
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”.

Број: 19/6-010/014-8/13
25. фебруара 2013. годи не Министар,
Бања Лука  Др Јасмин Комић, с.р.
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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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Члан 6.

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 су:

а) књи га реги стра ци ја орга ни за ци ја за раз вој тех но ло -
ги ја,

б) књи га реги стра ци ја орга ни за ци ја за инфра струк тур -
ну подр шку раз во ја тех но ло ги ја и

в) књи га реги стра ци ја физич ких лица која се баве ра -
зво јем тех но ло ги ја.

Члан 7.

(1) У књи гу реги стра ци ја орга ни за ци ја за раз вој тех но -
ло ги ја упи су ју се:

а) технолошкa привреднa друш твa,

б) ино ва ци о ни цен три и

в) удру же ња и фон да ци је који 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. 

(2) У књи гу реги стра ци ја орга ни за ци ја за инфра струк -
тур ну подр шку раз во ја тех но ло ги ја упи су ју се:

а) послов но-тех но ло шки инку ба то ри,

б) науч но-тех но ло шки пар ко ви и 

в) цен три за тран сфер тех но ло ги ја.

(3) У књи гу реги стра ци ја физич ких лица која се баве
раз во јем тех но ло ги ја упи су ју се 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 и
која испу ња ва ју усло ве да се реги стру ју као субјек ти тех -
но ло шког раз во ја.

Члан 8.

(1) У скла ду са чла ном 2. став 1. овог пра вил ни ка, у
Реги стар се упи су ју и науч но и стра жи вач ке орга ни за ци је и
висо ко школ ске уста но ве које 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) Науч но и стра жи вач ке орга ни за ци је које су упи са не
у Реги стар науч но и стра жи вач ких орга ни за ци ја који се
води у Мини стар ству сма тра ју се упи са ним у Реги стар.

(3) Висо ко школ ске уста но ве које су упи са не у Реги стар
висо ко школ ских уста но ва који се води у Мини стар ству
про свје те и кул ту ре сма тра ју се упи са ним у Реги стар.

(4) Науч но и стра жи вач ке орга ни за ци је и висо ко школ -
ске уста но ве из ст. 2. и 3. овог чла на оства ру ју иста пра ва
као и дру га прав на и физич ка лица која су упи са на у Реги -
стар. 

Члан 9.

(1)  Књи га реги стра ци ја орга ни за ци ја за раз вој тех но -
ло ги ја и књи га реги стра ци ја орга ни за ци ја за инфра струк -
тур ну подр шку раз во ја тех но ло ги ја садржe подат ке о прав -
ним лици ма која су реги стро ва на као субјек ти тех но ло -
шког раз во ја:

а) ред ни број у одго ва ра ју ћој књи зи – озна ка реги стар -
ског уло шка,

б) назив прав ног лица,

в) адре са,

г) облик орга ни зо ва ња прав ног лица,

д) једин стве ни иден ти фи ка ци о ни број (ЈИБ),

ђ) поре ски иден ти фи ка ци о ни број (ПИБ),

е) суд, мје сто, број и датум рје ше ња о упи су у суд ски
реги стар,

ж) број и датум рје ше ња о реги стра ци ји, 

з) датум упи са про мје не и

и) датум бри са ња.

(2)  Књи га реги стра ци ја физич ких лица која се баве
раз во јем тех но ло ги ја садр жи подат ке о физич ким лици ма
која су реги стро ва на као субјек ти тех но ло шког раз во ја:

а) ред ни број у књи зи реги стра ци ја физич ких лица која
се баве раз во јем тех но ло ги ја – озна ка реги стар ског уло -
шка, 

б) име и пре зи ме физич ког лица,
в) адре са,
г) једин стве ни матич ни број (ЈМБ),
д) број и датум рје ше ња о реги стра ци ји,
ђ) број испра ве о при зна том патен ту, инду стриј ском

дизај ну или топо гра фи ји инте гри са них кола и назив инсти -
ту ци је која ју је изда ла,

е) датум упи са про мје не и
ж) датум бри са ња.

