
жбени гласник Републике Српске”, бр. 112/06, 37/07 и
110/08), Влада Републике Српске, на сједници од 13. фе -
бруара 2013. године,  д о н и ј е л а ј е

Р Ј Е Ш Е Њ Е
1. Граду Бањалука, прије коначности рјешења о непот-

пуној експропријацији, дозвољава се ступање у посјед
некретнина на којима је установљена служност Рјешењем
Републичке управе за геодетске и имовинско-правне
послове, Подручне јединице Бањалука, број: 21.11/473-
38.30/11, од 26. јануара 2012. године, за изградњу канали-
зације Карановац - Новоселија, и то:

- дио к.ч. бр. 1051 “Башча” у нарави воћњак 3. класе у
површини од 603 м² уписана у лист непокретности бр. 137
к.о. Дуципоље, посјед Петровић (Мане) Стојан са 1/1 дије-
ла, односно уписана у зк. ул. бр. 121 к.о. Дуципоље, право
својине Петровић (Мане) Стојан са 1/1 дијела, стварно и
фактичко власништво Петровић Десанке са 3/4 дијела и
Петровић (Стојан) Десимирa са 1/4 дијела у укупној повр-
шини од 146 м².

2. Прије предаје у посјед експроприсаних некретнина
првостепени орган ће обезбиједити све доказе који су
потребни за одређивање накнаде за експроприсане некрет-
нине.

3. Тужба поднесена против овог рјешења не одлаже
његово извршење.

4. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-349/13 Предсједник
13. фебруара 2013. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.
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На осно ву чла на 20. Зако на о науч но и стра жи вач кој дје -
лат но сти и тех но ло шком раз во ју (“Слу жбе ни гла сник
Репу бли ке Срп ске”, брoj 6/12) и чла на 82. Зако на о репу -
блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”,
бр. 118/8, 11/09, 74/10, 86/10 и 24/12), мини стар нау ке и
тех но ло ги је  д о н о  с и

П РА  В И Л  Н И К  

О МЈЕ РИ ЛИ МА ЗА ОСТВА РИ ВА ЊЕ И ФИНАН СИ РА ЊЕ

ПРО ГРА МА ПОД СТИ ЦА ЈА АКТИВ НО СТИ НАУЧ НИХ 

И НАУЧ НО-СТРУЧ НИХ ДРУ ШТА ВА, УДРУ ЖЕ ЊА 

И ДРУ ГИХ ОРГА НИ ЗА ЦИ ЈА КОЈИ СУ У ФУНК ЦИ ЈИ

УНА ПРЕ ЂИ ВА ЊА НАУЧ НО И СТРА ЖИ ВАЧ КОГ РАДА

I  - ОСНОВ НЕ ОДРЕД БЕ

Члан 1.
Овим пра вил ни ком утвр ђу ју се мје ри ла и начи ни

оства ри ва ња и финан си ра ња Про гра ма под сти ца ја актив -
но сти науч них и науч но-струч них дру шта ва, удру же ња и
дру гих орга ни за ци ја који су у функ ци ји уна пре ђи ва ња
науч но и стра жи вач ког рада, а који су осно ва ни у скла ду са
зако ном који уре ђу је осни ва ње удру же ња и фон да ци ја (у
даљем тек сту: науч на удру же ња). 

Члан 2.
Мини стар ство нау ке и тех но ло ги је (у даљем тек сту:

Мини стар ство) одо бра ва финан сиј ску подр шку науч ним
удру же њи ма за:

а) актив но сти уна пре ђе ња науч них зна ња чла но ва
удру же ња,

б) сарад њу са дру гим науч ним орга ни за ци ја ма у земљи
и ино стран ству,

в) про мо тив не актив но сти у циљу шире ња и афир ма -
ци је нау ке,

г) орга ни за ци ју савје то ва ња, окру глих сто ло ва и ради -
о ни ца и

д) оста ле актив но сти у циљу уна пре ђе ња рада науч ног
удру же ња. 

Члан 3.
Финан сиј ску подр шку за сво је актив но сти могу доби ти

науч на удру же ња упи са на у Реги стар науч но и стра жи вач -
ких орга ни за ци ја, који се води у Мини стар ству, ако су те
актив но сти усмје ре не и на оства ри ва ње потре ба и инте ре -
са Репу бли ке Срп ске у скла ду са Стра те ги јом науч ног и
тех но ло шког раз во ја Репу бли ке Срп ске.

Члан 4.
(1) Финан сиј ска сред ства нами је ње на за под сти цај и

подр шку реа ли за ци ји актив но сти науч них удру же ња додје -
љу ју се путем јав ног кон кур са (у даљем тек сту: кон курс).

