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вање и експлоатацију техничког грађевинског камена-
кречњака на лежишту “Љубогошта”, општина Пале.

2. Концесија из тачке 1. овог рјешења додјељује се на 
период од петнаест (15) година, рачунајући од дана закљу-
чивања уговора о концесији.

3. За коришћење концесије из тачке 1. овог рјешења 
Концесионар се обавезује на уредно плаћање концесионе 
накнаде.

Концесионар је дужан прије закључења уговора о кон-
цесији уплатити у корист буџета Републике Српске једно-
кратну накнаду за концесионо право: 9.933,81 КМ.

Висина концесионе накнаде за право коришћења мине-
ралне сировине износи 4% од годишњег бруто прихода 
оствареног обављањем концесионе дјелатности.

4. Овлашћује се Министарство индустрије, енергетике 
и рударства да са Концесионаром закључи уговор о конце-
сији, којим ће се ближе уредити концесиони однос.

5. Ако Концесионар у року од 60 дана од дана ступања 
на снагу овог рјешења не потпише уговор о концесији, губи 
сва права утврђена овим рјешењем.

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

Број: 04/1-012-2-257/14 Предсједница
14. фебруара 2014. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.
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На основу члана 20. Закона о научноистраживачкој дје-

латности и технолошком развоју (“Службени гласник Ре-
публике Српске”, број 6/12) и члана 82. став 2. Закона о ре-
публичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), министар 
науке и технологије  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ПОСТУПКУ И МЈЕРИЛИМА ФИНАНСИЈСКЕ 

ПОДРШКЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ИНФРАСТРУКТУРНУ 
ПОДРШКУ РАЗВОЈА ТЕХНОЛОГИЈА

Члан 1.
Овим правилником утврђују се поступак, мјерила и на-

чин реализације програма финансијске подршке организа-
цијама за инфраструктурну подршку развоја технологија.

Члан 2.
Финансијска подршка из члана 1. овог правилника 

остварује се по програму утврђеном чланом 17. став 2. 
тачка г) Закона о научноистраживачкој дјелатности и тех-
нолошком развоју (у даљем тексту: Закон), који се односи 
на подршку организацијама за инфраструктурну подршку 
развоја технологија.

Члан 3.
(1) Организације за инфраструктурну подршку развоја 

технологија (у даљем тексту: организације за инфраструк-
турну подршку) оснивају се ради пружања инфраструктур-
не подршке и повезивања научноистраживачких, односно 
истраживачко-развојних организација и привредних субје-
ката.

(2) Организације за инфраструктурну подршку су:
а) пословно-технолошки инкубатори,
б) научнотехнолошки паркови и
в) центри за трансфер технологија.

Члан 4.
(1) Средства за остваривање програма подршке орга-

низацијама за инфраструктурну подршку планирају се у 
буџету Републике Српске, а воде се у оквиру планираних 
финансијских средстава при Министарству науке и техно-
логије (у даљем тексту: Министарство).

(2) Висина укупних средстава за финансијску подршку 
организацијама за инфраструктурну подршку утврђује се 
финансијским планом Министарства.

(3) Корисници средстава намијењених за програм подр-
шке организацијама за инфраструктурну подршку развоја 
технологија (у даљем тексту: корисник средстава) могу 
бити само правна лица која су уписана у Регистар правних 
и физичких лица која се баве развојем технологија (у даљем 
тексту: Регистар), у књигу регистрација организација за ин-
фраструктурну подршку развоја технологија.

(4) Регистар из става 3. овог члана води се у Министар-
ству.

Члан 5.
(1) Министарство расписује јавни конкурс за фи-

нансијску подршку организацијама за инфраструктурну 
подршку на интернет страници Министарства.

(2) Учесници на конкурсу за финансијску подршку ор-
ганизацијама за инфраструктурну подршку (у даљем тек-
сту: учесник на конкурсу) могу бити само правна лица која 
су уписана у Регистар, у књигу регистрација организација 
за инфраструктурну подршку развоја технологија.

(3) Обрасци пријава на конкурс доступни су на интер-
нет страници Министарства.

(4) Пријава на конкурс доставља се у писаном и у елек-
тронском облику.

Члан 6.
(1) Вредновање, избор и предлагање финансијске подр-

шке организацијама за инфраструктурну подршку врши 
Комисија за вредновање, избор и предлагање финансијске 
подршке организацијама за инфраструктурну подршку (у 
даљем тексту: Комисија).

