
„Службени гласник РС”, број 90/19 

 

На основу члана 115. став 3. Закона о науци и истраживањима („Службени гласник РС”, 

број 49/19) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – 

исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),  

Влада доноси 

УРЕДБУ 

о нормативима и стандардима расподеле средстава акредитованим 

научноистраживачким организацијама 

 

Предмет уредбе 

 

Члан 1. 

Овом уредбом утврђују се нормативи и стандарди расподеле средстава акредитованим 

научноистраживачким организацијама чији је оснивач Република Србија, аутономна 

покрајина, јединица локалне самоуправе и Српска академија наука и уметности, а у складу 

са Законом о науци и истраживањима („Службени гласник РС”, број 49/19). 

 

Члан 2. 

Нормативом и стандардом, у смислу ове уредбе, подразумева се скуп општих правила и 

смерница за расподелу средстава за плате истраживача, режијске трошкове и материјалне 

трошкове истраживања. 

 

Нормативи и стандарди за реализацију научноистраживачког рада према годишњем 

плану рада и извештавање 

 

Члан 3. 

Средства за плате истраживача, режијске трошкове и материјалне трошкове истраживања 

исплаћиваће се на основу годишњег плана рада научноистраживачке организације и 

уговора између министарства надлежног за научноистраживачку делатност (у даљем 

тексту: министарство) и научноистраживачке организације. 

Формулар годишњег плана рада научноистраживачке организације и формулар годишњег 

извештаја о раду научноистраживачке организације, дати су у прилозима 1. и 2, који су 

одштампани уз ову уредбу и чине њен саставни део. 

Годишњи план рада научноистраживачке организације подноси се најкасније до 15. 

децембра текуће године за наредну годину у писаном и електронском облику преко 

наменске странице на сајту министарства. Рок за подношење годишњег извештаја о раду је 

31. јануар текуће године за претходну годину у писаном и електронском облику. 

 

Члан 4. 

Надлежни матични научни одбор разматра годишњи извештај о раду научноистраживачке 

организације и даје мишљење министарству. Директор односно декан, приликом 



достављања годишњег извештаја предлаже један матични научни одбор за евалуацију 

извештаја. 

Матични научни одбор доставља мишљење министарству у року од 30 дана од дана 

достављања извештаја.  

 

Члан 5. 

Годишњи план рада научноистраживачке организације садржи следеће: 

1) Опис рада институције са анализом снага, слабости, прилика и претњи у раду у наредној 

години; 

2) Опис планираних истраживања и очекиваних резултата; 

3) Опис планова за проширење људских ресурса и истраживачке инфраструктуре; 

4) План за привлачење капиталних инвестиција на једногодишњем и вишегодишњем нивоу; 

5) Учешће у научним скуповима и мобилност истраживача (организовање научних скупова, 

пленарна предавања и предавања по позиву, студијски боравци и усавршавање 

истраживача, студијски боравци страних истраживача); 

6) Научна сарадња (пријављивање на националне и међународне пројекте, међународна 

сарадња, сарадња са привредом, сарадња са другим академским институцијама, учешће у 

реализацији програма других министарстава и организација); 

7) Дисеминација, промоција и популаризација резултата; 

8) Издавачка и библиотечка делатност; 

9) Наставна активност (учешће истраживача у настави, организовање наставе, менторство, 

учешће у комисијама за одбрану докторских и мастер теза); 

10) Очекиване промене броја и статуса истраживача. 

 

Члан 6. 

Годишњи извештај о раду научноистраживачке организације садржи следеће: 

1) Основни подаци (назив, адреса, име одговорног лица, матични број, ПИБ, датум 

акредитације, број запослених по научним и стручним звањима, број административно-

техничког и помоћног особља, подаци о пословном простору); 

2) Број ангажованих истраживача са структуром по звањима, број истраживача повратника 

из иностранства, број истраживача страних држављана, број истраживача који су на 

усавршавању у иностранству, број истраживача који су докторирали у претходној 

календарској години, број истраживача ангажованих на пројектима Фонда за науку и Фонда 

за иновациону делатност, број истраживача ангажованих на међународним билатералним и 

мултилатералним пројектима; 

3) Број и категорије објављених резултата истраживања у складу са Законом о науци и 

истраживањима и правилником којим се уређује поступак и начин вредновања и 

квантитативно и квалитативно исказивање научноистраживачких резултата истраживача; 

4) Реализација плана за привлачење капиталних инвестиција са пропратном 

документацијом; 

5) Број и врста организованих научних скупова, одржана пленарна предавања и предавања 

по позиву, реализовани студијски боравци и усавршавање истраживача и реализовани 

студијски боравци страних истраживача; 



6) Број поднесених пријава пројеката, број пројеката финансираних из националних извора 

и број пројеката финансираних из међународних односно мешовитих извора; 

7) Реализована међународна сарадња (описно); 

8) Реализована сарадња са привредом (описно); 

9) Реализована сарадња са другим академским институцијама (описно); 

10) Учешће у реализацији програма других министарстава и организација (описно); 

11) Реализоване активности у дисеминацији, промоцији и популаризацији резултата (јавне 

трибине и скупови, предавања, медији, представљање издања и др.); 

12) Одбрањени докторски и мастер радови; 

13) Реализована наставна активност (учешће истраживача у настави, организовање наставе, 

менторства и учешће у комисијама за одбрану докторских и мастер теза); 

14) Реализована издавачка делатност и библиотечка размена; 

15) Подаци на основу којих се формира индекс квалитета рада (навести коришћене базе 

цитираности, навести до пет најцитиранијих група/лабораторија/одељења/центара, навести 

до пет најцитиранијих истраживача, навести све изворе прихода са износима по следећим 

категоријама: буџетска средства кроз институционално финансирање, буџетска средства 

кроз Фонд за науку, друга буџетска средства, средства са међународних пројеката, друга 

сопствена средства); 

16) Опис рада у складу са чланом 111. Закона о науци и истраживањима; 

17) Поређење са сличном институцијом у региону (описно); 

18) Квалитативна процена усклађености остварених резултата са планом рада. 

