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тиввриједности конвертибилне марке за евро, према средњем
курсу у ЦББиХ који важи два дана прије рока доспијећа.
III
1) Бањалучка берза на крају јавне понуде обвезница
саставља извјештај у складу са прописима који уређују пословање Бањалучке берзе и доставља тај извјештај Централном регистру, члановима берзе и Министарству финансија.
2) Централни регистар, по захтјеву, доставља Министарству финансија обрађене податке који садрже идентификационе податке о купцима обвезница.
3) Министарство финансија, по провјери обављених
уплата, доставља Централном регистру одлуку о емисији и
захтјев за регистрацију обвезница, у складу са прописима
који уређују регистрацију хартија од вриједности.
4) На основу захтјева Министарства финансија, Централни регистар врши регистрацију обвезница и о регистрацији обавјештава Бањалучку берзу.
5) На основу извјештаја о регистрацији Централног регистра, Бањалучка берза уврштава обвезнице на берзанско
тржиште.
IV
1) Република Српска може у било које вријеме откупити
обвезнице ове емисије, по било којој цијени на тржишту или
на други начин, у складу са одлуком Владе Републике Српске, под условом да у случају куповине јавном понудом таква
понуда буде једнако доступна свим власницима обвезница.
2) Власник обвезнице нема право да тражи пријевремено доспијеће обвезница, тј. прогласи било коју обвезницу
доспјелом и плативом прије њеног доспијећа.
V
Средства за измирење обавеза по овој емисији обезбјеђују се из буџета Републике Српске.
VI
Камата, односно главница исплаћују се у року од 15
дана од дана обрачуна камате, односно доспијећа главнице,
преносом средстава на рачун власника обвезнице.
VII
У случају кашњења са исплатом камате, односно главнице из обвезница, Mинистарство финансија платиће законску затезну камату послије истека рока из тачке VI ове
одлуке па до дана исплате.
VIII
Обвезнице представљају директну и безусловну обавезу
Републике Српске, међусобно су равноправне и најмање су
у истом рангу са свим другим садашњим и будућим обавезама за чије извршење средства обезбјеђује Република Српска.
IX
Ако емисија обвезница не буде реализована по прихватљивим условима за Републику Српску, емитент ће купцима обвезница вратити уплаћена средства.
X
Овлашћује се министар финансија за спровођење свих
активности, припрему и доношење потребних аката и објаве у циљу реализације емисије обвезница.
XI
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-804/15
30. априла 2015. године
Бања Лука

Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с.р.

604
На основу члана 20. Закона о научноистраживачкој дјелатности и технолошком развоју (“Службени гласник Ре-
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публике Српске”, бр. 6/12 и 33/14) и члана 82. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”,
бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), министар
науке и технологије, 28. априла 2015. године, д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О МЈЕРИЛИМА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ И
СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА МЕЂУНАРОДНЕ
НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКЕ САРАДЊЕ

