Научно-техничка сарадња

Сарадња у научно-техничкој области произилази првенствено из примјене протокола и
меморандума потписаних између ресорних министарстава, института, факултета и
других институција у овој области, а посебно Протокола о сарадњи у области науке и
технологије између Министарства просвјете, науке и технолошког развоја Републике
Србије и Министарства науке и технологије Републике Српске, односно Министарства
за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво Републике
Српске и Споразума о билатералној научној сарадњи које су потписале Академија наука
и умјетности Републике Српске и Српска академија наука и уметности.

Активности Представништва на пољу научно-техничке сарадње за 2020. годину
Праћење примјене потписаних докумената из научно-техничке области и подршка
научним радницима

Представништво ће и у 2020. години пратити примјену потписаних докумената. Исто
тако, Представништво ће и у наредној години наставити рад на иницирању потписивања
нових докумената у овој области. Као и до сада, Представништво ће пружати подршку
учешћу научних радника и интелектуалаца из Републике Српске на научним
конференцијама, скуповима, трибинама и сличним манифестацијма у Републици Србији.

Организовање научних конференција и тематских скупова

У сарадњи са академијама наука и умјетности Србије и Републике Српске, Институтом
за истраживање српских страдања у XX вијеку, Евроазијским безбједносним форумом,
Београдским форумом за свет равноправних, порталом „Све о Српској“, као и другим
релевантним научним институтима, високошколским установама, организацијама и
медијима у Србији и Републици Српској, Представништво ће организовати или подржати
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више научних скупова и округлих столова:
- Скуп о Сребреници

У свјетлу најновијих британских докумената који доказују да није постојао план Војске
Републике Српске за заузимање Сребренице и да су напад испровоцирали браниоци
енклаве у околна српска села, Представништво планира да организује скуп о ратним
збивањима у овом крају БиХ. Одржавање једног оваквог скупа поготово је важно
поводом 25. годишњице обиљежавања лажног геноцида, јер можемо да очекујемо
поновно покретање медијске кампање усмјерене на сатанизацију Републике Српске, па
можда чак и наметањe закона о забрани порицања геноцида, што је Високи представник
и најавио крајем 2019. године. На скупу би учествовали стручњаци који се овим
проблемом баве са правног, историјског и политичког становишта. Потенцијални
партнери су Евроазијски безбједносни форум, портал „Све о Српској“ и неки од
београдских института.
- Округли сто „Људски губици припадника српског народа током ратних сукоба
1992-1995. године у БиХ“

У сарадњи са Институтом за истраживање српских страдања у XX вијеку планиран је
округли сто на тему „Људски губици припадника српског народа током ратних сукоба
1992– 1995. у БиХ“.
- Округли сто „Босна и Срби у доба бана Кулина“

У организацији Историјског института Београд, Одјељења друштвеник наука Академијe
наука и умјетности Републике Српске и Представништва Републике Српске у Србији
планирано је одржавање округлог стола на тему „Босна и Срби у доба бана Кулина“.
Округли сто би имао за циљ да систематизује постојећа и понуди нова сазнања о
раздобљу владавине бана Кулина, те да их приближи широј јавности. Фокус би био
усмјерен на значај Кулинове владавине и важност његове повеље Дубровчанима као
првог сачуваног ћириличног владарског документа, као и на Кулинове односе са првим
Немањићима и на вјерске, друштвене и политичке прилике у другој половини XII и
почетком XIII вијека. Тематски оквир: Повеља бана Кулина, црквене прилике, односи са
Немањићима, државност и идентитет Рашке и Боснеу Кулиново доба.
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- Округли сто „Стање српске нације данас“

У организацији Београдског форума за свет равноправиних и уз подршку
Представништва Републике Српске у Србији, планиран је округли сто на тему „Стање
српске нације данас“. О овој теми, која се приоритетно односи на Србе у региону,
говорило би 20-ак излагача из Србије, Републике Српске, Црне Горе, Македоније,
Хрватске и Албаније. Излагачи би своје реферате у широј форми доставили
организатору прије почетка округлог стола. Излагања би се након округлог стола
објавила као посебан зборник радова.