 

Финансирање научноистраживачког рада у 2020. години 

 

Члан 7. 

Финансирање научноистраживачког рада у 2020. години вршиће се на нивоу исплате за 

децембар 2019. године, уз сва припадајућа увећања према прописима о буџету односно 

буџетском систему, а у складу са чланом 135. став 2. Закона о науци и истраживањима. 

 

Завршна одредба 

 

Члан 8. 

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Републике Србије”. 

 

05 број 110-12844/2019-1 

У Београду, 20. децембра 2019. године 

Влада 

Председник, 

Ана Брнабић, с.р. 



Прилог 1. 
ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ  

 ПЛАН РАДА ИНСТИТУТА 

  

1) Опис планираних истраживања и очекиваних резултата: 

 

 

 

 

 

2) Опис рада институције са анализом снага, слабости, прилика и претњи у раду у наредној 

години (СВОТ анализа): 

 

 

 

 

 

3) Опис планова за проширење људских ресурса и истраживачке инфраструктуре: 

 

 

 

 

 

4) План за привлачење капиталних инвестиција на једногодишњем и вишегодишњем нивоу: 

 

 

 

 

 



5) Учешће у научним скуповима и мобилност истраживача (организовање научних скупова, 

пленарна предавања и предавања по позиву, студијски боравци и усавршавање истраживача, 

студијски боравци страних истраживача у институту): 

 

 

 

 

 

 

 

6) Научна сарадња (пријављивање на националне и међународне пројекте, међународна 

сарадња, сарадња са привредом, сарадња са другим академским институцијама, учешће у 

реализацији програма других министарстава и организација): 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Дисеминација, промоција и популаризација резултата: 

 

 

 

 

 

8) Издавачка и библиотечка делатност: 

 

 

 

 

 

 

 

9) Наставна активност (учешће истраживача из института у настави, организовање наставе, 

менторство, учешће у комисијама за одбрану докторских и мастер теза) 

 



 

 

 

 

10) Очекиване промене броја и статуса истраживача 

Име и презиме Тренутни статус Очекивани статус 

1)    

2)    

3)    

...   

Промена радног статуса, степена образовања, научног, наставног, истраживачког и стручног 

звања, одлазак на усавршавање и друго. 



Очекивани резултати сврстани по категоријама  

у одговарајућој области  
 (унети бројеве у колону десно) 

Напомена: области науке су разврстане на следећи начин: 1 - природно-математичке и 

медицинске 2 - техничко-технолошке и биотехничке 3 - друштвене 4 - хуманистичке 

Назив групе резултата  

Ознака 

групе 

резултата  

Врста 

резултата  

К - Вредност 

резултата  

БРОЈ 

1  2  3  4   

Монографије, монографске 

студије, тематски зборници, 

лексикографске и картографске 

публикације међународног 

значаја 

M10            

 

Истакнута монографија 

међународног значаја  
  M11  14  14  14  14  

 

Монографија међународног 

значаја  
  M12  10  10  10  10  

 

Монографска студија/поглавље у 

књизи M11 или рад у тематском 

зборнику водећег међународног 

значаја  

  M13  7  7  7  7  

 

Монографска студија/поглавље у 

књизи M12 или рад у тематском 

зборнику међународног значаја  

  M14  4  4  5  5  

 



Лексикографска јединица или 

карта у научној публикацији 

водећег међународног значаја  

  M15  3  3  3  3  

 

Лексикографска јединица или 

карта у публикацији међународног 

значаја  

  M16  2  2  2  2  

 

Уређивање тематског зборника 

лексикографске или картографске 

публикације водећег међународног 

значаја  

  M17  3  3  3  3  

 

Уређивање тематског зборника, 

лексикографске или картографске 

публикације међународног значаја  

  M18  2  2  2  2  

 

Радови објављени у научним 

часописима међународног 

значаја; научна критика; 

уређивање часописа 

M20            

 

Рад у међународном часопису 

изузетних вредности  
  M21а  10  10  10  10  

 

Рад у врхунском међународном 

часопису  
  M21  8  8  8  8  

 

Рад у истакнутом међународном 

часопису  
  M22  5  5  5  5  

 

Рад у међународном часопису    M23  3  3  4  4   



Рад у националном часопису 

међународног значаја  
  M24  2  3  4  4  

 

Научна критика и полемика у 

истакнутом међународном 

часопису  

  M25  1,5  1,5  1,5  1,5  

 

Научна критика и полемика у 

међународном часопису  
  M26  1  1  1  1  

 

Научна критика и полемика у 

часописа ранга M24  
  M27  0,5  0,5  0,5  1  

 