(2) Задатак Комисије је да, након спроведене конкурсне 
процедуре за додјелу средстава финансијске подршке орга-
низацијама за инфраструктурну подршку, стручно анализи-
ра пријаве, изврши вредновање и избор инфраструктурних 
организација за финансијску подршку и министру поднесе 
извјештај са приједлогом за расподјелу финансијских сред-
става.

(3) Комисију чине три члана:
а) један члан на приједлог Савјета за науку и техноло-

гију Републике Српске,
б) један члан из Министарства индустрије, енергетике 

и рударства и
в) један члан из Министарства.
(4) Комисија се именује на период од двије године.
(5) Предсједника и замјеника предсједника Комисије 

бирају између себе чланови Комисије.
(6) Чланови Комисије могу бити узастопно именовани 

у Комисију највише два пута.
(7) Комисија доноси пословник о раду.

Члан 7.
(1) Мјерила за расподјелу финансијских средстава 

за програм подршке пословно-технолошким инкубато-
рима: 

а) број станара пословно-технолошког инкубатора, 
додјељују се 2 бода по станару;

б) број предузећа која су наставила са радом у периоду 
од најмање годину дана након инкубације у пословно-тех-
нолошком инкубатору, додјељује се 1 бод по предузећу;

в) број запослених у пословно-технолошком инкубато-
ру са завршеним првим циклусом високог образовања:

1) за три запослена, додјељују се 3 бода,
2) за четири до шест запослених, додјељује се од 3,5 до 

4,5 бодова,
3) за седам и више запослених, додјељује се 5 бодова;
г) расположиви радни простор за смјештај станара, оп-

ремљен намјештајем, опремом и инсталацијама које омо-
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гућавају оптималне услове рада, у складу са важећом прав-
ном регулативом, нормативима и стандардима из области 
пројектовања, грађења и опремања инфраструктуре:

1) од 15 м² до 20 м² по станару, додјељују се 3 бода,
2) више од 20 м² по станару, додјељује се 5 бодова;
д) расположиве заједничке пословне просторије, у 

складу са нормативима и стандардима из области пројек-
товања, грађења и опремања инфраструктуре, додјељују се 
3 бода за три и више намјенских заједничких пословних 
просторија;

ђ) одговарајућа опрема и интернет комуникација за 
пружање услуга станарима пословно-технолошког инку-
батора, додјељује се до 4 бода, уколико су за све станаре 
и управу обезбијеђени телефон, интернет, рачунар, видео-
конференција;

 е) умреженост са партнерима у земљи и/или иностран-
ству, кроз званичан пријем у организацију/асоцијацију или 
потписан уговор/меморандум о разумијевању или сарадњи, 
додјељује се до 5 бодова за три и више партнерских веза;

ж) број и врста пружених услуга консалтинга, додјељује 
се до 5 бодова за пет и више реализованих консалтинга го-
дишње;

з) број и врста пружених услуга обуке и тренинга, 
додјељује се до 5 бодова за три и више реализованих обука 
и тренинга годишње и

и) учешће инкубатора у истраживачким, пословним, 
промотивним, едукативним или такмичарским пројектима, 
додјељује се 0,5 бодова по пројекту.

(2) Пословно-технолошки инкубатори који добију мање 
од 35% бодова од износа бодова пословно-технолошког ин-
кубатора са највећим бројем бодова не могу бити предло-
жени за финансијску подршку.

Члан 8.
(1) Мјерила за расподјелу финансијских средстава за 

програм подршке научнотехнолошким парковима су:
а) број чланова научнотехнолошког парка, додјељују се 

3 бода по члану;
б) број и врста нових производа, процеса или услуга 

реализованих, примијењених и пласираних на тржиште од 
стране чланова научнотехнолошког парка, додјељује се 1 
бод по производу, процесу или услузи;

в) број запослених у научнотехнолошком парку са завр-
шеним првим циклусом високог образовања:

1) за четири запослена, додјељују се 3 бода,
2) за пет, односно шест запослених, додјељује се 3,5, 

односно 4 бода,
3) за седам и више запослених, додјељује се 5 бодова;
г) расположиви радни простор за смјештај чланова на-

учнотехнолошког парка, опремљен намјештајем, опремом 
и инсталацијама које омогућавају оптималне услове рада, 
у складу са важећом правном регулативом, нормативима и 
стандардима из области пројектовања, грађења и опремања 
инфраструктуре:

1) од 15 м² до 20 м² по станару, додјељују се 3 бода,
2) више од 20 м² по станару, додјељује се 5 бодова;
д) расположиве заједничке пословне просторије, у 

