
На основу чл. 27, 104. став 1. и 105. Закона о научноистраживачкој делатности 

(„Службени гласник Републике Србије”, бр. 110/05, 50/06–испр. и 18/10 – Закон),  

 

министар просвете и науке доноси 

 

                                                        

АКТ О ФИНАНСИРАЊУ 

 ПРОГРАМА УСАВРШАВАЊА КАДРОВА ЗА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ РАД  

ЗА ПЕРИОД 2012 - 2015. ГОДИНЕ 

 

 

Члан 1. 

 

Овим актом Министарство просвете и науке (у даљем тексту: Министарство) као 

надлежно за научноистраживачку делатност, уређује финансирање Програма 

усавршавања кадрова за научноистраживачки рад за период 2012-2015. године, који је 

министар надлежан за научноистраживачку делатност утврдио актом број 451-03-

3899/2011-14 од 22.11.2011. године (у даљем тексту: Програм) 

Финансирање Програма по овом акту врши се почев од 1. јануара 2012. године. 

 

Члан 2. 

 

Програм финансира Министарство, а учешће у финансирању могу да узму и други 

органи и организације, у складу са Законом. 

Средства за финансирање Програма Министарство обезбеђује у буџету Републике 

Србије, а у складу са годишњим финансијским плановима Министарства и ликвидним 

могућностима буџета Републике Србије. 

 Министарство обезбеђује финансирање Програма суфинансирањем Програмских 

активности из члана 4. Програма:  

1. Учешће истраживача на научним скуповима и састанцима радних тела научног скупа у 

иностранству; 

2. Боравак истраживача из иностранства у Републици Србији по позиву;  

3. Завршна обрада докторских дисертација истраживача и Стипендиста Министарства 

ангажованих на пројекту Министарства; 

4. Постдокторско усавршавање истраживача запослених у регистрованој организацији из 

члана 104. став 1. Закона. 

Члан 3. 

 

Финансирање Програма по овом акту Министарство врши у роковима и на начин у 

складу са Законом и то одобравањем неповратних буџетских средстава, осим ако 

посебним уговором није друкчије одређено. 

Право да учествују у буџетским средствима којима се суфинансирају Програмске 

активности имају организације из члана 104. став 1. Закона (у даљем тексту: 

Организација). 

Министарство расписује конкурс којим утврђује: рок за подношење пријаве, услове 

и време за остваривање и суфинансирање Програмске активности, као и друга питања од 

значаја за спровођење конкурса. 

 На основу расписаног конкурса из става 3. овог члана, Министарство на интернет 

страници објављује јавни позив за подношење захтева за суфинансирање Програма у 

текућој буџетској години (у даљем тексту: Јавни позив). 

 

 

 



 

1. Суфинансирање учешћа истраживача на научним скуповима и састанцима радних 

тела научног скупа у иностранству 

 

 

Члан 4. 

 

 Јавни позив за подношење захтева за суфинансирање учешћа истраживача на 

научним скуповима и састанцима радних тела научног скупа у иностранству објављује се 

најкасније до 31. јануара текуће године, а отворен је током целе календарске године.  

 

Члан 5. 

 

 Учешће истраживача на научним скуповима и састанцима радних тела научног 

скупа у иностранству Министарство суфинансира под следећим условима: 

1) да је учешће на научном скупу у функцији научноистраживачких пројеката 

финансираних по програмима од општег интереса за Републику; 

2) да је учешће на научном скупу претходно верификовано од стране научног/наставно 

научног већа, односно одговарајућег органа Организације у којој је радно ангажован 

пријављени кандидат;   

3) да се пријављује учешће лица које: 

– има својство истраживача у смислу Закона;  

– има прихваћен рад за излагање на научном скупу, односно члан је радног тела скупа; 

– има у претходној календарској години објављен најмање један рад у референтном 

часопису од међународног значаја или два рада у претходне три године (изузев за 

истраживаче до 30 година старости и истраживаче из области друштвених и 

хуманистичких наука, који имају радове у часописима ниже категорије). 