На годишњем нивоу              

 

а) Главни одговорни уредник 

истакнутог међународног научног 

часописа или публикације са 

монографским делима категорије 

M13  

  M28а  3,5  3,5  3,5  3,5  

 

б) Уређивање истакнутог 

међународног научног часописа 

(гост уредник) или публикације са 

монографским делима категорије 

M14  

  M28б  2,5  2,5  2,5  2,5  

 

На годишњем нивоу              

 

а) Уређивање међународног 

научног часописа; Уређивање 

тематских монографија  

  M29а  1,5  1,5  1,5  1,5  

 



б) Главни и одговорни уредник 

националног часописа  
  M29б  1,5  1,5  1,5  1,5  

 

в) Уређивање националног научног 

часописа; Уређивање тематских 

монографија  

  M29в  1  1  1  1  

 

Зборници међународних научних 

скупова 
M30            

 

Предавање по позиву са 

међународног скупа штампано у 

целини (неопходно позивно писмо) 

  M31  3,5  3,5  3,5  3,5  

 

Предавање по позиву са 

међународног скупа штампано у 

изводу  

  M32  1,5  1,5  1,5  1.5  

 

Саопштење са међународног скупа 

штампано у целини  
  M33  1  1  1  1  

 

Саопштење са међународног скупа 

штампано у изводу  
  M34  0,5  0,5  0,5  0,5  

 

Ауторизована дискусија са 

међународног скупа  
  M35  0,3  0,3  0,3  0,3  

 

Уређивање зборника саопштења 

међународног научног скупа  
  M36  1,5  1,5  1,5  1,5  

 



Монографије националног 

значаја 
M40            

 

Истакнута монографија 

националног значаја  
  M41  7  7  9  9  

 

Монографија националног значаја.    M42  5  5  7  7   

Монографска библиографска 

публикација или монографска 

студија  

  M43  3  3  3  5  

 

Поглавље у књизи M41 или рад у 

истакнутом тематском зборнику 

водећег националног значаја  

  M44  2  2  3  3  

 

Поглавље у књизи M42 или рад у 

тематском зборнику националног 

значаја  

  M45  1,5  1,5  1,5  1,5  

 

Лексикографска јединица у 

научној публикацији водећег 

националног значаја, карта у 

научној публикацији националног 

значаја, критичко издање грађе у 

научној публикацији  

  M46  1  1  1  1  

 

Лексикографска јединица у 

научној публикацији националног 

значаја  

  M47  0,5  0,5  0,5  0,5  

 

Уређивање тематског зборника, 

лексикографске или картографске 

  M48  2  2  2  2   



публикације водећег националног 

значаја  

Уређивање тематског зборника, 

лексикографске или картографске 

публикације националног значаја  

  M49  1  1  1  1  

 

Радови у часописима 

националног значаја 
M50            

 

Рад у врхунском часопису 

националног значаја  
  M51  2  2  3  3  

 

Рад у истакнутом националном 

часопису  
  M52  1,5  1,5  1,5  1,5  

 

Рад у националном часопису    M53  1  1  1  1   

Домаћи новопокренути научни 

часопис (на годишњем нивоу)  
  M54  0,2  0,2  0,2  0,2  

 

Уређивање научног часописа 

националног значаја (на годишњем 

нивоу)  

  M55  1  1  1  1  

 

Научна критика у часопису ранга 

M51  
  M56  0,3  0,3  0,3  0,5  

 

Научна критика у часопису ранга 

M52  
  M57  0,2  0,2  0,2  0,3  

 



Предавања по позиву на 

скуповима националног значаја 
M60            

 

Предавање по позиву са скупа 

националног значаја штампано у 

целини  

  M61  1,5  1,5  1,5  1,5  

 

Предавање по позиву са скупа 

националног значаја штампано у 

изводу  

  M62  1  1  1  1  

 

Саопштење са скупа националног 

значаја штампано у целини  
  M63  1  0,5  0,5  1  

 

Саопштење са скупа националног 

значаја штампано у изводу  
  M64  0,2  0,2  0,2  0,5  

 

Ауторизована дискусија са 

националног скупа  
  M65        0,2  

 

Уређивање зборника саопштења 

скупа националног значаја  
  M66  1  1  1  1  

 

Монографско издање грађе, превод 

изворног текста у облику 

монографије (само за старе језике)  

  M67        5  

 

Превод изворног текста у облику 

студије, поглавља или чланка, 

превод или стручна редакција 

превода научне монографске 

књиге (само за старе језике)  

  M68        2  

 



Критичко издање дела/аутора    M69        6   

Одбрањена докторска 

дисертација 
M70    6  6  6  6  

 

Техничка решења M80            

 

Ново техничко решење примењено 

на међународном нивоу  
  M81    8      

 

Ново техничко решење (метода) 

примењено на националном нивоу  
  M82    6      

 

Битно побољшано техничко 

решење на међународном нивоу  
  M83    4      

 

Битно побољшано техничко 

решење на националном нивоу  
  M84    3      

 

Ново техничко решење (није 

комерцијализовано)  
  M85    2      

 

Пријава међународног патента    M86    1      

 

Пријава домаћег патента    M87    0,5      

 

Патенти M90            

 



Регистрован патент на 

међународном нивоу  
  M91    16      

 