складу са нормативима и стандардима из области пројек-
товања, грађења и опремања инфраструктуре, додјељују се 
3 бода за три и више намјенских заједничких пословних 
просторија;

ђ) одговарајућа опрема и интернет комуникација за 
пружање услуга члановима научнотехнолошког парка, 
додјељује се до 4 бода, уколико су за све чланове и управу 
научнотехнолошког парка обезбијеђени телефон, интернет, 
рачунар, видео-конференција;

е) број партнерстава са члановима парка - унутрашње 
партнерство, односно са истраживачко-развојним органи-
зацијама које су формализовале своју сарадњу са научно-

технолошким парком у земљи и/или иностранству - вањско 
партнерство:

1) додјељује се 1 бод по унутрашњем партнерству,
2) додјељују се 2 бода по вањском партнерству;
ж) број и врста пружених услуга консалтинга, додјељује 

се до 7 бодова за шест и више реализованих консалтинга 
годишње;

з) број и врста пружених услуга обуке и тренинга, 
додјељује се до 7 бодова за четири и више реализованих 
обука и тренинга годишње;

и) учешће научнотехнолошког парка у разним истражи-
вачко-развојним пројектима ради стварања нових партнер-
става, додјељује се 1 бод по пројекту и

ј) учешће научнотехнолошког парка у промотивним, 
едукативним, такмичарским и сличним активностима, 
додјељује се 0,5 бодова по пројекту.

(2) Научнотехнолошки паркови који добију мање од 
35% бодова од износа бодова научнотехнолошког парка са 
највећим бројем бодова, не могу бити предложени за фи-
нансијску подршку.

Члан 9.
(1) Мјерила за расподјелу финансијских средстава за 

програм подршке центрима за трансфер технологија су:
а) број и врста реализованих трансфера технологија у 

претходној години, додјељује се до 5 бодова по трансферу;
б) број и врста комерцијализованих патентних рјешења 

које је центар за трансфер технологија реализовао у прет-
ходној години, додјељује се до 3 бода по рјешењу;

в) број и структура запослених у центру за трансфер 
технологија:

1) за три запослена са првим циклусом високог образо-
вања на неодређено вријеме, додјељује се 6 бодова,

2) радно ангажовани експерти за консалтинг и процје-
ну потенцијалне комерцијализације нових технолошких 
рјешења, додјељују се 2 бода по експерту (максимално 10 
бодова);

г) број партнера за трансфер технологија, додјељује се 
до 2 бода по партнеру;

д) број обезбијеђених подстицаја за комерцијализацију 
и трансфер технологија, додјељују се 3 бода по подстицај-
ном трансферу;

ђ) број обезбијеђених подстицаја/помоћи у заштити ин-
телектуалне својине технолошким привредним друштвима 
која развијају, производе и продају производе, процесе и 
услуге, додјељује се 1 бод по подстицају/помоћи.

(2) Центри за трансфер технологија који добију мање од 
35% бодова од износа бодова центра за трансфер техноло-
гија са највећим бројем бодова не могу бити предложени за 
финансијску подршку.

Члан 10.
(1) Комисија сачињава извјештај о вредновању и избору 

организација за инфраструктурну подршку, са приједлогом 
за финансијску подршку.

(2) Извјештај Комисије из става 1. овог члана обавезно 
садржи:

а) попис свих учесника на конкурсу,
б) попис организација за инфраструктурну подршку за 

које Комисија предлаже додјелу финансијске подршке, са 
приједлогом износа и образложењима, и

в) за организације за инфраструктурну подршку за 
које Комисија није предложила додјелу финансијске подр-
шке, образложење због чега није предложена финансијска 
подршка.

(3) Извјештај из става 1. овог члана Комисија доставља 
министру.

Члан 11.
На основу извјештаја Комисије из члана 10. став 1. овог 

правилника и у складу са надлежностима Министарства које 
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се односе на спровођење стратегије научноистраживачког и 
технолошког развоја Републике Српске, додјељују се сред-
ства за финансијску подршку корисницима средстава.

Члан 12.
Листа корисника средстава финансијске подршке орга-

низацијама за инфраструктурну подршку објављује се на 
интернет страници Министарства.

Члан 13.
(1) Корисник средстава финансијске подршке закљу-

чује са Министарством уговор којим дефинишу међусобна 
права и обавезе.