 

Члан 6. 

 

Посебном одлуком, у складу са ликвидним могућностима буџета, Министарство 

уређује питања од значаја за поступање по Јавном позиву, а нарочито:  

1) број дневница обрачунатих по важећим прописима који може да се одобри по једном 

захтеву, проценат учешћа, односно највиши износ који  може да се одобри на име 

котизације и износ који може да се одобри на име путних трошкова за 

европске/ваневропске земље; 

2) рок за подношењe захтева по Јавном позиву;  

3) документацију која се подноси уз пријаву (потписан и оверен упитник на обрасцу са 

сајта Министарства; потписана и оверена документација из које произилази испуњеност 

услова из става 2. овог члана; потврда о прихватању рада на научном скупу/позивно 

писмо за учешће у радним телима скупа; копија програма скупа; потврда о износу 

котизације; предрачун/понуду најповољнијег износа путних трошкова; потписана и 

оверена изјава руководиоца подносиоца захтева да тражена средства нису обезбеђена из 

(других) буџетских средстава и др.); 

4) утврђује модел решења којим ће Министарство вршити уплате по одобреним 

захтевима. Уплате истраживачу се врше посредством Организације, чији руководилац 

заједно са истраживачем сачињава, потписује и Министарству доставља писани извештај 

о наменском утрошку примљених буџетских средстава; 

5) прописује извештавање о реализацији активности чије суфинансирање је одобрено и 

начин праћења наменског трошења примљених буџетских средстава.  

 Средства Министарства на име суфинансирања учешћа на научним скуповима 

истом истраживачу могу бити одобрена једном у две године, а једном годишње ако се 

захтев односи на учешће на састанцима радних тела научног скупа у иностранству. 



Средства за финансирање Програмске активности учешћа истраживача на научним 

скуповима и састанцима радних тела научног скупа у иностранству обезбеђују се у буџету 

Републике Србије, а уколико њихово наменско трошење није оправдано, или се повреде 

други услови из Јавног позива Министарство предузима мере којима отклања последице 

таквог поступања.  

 

2. Суфинансирање боравка истраживача из иностранства у Републици Србији 

по позиву 

 

 

Члан 7. 

 

 Јавни позив за подношење захтева за суфинансирање боравка истраживача из 

иностранства у Републици Србији по позиву објављује се најкасније до 31. јануара текуће 

године, а отворен је током целе календарске године. 

 

Члан 8. 

 

Трошкове смештаја истраживача из иностранства који бораве у Републици Србији по 

позиву, Министарство финансира под условима: 

1) да је позив страном истраживачу упутила Организација из члана 104. став 1. 

Закона; 

2) да је захтев образложен на начин који потврђује: 

– да је боравак истраживача из иностранства у функцији научноистраживачких 

пројеката финансираних по програмима Министарства; 

– да постоји оправдана потреба за контактом и боравком истраживача из иностранства, 

било у циљу унапређења научноистраживачког рада, било на плану афирмисања науке 

Србије у свету или прибављања информација из одређених научних области;  

–  да је сачињен програм боравка истраживача из иностранства који обезбеђује контакте 

са ширим кругом истраживача из домаће научноистраживачке заједнице. 

- да се захтев не односи на страног истраживача који је укључен на пројекат ОИ/ТР/ИИИ 

који Министарство финансира у текућем циклусу; 

3) да се захтев односи на накнаду трошкова смештаја највише седам истраживача из 

иностранства, на њихов боравак у трајању до 7 дана и на ноћење у смештајном објекту са 

највише три звездице. 

 

Члан 9. 

 

Посебном одлуком, у складу са ликвидним могућностима буџета, Министарство 

уређује питања од значаја за поступање по Јавном позиву, а нарочито:  

1) рок у коме се захтев подноси; 

2) садржину потврде руководиоца Организације о потреби боравка истраживача из 

иностранства; 

3) садржину обрасца (са сајта Министарства) који се попуњава, оверава и потписује као 

саставни део документације; 

4) обавезне прилоге захтева: биографију и програм боравка позваног истраживача из 

иностранства; 

5) предрачун, односно копија рачуна смештајног објекта. 