(2) Укуп ни износ сред ста ва нами је ње них за под сти цај
и подр шку актив но сти ма науч них удру же ња одре ђу је се
годи шњим финан сиј ским пла ном Мини стар ства у скла ду
са рас по ло жи вим буџет ским сред стви ма.

II  - ЈАВ НИ КОН КУРС

Члан 5.
Мини стар ство један пут годи шње у сред стви ма јав ног

инфор ми са ња рас пи су је кон курс за под сти цај и подр шку
актив но сти ма науч них удру же ња.

Члан 6.
Кон курс садр жи:
а) назив, адре су и интер нет адре су Мини стар ства,
б) пред мет кон кур са,
в) актив но сти науч них удру же ња које ће Мини стар ство

суфи нан си ра ти,
г) рок при ја ве на кон курс,
д) усло ве, кри те ри ју ме, смјер ни це и мје ри ла за избор

по рас пи са ном кон кур су,
ђ) укуп но пла ни ра на сред ства која су на рас по ла га њу

за пред мет кон кур са,
е) мје сто и начин обја вљи ва ња резул та та избо ра при ја -

ва на кон курс,
ж) мје сто, ври је ме и слу жбе но лице заду же но за кон -

так те,
з) рок у којем ће уче сни ци бити оба ви је ште ни о резул -

та ти ма избо ра при ја ва на кон курс,
и) потреб не дока зе о испу ња ва њу усло ва кон кур са и
ј) дру ге подат ке нео п ход не за одлу чи ва ње о избо ру

науч них удру же ња чије ће се актив но сти суфи нан си ра ти.

Члан 7.
(1) Уз при ја ву на кон курс науч но удру же ње доста вља:
а) опис актив но сти за које се тра жи суфи нан си ра ње

(кори сни ке, мето до ло ги ју / начин рада, кључ не акте ре, вре -
мен ски план импле мен та ци је, финан сиј ски оквир),

б) подат ке да ли је науч но удру же ње спро во ди ло или
спро во ди слич не актив но сти,

в) про грам рада науч ног удру же ња за јед но го ди шњи
пери од за који се тра жи суфи нан си ра ње, усво јен од овла -
шће ног орга на удру же ња,

г) извје штај о раду за тро го ди шњи пери од који прет хо -
ди годи ни у којој се под но си захтјев, усво јен од овла шће -
ног орга на науч ног удру же ња, 

д) уред но попу њен обра зац, који је досту пан на интер -
нет стра ни ци Мини стар ства.

(2) На ново о сно ва но науч но удру же ње не одно си се
оба ве за доста вља ња пода та ка из ста ва 1. т. б) и г) овог чла -
на.

Члан 8.
(1) Ева лу а циј ски посту пак коор ди ни ра и орга ни зу је

Мини стар ство, а изво ди Коми си ја за избор науч них удру -
же ња (у даљем тек сту: Коми си ја).
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(2) Мини стар нау ке и тех но ло ги је (у даљем тек сту:
мини стар) име ну је Коми си ју, а на при је длог Репу блич ког
савје та за нау ку и тех но ло ги ју.

(3) Као чла но ви Коми си је име ну ју се три чла на у науч -
ном и науч но-настав ном зва њу из раз ли чи тих науч них
обла сти.

(4) Чла но ви Коми си је бира ју изме ђу себе пред сјед ни ка
Коми си је.

(5) Пред сјед ник Коми си је орга ни зу је и руко во ди радом
Коми си је, а у слу ча ју потре бе и пред ста вља Коми си ју.

(6) Коми си ја се бира на пери од дви је годи не.
(7) Име на чла но ва Коми си је нису јав но доступ на, а

резул тат рада Коми си је је јаван. 

Члан 9.
(1) Зада так Коми си је је да, на осно ву мје ри ла про пи са -

них овим пра вил ни ком, извр ши вред но ва ње при ја ва на
кон курс и да дâ сво је мишље ње о сва кој при ја ви у писа ном
обли ку, те сачи ни при је длог ранг-листе науч них удру же ња
за суфи нан си ра ње (пре ли ми нар не и конач не ранг-листе),
као и да пред ло жи износ сред ста ва за суфи нан си ра ње. 

(2) Коми си ја је дужна да након извр ше них зада та ка из
ста ва 1. овог чла на под не се мини стру извје штај о свом
раду, са мишље њем и пре по ру ка ма, пот пи сан од стра не
свих чла но ва Коми си је.

