
 

 

 

 

  

 
 
На основу члана 106. Закона о научноистраживачкој дјелатности и технолошком развоју 

(Службени гласник Републике Српске број 6/12), (у даљем тексту: Закона) и члана 7. 
Правилника о поступку и критеријумима за финансијску подршку пројектима развоја 
технологије, набавке опреме и учешће на стручним скуповима о развоју технологије (“Службени 
гласник Републике Српске“, број 76/11), (у даљем тексту: Правилник) ,  Министарство науке и 
технологије Републике Српске, Трг Републике Српске 1, Бања Лука,  р а с п и с у ј е  
  

Koнкурс за финансијску подршку пројеката развоја технологијa, 
набавке опреме и учешћа на стручним скуповима о развоју технологијa у 
Републици Српској за 2014. годину  

Предмет конкурса 

Финансијска подршка развоја технологијa у Републици Српској за 2014. годину обухвата 
сљедеће врсте пројеката: 

а)     Развој технологијa за: 
1.  Израду елабората за подстицај технолошког развоја одговарајућих области од 
значаја за привредни развој,  
2. Тестирање и увођење савремене или значајно побољшане постојеће технологије, 
са могућношћу провјере на моделу, прототипу или пилот-технологији.  

б)  Обезбјеђење савремене опреме којом се уводи нова технологија или значајно 
побољшава постојећа, према одговарајућој спецификацији, за: 
1. Конструкцију, израду и испитивање савремене опреме (сопствени развој), 
2. Набавку опреме. 

в)   Учешће на стручним скуповима о развоју технологијa за:  
1. Излагање рада на стручном скупу о развоју технологија у земљи или 
иностранству,  
2. Учешће у организацији стручних скупова о развоју технологијa у земљи. 

 
Услови за учествовање на конкурсу 

Право учешћа на конкурсу, односно корисници средстава финансијске подршке пројеката 
развоја технологијa у Републици Српској могу бити: 

а)  институти, у складу са Законом, за пројекте развоја технологије, пројекте 
обезбјеђења савремене опреме којом се уводи нова технологија или значајно 
побољшава постојећа, према одговарајућој спецификацији и пројекте учешћа на 
стручним скуповима о развоју технологије,  

б) јединице локалне самоуправе, привредне организације, високошколске установе 
(универзитети и високе школе)   и јавне установе регистроване код надлежног органа 
за пројекте развоја технологије, пројекте обезбјеђења савремене опреме којом се 
уводи нова технологија или значајно побољшава постојећа, према одговарајућој 
спецификацији, и пројекте учешћа на стручним скуповима о развоју технологије, 

в) невладине организације регистроване код надлежног органа, за пројекте израде 
елабората за подстицај технолошког развоја одговарајућих области од значаја за 
привредни развој и пројекте учешћа на стручним скуповима о развоју технологије,  

г) физичко лице - иноватор који има најмање један регистрован патент код надлежне 
установе у земљи или иностранству, из области која је релевантна за пројекат и чија 
је производња и продаја успјешно спроведена и за пројекте учешћа на стручним 
скуповима о развоју технологије. 
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             Ако корисници средстава финансијске подршке ангажују друга лица, морају имати 
 потписан уговор о међусобним правима и обавезама на пројекту.    

          Уколико Корисник средстава за пројекте тестирања и увођења савремене или значајно 
 побољшане постојеће технологије, са могућношћу провјере на моделу, прототипу или 
 пилот технологији и пројекте конструкције, израде и испитивања савремене опреме 
 (сопствени развој), не ради пројекат који ће се у коначној употребној форми реализовати 
 и примјењивати код њега, мора да обезбједи финансијско учешће од најмање 15 % од 
 укупне финансијске конструкције подстицаног пројекта, од стране партнера који ће 
 комерцијално користити резултате у току или по завршетку суфинансираног пројекта по 
 овом подстицају.  

 Корисник може конкурисати на јавни конкурс са једним или са више различитих 
 пројеката. 