 По пријему извештаја о успешно окончаном боравку истраживача из иностранства, 

Министарство врши исплату накнаде по одобреним благовременим и потпуним 

захтевима. 

Средства за финансирање Програмске активности боравка истраживача из 

иностранства у Републици Србији по позиву обезбеђују се у буџету Републике Србије, а 



уколико њихово наменско трошење није оправдано, или се повреде други услови из 

Јавног позива Министарство предузима мере којима отклања последице таквог 

поступања. 

 

3. Суфинансирање завршне обраде докторских дисертација истраживача и 

Стипендиста Министарства ангажованих на пројекту Министарства 

 

 

Члан 10. 

  

 Јавни позив за подношење захтева за суфинансирање завршне обраде докторских 

дисертација истраживача ангажованих на пројекту Министарства објављује се најкасније 

до 31. јануара текуће године, а отворен је током целе календарске године. 

 

Члан 11. 

 

 Министарство суфинансира трошкове завршне обраде докторске дисертације 

истраживача и Стипендисте Министарства ангажованог на пројекту Министарства (у 

даљем тексту: кандидат) под следећим општим условима: 

1. корисник средстава је кандидат, не старији од 38 година, укључен на пројекат 

Министарства као: 

– истраживач запослен у Организацији, или  

– Стипендиста Министарства; 

2. захтев за одобравање средстава подносе, потписују и оверавају руководиоци: 

– Организације у којој је кандидат запослен, као и 

– Организације у којој је кандидат као Стипендиста Министарства ангажован на пројекту 

или код које брани докторску дисертацију. 

 Захтев се подноси у тренутку када корисник средстава има потписан Извештај 

Комисије за оцену и одбрану завршне докторске дисертације или најкасније два месеца 

након одбране докторске дисертације.        

 

Члан 12. 

 

Посебном одлуком, у складу са ликвидним могућностима буџета, Министарство 

уређује питања од значаја за поступање по Јавном позиву, а нарочито:  

1) садржину пријаве и документације која се подноси по јавном позиву; 

2) висину средстава коју одобрава на име суфинансирања трошкова завршне 

обраде докторске дисертације у односној буџетској години; 

3) рокове и начин извештавања  Министарства о окончању активности и наменском 

располагању примљеним буџетским средствима. 

 

Члан 13. 

 

Уз пријаву се подноси следећа документација: 

1) Докази да кандидат није старији од 38 година, да је запослен у Организацији, односно 

да је Стипендиста Министарства и да је ангажован на пројекту Министарства у оквиру 

текућег циклуса истраживања чију реализацију пројектно финансира Министарство; 

2) Стручна односно научна биографија са библиографијом радова (објављени научни 

радови, учешће у пројектима, на скуповима у земљи и иностранству итд.); 

3) Извештај Комисије за оцену и одбрану завршне докторске дисертације  или уверење о 

одбрани докторске дисертације; 



4) Спецификација трошкова завршне обраде докторске дисертације са назначеним 

износом предрачуна неопходних средстава и изјавом о начину обезбеђивања средстава за 

њихово намирење. 

Средства за финансирање Програмске активности суфинансирања трошкова 

завршне обраде докторске дисертације истраживача ангажованих на пројекту 

Министарства обезбеђују се у буџету Републике Србије, а уколико њихово наменско 

трошење није оправдано, или се повреде други услови из Јавног позива Министарство 

предузима мере којима отклања последице таквог поступања. 

 

4. Суфинансирање постдокторског усавршавања истраживача 

 

 

Члан 14. 

 

 Јавни позив за подношење захтева за суфинансирање постдокторског усавршавања 

истраживача запослених у Организацији објављује се и у средствима јавног информисања, 

а по правилу једном годишње, на крају текуће, за наредну буџетску године.   