Регистрован патент на 

националном нивоу  
  M92    12      

 

Објављен патент на међународном 

нивоу  
  M93    9      

 

Објављен патент на националном 

нивоу  
  M94    7      

 

Реализована, сорта, раса или сој на 

међународном нивоу  
  M95    12      

 

Реализована, сорта, раса или сој на 

националном нивоу  
  M96    8      

 

Призната сорта, раса или сој на 

међународном нивоу  
  M97    5      

 

Призната сорта, раса или сој на 

националном нивоу  
  M98    3      

 

Ауторска изложба са каталогом уз 

научну рецензију  
  M99    2      

 

Изведена дела, награде, студије, 

изложбе, жирирања и кустоски рад 

од међународног значаја 

M100            

 



Изведено (ауторско) дело    M101    8      

 

Награда на конкурсу    M102    5      

 

Студија, експертиза    M103    3      

 

Награда на изложби    M104    2      

 

Учешће на изложби    M105    1      

 

Учешће у раду жирија   M106    0,5      

 

Кустоски рад    M107    0,5      

 

Изведена дела, награде, студије, 

изложбе од националног значаја 
M100            

 

Изведено (ауторско) дело са 

публикацијом у националном 

часопису  

  M108    4      

 

Награда на конкурсу у Републици    M109    2,5      

 

Студија експертиза, у Републици, 

регионима,...  
  M110    1,5      

 

Награда на националној изложби    M111    1      

 



Учешће на националној изложби    M112    0,5      

 

Документи припремљени у вези са 

креирањем и анализом јавних 

политика 

M120            

 

Стратешки документ националног 

или супра-националног нивоа 

наручен од одговарајућег органа 

јавне власти који је прихваћен на 

одговарајућем научном/наставно-

научном већу  

  M121  3 3 3 3 

 

Стратешки документ регионалног 

нивоа наручен од одговарајућег 

органа јавне власти или органа 

територијалне аутономије који је 

прихваћен на одговарајућем 

научном/наставно-научном већу  

  M122  2 2 2 2 

 

Студија и анализа јавне политике 

која је прихваћена на 

одговарајућем научном/наставно-

научном већу  

  M123  1 1 1 1 

 

Анализа утицаја ефеката, 

прихваћена на научном/наставно-

научном већу  

  M124  1 1 1 1 

 

Укупан збир       

 

 

 

Место и датум 

Потпис директора 



ПЛАН РАДА ФАКУЛТЕТА 

  

1) Опис планираних истраживања и очекиваних резултата: 

 

 

 

 

 

2) Опис рада институције са анализом снага, слабости, прилика и претњи у раду у наредној 

години (СВОТ анализа): 

 

 

 

 

 

3) Опис планова за проширење људских ресурса и истраживачке инфраструктуре: 

 

 

 

 

 

4) План за привлачење капиталних инвестиција на једногодишњем и вишегодишњем нивоу: 

 

 

 

 

 

5) Учешће у научним скуповима и мобилност истраживача (организовање научних скупова, 

пленарна предавања и предавања по позиву, студијски боравци и усавршавање истраживача, 

студијски боравци страних истраживача): 

 

 



 

 

 

 

 

6) Научна сарадња (пријављивање на националне и међународне пројекте, међународна 

сарадња, сарадња са привредом, сарадња са другим академским институцијама, учешће у 

реализацији програма других министарстава и организација): 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Дисеминација, промоција и популаризација резултата: 

 

 

 

 

 

8) Издавачка и библиотечка делатност: 

 

 

 

 

 

 

 

9) Очекиване промене броја и статуса истраживача 

Име и презиме Тренутни статус Очекивани статус 

4)    

5)    

6)    

...   



Промена радног статуса, степена образовања, научног, наставног, истраживачког и стручног 

звања, одлазак на усавршавање и друго. 

 

 

  



Очекивани резултати сврстани по категоријама  

у одговарајућој области  
 (унети бројеве у колону десно) 

Напомена: области науке су разврстане на следећи начин: 1 - природно-математичке и 

медицинске 2 - техничко-технолошке и биотехничке 3 - друштвене 4 - хуманистичке 

Назив групе резултата  
Ознака 

групе 

резултата  

Врста 

резултата  

К - Вредност резултата  БРОЈ 

1  2  3  4   

Монографије, монографске 

студије, тематски зборници, 

лексикографске и картографске 

публикације међународног значаја 

M10            

 

Истакнута монографија 

међународног значаја  
  M11  14  14  14  14  

 

Монографија међународног значаја    M12  10  10  10  10   

Монографска студија/поглавље у 

књизи M11 или рад у тематском 

зборнику водећег међународног 

значаја  

  M13  7  7  7  7  

 

Монографска студија/поглавље у 

књизи M12 или рад у тематском 

зборнику међународног значаја  

  M14  4  4  5  5  

 

Лексикографска јединица или карта 

у научној публикацији водећег 

међународног значаја  

  M15  3  3  3  3  

 



Лексикографска јединица или карта 

у публикацији међународног значаја  
  M16  2  2  2  2  

 

Уређивање тематског зборника 

лексикографске или картографске 

публикације водећег међународног 

значаја  

  M17  3  3  3  3  

 

Уређивање тематског зборника, 

лексикографске или картографске 

публикације међународног значаја  

  M18  2  2  2  2  

 