 Рјешење о додјели максимално до 50 % средстава од укупне финансијске конструкције, 
 доноси министар. На основу донесеног рјешења, Министарство науке и технологије (у 
даљем тексту: Министарство) и Корисник склапају  уговор којим дефинишу међусобна 
права и обавезе. 

Само пројекти тестирања и увођења савремене или значајно побољшане постојеће 
технологије, са могућношћу провјере на моделу, прототипу или пилот технологији, који 
трају дуже од 12 мјесеци, могу да буду пријављени на наредни конкурс за финансирање 
преосталих фаза пројекта, уколико су корисници испунили све обавезе проистекле из 
претходног уговора склопљеног са Министарством.  
 

Списак потребне документације која се прилаже уз пријаву 

Пријава на конкурс за средства финансијске подршке развоја  технологијa у Републици 
Српској се, под пуном материјалном и моралном одговорношћу, подноси на прописаним 
обрасцима из прилога Правилника. 

Поред тога, потребно је  за сваку врсту пројекта доставити  евентуални прилог, према 
напомени у обрасцу    

 
Укупна   висина финансијских средстава за предмет конкурса по врстама пројеката    

У складу са финансијским  планом расподјеле буџетских средстава Министарства, укупна 
средства за предмет конкурса износе 213.000,00 КМ, а износи по појединим врстама 
пројеката су: 

а)     Развој технологијa 80.000,00 КМ 
б)  Обезбјеђење савремене опреме 103.000,00 КМ 
в)   Учешће на стручним скуповима о развоју технологије 30.000,00 КМ  

  
 Министарство задржава право да по потреби изврши корекцију висине финансијских 
средстава за ову намјену у складу са расположивим средствима Министарства за 2014. 
годину.  

 
Начин, мјесто и вријеме пријаве на конкурс     

Корисник писменим путем подноси комплетну пријаву за сваки пројекат посебно, према 
„Списку потребне документације која се прилаже уз пријаву“ овог конкурса.  

Комплетне пријаве, упаковане у коверту или одговарајући пакет, адресирати на 
„Министарство науке и технологије, Трг Републике Српске 1, 78000 Бања Лука“, са 
назнаком „Пријава на конкурс  - технологијa“. Уз пријаву на конкурс подносилац пријаве 
је обавезан доставити комплетну пријаву и у е-форми искључиво  на CD-у. 
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Пријаве ће се непосредно примати и у пријемној канцеларији  до 20.08.2014. године до 
16,00 часова, односно путем поште са жигом до истог датума. 

 
Упутство о начину преузимања пријавних образаца и начину попуњавања 

Обрасци за пријаву пројеката по овом конкурсу се могу обезбиједити путем: 

 „Службени Гласник Републике Српске“, бр. 73. од  20.06.2011. године, стране број 
од 09. до 11., 

 Веб портал Министарства науке и технологије, уз обавјешење о овом конкурсу: 
Влада Републике Српске -> Министарства -> Министарство науке и технологије -> 
Конкурси -> Конкурси технологије  

 Факс  Министарства науке и технологије: 051 338 856.  

Обрасци, и сви евентуални допунски описни прилози, треба да се попуне читко  
 ( рачунар, писаћа машина, рукопис), тачно и сажето према наведеним  значењима 
тражених података. Упутство за попуњавање обрасца налази се на Веб     порталу 
Министарства науке и технологије.    

  
Напомена о статусу непотпуних и неблаговремених пријава 

Непотпуне и неблаговремене пријаве, према „Начину, мјесту и времену пријаве на 
конкурс“ се неће разматрати. 

Комисија за отварање пријава, за пријаве које су достављене благовремено али су 
неуредне  или некомплетне, ће подносиоца пријаве  путем електронске поште 
обавијестити да у року од три дана од  дана слања обавјештења исту уреди или допуни.  

 
 
 

Министарство науке и технологије 
                                                                                                     Републике Српске 

 
 

http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mnk/Konkursi/Konkursi_ministarstva/Konkursi_tehnologije/Pages/default.aspx
http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mnk/Konkursi/Konkursi_ministarstva/Konkursi_tehnologije/Pages/default.aspx