Члан 10.
Прав но лице може бити упи са но у Реги стар ако испу -

ња ва опште усло ве у погле ду орга ни за ци о не и струч не
струк ту ре, а ти усло ви су: 

а) да има сје ди ште на тери то ри ји Репу бли ке Срп ске,
б) да је реги стро ва но у скла ду са зако ни ма који уре ђу -

ју осни ва ње и посло ва ње уста но ва, при вред них дру шта ва,
удру же ња или фон да ци ја,

в) да про тив њега није покре нут сте чај ни или ликви да -
ци о ни посту пак,

г) да има слу жбе не подат ке о укуп ном бро ју и струч ној
спре ми лица у рад ном одно су на нео д ре ђе но ври је ме са
пуним рад ним вре ме ном, као и бро ју и струч ној спре ми
лица рад но анга жо ва них по дру гом осно ву и

д) да има слу жбе не подат ке о врсти, повр ши ни и опре -
мље но сти одго ва ра ју ћег послов ног про сто ра којим рас по -
ла же.

Члан 11.
Као тех но ло шко при вред но дру штво реги стру је се

орга ни за ци ја која, поред усло ва из чла на 10. овог пра вил -
ни ка, испу ња ва и посеб не усло ве: 

а) при ме њу је или раз ви ја тех но ло ги ју као важну ком -
по нен ту сво јих послов них актив но сти, 

б) бави се истра жи ва њем и раз во јем тех но ло ги ја за
соп стве не или за потре бе дру гих при вред них дру шта ва,
орга ни за ци ја и уста но ва и

в) има потреб не про грам ске, про стор не и струч не капа -
ци те те, те опре му за оба вља ње дје лат но сти из т. а) и б)
овог чла на.

Члан 12.
Као ино ва ци о ни цен тар реги стру је се орга ни за ци ја

која, поред усло ва из чла на 10. овог пра вил ни ка, испу ња ва
и посеб не усло ве:

а) на ори ги на лан и систе мат ски начин при мје њу је соп -
стве не и туђе науч не резул та те и савре ме не тех но ло шке
про це се ради ства ра ња ино ва ци ја, раз во ја про то ти по ва или
пилот-про је ка та, нових или побољ ша ња посто је ћих про -
изво да, про це са и услу га у одре ђе ној обла сти, с циљем
пре но са зна ња и тех но ло ги ја у про из вод њу и услу ге дру -
гих при вред них субје ка та, али без покре та ња сериј ске про -
из вод ње или трај них услу жних актив но сти, 

б) има усво јен про грам истра жи вач ко-раз вој ног и ино -
ва ци о ног рада и

в) има одго ва ра ју ћи про стор и опре му за оба вља ње
при ми је ње них, раз вој них и ино ва ци о них истра жи ва ња,
одно сно оства ри ва ње про гра ма и реа ли за ци ју про је ка та.

Члан 13.
Као удру же ње или фон да ци ја у Реги стар се упи су је

прав но лице које, поред усло ва из чла на 10. овог пра вил ни -
ка, испу ња ва и посе бан услов да се бави истра жи ва њем и
раз во јем тех но ло ги ја за соп стве не потре бе или за потре бе
дру гих, у скла ду са зако ном.
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Члан 14.
Као послов но-тех но ло шки инку ба тор реги стру је се

орга ни за ци ја чија је основ на дје лат ност ста вља ње на ра -
спо ла га ње, уз накна ду, послов ног про сто ра, адми ни стра -
тив них, тех нич ких, инте лек ту ал них и дру гих услу га ново -
о сно ва ним тех но ло шким при вред ним дру штви ма – ста на -
ри ма и која, поред усло ва из чла на 10. овог пра вил ни ка,
посје ду је сље де ће про грам ске, про стор не и струч не капа -
ци те те:

а) има рад но анга жо ва на нај ма ње три лица са завр ше -
ним првим циклу сом висо ког обра зо ва ња, од којих јед но
лице са рад ним иску ством из обла сти менаџ мен та и кон -
сал тин га, јед но лице са рад ним иску ством из обла сти књи -
го вод стве них посло ва и јед но лице са рад ним иску ством из
обла сти при вред ног пра ва,

