
 

У П У Т С Т В О 

         о садржини документације која се подноси уз пријаву на 

 

  XIV К О Н К У Р С 

 

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПОСТДОКТОРСКОГ УСАВРШАВАЊА 

ИСТРАЖИВАЧА У 2018. ГОДИНИ 

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја (у даљем тексту: 

Министарство) ће стипендирати постдокторско усавршавање до 20 младих 

истраживача - доктора наука у научноистраживачким организацијама у 

иностранству. Изузетно у случају већег интересовања а у складу са ликвидним 

могућностима буџета може се још одобрити до 5 стипендија.  

 Стипендије ће бити додељене кандидатима који испуњавају све услове конкурса, а 

који су докторирали у следећим областима наука:  

 Природне науке; 

 Техничко – технолошке науке;  

 Биотехничке науке; 

 Медицинске науке; 

 Друштвене науке; 

 Хуманистичке науке. 

 

 Министарство ће доделити по две стипендије најбоље рангираним 

кандидатима у свакој од наведених шест области, а преостале стипендије ће бити 

додељене најбоље рангираним кандидатима са заједничке листе, која ће се 

формирати након избора првих 12 кандидата. 

 

Право учешћа на конкурсу има млади истраживач - доктор наука  који 

испуњава следеће услове: 

- запослен је у регистрованој организацији из  члана 104. став 1. Закона о 

  научноистраживачкој делатности; 

- ангажован је на научноистраживачком пројекту Министарства који се  

финансира у текућем    циклусу истраживања;  

- рођен је 1980. године или касније; 

- зна енглески, односно језик земље у којој ће се усавршавати; 

- има пребивалиште на територији Републике Србије. 

 

 Министарство ће доделити стипендије младим истраживачима за 

постдокторско усавршавање у иностранству  које ће се реализовати у периоду од 

најдуже шест месеци. Усавршавање по одобреној стипендији се може реализовати 

у року од годину дана од дана доношења одлуке. 

  Избор кандидата извршиће се у складу са општим условима и посебним 

критеријумима који су објављени на сајту Министарства: www.mpn.gov.rs 

  



Кандидат подноси, заједно са регистрованом организацијом у којој je 

запослен, ПРИЈАВУ на конкурс одн. посебан образац - попуњен, својеручно 

потписан и оверен у регистрованој организацији, као и неопходну документацију. 

 

Образац за пријаву на конкурс као и преглед неопходне документације, са 

детаљнијим  подацима о општим условима учешћа и посебним критеријумима за 

одобравање  постдокторских стипендија истраживачима-докторима наука и 

процедуром конкурисања,  може се преузети са сајта Министарства.  

Детаљније информације се могу добити телефоном на број: (011) 2642-654,  

као и на сајту Министарства: www.mpn.gov.rs. 

 

            ПРИЈАВА на конкурс, са потребном документацијом подноси се,  

Министарству просвете, науке и технолошког развоја препорученом поштом или 

непосредно преко писарнице Управе за заједничке послове Републичких органа, 

Немањина бр. 22-26, Београд, са назнаком „пријава на конкурс за постдокторске 

стипендије”. 
 

            Конкурс је отворен 60 дана од дана објављивања. Рок за подношење пријава 

је закључно са 27.02.2018. године.  

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. 

 

Резултати конкурса ће бити објављени на сајту Министарства. 

 

Контакт особа за реализацију Конкурса: Љиљана Јањић Накић. 

 

 

Број: 451-03-2973/2017-14/2 

У Београду, 11.12.2017. године  

 


