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

РЈЕШЕЊЕ
1. Граду Бањалука, прије коначности рјешења о непотпуној 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: 21.11/47338.30/11, од 26. јануара 2012. године, за изградњу канализације 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 дијела, 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 површини од 146 м².
2. Прије предаје у посјед експроприсаних некретнина
првостепени орган ће обезбиједити све доказе који су
потребни за одређивање накнаде за експроприсане некретнине.
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
13. фебруара 2013. године
Бања Лука

Предсједник
Владе,
Александар Џомбић, с.р.
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На основу члана 20. Закона о научноистраживачкој дјелатно сти и технолошком развоју (“Службени гласник
Републике Српске”, брoj 6/12) и члана 82. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”,
бр. 118/8, 11/09, 74/10, 86/10 и 24/12), министар науке и
технологије д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О МЈЕРИЛИМА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ
ПРОГРАМА ПОДСТИЦАЈА АКТИВНОСТИ НАУЧНИХ
И НАУЧНО-СТРУЧНИХ ДРУШТАВА, УДРУЖЕЊА
И ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЈА КОЈИ СУ У ФУНКЦИЈИ
УНАПРЕЂИВАЊА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА

I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилником утврђују се мјерила и начини
остваривања и финансирања Програма подстицаја активности научних и научно-стручних друштава, удружења и
других организација који су у функцији унапређивања
научноистраживачког рада, а који су основани у складу са
законом који уређује оснивање удружења и фондација (у
даљем тексту: научна удружења).
Члан 2.
Министарство науке и технологије (у даљем тексту:
Министарство) одобрава финансијску подршку научним
удружењима за:
а) активно сти унапређења научних знања чланова
удружења,
б) сарадњу са другим научним организацијама у земљи
и иностранству,
в) промотивне активности у циљу ширења и афирмације науке,
г) организацију савјетовања, округлих столова и радионица и
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д) остале активности у циљу унапређења рада научног
удружења.
Члан 3.
Финансијску подршку за своје активности могу добити
научна удружења уписана у Регистар научноистраживачких организација, који се води у Министарству, ако су те
активности усмјерене и на остваривање потреба и интереса Републике Српске у складу са Стратегијом научног и
технолошког развоја Републике Српске.
Члан 4.
(1) Финансијска средства намијењена за подстицај и
подршку реализацији активности научних удружења додјељују се путем јавног конкурса (у даљем тексту: конкурс).
(2) Укупни износ средстава намијењених за подстицај
и подршку активностима научних удружења одређује се
годишњим финансијским планом Министарства у складу
са расположивим буџетским средствима.
II - ЈАВНИ КОНКУРС
Члан 5.
Министарство једанпут годишње у средствима јавног
информисања расписује конкурс за подстицај и подршку
активностима научних удружења.
Члан 6.
Конкурс садржи:
а) назив, адресу и интернет адресу Министарства,
б) предмет конкурса,
в) активности научних удружења које ће Министарство
суфинансирати,
г) рок пријаве на конкурс,
д) услове, критеријуме, смјернице и мјерила за избор
по расписаном конкурсу,
ђ) укупно планирана средства која су на располагању
за предмет конкурса,
е) мјесто и начин објављивања резултата избора пријава на конкурс,
ж) мјесто, вријеме и службено лице задужено за контакте,
з) рок у којем ће учесници бити обавијештени о резултатима избора пријава на конкурс,
и) потребне доказе о испуњавању услова конкурса и
ј) друге податке неопходне за одлучивање о избору
научних удружења чије ће се активности суфинансирати.
Члан 7.
(1) Уз пријаву на конкурс научно удружење доставља:
а) опис активности за које се тражи суфинансирање
(кориснике, методологију / начин рада, кључне актере, временски план имплементације, финансијски оквир),
б) податке да ли је научно удружење спроводило или
спроводи сличне активности,
в) програм рада научног удружења за једногодишњи
период за који се тражи суфинансирање, усвојен од овлашћеног органа удружења,
г) извјештај о раду за трогодишњи период који претходи години у којој се подноси захтјев, усвојен од овлашћеног органа научног удружења,
д) уредно попуњен образац, који је доступан на интернет страници Министарства.
(2) На новоосновано научно удружење не односи се
обавеза достављања података из става 1. т. б) и г) овог члана.
Члан 8.
(1) Евалуацијски поступак координира и организује
Министарство, а изводи Комисија за избор научних удружења (у даљем тексту: Комисија).
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(2) Министар науке и технологије (у даљем тексту:
министар) именује Комисију, а на приједлог Републичког
савјета за науку и технологију.
(3) Као чланови Комисије именују се три члана у научном и научно-наставном звању из различитих научних
области.
(4) Чланови Комисије бирају између себе предсједника
Комисије.
(5) Предсједник Комисије организује и руководи радом
Комисије, а у случају потребе и представља Комисију.
(6) Комисија се бира на период двије године.
(7) Имена чланова Комисије нису јавно доступна, а
резултат рада Комисије је јаван.
Члан 9.
(1) Задатак Комисије је да, на основу мјерила прописаних овим правилником, изврши вредновање пријава на
конкурс и да дâ своје мишљење о свакој пријави у писаном
облику, те сачини приједлог ранг-листе научних удружења
за суфинансирање (прелиминарне и коначне ранг-листе),
као и да предложи износ средстава за суфинансирање.
(2) Комисија је дужна да након извршених задатака из
става 1. овог члана поднесе министру извјештај о свом
раду, са мишљењем и препорукама, потписан од стране
свих чланова Комисије.
(3) Чланови Комисије потписују изјаву о заштити података у поступку јавног конкурса.
(4) Комисија оцјењује и завршне извјештаје о реализацији релевантних активности научних удружења која су
суфинансирана.
Члан 10.
(1) Сваки члан Комисије врши вредновање сваке пријаве на конкурс и даје своју оцјену о свакој пријави у писаном облику.
(2) Чланови Комисије могу, прије давања оцјене, међусобно размијенити мишљење о одређеној пријави.
(3) Уколико је члан Комисије на било који начин у сукобу интереса у односу на одређено научно удружење, нема
право учешћа у евалуацијском поступку те пријаве.
Члан 11.
(1) Подаци и документација која је приложена уз пријаву може се дати на увид у складу са Законом о слободи
приступа информацијама.
(2) Министарство јавно објављује назив научног удружења којем је одобрено суфинансирање, кратак садржај
