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ОБАВЈЕШТЕЊЕ  
  

У  складу са чланом 16. 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 73/11), Стручна комисија за разматрање, 
вредновање и предлагање средстава за финансијску подршку пројектима развоја технологије, 
набавке опреме и учешћa на стручним скуповима о развоју технологије је 16.09.2014. године  
сачинила извјештај који садржи приједлоге за финансијску подршку пројеката и програма у 
области технологије.   
На основу члана 21. став 1. наведеног правилника и на основу извјештаја Стручне комисије од 
16.09.2014. године, обавјештавамо да се финансијска подршка пројектима развоја технологије, 
набавке опреме и учешће на стручним скуповима о развоју технологије у  2014. години, додјељују 
сљедећим корисницима према наведеној табели:  

 
РБ Подносилац пријаве  Назив пројекта 

А)     РАЗВОЈ  ТЕХНОЛОГИЈЕ  

1. Израда елабората или студија о тестирању и увођењу савремене или значајно 
побољшане постојеће технологије 

2.  
1.  

Електротехнички факултет, Универзитет  у 
Бањој Луци  

Развој и имплементација система заштите 
података у персоналним рачунарима и 
њиховим мрежама 

 
 
 
 
 
 
2. Технолошки факултет Зворник,  Универзитет 

у Источном Сарајеву  

Побољшање постојеће технологије добијања 
тврдих превлака хрома- хромирање на меру 

Унапређење енергетске ефикасности 
синтезе биоразградивих полимера у 
микроталасном пољу 

Одређивање оптималних параметара 
аутоматске сепарације металног отпада 

Одређивање оптималних параметара за 
примјену пепела из термоелектрана у 
путоградњи 

Истраживање поступака пиролитичке 
разградње опасног полимерног амбалажног 
отпада и могућности примјене добијених 
производа 
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3.  Висока школа "Banja Luka College"  

Правилно кориштење монитора - 
технологије за карактеризацију и 
калибрацију уређаја за репродукцију боја  

 
4. 

Центар за образовну технологију Републике 
Српске 

Елаборат о увођењу интерактивних 
електронских табли у основне школе у 
Републици Српској 

5. 
 "Елтрон" д.о.о. Бања Лука 

Технолошки пројекат погона за производњу 
шљиве 

 
6. Добриловић МедоПром д.о.о. 

Технологија скупљања пчелињег отрова за 
пазвој фармацеутске индустрије Републике 
Српске 

 
7. Удружење омладине „Екометео“ Градишка 

Елаборат о технологијама за стимулацију 
падавина и примјени истих у циљу 
спречавања суше у Републици  Српској 

 
8. 

ИНТ е-центар 
Развој намјенског програма за помоћ слушно 
оштећеним особама 

 
9. 

"Дрвно металско техничко удружење 
WMTA" 

EУ техничко законодавство и систем 
оцјењивања усклађености производа са 
подручија Републике Српске са "CE" знаком 

2. Тестирање и увођење савремене или значајно побољшане постојеће технологије, са 
могућношћу провјере на моделу, прототипу или пилот технологији 

1. 
Електротехнички факултет, Универзитет у 
Источном Сарајеву  

Увођење савремених технологија у области 
сензора у наставни процес на 
високошколским установама 

2. Smart System Solution д.о.о. Crowdfunding платформа "IdeaFunders" 

3. "Маестро" с.п. 
Израда,тестирање и 3D моделирање 
прототипа масивног дрвеног дјечијег 
креветића 

Б)  НАБАВКА САВРЕМЕНЕ ОПРЕМЕ КОЈОМ СЕ УВОДИ НОВА ТЕХНОЛОГИЈА  ИЛИ ЗНАЧАЈНО 
ПОБОЉШАВА ПОСТОЈЕЋА, ПРЕМА ОДГОВАРАЈУЋОЈ    СПЕЦИФИКАЦИЈИ  