б) у свом саста ву оку пља нај ма ње осам ста на ра који
услу ге послов но-тех но ло шког инку ба то ра кори сте по
осно ву уго во ра закљу че ног у скла ду са зако ном, а који
има ју усво јен про грам ино ва ци о ног или про из вод ног рада
и раз ви ја ју ино ва тив не про из во де, про це се и услу ге са
висо ким ниво ом “know-how” зна ња и нових тех но ло ги ја,

в) има рас по ло жи ве зајед нич ке послов не про сто ри је за
смје штај субје ка та у свој ству ста на ра, које су опре мље не
намје шта јем, опре мом и инста ла ци ја ма које омо гу ћа ва ју
опти мал не усло ве рада, у скла ду са важе ћим про пи си ма,
нор ма ти ви ма и стан дар ди ма из обла сти про јек то ва ња, гра -
ђе ња и опре ма ња инфра струк ту ре,

г) има усло ве за пру жа ње секре тар ских, адми ни стра -
тив них, рачу но вод стве них, реклам них, као и услу га
финан сиј ског и послов ног савје то ва ња и пла ни ра ња, пове -
зи ва ња са парт не ри ма у земљи и/или ино стран ству и

д) има кадров ске и инфра струк тур не потен ци ја ле за
пру жа ње услу га послов ног инку ба то ра, кон сал тин га, обу ке
и тре нин га.

Члан 15.
Као науч но-тех но ло шки парк реги стру је се орга ни за -

ци ја која у окви ру дефи ни са ног про сто ра пру жа инфра -
струк тур не и струч не услу ге висо ко школ ским уста но ва ма,
науч но и стра жи вач ким орга ни за ци ја ма, као и тех но ло шким
при вред ним дру штви ма - чла но ви ма, у одре ђе ној науч ној,
истра жи вач ко-раз вој ној или про из вод ној гру па ци ји с
циљем њихо вог пове зи ва ња и што брже при мје не нових
тех но ло ги ја, ства ра ња и пла сма на нових про из во да и услу -
га на тржи шту и која, поред усло ва из чла на 10. овог пра -
вил ни ка, посје ду је сље де ће про грам ске, про стор не и
струч не капа ци те те: 

а) има рад но анга жо ва на нај ма ње чети ри лица са завр -
ше ним првим циклу сом висо ког обра зо ва ња у обла сти ма
менаџ мен та или кон сал тин га, ино ва ци ја и посло ва ња,
књи го вод стве них посло ва и при вред ног пра ва,

б) има одго ва ра ју ћим актом дефи ни са ну основ ну науч -
ну, истра жи вач ко-раз вој ну или про из вод ну област у којој
чла но ви науч но-тех но ло шког пар ка оба вља ју сво ју дје лат -
ност,

в) у свом саста ву оку пља нај ма ње пет чла но ва који
услу ге науч но-тех но ло шког пар ка кори сте по осно ву уго -
во ра закљу че ног у скла ду са зако ном, а који има ју усво јен
про грам истра жи вач ко-раз вој ног, ино ва ци о ног или про из -
вод ног рада,

г) има рас по ло жи ви кан це ла риј ски про стор и одго ва ра -
ју ћу опре му, интер нет кому ни ка ци ју, рас по ло жи ве зајед -
нич ке послов не про сто ри је и дру га сред ства за пру жа ње
инфра струк тур них услу га чла но ви ма науч но-тех но ло шког
пар ка, с циљем поди за ња нивоа висо ко школ ског, науч но и -
стра жи вач ког, раз вој ног, ино ва ци о ног или про из вод ног
рада, оства ри ва ња про гра ма и реа ли за ци је про је ка та,

д) има усло ве за пру жа ње секре тар ских, адми ни стра -
тив них, рачу но вод стве них, реклам них услу га, као и услу га
финан сиј ског и послов ног савје то ва ња и пла ни ра ња, пове -
зи ва ња са парт не ри ма у земљи и/или ино стран ству и

ђ) има кадров ске и инфра струк тур не потен ци ја ле за
пру жа ње услу га кон сал тин га, обу ке и тре нин га.

