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КРИТЕРИЈУМИ 

НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ СЕ ОДЛУЧИВАТИ О ПРИСТИГЛИМ ПРИЈАВАМА 

ЗА СУФИНАНСИРАЊE УЧЕШЋА   МЛАДИХ ИСТРАЖИВАЧА НА 

ОЛИМПИЈАДАМА ЗНАЊА У 2018. ГОДИНИ 

 

 

Суфинансирање учешћа младих истраживача на олимпијадама знања врши се по 

следећим условима: 

 

1. Да захтев подносе ученици завршних разреда средње школе (III и IV) чији јe 

оснивач Република Србија, а који су освојили једно од прва три места на међународним 

олимпијадама знања (у даљем тексту: млади истраживачи); 

2.   Да захтев заједнички подносе и потписују млади истраживач и директор средње 

школе чији је оснивач Република Србија за индивидуално учешће на такмичењу, а ако се 

захтев односи на организовано учешће групе младих истраживача потписује га овлашћено 

лице организатора групног учешћа и вођа групе. Уколико су у групи три или више младих 

истраживача, Министарство може да одобри суфинансирање путних трошкова и за два 

лица која су у својству организатора (вође пута); 

3. Да је уз захтев приложена образложена препорука професора младом 

истраживачу/младим истраживачима да се одобре буџетска средства за финансирање 

(образложена препорука предметног наставника). 

4.    Да се у складу са ликвидним могућностима буџета, по правилу одобравају 

средства по школи за једно међународно такмичење. 

 Посебном одлуком, у складу са ликвидним могућностима буџета Републике 

Србије – раздео Министарства, суфинансирање учешћа младог истраживача на 

олимпијади знања, Министарство утврђује висину накнаде за путне трошкове за 

европске, односно ваневропске земље и накнаду за котизацију, у зависности од захтева, 

као и ликвидних могућности буџета.  

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: 

 

 

1. Попуњен упитник који је објављен на сајту Министарства а који (потписан и оверен) 

заједно подносе и потписују млади истраживач и директор средње школе чији је оснивач 

Република Србија за индивидуално учешће на такмичењу. Ако се захтев односи на 

организовано учешће групе младих истраживача потписује га директор школе и вођа 

групе; 
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2. Доказ да пријављени учесник испуњава услове за учешће на међународном такмичењу 

(потврда да је на редовном школовању са подацима о години уписа, на којој години је у 

моменту конкурисања и досадашњим успехом, просек, претходни резултати); 

 

3. Програм међународног такмичења; 

 

4. Копија пријаве за учешће на такмичењу; 

 

5. Предрачун путних трошкова /потврда о износу котизације; 

 

6. Потписана и оверена изјава подносиоца/лаца захтева за суфинансирање олимпијаде, да 

није обезбеђен/намирен из других средстава, рачунајући и буџетска средстава. 

Пријаве и потребна документација се достављају на адресу Министарства 

најкасније месец дана пре предвиђеног датума одржавања међународне 

олимпијаде/такмичења, с тим што се као задњи дан подношења рачуна дан који се 

датумски поклапа са даном који је означен као датум почетка олимпијаде (нпр. за 

олимпијаду која почиње 20.05.2018. године, задњи дан за подношење пријаве је 

20.04.2018. године).     

 

  Изузетно, за олимпијаде који се одржавају у периоду јануар-март 2018. године, 

пријаве могу бити поднете и након реализоване олимпијаде с тим што пријава мора бити 

достављена са комплетном документацијом пре почетка олимпијаде (овај изузетак је 

предвиђен из разлога везаности са датумом расписивања јавног позива). 

 

Средства која одобри у складу са овим актом, Министарство уплаћује на рачун 

средње школе. Средње школе су у обавези да доставе доказ да су у складу са чланом 9. 

Закона о буџетском систему уписане у Регистар корисника јавних средстава, са ознаком 

типа КЈС и бројем подрачуна/рачуна који корисник има отворен у Трезору Републике 

Србије за пренос средстава из буџета. 

 

 

ОБАВЕЗА ИЗВЕШТАВАЊА 

 

 

Подносилац захтева коме је одобрено суфинансирање трошкова учешћа на 

олимпијади знања у складу са условима из овог акта, обавезан је да Министарство 

извештава о наменском трошењу примљених буџетских средстава, и то: 

 

- У односу на  наменско  трошење  буџетских  средстава  примљених на име покривања 

дела трошкова учешћа младог истраживача на међународној олимпијади знања, 

Министарству се подноси извештај, у року од 30 дана по повратку младог истраживача са 

олимпијаде, чији саставни део је: копија пасоша учесника олимпијаде и вође пута, копија 

путне карте учесника олимпијаде и вође пута/копија потврде о плаћеној котизацији, као и 

доказ о учешћу и постигнутим резултатима на такмичењу; 
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- Извештај  потписује  млади истраживач,  односно  потписује  и  оверава  печатом 

директор средње школе чији је оснивач Република Србија. Ако се захтев односи на 

организовано учешће групе младих истраживача, потписује га директор средње школе 

чији је оснивач Република Србија и вођа групе; 

 

 Извештаји се достављају  на адресу Министарства, просвете науке и технолошког 

развоја поштом 11000 Београд, Немањина 22-26, или непосредно преко писарнице Управе 

за заједничке послове републичких органа, Немањина 22-26 у Београду, са назнаком 

„Одсек за развој научноистраживачких кадрова - Извештај са олимпијаде”.  

 

Министарство неће разматрати неблаговремене и непотпуне захтеве. 

 

Контакт особа за реализацију Јавног позива: Љиљана Јањић Накић, тел. 011/2642-

654, e-mail: ljiljana.janjic@mpn.gov.rs 

 

Број: 451-03-2969/2017-14            

У Београду, 11.12.2017. године 
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