Радови објављени у научним 

часописима међународног значаја; 

научна критика; уређивање 

часописа 

M20            

 

Рад у међународном часопису 

изузетних вредности  
  M21а  10  10  10  10  

 

Рад у врхунском међународном 

часопису  
  M21  8  8  8  8  

 

Рад у истакнутом међународном 

часопису  
  M22  5  5  5  5  

 

Рад у међународном часопису    M23  3  3  4  4   

Рад у националном часопису 

међународног значаја  
  M24  2  3  4  4  

 



Научна критика и полемика у 

истакнутом међународном часопису  
  M25  1,5  1,5  1,5  1,5  

 

Научна критика и полемика у 

међународном часопису  
  M26  1  1  1  1  

 

Научна критика и полемика у 

часописа ранга M24  
  M27  0,5  0,5  0,5  1  

 

На годишњем нивоу              

 

а) Главни одговорни уредник 

истакнутог међународног научног 

часописа или публикације са 

монографским делима категорије 

M13  

  M28а  3,5  3,5  3,5  3,5  

 

б) Уређивање истакнутог 

међународног научног часописа 

(гост уредник) или публикације са 

монографским делима категорије 

M14  

  M28б  2,5  2,5  2,5  2,5  

 

На годишњем нивоу              

 

а) Уређивање међународног научног 

часописа; Уређивање тематских 

монографија  

  M29а  1,5  1,5  1,5  1,5  

 

б) Главни и одговорни уредник 

националног часописа  
  M29б  1,5  1,5  1,5  1,5  

 



в) Уређивање националног научног 

часописа; Уређивање тематских 

монографија  

  M29в  1  1  1  1  

 

Зборници међународних научних 

скупова 
M30            

 

Предавање по позиву са 

међународног скупа штампано у 

целини (неопходно позивно писмо) 

  M31  3,5  3,5  3,5  3,5  

 

Предавање по позиву са 

међународног скупа штампано у 

изводу  

  M32  1,5  1,5  1,5  1.5  

 

Саопштење са међународног скупа 

штампано у целини  
  M33  1  1  1  1  

 

Саопштење са међународног скупа 

штампано у изводу  
  M34  0,5  0,5  0,5  0,5  

 

Ауторизована дискусија са 

међународног скупа  
  M35  0,3  0,3  0,3  0,3  

 

Уређивање зборника саопштења 

међународног научног скупа  
  M36  1,5  1,5  1,5  1,5  

 

Монографије националног значаја M40            

 

Истакнута монографија националног 

значаја  
  M41  7  7  9  9  

 



Монографија националног значаја.    M42  5  5  7  7   

Монографска библиографска 

публикација или монографска 

студија  

  M43  3  3  3  5  

 

Поглавље у књизи M41 или рад у 

истакнутом тематском зборнику 

водећег националног значаја  

  M44  2  2  3  3  

 

Поглавље у књизи M42 или рад у 

тематском зборнику националног 

значаја  

  M45  1,5  1,5  1,5  1,5  

 

Лексикографска јединица у научној 

публикацији водећег националног 

значаја, карта у научној публикацији 

националног значаја, критичко 

издање грађе у научној публикацији  

  M46  1  1  1  1  

 

Лексикографска јединица у научној 

публикацији националног значаја  
  M47  0,5  0,5  0,5  0,5  

 

Уређивање тематског зборника, 

лексикографске или картографске 

публикације водећег националног 

значаја  

  M48  2  2  2  2  

 

Уређивање тематског зборника, 

лексикографске или картографске 

публикације националног значаја  

  M49  1  1  1  1  

 



Радови у часописима националног 

значаја 
M50            

 

Рад у врхунском часопису 

националног значаја  
  M51  2  2  3  3  

 

Рад у истакнутом националном 

часопису  
  M52  1,5  1,5  1,5  1,5  

 

Рад у националном часопису    M53  1  1  1  1   

Домаћи новопокренути научни 

часопис (на годишњем нивоу)  
  M54  0,2  0,2  0,2  0,2  

 

Уређивање научног часописа 

националног значаја (на годишњем 

нивоу)  

  M55  1  1  1  1  

 

Научна критика у часопису ранга 

M51  
  M56  0,3  0,3  0,3  0,5  

 

Научна критика у часопису ранга 

M52  
  M57  0,2  0,2  0,2  0,3  

 

Предавања по позиву на 

скуповима националног значаја 
M60            

 

Предавање по позиву са скупа 

националног значаја штампано у 

целини  

  M61  1,5  1,5  1,5  1,5  

 



Предавање по позиву са скупа 

националног значаја штампано у 

изводу  

  M62  1  1  1  1  

 

Саопштење са скупа националног 

значаја штампано у целини  
  M63  1  0,5  0,5  1  

 

Саопштење са скупа националног 

значаја штампано у изводу  
  M64  0,2  0,2  0,2  0,5  

 

Ауторизована дискусија са 

националног скупа  
  M65        0,2  

 

Уређивање зборника саопштења 

скупа националног значаја  
  M66  1  1  1  1  

 

Монографско издање грађе, превод 

изворног текста у облику 

монографије (само за старе језике)  

  M67        5  

 

Превод изворног текста у облику 

студије, поглавља или чланка, 

превод или стручна редакција 

превода научне монографске књиге 

(само за старе језике)  

  M68        2  

 