(3) Чла но ви Коми си је пот пи су ју изја ву о зашти ти пода -
та ка у поступ ку јав ног кон кур са. 

(4) Коми си ја оцје њу је и завр шне извје шта је о реа ли за -
ци ји реле вант них актив но сти науч них удру же ња која су
суфи нан си ра на.

Члан 10.
(1) Сва ки члан Коми си је врши вред но ва ње сва ке при ја -

ве на кон курс и даје сво ју оцје ну о сва кој при ја ви у писа -
ном обли ку.

(2) Чла но ви Коми си је могу, при је дава ња оцје не, међу -
соб но раз ми је ни ти мишље ње о одре ђе ној при ја ви.

(3) Уко ли ко је члан Коми си је на било који начин у суко -
бу инте ре са у одно су на одре ђе но науч но удру же ње, нема
пра во уче шћа у ева лу а циј ском поступ ку те при ја ве.

Члан 11.
(1) Пода ци и доку мен та ци ја која је при ло же на уз при -

ја ву може се дати на увид у скла ду са Зако ном о сло бо ди
при сту па инфор ма ци ја ма. 

(2) Мини стар ство јав но обја вљу је назив науч ног удру -
же ња којем је одо бре но суфи нан си ра ње, кра так садр жај
актив но сти за које је тра же но суфи нан си ра ње, као и нај ва -
жни је резул та те (у скра ће ном обли ку) реа ли за ци је реле -
вант них актив но сти. 

Члан 12.
Непот пу не при ја ве, као и при ја ве које нису иза бра не у

избор ном поступ ку, са ком плет ном кон курс ном доку мен -
та ци јом, по захтје ву, вра ћа ју се под но си о ци ма.

III  - МЈЕ РИ ЛА ЗА ОЦЈЕ ЊИ ВА ЊЕ ЗАХТЈЕ ВА ЗА
ФИНАН СИ РА ЊЕ АКТИВ НО СТИ НАУЧ НИХ 

УДРУ ЖЕ ЊА

Члан 13.
Мје ри ла за избор при је дло га суфи нан си ра ња актив но -

сти науч них удру же ња су:
а) поду дар ност са циље ви ма Стра те ги је науч ног и тех -

но ло шког раз во ја Репу бли ке Срп ске,
б) зна чај науч ног удру же ња за про мо ци ју, раз вој и уна -

пре ђе ње нау ке,
в) број реги стро ва них чла но ва у науч ном или науч но-

настав ном зва њу из реле вант не науч не обла сти,
г) уку пан број реги стро ва них чла но ва,
д) пери од дје ло ва ња удру же ња,

ђ) успје шност рада удру же ња у прет ход ном тро го ди -
шњем пери о ду,

е) успо ста вље ни парт нер ски одно си са дру гим науч -
ним орга ни за ци ја ма у земљи и ино стран ству и

ж) обез би је ђе ност финан сиј ских сред ства из дру гих
изво ра поред зах ти је ва них сред ста ва од Мини стар ства.

Члан 14.
(1) Поду дар ност са циље ви ма Стра те ги је науч ног и

тех но ло шког раз во ја Репу бли ке Срп ске оцје њу је се пока за -
те љем ускла ђе но сти при је дло га са циље ви ма актив но сти
наве де ним у при ја ви. 

(2) Оцје на поду да р но сти циље ва у скла ду са ста вом 1.
овог чла на:

а) актив но сти се не поду да ра ју са циље ви ма 
Стра те ги је..........................................................0 бодо ва,
б) актив но сти се дје ли мич но поду да ра ју са 
циље ви ма Стра те ги је.............................................1 бод,
в) актив но сти се у пот пу но сти поду да ра ју са 
циље ви ма Стра те ги је ...........................................2 бода.

Члан 15.
Зна чај науч ног удру же ња за про мо ци ју, раз вој и уна -

пре ђе ње нау ке боду је се ако је:
а) без зна ча ја .....................................................0 бодо ва,
б) мали зна чај .........................................................1 бод,
в) вели ки зна чај ....................................................2 бода.

Члан 16.
Број реги стро ва них чла но ва науч ног удру же ња у науч -

ном или науч но-настав ном зва њу из реле вант не науч не
обла сти боду је се за:

а) три чла на ............................................................1 бод,
б) пет и мање чла но ва..........................................2 бода,
в) пре ко пет чла но ва ............................................3 бода.

Члан 17.
Уку пан број реги стро ва них чла но ва науч ног удру же ња

боду је се за:
а) пет и мање чла но ва ......................................0 бодо ва,
б) изме ђу шест и 15 чла но ва ................................1 бод,
в) изме ђу 16 и 25 чла но ва ...................................2 бода,
г) пре ко 25 чла но ва ..............................................3 бода.