активности за које је тражено суфинансирање, као и најважније резултате (у скраћеном облику) реализације релевантних активности.
Члан 12.
Непотпуне пријаве, као и пријаве које нису изабране у
изборном поступку, са комплетном конкурсном документацијом, по захтјеву, враћају се подносиоцима.
III - МЈЕРИЛА ЗА ОЦЈЕЊИВАЊЕ ЗАХТЈЕВА ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ НАУЧНИХ
УДРУЖЕЊА
Члан 13.
Мјерила за избор приједлога суфинансирања активности научних удружења су:
а) подударност са циљевима Стратегије научног и технолошког развоја Републике Српске,
б) значај научног удружења за промоцију, развој и унапређење науке,
в) број регистрованих чланова у научном или научнонаставном звању из релевантне научне области,
г) укупан број регистрованих чланова,
д) период дјеловања удружења,
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ђ) успјешност рада удружења у претходном трогодишњем периоду,
е) успостављени партнерски односи са другим научним организацијама у земљи и иностранству и
ж) обезбијеђеност финансијских средства из других
извора поред захтијеваних средстава од Министарства.
Члан 14.
(1) Подударност са циљевима Стратегије научног и
технолошког развоја Републике Српске оцјењује се показатељем усклађености приједлога са циљевима активности
наведеним у пријави.
(2) Оцјена подударности циљева у складу са ставом 1.
овог члана:
а) активности се не подударају са циљевима
Стратегије..........................................................0 бодова,
б) активности се дјелимично подударају са
циљевима Стратегије.............................................1 бод,
в) активности се у потпуности подударају са
циљевима Стратегије ...........................................2 бода.
Члан 15.
Значај научног удружења за промоцију, развој и унапређење науке бодује се ако је:
а) без значаја .....................................................0 бодова,
б) мали значај .........................................................1 бод,
в) велики значај ....................................................2 бода.
Члан 16.
Број регистрованих чланова научног удружења у научном или научно-наставном звању из релевантне научне
области бодује се за:
а) три члана ............................................................1 бод,
б) пет и мање чланова..........................................2 бода,
в) преко пет чланова ............................................3 бода.
Члан 17.
Укупан број регистрованих чланова научног удружења
бодује се за:
а) пет и мање чланова ......................................0 бодова,
б) између шест и 15 чланова ................................1 бод,
в) између 16 и 25 чланова ...................................2 бода,
г) преко 25 чланова ..............................................3 бода.
Члан 18.
Период континуираног активног дјеловања научног
удружења бодује се за период:
а) мањи од двије године...................................0 бодова,
б) између двије и три године ................................1 бод,
в) између три и пет година..................................2 бода,
г) преко пет година...............................................3 бода.
Члан 19.
Успјешност рада научног удружења у претходном трогодишњем периоду бодује се у односу на број реализованих пројекта (научноистраживачки пројекти, организација
научних скупова, објављене научне публикације) тако да:
а) ако није било реализованих пројеката .......0 бодова,
б) ако је реализован један или два пројекта........1 бод,
в) ако су реализована три или четири
пројекта .................................................................2 бода,
г) ако је реализовано више од пет пројеката.....3 бода.
Члан 20.
Успостављени партнерски односи са другим научним
организацијама у земљи и иностранству бодују се тако да:
а) ако нису успостављени партнерски
односи................................................................0 бодова,
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б) ако су партнерски односи успостављени са
организацијама у земљи........................................1 бод,
в) ако су партнерски односи успостављени са
организацијама у иностранству..........................2 бода.
Члан 21.
Обезбијеђеност финансијских средства из других извора бодује се тако да:
а) ако средства нису обезбијеђена ..................0 бодова,
б) ако је обезбијеђено мање од 25% средстава ...1 бод,
в) ако је обезбијеђено између 25% и
50% средстава.......................................................2 бода,
г) ако је обезбијеђено више од 50% средстава..3 бода.
Члан 22.
(1) Прелиминарна ранг-листа пријава за суфинансирање активности научних удружења формира се на основу
просјечног броја бодова.
(2) Просјечан број бодова добија се сабирањем свих
бодова и дијељењем бројем чланова Комисије који су
вршили оцјењивање.
(3) Министарство не суфинансира научно удружење
чији је просјечан број бодова мањи од 10.
Члан 23.
(1) Подносиоци пријава могу поднијети приговор на
прелиминарну ранг-листу одабраних научних удружења
чије ће се активности суфинансирати.
(2) Приговор се подноси министру у року од осам дана
од дана објаве прелиминарне ранг-листе, и то у писаној
форми, с кратким и јасним образложењем.
(3) На основу коначне ранг-листе министар утврђује
листу (број) научних удружења, као и износ средстава за
суфинансирање њихових активности, у складу са чланом
4. овог правилника.
(4) Прелиминарна и коначна ранг-листа, као и листа
научних удружења за суфинансирање биће јавно објављене на интернет страници Министарства.
Члан 24.
Рјешење о избору научног удружења чије ће се активности финансирати доноси министар и оно је коначно.
IV - УГОВОР О СУФИНАНСИРАЊУ АКТИВНОСТИ
НАУЧНОГ УДРУЖЕЊА
Члан 25.
Министар и научно удружење потписују уговор о
суфинансирању на основу члана 25. овог правилника.
Члан 26.
Обавеза научног удружења је да приликом утрошка
одобрених средстава поступе у складу са важећим прописима.
V - ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ АКТИВНОСТИ
НАУЧНОГ УДРУЖЕЊА
Члан 27.
(1) Извјештај о спроведеним суфинансираним активностима и резултатима тих активности, као и финансијски
извјештај који садржи преглед употребе одобрених финансијских средстава, научно удружење доставља Министарству на начин предвиђен уговором о суфинансирању из
члана 26. овог правилника.
(2) Министарство прати и врши надзор у свим фазама
реализације суфинансираних активности научног удружења.
Члан 28.
(1) Научно удружење је дужно благовремено обавијестити Министарство о свим околностима који имају утицај
на успјешно одвијање суфинансираних активности.
(2) Ако Министарство утврди да измијењене околности онемогућавају даље неометано одвијање уговорених