Члан 16.
Као цен тар за тран сфер тех но ло ги ја реги стру је се орга -

ни за ци ја која је осно ва на искљу чи во ради оба вља ња дје -
лат но сти тран сфе ра тех но ло ги ја, при мје не нових тех но ло -
шких рје ше ња, тра га ња за иде ја ма и парт не ри ма за тран -
сфер тех но ло ги ја, про цје не комер ци јал ног потен ци ја ла
тран сфе ра тех но ло ги ја, под сти ца ја за реа ли за ци ју и комер -
ци ја ли за ци ју тран сфе ра тех но ло ги ја и пру жа ње помо ћи у
зашти ти инте лек ту ал не сво ји не тех но ло шким при вред ним
дру штви ма која раз ви ја ју, про из во де и про да ју про из во де,
про це се и услу ге са висо ким ниво ом “know-how” зна ња и
нових тех но ло ги ја и која, поред усло ва из чла на 10. овог
пра вил ни ка, посје ду је сље де ће про грам ске, про стор не и
струч не капа ци те те: 

а) осно ва на је искљу чи во ради оба вља ња дје лат но сти
тран сфе ра тех но ло ги ја ради при мје не тех но ло шких ино ва -
ци ја, при чему сама није носи лац дје лат но сти раз во ја тех -
но ло ги ја или про из во да,

б) има одго ва ра ју ћим актом дефи ни са ну основ ну науч -
ну, истра жи вач ко-раз вој ну или про из вод ну област за коју
врши тран сфер тех но ло ги је, ради при мје не и комер ци ја ли -
за ци је нових тех но ло шких рје ше ња,

в) има у рад ном одно су на нео д ре ђе но ври је ме, са
пуним рад ним вре ме ном нај ма ње три лица са завр ше ним
првим циклу сом висо ког обра зо ва ња, од којих је нај ма ње
јед но лице ком пе тент но за област комер ци ја ли за ци је
нових тех но ло шких рје ше ња и са иску ством из обла сти
при вред ног пра ва и нај ма ње јед но лице са иску ством у
обла сти књи го вод стве них посло ва, 

г) има рад но анга жо ва на нај ма ње два лица са завр ше -
ним првим циклу сом висо ког обра зо ва ња, ком пе тент на за
кон сал тинг и про цје ну потен ци јал не комер ци ја ли за ци је
пону ђе них нових тех но ло шких рје ше ња, 

д) има план финан си ра ња и план рада цен тра за тран -
сфер тех но ло ги ја и

ђ) има одго ва ра ју ћи про стор и опре му за пру жа ње
услу га у свр ху истра жи ва ња тржи шта, испи ти ва ња јав ног
мње ња, кон сал тин га и менаџ мент посло ва ња и послов ног
пла ни ра ња.

Члан 17.
Физич ко лице упи су је се у Реги стар као субје кат раз во -

ја тех но ло ги ја уко ли ко: 
а) има пре би ва ли ште у Репу бли ци Срп ској,
б) посје ду је важе ћу испра ву о при зна том патен ту, инду -

стриј ском дизај ну или топо гра фи ји инте гри са них кола,
одно сно да има при зна то тех нич ко или тех но ло шко уна -
пре ђе ње од орга ни за ци је у којој је био запо слен или у којој
је запо слен и

в) има годи шњи план и про грам ино ва ци о них актив но -
сти.

Члан 18.
(1) Прав на и физич ка лица која су упи са на у Реги стар

дужна су да Мини стар ству доста ве годи шње извје шта је о
реа ли зо ва ним актив но сти ма у обла сти истра жи ва ња, раз -
во ја и при мје не тех но ло ги ја, ста њу опре ме и ресур са, као
и пла но ви ма њихо вог кори шће ња, а извје штај се доста вља
на Обра сцу 3, који се нала зи у При ло гу 3. овог пра вил ни -
ка и његов је састав ни дио. 