Критичко издање дела/аутора    M69        6   

Одбрањена докторска дисертација M70    6  6  6  6   

Техничка решења M80            

 



Ново техничко решење примењено 

на међународном нивоу  
  M81    8      

 

Ново техничко решење (метода) 

примењено на националном нивоу  
  M82    6      

 

Битно побољшано техничко решење 

на међународном нивоу  
  M83    4      

 

Битно побољшано техничко решење 

на националном нивоу  
  M84    3      

 

Ново техничко решење (није 

комерцијализовано)  
  M85    2      

 

Пријава међународног патента    M86    1      

 

Пријава домаћег патента    M87    0,5      

 

Патенти M90            

 

Регистрован патент на 

међународном нивоу  
  M91    16      

 

Регистрован патент на националном 

нивоу  
  M92    12      

 

Објављен патент на међународном 

нивоу  
  M93    9      

 



Објављен патент на националном 

нивоу  
  M94    7      

 

Реализована, сорта, раса или сој на 

међународном нивоу  
  M95    12      

 

Реализована, сорта, раса или сој на 

националном нивоу  
  M96    8      

 

Призната сорта, раса или сој на 

међународном нивоу  
  M97    5      

 

Призната сорта, раса или сој на 

националном нивоу  
  M98    3      

 

Ауторска изложба са каталогом уз 

научну рецензију  
  M99    2      

 

Изведена дела, награде, студије, 

изложбе, жирирања и кустоски рад 

од међународног значаја 

M100            

 

Изведено (ауторско) дело    M101    8      

 

Награда на конкурсу    M102    5      

 

Студија, експертиза    M103    3      

 

Награда на изложби    M104    2      

 



Учешће на изложби    M105    1      

 

Учешће у раду жирија   M106    0,5      

 

Кустоски рад    M107    0,5      

 

Изведена дела, награде, студије, 

изложбе од националног значаја 
M100            

 

Изведено (ауторско) дело са 

публикацијом у националном 

часопису  

  M108    4      

 

Награда на конкурсу у Републици    M109    2,5      

 

Студија експертиза, у Републици, 

регионима,...  
  M110    1,5      

 

Награда на националној изложби    M111    1      

 

Учешће на националној изложби    M112    0,5      

 

Документи припремљени у вези са 

креирањем и анализом јавних 

политика 

M120            

 

Стратешки документ националног 

или супра-националног нивоа 

наручен од одговарајућег органа 

јавне власти који је прихваћен на 

  M121  3 3 3 3 

 



одговарајућем научном/наставно-

научном већу  

Стратешки документ регионалног 

нивоа наручен од одговарајућег 

органа јавне власти или органа 

територијалне аутономије који је 

прихваћен на одговарајућем 

научном/наставно-научном већу  

  M122  2 2 2 2 

 

Студија и анализа јавне политике 

која је прихваћена на одговарајућем 

научном/наставно-научном већу  

  M123  1 1 1 1 

 

Анализа утицаја ефеката, 

прихваћена на научном/наставно-

научном већу  

  M124  1 1 1 1 

 

Укупан збир       

 

 

 

 

 

Место и датум 

Потпис декана 

 

  



 ПЛАН РАДА ИНОВАЦИОНОГ ЦЕНТРА 

 

1) Опис планираних истраживања и очекиваних резултата: 

 

 

 

 

 

2) Опис рада институције са анализом снага, слабости, прилика и претњи у раду у наредној 

години (СВОТ анализа): 

 

 

 

 

 

3) Опис планова за проширење људских ресурса и истраживачке инфраструктуре: 

 

 

 

 

 

4) План за привлачење капиталних инвестиција на једногодишњем и вишегодишњем нивоу: 

 

 

 

 

 

5) Учешће у научним скуповима и мобилност истраживача (организовање научних скупова, 

пленарна предавања и предавања по позиву, студијски боравци и усавршавање истраживача, 

студијски боравци страних истраживача): 

 

 



 

 

 

 

 

6) Научна сарадња (пријављивање на националне и међународне пројекте, међународна 

сарадња, сарадња са привредом, сарадња са другим академским институцијама, учешће у 

реализацији програма других министарстава и организација): 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Дисеминација, промоција и популаризација резултата: 

 

 

 

 

 

8) Очекиване промене броја и статуса истраживача 

Име и презиме Тренутни статус Очекивани статус 

7)    

8)    

9)    

...   

Промена радног статуса, степена образовања, научног, наставног, истраживачког и стручног 

звања, одлазак на усавршавање и друго. 

 

  



Очекивани резултати сврстани по категоријама  

у одговарајућој области  
 (унети бројеве у колону десно) 

Напомена: области науке су разврстане на следећи начин: 1 - природно-математичке и 

медицинске 2 - техничко-технолошке и биотехничке 3 - друштвене 4 - хуманистичке 

Назив групе резултата  
Ознака 

групе 

резултата  

Врста 

резултата

  

К - Вредност резултата  БРОЈ 

1  2  3  4   

Монографије, монографске студије, 

тематски зборници, лексикографске 

и картографске публикације 

међународног значаја 

M10            

 

Истакнута монографија међународног 

значаја  
  M11  14  14  14  14  

 

Монографија међународног значаја    M12  10  10  10  10   

Монографска студија/поглавље у 

књизи M11 или рад у тематском 

зборнику водећег међународног 

значаја  

  M13  7  7  7  7  

 