18

5.03.2013.

активности, прекида се свако даље суфинансирање тих
активности.
Члан 29.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 19/6-010/014-8/13
25. фебруара 2013. године
Бања Лука

Министар,
Др Јасмин Комић, с.р.
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На основу члана 93. став 2. Закона о научноистраживачкој дјелатности и технолошком развоју (“Службени гласник Републике Српске”, број 6/12) и члана 82. став 2.
Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10 и 24/12),
министар науке и технологије д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О ПОСТУПКУ УПИСА У РЕГИСТАР ПРАВНИХ
И ФИЗИЧКИХ ЛИЦА КОЈА СЕ БАВЕ РАЗВОЈЕМ
ТЕХНОЛОГИЈА

Члан 1.
Овим правилником утврђују се облик, садржај и начин
вођења Регистра правних и физичких лица која се баве развојем технологија (у даљем тексту: Регистар), као и процедуре за упис, промјену и брисање из Регистра, те услови
у погледу програмских, просторних и стручних капацитета које морају испуњавати правна и физичка лица да би се
уписала у Регистар.
Члан 2.
(1) Развојем технологија баве се научноистраживачке
организације, високошколске установе, привредна друштва, удружења или фондације и физичка лица која своју
активност усмјеравају ка развоју нових или унапређењу
постојећих технологија за сопствене или туђе потребе.
(2) Регистар се води у писаном и електронском облику
као база података о правним и физичким лицима која се
баве развојем технологија.
Члан 3.
(1) Поступак регистрације, у својству субјекта технолошког развоја, покреће правно или физичко лице захтјевом за упис у Регистар и издавање рјешења о регистрацији (у даљем тексту: Захтјев), на Обрасцу 1, који се налази у
Прилогу 1. овог правилника и његов је саставни дио.
(2) Уз Захтјев правно или физичко лице доставља и
документацију којом доказује испуњеност услова за упис у
Регистар, а у складу са потребном документацијом која је
наведена у Обрасцу 1. из Прилога 1. овог правилника.
(3) Документација из става 2. овог члана доставља се
у овјереном препису или у овјереној фото-копији.
Члан 4.
На основу примљеног Захтјева, Министарство науке и
технологије (у даљем тексту: Министарство):
а) обавјештава подносиоца захтјева да уреди или допуни Захтјев, уколико је Захтјев неуредан или некомплетан,
б) доноси закључак о одбацивању Захтјева,
в) доноси рјешење о одбијању Захтјева подносиоца
који не испуњава услове за упис у Регистар,
г) издаје рјешење о упису у Регистар.
Члан 5.
Регистар садржи:
а) књигe регистрација са подацима о правним и физичким лицима која су регистрована као субјекти технолошког
развоја и
б) документацију на основу које је извршен упис, промјена или брисање података садржаних у Регистру.