ГЛАВА I
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилником утврђују се мјерила и поступак
остваривања и финансирања програма међународне научноистраживачке сарадње.
Члан 2.
(1) Програми које Министарство науке и технологије (у
даљем тексту: Министарство) суфинансира односе се на:
1) суфинансирање учешћа на научним скуповима у
иностранству истраживача уписаних у Регистар истраживача, који води Министарство,
2) суфинансирање боравка или доласка страних научника по позиву,
3) суфинансирање билатералне научноистраживачке
сарадње, односно међународних пројеката у Републици
Српској, Босни и Херцеговини и у иностранству и
4) суфинансирање учешћа у научноистраживачким
програмима Европске уније.
(2) Висина средстава за појединачне ставке програма
међународне научноистраживачке сарадње из члана 1. овог
правилника утврђује се финансијским планом Министарства за текућу буџетску годину.
Члан 3.
(1) За суфинансирање програма међународне научноистраживачке сарадње Министарство једанпут годишње
у средствима информисања објављује јавни конкурс (у
даљем тексту: конкурс).
(2) Конкурс садржи:
1) правни основ расписивања и предмет конкурса,
2) учеснике конкурса,
3) услове и трајање конкурса,
4) висину/износ средстава за суфинансирање програма,
5) одговарајућу пријаву (у складу са предметом конкурса, на обрасцу који је доступан на интернет страници
Министарства),
6) списак потребне документације која се прилаже уз
пријаву,
7) рок за подношење и мјесто на које се подноси пријава,
8) упутства за преузимање обрасца пријаве,
9) рок у којем ће учесници на конкурсу бити обавијештени о резултатима конкурса,
10) податке о мјесту, радном времену и лицу које је задужено за објашњење и испоруку конкурсне документације,
11) друге податке потребне за потпуну информисаност
и одлучивање о избору учесника конкурса.
Члан 4.
(1) Прикупљене одговарајуће пријаве за конкурс којим
се позивају заинтересовани да конкуришу за један од програма наведених у члану 2. овог правилника разврставају
се за сваки програм посебно.
(2) Избор и вредновање пријава из става 1. овог члана
врши се према утврђеним условима за сваки дио програма
појединачно.
(3) За спровођење поступка по расписаном конкурсу, у
складу са одредбама из глава II, IV и V овог правилника,
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министар науке и технологије (у даљем тексту: министар)
рјешењем именује Комисију за расподјелу средстава у
области међународне научноистраживачке сарадње (у
даљем тексту: Комисија).
(4) Комисија има три члана од којих су:
1) два члана из Министарства и
2) један члан из установа, институција или организација које се баве питањима у вези са научноистраживачким
радом.
(5) Задатак Комисије је да по затварању конкурса, у складу са утврђеним условима из чл. 5, 16. и 22. овог правилника,
размотри достављене пријаве, оцијени испуњеност формално-правних услова за учествовање на конкурсу, те сачини
приједлог суфинансирања, који доставља министру.
ГЛАВА II
СУФИНАНСИРАЊЕ УЧЕШЋА ИСТРАЖИВАЧА НА
НАУЧНИМ СКУПОВИМА У ИНОСТРАНСТВУ
Члан 5.
Суфинансирање учешћа истраживача на научним скуповима у иностранству уз излагање рада или учешћа у радним тијелима скупа одобрава се ако:
1) захтјев подноси научноистраживачка организација у
којој је кандидат запослен или студира,
2) пријављени кандидат (истраживач) има научно, односно наставно-научно или сарадничко звање,
3) је организатор научног скупа доставио потврду о
прихватању: апстракта научног рада или цијелог научног
рада, постера, усменог излагања кандидата или излагања
кандидата по позиву организатора,
4) постоји одговарајућа документација у вези са учешћем
на научном скупу (позивно писмо, програм рада, резиме, саопштење или зборник радова са научног скупа и слично),
5) постоји прецизна конструкција финансирања одласка истраживача на научни скуп.
Члан 6.
Уколико је пријављени кандидат студент I, II или III
циклуса студија високог образовања, поред услова из члана
5. т. 1), 3), 4) и 5) овог правилника, треба да има сагласност
ментора и високошколске установе на којој студира.
Члан 7.
(1) Ако један научни рад има више аутора, финансијску
подршку Министарства за одлазак на научни скуп у иностранство може добити само један кандидат.
(2) Аутори (учесници на раду) бирају међу собом представника који ће се кандидовати на конкурс Министарства за
суфинансирање одласка на научни скуп, на којем ће презентовати њихов научни рад или учествовати у радним тијелима.
Члан 8.
(1) Кандидат подноси Министарству пријаву на конкурс (посебан образац), коју потписују заједно кандидат и
одговорно лице у научноистраживачкој организацији, уколико је кандидат запослен.
(2) Уз пријаву из става 1. овог члана подноси се и сљедећа документација:
1) потврда о прихватању рада и начин презентације /
позивно писмо за учешће у радним тијелима,
2) потписана и овјерена сагласност научноистраживачке организације или високошколске установе о учешћу кандидата на научном скупу или радном тијелу скупа,
3) копија програма научног скупа,
4) апстракт рада на једном од свјетских језика, а који је
радни језик скупа,
5) потврда о износу котизације за присуствовање научном скупу,
6) предрачун/понуда путничке агенције са најповољнијим износом путних трошкова, односно трошкове пре-
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воза аутобусом, возом или авионом, односно процјена трошкова превоза аутомобилом, ако је то повољније у односу
на понуду путничке агенције,
7) потписана и овјерена изјава о средствима које евентуално осигурава организатор скупа.
(3) Кандидат подноси препоруку ментора у случају да
пријаву подноси студент и научноистраживачка организација.
Члан 9.
За суфинансирање учешћа истраживача на научним