Члан 18.
Пери од кон ти ну и ра ног актив ног дје ло ва ња науч ног

удру же ња боду је се за пери од:
а) мањи од дви је годи не...................................0 бодо ва,
б) изме ђу дви је и три годи не ................................1 бод,
в) изме ђу три и пет годи на..................................2 бода,
г) пре ко пет годи на...............................................3 бода.

Члан 19.
Успје шност рада науч ног удру же ња у прет ход ном тро -

го ди шњем пери о ду боду је се у одно су на број реа ли зо ва -
них про јек та (науч но и стра жи вач ки про јек ти, орга ни за ци ја
науч них ску по ва, обја вље не науч не публи ка ци је) тако да:

а) ако није било реа ли зо ва них про је ка та .......0 бодо ва,
б) ако је реа ли зо ван један или два про јек та........1 бод,
в) ако су реа ли зо ва на три или чети ри 
про јек та .................................................................2 бода,
г) ако је реа ли зо ва но више од пет про је ка та.....3 бода.

Члан 20.
Успо ста вље ни парт нер ски одно си са дру гим науч ним

орга ни за ци ја ма у земљи и ино стран ству боду ју се тако да:
а) ако нису успо ста вље ни парт нер ски 
одно си................................................................0 бодо ва,
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б) ако су парт не р ски одно си успо ста вље ни са 
орга ни за ци ја ма у земљи........................................1 бод,
в) ако су парт нер ски одно си успо ста вље ни са 
орга ни за ци ја ма у ино стран ству..........................2 бода.

Члан 21.
Обез би је ђе ност финан сиј ских сред ства из дру гих изво -

ра боду је се тако да:
а) ако сред ства нису обез би је ђе на ..................0 бодо ва,
б) ако је обез би је ђе но мање од 25% сред ста ва ...1 бод,
в) ако је обез би је ђе но изме ђу 25% и 
50% сред ста ва.......................................................2 бода,
г) ако је обез би је ђе но више од 50% сред ста ва..3 бода.

Члан 22.
(1) Пре ли ми нар на ранг-листа при ја ва за суфи нан си ра -

ње актив но сти науч них удру же ња фор ми ра се на осно ву
про сјеч ног бро ја бодо ва.

(2) Про сје чан број бодо ва доби ја се саби ра њем свих
бодо ва и дије ље њем бро јем чла но ва Коми си је који су
врши ли оцје њи ва ње.

(3) Мини стар ство не суфи нан си ра науч но удру же ње
чији је про сје чан број бодо ва мањи од 10.

Члан 23.
(1) Под но си о ци при ја ва могу под ни је ти при го вор на

пре ли ми нар ну ранг-листу ода бра них науч них удру же ња
чије ће се актив но сти суфи нан си ра ти. 

(2) При го вор се под но си мини стру у року од осам дана
од дана обја ве пре ли ми нар не ранг-листе, и то у писа ној
фор ми, с крат ким и јасним обра зло же њем.

(3) На осно ву конач не ранг-листе мини стар утвр ђу је
листу (број) науч них удру же ња, као и износ сред ста ва за
суфи нан си ра ње њихо вих актив но сти, у скла ду са чла ном
4. овог пра вил ни ка.

(4) Пре ли ми нар на и конач на ранг-листа, као и листа
науч них удру же ња за суфи нан си ра ње биће јав но обја вље -
не на интер нет стра ни ци Мини стар ства.

Члан 24.
Рје ше ње о избо ру науч ног удру же ња чије ће се актив -

но сти финан си ра ти доно си мини стар и оно је конач но.

IV - УГО ВОР О СУФИ НАН СИ РА ЊУ АКТИВ НО СТИ
НАУЧ НОГ УДРУ ЖЕ ЊА 

Члан 25. 
Мини стар и науч но удру же ње пот пи су ју уго вор о

суфи нан си ра њу на осно ву чла на 25. овог пра вил ни ка.

Члан 26.
Оба ве за науч ног удру же ња је да при ли ком утро шка

одо бре них сред ста ва посту пе у скла ду са важе ћим про пи -
си ма.

V - ПРА ЋЕ ЊЕ РЕА ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ АКТИВ НО СТИ 
НАУЧ НОГ УДРУ ЖЕ ЊА 

Члан 27.
(1) Извје штај о спро ве де ним суфи нан си ра ним актив но -

сти ма и резул та ти ма тих актив но сти, као и финан сиј ски
извје штај који садр жи пре глед упо тре бе одо бре них финан -
сиј ских сред ста ва, науч но удру же ње доста вља Мини стар -
ству на начин пред ви ђен уго во ром о суфи нан си ра њу из
чла на 26. овог пра вил ни ка. 