 Постдокторско усавршавање из става 1. овог члана се суфинансира под следећим 

општим условим и посебним критеријумима:  

1. Општи услови: 

– кандидат је запослен у Организацији регистрованој у складу са Законом; 

– усавршавање се обавља у престижној научноистраживачкој организацији у 

иностранству; 

– усавршавање је у функцији рада на пројекту Министарства у области основних, 

технолошких или интердисциплинарних истраживања;  

– усавршавање је у складу са потребама развоја науке у земљи и приоритетним потребама 

у истраживањима у једној од шест научних области утврђених Стратегијом (природне, 

техничко – технолошке, биотехничке, медицинске, друштвене и хуманистичке науке); 

– да захтев заједнички подносе кандидат и Организација у којој је запослен (образац сa 

web-порталa Министарства); 

– да је кандидат: лице са пребивалиштем на територији Републике Србије, годишта које је 

наведено у конкурсу, доктор наука ангажован на пројектима Министарства, са знањем 

енглеског и/или језика земље где ће се усавршавати; 

2. Посебни критеријуми: 

– године старости кандидата; 

– трајање докторских студија, односно године старости кандидата у тренутку одбране 

докторске дисертације; 

– степен научне компетентности кандидата (сходном применом важећег акта о начину 

вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача). 

 

Члан 15. 

 

Посебном одлуком, у складу са ликвидним могућностима буџета, Министарство 

уређује питања од значаја за поступање по Јавном позиву, а нарочито: 

а) утврђује број захтева који ће одобрити, месечни износ и износ на име путних 

трошкова који се може одобрити, најдужи период за који се усавршавање може одобрити 

у односној буџетској години и рок у коме се одобрено усавршавање мора започети; 

б) прописује документацију која се подноси уз личну пријаву кандидата; 

в) прописује документацију која се подноси уз заједнички захтев кандидата и 

Организације; 

г) уређује начин одлучивања по етапама у односу на заједничку, односно ранг 

листе које се образују по областима из члана 14. тачка 1. овог акта; 

д) уређује начин вредновања критеријума из члана 14. тачка 2. овог акта; 



ђ) утврђује модел уговора који ће Министарство закључити у случају одобрених 

постдокторских усавршавања, са утврђеном санкцијом за случај да кандидат не остане у 

радном односу у Организацији пет година након окончања реализације одобреног 

усавршавања;   

е) прописује извештавање о начину реализације активности чије суфинансирање је 

одобрено и начин праћења наменског трошења примљених буџетских средстава. 

Средства Министарства за постдокторско усавршавање у иностранству истом 

кандидату могу бити поново одобрена само у изузетно оправданим случајевима, а под 

условом да је између два усавршавања прошло најмање пет година.  

Средства за финансирање Програмске активности  постдокторског усавршавања у 

иностранству обезбеђују се у буџету Републике Србије, а уколико њихово наменско 

трошење није оправдано, или се повреде други услови из Јавног позива Министарство 

предузима мере којима отклања последице таквог поступања.  

 

Праћење реализације финансираних Програмских активности 

 

 

Члан 16. 

 

Министарство:  

1. прати и анализира динамику и квалитет реализације, односно примену резултата 

остварених у оквиру Програмских активности финансираних у складу са овим актом; 

2.  контролише наменско трошење средстава уплаћених у складу са овим актом; 

3. доноси и спроводи одлуку о обустави даљег финансирања, односно поступку 

повраћаја евентуално ненаменски утрошених буџетских средстава или повраћаја 

средстава уколико финансирана активност није реализована у складу са Програмом. 

 

Члан 17. 

 

Овај акт ступа на снагу даном доношења, а примењује се на финансирање 

Програма почев од 1. јануара 2012. године. 

 

Број: 451-03-3903/2011-14 

У Београду, 22.11.2011.године 
                                                                                                               