(2) У случају да корисник средстава одбије да потпише 
уговор из става 1. овог члана, преостала финансијска сред-
ства расподјељују се организацијама за инфраструктурну 
подршку које је Комисија у свом извјештају предложила за 
финансијску подршку.

Члан 14.
Корисник средстава  подноси Министарству извјештај 

о утрошку одобрених средстава, са документацијом којом 
доказује намјенско трошење средстава.

Члан 15.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 19/6-010/014-4/14
20. јануара 2014. године Министар,
Бања Лука Др Јасмин Комић, с.р.
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На основу члана 63. став 7. Закона о средњем образо-

вању и васпитању (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 74/08, 106/09 и 104/11) и члана 82. став 2. Закона о ре-
публичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), министар 
просвјете и културе  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О САДРЖАЈУ И НАЧИНУ 

ПОЛАГАЊА МАТУРСКОГ ИСПИТА У ГИМНАЗИЈИ

Члан 1.
У Правилнику о садржају и начину полагања матурског 

испита у гимназији (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 86/10) члан 17. мијења се и гласи:

“(1) Наставничко вијеће именује испитни одбор и 
испитне комисије за спровођење матурског испита, за сваки 
предмет који се полаже на матурском испиту.

(2) У случају потребе, наставничко вијеће гимназије 
може да именује већи број испитних комисија за исти пред-
мет.

(3) Наставничко вијеће може да именује наставнике из 
других средњих школа као чланове испитних комисије за 
спровођење матурског испита ако гимназија нема довољан 
број наставника за одговарајући предмет.”.

Члан 2.
У члану 18. у ставу 3. бришу се ријечи: “На приједлог 

директора гимназије,”, а ријеч: “наставничко” замјењује се 
ријечју: “Наставничко”.

Члан 3.
У члану 21. у ставу 1. ријеч: “директор” замјењује се 

ријечима: “наставничко вијеће”.

Члан 4.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 07.021/020-2425/13
24. јануара 2014. године Министар,
Бања Лука Горан Мутабџија, с.р.
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На основу члана 52. став 2. Закона o шумама (“Службе-

ни гласник Републике Српске”, бр. 75/08 и 60/13) и члана 
82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гла-
сник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 
24/12 и 121/12), министар пољопривреде, шумарства и во-
допривреде  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА, 

РОКОВИМА И НАЧИНУ ОБАВЈЕШТАВАЊА О ПОЈАВИ 
ШТЕТОЧИНА И НАСТАЛОЈ ШТЕТИ У ШУМИ И НА 

ШУМСКОМ ЗЕМЉИШТУ

Члан 1.
У Правилнику о условима, роковима и начину оба-

вјештавања о појави штеточина и насталој штети у шуми и 
на шумском земљишту (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 98/09) у члану 2. у ставу 1. ријечи: “Агенцији за 
шуме (у даљем тексту: Агенција)” замјењују се ријечима: 
“Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде”.

Члан 2.
Члан 3. брише се.

Члан 3.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 12.06-052-1183/14
20. фебруара 2014. године Министар,
Бања Лука Др Стево Мирјанић, с.р.
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На основу члана 55. став 4. Закона о шумама (“Службе-

ни гласник Републике Српске”, бр. 75/08 и 60/13) и члана 
82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гла-
сник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 
24/12 и 121/12), министар пољопривреде, шумарства и во-
допривреде  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О САДРЖАЈУ И 
ПОСТУПКУ ИЗРАДЕ ПЛАНА ЗАШТИТЕ ШУМЕ 

ОД ПОЖАРА

Члан 1.
У Правилнику о садржају и поступку израде Плана 

заштите шуме од пожара (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 107/09) у члану 2. у ставу 3. ријечи: “Аген-
цији за шуме” замјењују се ријечима: “Министарство 
пољопривреде, шумарства и водопривреде (у даљем тек-
сту: Министарство)”.

У ставу 5. ријечи: “Агенција за шуме” замјењују се 
ријечју: “Министарство”.

Члан 2.
У члану 11. став 2. мијења се и гласи:
“(2) Опасност од пожара траје током читаве године.”.

Члан 3.
У члану 15. у ставу 3. ријечи: “Агенција за шуме” за-

мјењују се ријечју: “Министарство”.

Члан 4.
У Обрасцу 4. из Прилога 3. Правилника ријечи: “Аген-

ције за шуме” замјењују се ријечју: “Министарства”.

Члан 5.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 12.06-052-1176/14
20. фебруара 2014. године Министар,
Бања Лука Др Стево Мирјанић, с.р.