(2) Изу зет но од ста ва 1. овог чла на, науч но и стра жи вач -
ке орга ни за ци је и висо ко школ ске уста но ве које се воде у
Реги стру, у скла ду са чла ном 8. овог пра вил ни ка, нема ју
оба ве зу доста вља ња извје шта ја из ста ва 1. овог чла на. 

Члан 19.
Про мје на пода та ка у Реги стру врши се на осно ву

захтје ва за про мје ну пода та ка, који реги стро ва ни субјект
тех но ло шког раз во ја под но си у року од 15 дана од дана
настан ка про мје не на Обра сцу 2, који се нала зи у При ло гу
2. овог пра вил ни ка и његов је састав ни дио.
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Члан 20.
Прав но лице упи са но у Реги стар бри ше се: 
а) ако пре ста не да испу ња ва неки од општих усло ва из

чла на 10. овог пра вил ни ка,
б) ако пре ста не да испу ња ва неки од посеб них усло ва

за упис у Реги стар у одре ђе ном ста ту су, а који су про пи са -
ни чл. 11. до 16. овог пра вил ни ка,

в) ако, у скла ду са чла ном 18. овог пра вил ни ка, Мини -
ста р ству не доста ви годи шњи извје штај ни у року од осам
дана од дана при је ма оба вје ште ња о оба ве зи доста вља ња
годи шњег извје шта ја, 

г) ако му над ле жни орган забра ни бавље ње дје лат но -
шћу на осно ву које је упи са но у Реги стар,

д) ако у Захтје ву или у годи шњем извје шта ју нетач но
при ка же подат ке од зна ча ја за упис у Реги стар, у свр ху
при ба вља ња мате ри јал не или дру ге кори сти или

ђ) ако у захтје ву за финан си ра ње буџет ским сред стви ма
Репу бли ке Срп ске нетач но при ка же зна ча јан пода так или ако
крши оба ве зе пре у зе те уго во ром о финан си ра њу раз во ја тех -
но ло ги ја буџет ским сред стви ма Репу бли ке Срп ске. 

Члан 21.
Физич ко лице бри ше се из Реги стра: 
а) на лич ни захтјев, 

б) ако пре ста не да испу ња ва услов из чла на 17. став 1.
овог пра вил ни ка,

в) ако не доста ви годи шњи план и про грам ино ва ци о -
них актив но сти у пери о ду од дви је годи не,

г) ако у Захтје ву или у годи шњем извје шта ју нетач но
при ка же подат ке од зна ча ја за упис у Реги стар, у свр ху
при ба вља ња мате ри јал не или дру ге кори сти или

д) ако пре кр ши оба ве зе пре у зе те уго во ром о финан си -
ра њу раз во ја тех но ло ги ја буџет ским сред стви ма Репу бли -
ке Срп ске.

Члан 22.
(1)  Јав ност Реги стра обез бје ђу је се тако што се на

интер нет стра ни ци Мини стар ства обја вљу ју ажу ри ра ни
спи ско ви прав них и физич ких лица која се баве раз во јем
тех но ло ги ја.

(2)  Обра сци 1, 2. и 3. из чл. 3, 18. и 19. овог пра вил ни -
ка доступ ни су на интер нет стра ни ци Мини стар ства.

Члан 23.
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”.

Број: 19/6-010/014-9/13
25. фебру а ра 2013. годи не Министар,
Бања Лука Др Јасмин Комић, с.р.
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(�
���� �� ��  ������ �� �������� �����	�����), 

15. ��� ����; �� 
�����>� ������� ���<��, �����F���<��-�������� �	� ������
�� ��	��� �� ���� �� ��>� 
�������� �����	�����  
(�
���� �� ��  ������ �� �������� �����	�����), 

16. 	�� ����������� � 	�� ��
� ������ �� �������� �����	�����  
(�
���� �� ��  ������ �� �������� �����	�����). 

 
*��;���: H���;�������� �
 ��
��; ��. �
 1. 
� 6.  
�����I��� ��� ����� 	���. 
 
