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ПРИЛОГ 1.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ИНДУСТРИЈЕ, 
ЕНЕРГЕТИКЕ И РУДАРСТВА

На основу члана ___ Закона о рударству (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 62/18) и члана ___ Правилника о изда-
вању и одузимању лиценци за обављање послова у области рудар-
ства (“Службени гласник Републике Српске”, бр. ____), министар 
индустрије, енергетике и рударства издаје

Л ИЦ ЕНЦУ
Утврђује се да је _______________________________________,

 (име, очево име, презиме и звање)
___________ рођен/-а _________ године, у ______________,
 (ЈМБ) (датум) (мјесто)

испунио/-ла услове прописане Законом о рударству („Службени 
гласник Републике Српске“, број 62/18) и стекао/-ла лиценцу за 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

(врста лиценце)
Број лиценце: _____________
Број протокола: ___________
Бања Лука, ____________ године

 МИНИСТАР

ПРИЛОГ 2.

РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ИНДУСТРИЈЕ, 
ЕНЕРГЕТИКЕ И РУДАРСТВА

На основу члана ___ Закона о рударству (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 62/18), члана ___ Правилника о издавању 
и одузимању лиценци за обављање послова у области рударства 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. _____) и Рјешења о 
испуњености услова за  издавање лиценце за __________________, 
број __________ од ___.___.______. године, министар индустрије, 
енергетике и рударства издаје

Л ИЦ ЕНЦУ
_______________________________________________

(назив и сједиште правног лица)

Испуњава услове за_______________________________________
________________________________________________________
               (навести врсту послова за које се издаје лиценца)
Ова лиценца важи од ________ године до ________ године.
Провјера испуњености услова за ____________________________
________________________________________________________
              (навести врсту послова за које се издаје лиценца)
вршиће се у складу са одредбама Закона о рударству.
Број лиценце:
Бања Лука, ______________ године

 МИНИСТАР

ПРИЛОГ 3.
ОБРАЗАЦ РЕГИСТРА ЛИЦЕНЦИ ИЗДАТИХ 

ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА

Ред-
ни 
бр.

Име, 
презиме и 
звање

Датум, годи-
на и мјесто 
рођења

Врста 
лиценце

Број 
лиценце

Период 
важења

ПРИЛОГ 4.
ОБРАЗАЦ РЕГИСТРА ЛИЦЕНЦИ ИЗДАТИХ 

ПРАВНИМ ЛИЦИМА

Ред-
ни 
бр.

Назив и 
сједиште 
правног 
лица

Врста ли-
ценце Број лиценце Период ва-

жења

2095
На основу члана 20, а у вези са чланом 17. тачка к) За-

кона о научноистраживачкој дјелатности и технолошком 
развоју (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 6/12, 
33/14 и 66/18), и члана 82. став 2. Закона о републичкој 
управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 
11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16, 57/16 и 31/18), 
министар науке и технологије, 12. новембра 2018. године,  
д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О МЈЕРИЛИМА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ 

ПРОГРАМА УНАПРЕЂЕЊА ИНФРАСТРУКТУРЕ 
И НАБАВКЕ ОПРЕМЕ НЕОПХОДНЕ ЗА 

НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ РАД

Члан 1.
Овим правилником прописују се мјерила и поступак за 

остваривање и финансирање Програма унапређења инфра-
структуре и набавке опреме неопходне за научноистражи-
вачки рад (у даљем тексту: Програм).

Члан 2.
(1) Научноистраживачка инфраструктура је заједнички 

назив за објекте, ресурсе и услуге, коју научноистраживач-
ка заједница користи за спровођење истраживања и под-
стицање иновација и обухвата: важну научноистраживачку 
опрему или сет инструмената, колекције, архиве научних 
података, електронске инфраструктуре, као што су системи 
са базама података и рачунарски системи и комуникацијске 
мреже.

(2) Научноистраживачком инфраструктуром не сма-
трају се: потрошни материјал, материјал за извођење ек-
сперимената и компјутери, видео-бимови, фото-апарати, 
паметне табле и други уређаји који се користе за извођење 
наставе.

Члан 3.
Износ средстава за реализацију Програма утврђује се 

финансијским планом Министарства науке и технологије 
(у даљем тексту: Министарство) за текућу годину у складу 
са Законом о научноистраживачкој дјелатности и техно-
лошком развоју (у даљем тексту: Закон).

Члан 4.
Мјерила за избор и вредновање Програма су:
1) да је научноистраживачка организација уписана у Ре-

гистар научноистраживачких организација или да је физич-
ко лице уписано у Регистар истраживача (у даљем тексту: 
кандидати), 

2) да је унапређење инфраструктуре и набавка опреме 
од значаја за одвијање и унапређење научноистраживачког 
рада,

3) да постоји реална потреба за унапређењем инфра-
структуре и набавком нове опреме, 

4) да унапређење инфраструктуре и набавка опреме 
употпуњују или унапређују већ постојећу опрему, чиме се 
битно побољшавају карактеристике постојеће опреме,

5) да је од кандидата припремљен интегрални пројекат 
унапређења инфраструктуре и набавке опреме,

6) да је обезбијеђено финансијско учешће кандидата у 
унапређењу инфраструктуре и набавке опреме,
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7) да је оправдан утрошак средстава уколико је канди-

дат био корисник средстава за финансијску подршку у пре-
тходним конкурсима Програма.