Монографска студија/поглавље у 

књизи M12 или рад у тематском 

зборнику међународног значаја  

  M14  4  4  5  5  

 

Лексикографска јединица или карта у 

научној публикацији водећег 

међународног значаја  

  M15  3  3  3  3  

 



Лексикографска јединица или карта у 

публикацији међународног значаја  
  M16  2  2  2  2  

 

Уређивање тематског зборника 

лексикографске или картографске 

публикације водећег међународног 

значаја  

  M17  3  3  3  3  

 

Уређивање тематског зборника, 

лексикографске или картографске 

публикације међународног значаја  

  M18  2  2  2  2  

 

Радови објављени у научним 

часописима међународног значаја; 

научна критика; уређивање 

часописа 

M20            

 

Рад у међународном часопису 

изузетних вредности  
  M21а  10  10  10  10  

 

Рад у врхунском међународном 

часопису  
  M21  8  8  8  8  

 

Рад у истакнутом међународном 

часопису  
  M22  5  5  5  5  

 

Рад у међународном часопису    M23  3  3  4  4   

Рад у националном часопису 

међународног значаја  
  M24  2  3  4  4  

 



Научна критика и полемика у 

истакнутом међународном часопису  
  M25  1,5  1,5  1,5  1,5  

 

Научна критика и полемика у 

међународном часопису  
  M26  1  1  1  1  

 

Научна критика и полемика у 

часописа ранга M24  
  M27  0,5  0,5  0,5  1  

 

На годишњем нивоу              

 

а) Главни одговорни уредник 

истакнутог међународног научног 

часописа или публикације са 

монографским делима категорије M13  

  M28а  3,5  3,5  3,5  3,5  

 

б) Уређивање истакнутог 

међународног научног часописа (гост 

уредник) или публикације са 

монографским делима категорије M14  

  M28б  2,5  2,5  2,5  2,5  

 

На годишњем нивоу              

 

а) Уређивање међународног научног 

часописа; Уређивање тематских 

монографија  

  M29а  1,5  1,5  1,5  1,5  

 

б) Главни и одговорни уредник 

националног часописа  
  M29б  1,5  1,5  1,5  1,5  

 



в) Уређивање националног научног 

часописа; Уређивање тематских 

монографија  

  M29в  1  1  1  1  

 

Зборници међународних научних 

скупова 
M30            

 

Предавање по позиву са међународног 

скупа штампано у целини (неопходно 

позивно писмо) 

  M31  3,5  3,5  3,5  3,5  

 

Предавање по позиву са међународног 

скупа штампано у изводу  
  M32  1,5  1,5  1,5  1.5  

 

Саопштење са међународног скупа 

штампано у целини  
  M33  1  1  1  1  

 

Саопштење са међународног скупа 

штампано у изводу  
  M34  0,5  0,5  0,5  0,5  

 

Ауторизована дискусија са 

међународног скупа  
  M35  0,3  0,3  0,3  0,3  

 

Уређивање зборника саопштења 

међународног научног скупа  
  M36  1,5  1,5  1,5  1,5  

 

Монографије националног значаја M40            

 

Истакнута монографија националног 

значаја  
  M41  7  7  9  9  

 



Монографија националног значаја.    M42  5  5  7  7   

Монографска библиографска 

публикација или монографска студија  
  M43  3  3  3  5  

 

Поглавље у књизи M41 или рад у 

истакнутом тематском зборнику 

водећег националног значаја  

  M44  2  2  3  3  

 

Поглавље у књизи M42 или рад у 

тематском зборнику националног 

значаја  

  M45  1,5  1,5  1,5  1,5  

 

Лексикографска јединица у научној 

публикацији водећег националног 

значаја, карта у научној публикацији 

националног значаја, критичко издање 

грађе у научној публикацији  

  M46  1  1  1  1  

 

Лексикографска јединица у научној 

публикацији националног значаја  
  M47  0,5  0,5  0,5  0,5  

 

Уређивање тематског зборника, 

лексикографске или картографске 

публикације водећег националног 

значаја  

  M48  2  2  2  2  

 

Уређивање тематског зборника, 

лексикографске или картографске 

публикације националног значаја  

  M49  1  1  1  1  

 

Радови у часописима националног 

значаја 
M50            

 



Рад у врхунском часопису 

националног значаја  
  M51  2  2  3  3  

 

Рад у истакнутом националном 

часопису  
  M52  1,5  1,5  1,5  1,5  

 

Рад у националном часопису    M53  1  1  1  1   

Домаћи новопокренути научни 

часопис (на годишњем нивоу)  
  M54  0,2  0,2  0,2  0,2  

 

Уређивање научног часописа 

националног значаја (на годишњем 

нивоу)  

  M55  1  1  1  1  

 

Научна критика у часопису ранга M51    M56  0,3  0,3  0,3  0,5   

Научна критика у часопису ранга M52    M57  0,2  0,2  0,2  0,3   

Предавања по позиву на скуповима 

националног значаја 
M60            

 

Предавање по позиву са скупа 

националног значаја штампано у 

целини  

  M61  1,5  1,5  1,5  1,5  

 

Предавање по позиву са скупа 

националног значаја штампано у 

изводу  

  M62  1  1  1  1  

 