скуповима у иностранству кандидат може бити корисник
средстава само једном годишње.
Члан 10.
Министарство одобрава суфинансирање котизације за
учешће на научном скупу и путних трошкова, при чему се,
зависно од расположивих средстава, првенствено суфинансира котизација.
ГЛАВА III
СУФИНАНСИРАЊЕ БИЛАТЕРАЛНЕ
НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКЕ САРАДЊЕ
Члан 11.
(1) Министарство суфинансира учешће научноистраживачких организација из Републике Српске у билатералној
научноистраживачкој сарадњи, односно у међународним
пројектима, на начин утврђен међународним програмима,
меморандумима о разумијевању, споразумима, уговорима
и протоколима о научноистраживачкој сарадњи, које Република Српска или Босна и Херцеговина закључи са другим
земљама (у даљем тексту: међународни споразуми).
(2) Средстава за суфинансирање билатералне научноистраживачке сарадње научноистраживачких организација
из Републике Српске утврђују се финансијским планом
Министарства за сваку годину.
Члан 12.
(1) У случају међународних споразума који се односе
на научноистраживачку дјелатност, потписаних од стране Босне и Херцеговине, Министарство ће финансијску
подршку додјељивати у складу са преузетим обавезама, законима и прописима Републике Српске.
(2) Министарство суфинансира учешће научноистраживачких организација из Републике Српске у билатералној научноистраживачкој сарадњи, који су најбоље
оцијењени на конкурсу Министарства цивилних послова
Босне и Херцеговине.
Члан 13.
Министарство на својој интернет страници објављује
конкурсе и резултате конкурса Министарства цивилних
послова Босне и Херцеговине и позива апликанте из Републике Српске да пријаве активност билатералне научноистраживачке сарадње, на обрасцу објављеном на интернет
страници Министарства, при чему пријаву подносе заједно
руководилац активности билатералне научноистраживачке
сарадње и научноистраживачка организација на којој је руководилац запослен.
Члан 14.
(1) Рјешење о суфинансирању међународног пројекта
доноси министар.
(2) За одабрани међународни пројекат Министарство
закључује уговор о реализацији активности билатералне
научноистраживачке сарадње са одговорним лицем научноистраживачке организације из Републике Српске, која
пријављује активност међународне сарадње и са руководиоцем пројекта.
(3) Намјена коришћења одобрених финансијских средстава утврђује се рјешењем и уговором о финансирању активности међународног пројекта.
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Члан 15.
(1) Праћење реализације међународног пројекта врши се
на основу извјештаја, у складу са обавезама дефинисаним
уговором између Министарства и научноистраживачке организације која реализује активност међународне сарадње.
(2) За податке наведене у извјештају одговара координатор међународног пројекта и одговорно лице организације која пријављује активност међународне сарадње.
ГЛАВА IV
СУФИНАНСИРАЊЕ ДОЛАСКА СТРАНИХ НАУЧНИКA
ПО ПОЗИВУ
Члан 16.
Министарство учествује у суфинансирању боравка
страних научника у Републици Српској уколико:
1) захтјев подноси научноистраживачка организација
која је уписана у Регистар научноистраживачких организација (у даљем тексту: Регистар), који води Министарство,
2) програм боравка страног научника доприноси повезивању истраживача из Републике Српске са истраживачима у иностранству.
Члан 17.
(1) Научноистраживачка организација подноси Министарству пријаву на конкурс уз сљедећу документацију:
1) попуњен упитник (који је доступан на интернет страници Министарства), потписан и овјерен од стране одговорног лица научноистраживачке организације или високошколске установе која позива страног научника,
2) потписано и овјерено образложење одговорног лица
научноистраживачке организације или високошколске
установе о потреби боравка страног научника,
3) програм боравка страног научника,
4) детаљна биографија позваног страног научника,
5) финансијска конструкција трошкова боравка страног
научника.
(2) Пријава се подноси најмање мјесец дана прије датума планиране посјете страног научника.
Члан 18.
Министарство суфинансира путне трошкове за долазак
страних научника, трошкове смјештаја и дневница.
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Члан 22.
(1) Министарство за учешће у Оквирним програмима
финансијски подржава припремне активности на изради
пројектних приједлога, као и одобрене пројекте, при чему
се, првенствено, пружа подршка пријавама за програм
Horizon 2020.
(2) За суфинансирање припремних активности (радионице, консултативни састанци, обуке и сл.), чија је сврха
припрема нових приједлога пројеката за Оквирне програме, уз пријаву на конкурс, потребно је доставити сљедећу
документацију:
1) биографију са библиографијом координатора и чланова пројектног тима из Републике Српске,
2) доказ да је конкурсна документација запримљена од
стране Европске комисије,
3) копију приједлога пројекта који је достављен Европској комисији.
(3) За финансијску подршку одобреним пројектима потребно је доставити:
1) биографију са библиографијом координатора и чланова пројектног тима из Републике Српске,
2) доказ да је Европска комисија одобрила приједлог
пројекта, односно доказ о прихватању учешћа истраживачког тима из Републике Српске у одређеној активности
Оквирног програма,
3) копију пројекта који је достављен Европској комисији.
Члан 23.
Научноистраживачке организације којима су одобрена
средства за учешће у програмима Европске уније о постигнутим резултатима конкурисања и реализацији програма
обавјештавају Министарство најкасније два мјесеца по достављању коначног извјештаја Европској комисији.
Члан 24.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 19/6-010/014-9/15
28. априла 2015. године
Бања Лука