1. Конструкција, израда и испитивање савремене опреме (сопствени развој) 

1. 
Електротехнички факултет, Универзитет  у 
Бањој Луци  

Увођење и тестирање система за надзор и 
управљање јавном расвјетом на подручију 
града Бања Лука 

2. Eлектротехнички факултет, Универзитет у 
Источном Сарајеву,  

Реализација интелигентног астрономског 
релеја, уређаја за контролу потрошње 
система јавне расвјете 

3. 
Технолошки факултет, Универзитет у Бањој 
Луци 

Сопствени развој аналитичке опреме 

4. "Еlda Lux" д.о.о. 
Развој(конструкција),производња и пласман 
носача и изложно продајних комода за 
мониторе, лцд,лед и пласма телевизоре 

5. MП"Комерц" д.о.о. Сопствени развој-обезбјеђење савремене 
опреме 

6. 
Виртуелни научно истраживачки институт 
"Винис"  

Развој активатора за минерал зеолит 

7. "Нешо"-Милинковић Ненад с.п. 

Конструкција,израда и испитивање  CNC 
мембранске вакум пресе за обликовање 
фурнираних масивних лајсни за собна врата 
и грађевинску столарију 

2. Набавка опреме 
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1. 
Машински факултет, Универзитет у Бањој 
Луци 

Симулатор вибрација ротирајућих машина-
набавка акцелерометра 

2. 
Технолошки факултет Зворник, Универзитет у 
Источном Сарајеву  

Набавка опреме за испитивање горива и 
извођење екперимената из  области 
органске хемиске технологије 

3. 
ЈНУ "Институт за заштиту и екологију 
Републике Српске" 

Набавка инструмента за испитивање 
сигурности преносних електричних алата и 
уређаја 

Набавка фена за тестирање исправности и 
функционалности термичких јављача 
пожара  SOLO 424 , испитне главе за 
тестирање оптичких јављача пожара  
пожара  SOLO 330 и испитних мотки  пожара  
SOLO 100 и  пожара  SOLO 101 

Набавка мултиметра за мјерење основних 
електричних величина у простору 
угроженом експлозивном атмосфером 

Набавка опреме за испитивање 
микробиолошких параметара квалитета 
амбијенталног ваздуха Фаза 1 узоркивач 
ваздуха 

Набавка опреме-динамометра за 
испитивање носивости дизалице 

4. "Елтрон" д.о.о. Бања Лука Набавка Тесто-гасног анализатора 

5. Добриловић МедоПром д.о.о. 
Eко соба за процесуирање и паковање 
органског меда 

6. "Bella Seta" д.о.о. МодТех ВС 2014 

7. "Tens eco" Паковање чајева природно заслађених 

В)   УЧЕШЋЕ НА СТРУЧНИМ СКУПОВИМА О РАЗВОЈУ ТЕХНОЛОГИЈЕ 

1. Излагање рада на стручном скупу о развоју технологија у земљи или иностранству 

1. Технолошки факултет Зворник, Универзитет 
у Источном Сарајеву  

Утицај густине струје на морфологију 
електрохемиски добијеног бакарног праха  

2. Фонд здравственог осигурања Републике 
Српске   

Интероперабилност здравствених система и 
савремене технологије 

2. Учешће у организацији стручних скупова о развоју технологије у земљи 

1. Савез Иноватора Републике Српске Технолошке иновације генератор привредног 
развоја  

2. Центар за образовну технологију Републике 
Српске 

Информатичке образовне апликације за нове 
генерације  

3. "Дрвно металско техничко удружење 
WMTA" 

Организовање стручног скупа о развоју 
технологије у ДИ и потребе за едукованим 
кадровима за потребе МСП 

 
Министарство науке и технологије и корисници ће  склопити појединачне уговоре којим ће 
дефинисати међусобна права и обавезе.  

  
 
 
 
 

Министар 

 
Проф. др Јасмин Комић 

 