Организовање трибина и тематских скупова у сарадњи са Српским просвјетним и
културним друштвом „Просвјета“ и информативним порталом „Све о Српској“

У сарадњи са порталом „Све о Српској“ и Српским просвјетним и културним друштвом
„Просвјета“, уз учешће универзитетских професора, научних истраживача, аналитичара,
културних и јавних радника из Српске и Србије, Представништво ће организовати
трибине и тематске скупове. Приједлози за неке од најактуелнијих тема су: „Резолуција
Републике Српске о војној неутралности и НАТО“, „Промјене изборног закона у ФБиХ“,
„Ентитетске надлежности у изворном Дејтонском споразуму“, „Процес престројавања ЕУ
и БиХ на путу евро-интеграција“, „Стање и перспективе Србије и Српске у промијењеним
геополитичким приликама“ и сл.

Објављивање зборника радова

3/5

Научно-техничка сарадња

Представништво ће публиковати зборнике радова са прошлогодишњих тематских
скупова одржаних у суорганизацији Представништва Републике Српске у Србији. Током
2019. године Представништво је у сарадњи са порталом „Све о Српској“ одржало три
трибине, на теме: „Референдум о сецесији БиХ од СФРЈ '92. и стварање Републике
Српске – 27 година касније“, „Зашто Српска неће у НАТО?“ и „Шта БиХ чини (не)могућом
државом“. У сарадњи са Српским просвјетним и културним друштвом „Просвјета“ у
Београду је организована трибина из циклуса „Српска и Србија у промијењеним
геополитичим приликама“. На поменутим трибинама реферате су поднијели: Дарко
Танасковић, Мирослав Лазански, Ненад Кецмановић, Миломир Степић, Предраг
Ћеранић, Слободан Антонић, Александар Павић, Милимир Мучибабић, Слободан Рељић,
Душан Пророковић, Александар Раковић, Александар Врањеш и Александар Вујовић.
Представништво планира да објави зборнике радова са сва четири скупа.

„Тесла глобал форум“

Представништво ће и у 2020. години подржати учешће ђака и студената из Републике
Српске на манифестацији у част великог српског научника и проналазача Николе Тесле
осмом по реду „Тесла глобал форуму“ који се у јулу одржава на Фрушкој гори. Групе
студената из Србије, Републике Српске и иностранства кроз креативне радионице и
округле столове, заједно са еминентним научницима, умјетницима и јавним личностима,
размјењују идеје и промишљају изазове модерног свијета надахнути свевтраним
стваралаштвом генијалног Николе Тесле.

Људски ресурси Републике Српске у Србији

Представништво ће у 2020. години креирати базу података о људским ресурсима
Републике Српске у Србији. Познато је да у Србији а посебно у већим културним
центрима попут Београда и Новог Сада живи и ради велики број људи који су рођењем
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или породичним поријеклом везани за простор Републике Српске или осталих дијелова
БиХ. Међу њима има много стручњака и научних истраживача у различитим областима.
Није ријеч само генерацији избјеглица током рата 1992-1995. него и о њиховим већ
одраслим потомцима, али и о ранијим генерацијама које су и у рату и у миру стизали у
Србију и остајали у њој. Логична је претпоставка да је већина тих људи из свих области
рада и стваралаштва, задржала емоције према завичају, свом и својих предака, и да
имају посебан афинитет за сарадњу са одговарајућим институцијама у Републици
Српској. Иако потенцијално представљају драгоцјен кадровски потенцијал о њима не
постоји евиденција ни у Србији ни у Српској. Пројектни задатак био би да се креира
регистар таквих особа, са систематизованим подацима о њима. Основни метод за
прикупљање података био би упитник који би био постављен на наш сајт, а прилика за
позив да се пријаве путем упитника били би и многи догађаји и манифестације које
организује Представништво.

Rеализацију и информације о овим активностима можете пратити у рубрици
Актуелности.
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