Министар,
Др Јасмин Комић, с.р.
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Члан 19.
По окончању посјете страног научника, научноистраживачка организација или високошколска установа која га
је позвала обавезна је да достави Министарству извјештај
са информацијом о утрошеним додијељеним средствима
Министарства, као и постигнутим резултатима током боравка страног научника у Републици Српској.

На основу члана 5. став 1. Закона о жељезницама Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”,
бр. 58/01, 110/03, 59/08 и 24/12) и члана 69. ст. 1. и 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), министар саобраћаја и веза д о н о с и

ГЛАВА V
СУФИНАНСИРАЊЕ УЧЕШЋА У ПРОГРАМИМА
ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

О ДОПУНИ САОБРАЋАЈНОГ ПРАВИЛНИКА 2

Члан 20.
(1) За стимулисање учешћа научноистраживачких организација из Републике Српске у Оквирним програмима
Европске уније за истраживање и развоје (у даљем тексту:
Оквирни програми) Министарство једном годишње објављује јавни позив.
(2) У остваривању суфинансирања учешћa у Оквирним
програмима могу учествовати научноистраживачке организације уписане у Регистар, са једним пројектом.
Члан 21.
Укупна финансијска средстава за стимулацију припреме и пријављивања пројектних приједлога на Оквирне
програме Европске уније одређују се финансијским планом
Министарства за текућу годину.

П РА В И Л Н И К
Члан 1.
У Саобраћајном правилнику 2 (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 1/05, 62/05, 115/05 и 21/06) у члану 19.
у ст. 3, 4, 6. и 7. послије броја: “1.5” додају се ријечи: “и 1.6”.
Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 13.04/340-734/15
28. априла 2015. године
Бања Лука

Министар,
Неђо Трнинић, с.р.
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На основу члана 17. став 2. Закона о рударству (“Службени гласник Републике Српске”, број 59/12), а у вези
са чланом 11. став 1. Правилника о условима, начину и

