
На основу чл. 10. став 3, 27 и 104. став 1. Закона о научноистраживачкој 

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

 

министар просвете и науке утврђује  

 

 

ПРОГРАМ УСАВРШАВАЊА КАДРОВА ЗА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ РАД ЗА 

ПЕРИОД 2012–2015. ГОДИНЕ 

 

 

Члан 1. 

 

Овим актом се утврђује програм од општег интереса за Републику из члана 10. 

став 2. тачка 9) Закона о научноистраживачкој делатности („Службени гласник 

Републике Србије”, бр. 110/05, 50/06-испр. и 18/10 – у даљем тексту: Закон). 

Програм усавршавања кадрова за научноистраживачки рад из става 1. овог члана 

утврђује се за период 2012-2015. године (у даљем тексту: Програм). 

 

Члан 2. 

 

Програм реализује и финансира министарство надлежно за научноистраживачку 

делатност (у даљем тексту: Министарство). 

Реализација и финансирање Програма почиње 1. јануара 2012. године. 

У реализацију и финансирање Програма могу да се укључе и други органи и 

организације, у складу са Законом. 

 

Члан 3. 

 

Општи циљ Програм усавршавања кадрова за научноистраживачки рад је 

подржавање и подстицање стицања знања непосредном разменом научних информација 

и научних достигнућа, као и допринос развоју научне сарадње на међународном плану, 

у складу са стратешким циљевима развоја науке и технологије у Републици Србији, 

утврђених Стратегијом научног и технолошког развоја Републике Србије за период од 

2010. до 2015. године („Службени гласник РС”, број 13/10 – Стратегија). 

 

Члан 4. 

 

Министарство обезбеђује реализацију следећих Програмских  активности: 

4.1. Учешће истраживача на научним скуповима и радним састанцима радних тела 

научног скупа у иностранству;    

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

4.3. Завршна обрада докторских дисертација истраживача и Стипендиста Министарства 

ангажованих на пројекту Министарства; 

4.4. Постдокторско усавршавање истраживача запослених у регистрованој организацији 

из члана 104. став 1. Закона. 

Стипендиста Министарства је студент докторских академских студија коме је 

одобрена стипендија у складу са Програмом подстицања и стипендирања младих и 

надарених за научноистраживачки рад за период 2012-2015. године број 451-03-

3900/2011-14 од 22.11.2011. године. 

 

 

 

 



Члан 5. 

 

Право да учествују у реализацији Програма имају организације из члана 104. ст. 1 

Закона (у даљем тексту: Организација): 

5.1. научноистраживачке организације које су уписане у Регистар 

научноистраживачких организација; 

5.2. истраживачко-развојни центри и иновациони центри који су уписани у 

Регистар иновационе делатности, у складу са законом којим се уређује иновациона 

делатност. 

Oрганизација којој је у поступку по конкурсу одобрено остваривање Програмске 

активности, закључује са Министарством уговор којим се уређују међусобна права и 

обавезе. 

 

Члан 6. 

 

За остваривање Програма у односној буџетској години, Министарство расписује 

конкурс којим се утврђују: рок за подношење пријаве, услови и време за остваривање 

Програмске активности, као и друга питања од значаја за спровођење конкурса, а 

нарочито обавезне елементе и обавезне прилоге уз захтев за одобравање средстава по 

Програму.  

 

Члан 7. 

 

 На основу расписаног конкурса из члана 6. овог акта, Министарство на интернет 

страници објављује јавни позив за подношење захтева за суфинансирање Програма у 

текућој буџетској години. 

 Јавни позив из става 1. овог члана објављује се: 

– најкасније до 31. јануара текуће године за Програмске активности из члана 4. тачке 4.1 

до 4.3. овог акта, а отворен је током целе календарске године;  

– за Програмску активност из члана 4. тачка 4.4. овог акта по правилу једном 

годишње, а и у средствима јавног информисања. 

 

Члан 8. 

 

Исплата износа одобреног за суфинансирање појединих Програмских активности 

врши се посредством регистроване организације из 104. став 1. Закона. Ради реализације 

програмских активности дају се неповратна буџетска средства, осим ако посебним 

уговором није друкчије одређено. 

Најкасније у року од 30 дана од окончања Програмске активности чија 

реализација је подржана суфинансирањем по Програму, организација из става 1. овог 

члана Министарству доставља писани извештај о начину реализације односне 

Програмске активности и наменском утрошку примљених буџетских средстава. 

Министарство обезбеђује надзор над реализацијом Програма и наменским 

коришћењем примљених буџетских средстава и привремено обуставља исплату, 

односно захтева повраћај већ уплаћених средстава ако утврди неизвршење Програмске 

активности на уговорени начин, ненаменско коришћење буџетских средстава, или 

повреду услова из Јавног позива по другом основу. 

 

Члан 9. 

 

Програм се финансира учешћем Министарства у делу трошкова Програмских 

активности.  



Министарство обезбеђује да се финансирање Програма врши у роковима и на 

начин сагласно Закону, у складу са aктом о финансирању који доноси министар 

надлежан за научноистраживачку делатност. 

Средства за финансирање Програма обезбеђују се у буџету Републике Србије, у 

складу са годишњим финансијским плановима Министарства, зависно од ликвидних 

могућности буџета Републике Србије – раздео Министарства. 

 

Члан 10. 

 

Овај Програм ступа на снагу даном доношења, а примењује се од 1. јануара 2012. 

године. 

 

 

Број: 451-03-3899/2011-14 

У Београду, 22. новембра 2011. године 

 

 

 