Члан 5.
(1) За остваривање Програма Министарство једном 

годишње у средствима јавног информисања, као и на ин-
тернет страници Министарства, објављује јавни конкурс (у 
даљем тексту: конкурс). 

(2) Конкурс садржи:
1) правни основ расписивања,
2) назив програма за који се конкурс расписује,
3) учеснике конкурса,
4) услове и трајање конкурса,
5) висину, односно износ средстава за финансијску 

подршку Програма,
6) образац пријаве, који се објављује на интернет стра-

ници Министарства,
7) списак потребне документације која се прилаже уз 

пријаву на конкурс,
8) рок за подношење и мјесто на које се подноси прија-

ва, 
9) упутства за преузимање обрасца пријаве,
10) рок у којем ће учесници на конкурсу бити обавије-

штени о резултатима конкурса,
11) податке о мјесту, радном времену и лицу које је заду-

жено за објашњење и испоруку конкурсне документације,
12) друге податке потребне за потпуну информисаност 

и одлучивање о избору учесника конкурса.

Члан 6.
Уз пријаву на конкурс кандидат доставља сљедећу до-

кументацију: 
1) опис пројекта или интегралног пројекта унапређења 

инфраструктуре и набавке опреме,
2) образложење о значају унапређења инфраструктуре 

и набавке опреме за одвијање и унапређење научноистра-
живачког рада,

3)  у случају набавке нове опреме, образложење о по-
треби набавке нове опреме и њеном значају за одвијање и 
унапређење научноистраживачког рада,

4) у случају да набавка опреме употпуњује већ постојећу 
опрему, опис постојеће опреме и опреме за коју се конку-
рише, са образложењем потребе допуњавања постојеће 
опреме,

5)  потврду о висини финансијског учешћа кандидата 
са наведеним износом и процентом од укупне вриједности 
опреме,

6) спецификацију неопходне опреме са одређеним при-
оритетима набавке опреме,

7) изјаву да су измирене све обавезе у случају да је кан-
дидат био корисник средстава за финансијску подршку у 
претходним конкурсима Програма,

8) најмање три понуде за набавку опреме.

Члан 7.
(1) Поступак за утврђивање испуњености услова за фи-

нансијску подршку Програма спроводи Комисија за распо-
дјелу средстава (у даљем тексту: Комисија). 

(2) Комисију чине три члана, које именује министар на-
уке и технологије из реда научних радника и универзитет-
ских професора. 

(3) Задатак Комисије је:
1) да утврди да ли су пријаву поднијели кандидати који 

имају право учешћа на конкурсу,
2) да утврди да ли је пријава благовремена и потпуна,
3) да на основу мјерила из члана 4. овог правилника 

изврши вредновање пријава на конкурс, 

4) да дâ мишљење о свакој пријави,
5) да сачини приједлог средстава за финансијску подр-

шку. 

Члан 8.
(1) Кандидат којем је одобрена финансијска подршка 

Програма закључује са Министарством уговор о њиховом 
остваривању, у складу са Законом. 

(2) Министарство прати реализацију уговора и врши 
контролу њихове реализације.

(3) Корисник средстава омогућује Министарству кон-
тролу реализације предметне активности и увид у сву по-
требну документацију.

(4) Корисник средстава доставља Министарству конач-
не наративне и финансијске извјештаје о намјенском утро-
шку средстава и спроведеним активностима са докумен-
тацијом којом доказује намјенско трошење средстава и са 
тачно оствареним учинцима.

Члан 9.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о критеријумима и мјерилима за остваривање 
и финансирање програма (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 18/08, 7/09 и 59/10).

Члан 10.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 19/6-010/014-25/18
12. новембра 2018. године Министар,
Бањалука Др Ален Шеранић, с.р.

2096
На основу члана 9. став 8. Закона о превозу у друмском 

саобраћају Републике Српске (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, број 47/17) и члана 69. ст. 1. и 2. Закона о ре-
публичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16, 57/16 и 
31/18), министар саобраћаја и веза  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНИ ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ 

ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ ПРЕВОЗНИКА, ИЗВОДА ИЗ 
ЛИЦЕНЦЕ И НАЧИНУ ОЗНАЧАВАЊА ВОЗИЛА

Члан 1.
У Правилнику о условима и поступку издавања ли-

ценце превозника, извода из лиценце и начину означавања 
возила (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 77/17, 
79/17 и 19/18) члан 6. мијења се и гласи: 

“(1) Добар углед има превозник и шеф превоза: 
1) који није правоснажно безусловно осуђен због кри-

вичног дјела против права по основу рада, животне среди-
не, опште сигурности, безбједности јавног саобраћаја, имо-
вине, привреде и платног промета, службене дужности или 
због кривичног дјела фалсификовања,

2) коме није изречена мјера безбједности забране оба-
вљања дјелатности друмског превоза,

3) који није осуђен за друга кривична дјела на казну за-
твора дужу од годину дана,

4) који није у посљедње двије године кажњен правосна-
жном одлуком прекршајног суда више од два пута за тежи 
прекршај, повезан са вршењем дјелатности друмског пре-
воза путника или робе, односно из подручја безбједности 
друмског саобраћаја, превоза опасних материја, техничке 
исправности возила, уградње опреме за снимање или дру-
ге опреме, радног времена возача, те прекорачења највеће 
допуштене масе и димензија за возила која се користе у 
друмском превозу.

(2) Добар углед доказује се изводима из казнене еви-
денције и прекршајне евиденције, који на дан подношења 
захтјева за издавање лиценце нису старији од три мјесеца.