(2) Мини стар ство пра ти и врши над зор у свим фаза ма
реа ли за ци је суфи нан си ра них актив но сти науч ног удру же ња.

Члан 28.
(1) Науч но удру же ње је дужно бла го вре ме но оба ви је -

сти ти Мини стар ство о свим окол но сти ма који има ју ути цај
на успје шно одви ја ње суфи нан си ра них актив но сти.

(2) Ако Мини стар ство утвр ди да изми је ње не окол но -
сти оне мо гу ћавају даље нео ме та но одви ја ње уго во ре них

актив но сти, пре ки да се сва ко даље суфи нан си ра ње тих
актив но сти.

Члан 29.
Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог дана од дана обја -

вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Репу бли ке Срп ске”.
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На осно ву чла на 93. став 2. Зако на о науч но и стра жи -
вач кој дје лат но сти и тех но ло шком раз во ју (“Слу жбе ни гла -
сник Репу бли ке Срп ске”, број 6/12) и чла на 82. став 2.
Зако на о репу блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Репу -
бли ке Срп ске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10 и 24/12),
мини стар нау ке и тех но ло ги је  д о н о  с и

П РА  В И Л  Н И К

О ПОСТУП КУ УПИ СА У РЕГИ СТАР ПРАВ НИХ 
И ФИЗИЧ КИХ ЛИЦА КОЈА СЕ БАВЕ РАЗ ВО ЈЕМ 

ТЕХ НО ЛО ГИ ЈА

Члан 1.
Овим пра вил ни ком утвр ђу ју се облик, садр жај и начин

вође ња Реги стра прав них и физич ких лица која се баве ра -
з во јем тех но ло ги ја (у даљем тек сту: Реги стар), као и про -
це ду ре за упис, про мје ну и бри са ње из Реги стра, те усло ви
у погле ду про грам ских, про стор них и струч них капа ци те -
та које мора ју испу ња ва ти прав на и физич ка лица да би се
упи са ла у Реги стар. 

Члан 2.
(1)  Раз во јем тех но ло ги ја баве се науч но и стра жи вач ке

орга ни за ци је, висо ко школ ске уста но ве, при вред на дру -
штва, удру же ња или фон да ци је и физич ка лица која сво ју
актив ност усмје ра ва ју ка раз во ју нових или уна пре ђе њу
посто је ћих тех но ло ги ја за соп стве не или туђе потре бе. 

(2)  Реги стар се води у писа ном и елек трон ском обли ку
као база пода та ка о прав ним и физич ким лици ма која се
баве раз во јем тех но ло ги ја.

Члан 3.
(1)  Посту пак реги стра ци је, у свој ству субјек та тех но -

ло шког раз во ја, покре ће прав но или физич ко лице захтје -
вом за упис у Реги стар и изда ва ње рје ше ња о реги стра ци -
ји (у даљем тек сту: Захтјев), на Обра сцу 1, који се нала зи у
При ло гу 1. овог пра вил ни ка и његов је састав ни дио. 

(2)  Уз Захтјев прав но или физич ко лице доста вља и
доку мен та ци ју којом дока зу је испу ње ност усло ва за упис у
Реги стар, а у скла ду са потреб ном доку мен та ци јом која је
наве де на у Обра сцу 1. из При ло га 1. овог пра вил ни ка.

(3)  Доку мен та ци ја из ста ва 2. овог чла на доста вља се
у овје ре ном пре пи су или у овје ре ној фото-копи ји.

Члан 4.
На осно ву при мље ног Захтје ва, Мини стар ство нау ке и

тех но ло ги је (у даљем тек сту: Мини стар ство):
а) оба вје шта ва под но си о ца захтје ва да уре ди или допу -

ни Захтјев, уко ли ко је Захтјев неу ре дан или неком пле тан, 
б) доно си закљу чак о одба ци ва њу Захтје ва, 
в) доно си рје ше ње о одби ја њу Захтје ва под но си о ца

који не испу ња ва усло ве за упис у Реги стар,
г) изда је рје ше ње о упи су у Реги стар.

Члан 5.
Реги стар садр жи:
а) књигe реги стра ци ја са пода ци ма о прав ним и физич -

ким лици ма која су реги стро ва на као субјек ти тех но ло шког
раз во ја и

б) доку мен та ци ју на осно ву које је извр шен упис, про -
мје на или бри са ње пода та ка садр жа них у Реги стру.
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