H���;�������� �� ����<�� 	��� 
(������F��� ��
�� ������� 
���;����� ��	�F���� �� �������) 
 

1.  ����-����� 	�<�� �����, 
2.  �������� � ������	�>��, 
3.  �������� � 
�F��I������, 
4.  ������ � �������; ������, ��
���������; 
������ �	� ���������� ������������ ��	�, 
5.  
���� 
� �;� ������� �����<�� �	� �����	�>�� �����G��� �
 ������������ � ����� �� (���) ����	��,  
6.  	�� � �����; ����������� ���������� �� ����
 �
 ���;��� ��
�� ��
���. 

 
 
 
  � _____________________                                                                                                      '�
����	�� ��������  
 
  H���: __________________                                                                                               ________________________             

                                                                                                                         (���� ����<��� 	��� /  
                                                                                                                                                     ���� ��	�>J���� 	���  

                                                                                                                                                   ��������� �<���; ������ 	���) 
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������ 2.  
������� 2. 
�	�
� ����	��� �����, ������������ ����� � �����	�����, ����� �� �����	�����, �a�� ����, ��� ����	��� 
����� 1,  ��	.: 051/338-731, ����: 051/338-856, �-mail: mnk@mnk.vladars.net 

!"#�$%� 
!" '���$%*& '�H"�"4" &'(�"*(# & �%)(��"�  '�"�*(# ( +(!(24(# �(9" 4�$" �% �"�% 

�"!��$%� �%#*���)($" 
1 '�� ����� ������ 	��� / �;� � ����;� ����<��� 	���  
2 ������ � ��;� �� ����� 	��� ������ � ��������   
3 ������ ������������ �	�>��   
4 ���� ���>��� � ������������  
5 H���; ���>��� � ������������  
6 ����� ��;����  
7 ����� ��;����  
8 ���	�� ��;����  
9 H���; ��
 �� ������� ����� ��;����  

 
*��;���: &��	��� ���F��� �
��� ����������� ��>� ������� �
 ��
��G����, �� �
���� 
����� 
������ �� 
�
����; 
���;���� � ��	�F��� �� ���� �������. 
 
 
 

 
  � _____________________                                                                                                      '�
����	�� ��������  
 
  H���: __________________                                                                                               ________________________            

                                                                                                                      (���� ����<��� 	��� /  
                                                                                                                                                   ���� ��	�>J���� 	���  

                                                                                                                                                       ��������� �<���; ������ 	���) 
 

 
 
 

������ 3. 
������� 3. 
�	�
� ����	��� �����, ������������ ����� � �����	�����, ����� �� �����	�����, ���� ����, ��� ����	��� 
����� 1,  ��	.: 051/338-731, ����: 051/338-856, �-mail: mnk@mnk.vladars.net 

)�H(DK( (!�$%D�"$ 
� �%"�(!��"*(� "4�(�*���(�" & ���"��( (���"L(�"K" ( �%#*���D4�) �"!��$", ��"K& 

�'�%�% ( �%�&��"  
1 '�� ����� ������ 	��� / �;� � ����;� ����<��� 	���  
4 ���� ���>��� � ������������  

6 4����� ��� ���������� � ���� �� �����F�����; � 
�������; �����	����� ���	�������� � �����
��� ��
���  

 

7 4����� ��� ����� ���;� � ������� � �����
��� 
��
��� 

 

8 '	�� ����>J��� ���;� � �������  
 
*��;���: &��	��� ���F��� �
��� ����������� ��>� ������� �
 ��
��G����, �� �
����  
����� 
������ �� 
�
����; 
���;���� � ��	�F��� �� ���� �������. 
 
 
 

 
  � _____________________                                                                                                      '�
����	�� ��������  
 
  H���: __________________                                                                                               ________________________             

                                                                                                                         (���� ����<��� 	��� /  
                                                                                                                                                      ���� ��	�>J���� 	���  

                                                                                                                                                    ��������� �<���; ������ 	���) 
 

 