Саопштење са скупа националног 

значаја штампано у целини  
  M63  1  0,5  0,5  1  

 

Саопштење са скупа националног 

значаја штампано у изводу  
  M64  0,2  0,2  0,2  0,5  

 

Ауторизована дискусија са 

националног скупа  
  M65        0,2  

 

Уређивање зборника саопштења скупа 

националног значаја  
  M66  1  1  1  1  

 

Монографско издање грађе, превод 

изворног текста у облику монографије 

(само за старе језике)  

  M67        5  

 

Превод изворног текста у облику 

студије, поглавља или чланка, превод 

или стручна редакција превода научне 

монографске књиге (само за старе 

језике)  

  M68        2  

 

Критичко издање дела/аутора    M69        6   

Одбрањена докторска дисертација M70    6  6  6  6   

Техничка решења M80            

 

Ново техничко решење примењено на 

међународном нивоу  
  M81    8      

 



Ново техничко решење (метода) 

примењено на националном нивоу  
  M82    6      

 

Битно побољшано техничко решење 

на међународном нивоу  
  M83    4      

 

Битно побољшано техничко решење 

на националном нивоу  
  M84    3      

 

Ново техничко решење (није 

комерцијализовано)  
  M85    2      

 

Пријава међународног патента    M86    1      

 

Пријава домаћег патента    M87    0,5      

 

Патенти M90            

 

Регистрован патент на међународном 

нивоу  
  M91    16      

 

Регистрован патент на националном 

нивоу  
  M92    12      

 

Објављен патент на међународном 

нивоу  
  M93    9      

 

Објављен патент на националном 

нивоу  
  M94    7      

 



Реализована, сорта, раса или сој на 

међународном нивоу  
  M95    12      

 

Реализована, сорта, раса или сој на 

националном нивоу  
  M96    8      

 

Призната сорта, раса или сој на 

међународном нивоу  
  M97    5      

 

Призната сорта, раса или сој на 

националном нивоу  
  M98    3      

 

Ауторска изложба са каталогом уз 

научну рецензију  
  M99    2      

 

Изведена дела, награде, студије, 

изложбе, жирирања и кустоски рад од 

међународног значаја 

M100            

 

Изведено (ауторско) дело    M101    8      

 

Награда на конкурсу    M102    5      

 

Студија, експертиза    M103    3      

 

Награда на изложби    M104    2      

 

Учешће на изложби    M105    1      

 



Учешће у раду жирија   M106    0,5      

 

Кустоски рад    M107    0,5      

 

Изведена дела, награде, студије, 

изложбе од националног значаја 
M100            

 

Изведено (ауторско) дело са 

публикацијом у националном 

часопису  

  M108    4      

 

Награда на конкурсу у Републици    M109    2,5      

 

Студија експертиза, у Републици, 

регионима,...  
  M110    1,5      

 

Награда на националној изложби    M111    1      

 

Учешће на националној изложби    M112    0,5      

 

Документи припремљени у вези са 

креирањем и анализом јавних 

политика 

M120            

 

Стратешки документ националног или 

супра-националног нивоа наручен од 

одговарајућег органа јавне власти који 

је прихваћен на одговарајућем 

научном/наставно-научном већу  

  M121  3 3 3 3 

 



Стратешки документ регионалног 

нивоа наручен од одговарајућег органа 

јавне власти или органа територијалне 

аутономије који је прихваћен на 

одговарајућем научном/наставно-

научном већу  

  M122  2 2 2 2 

 

Студија и анализа јавне политике која 

је прихваћена на одговарајућем 

научном/наставно-научном већу  

  M123  1 1 1 1 

 

Анализа утицаја ефеката, прихваћена 

на научном/наставно-научном већу  
  M124  1 1 1 1 

 

Укупан збир       

 

 

 

 

 

Место и датум 

Потпис директора 

 

  



Прилог 2. 

 ФОРМУЛАР ЗА ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 

1) Основни подаци 

Назив, односно пословно име: 

 

 

 

 

 

Адреса, седиште: 

 

 

 

 

ПИБ:  

У систему ПДВ-а – изабрати одговор и 

означити га са X: 

 ДА  НЕ 

Матични број:  

Назив основне делатности према 

класификацији делатности (КД): 

 

 

 

Области научно-истраживачког рада:  

 

 

 

Гране научно-истраживачког рада:  

 

 

 

Научне дисциплине:  

 

 

 

Директор – име и презиме:  

Директор – научно звање:  

Број запослених:  

Телефон:  

Факс:  

E-mail адреса:  

Web адреса:  

Оснивач: 

 

 

Година оснивања:  

Број и датум акта о акредитацији:  

Врста институције:  научни институт 
(изабрати  одговор и означити га са x)  истраживачко-развојни институт 

  институт од националног значаја за 



Републику Србију 

  високошколска установа 

  иновациони центар чији је оснивач 

високошколска установа основана од стране 

Републике Србије 
Пословне зграде, лабораторијски простор, 

помоћни објекти и др.: 

 

m² 

Земљиште: 

 
m² 

Од тога је: 

– власништво државе: m² 

– право коришћења: m² 

– закуп: m² 

  

 

2) Број истраживача: 

Укупан број истраживача  

Број научних саветника  

Број виших научних сарадника  

Број научних сарадника  

Број истраживача сарадника  

Број истраживача приправника  

Број истраживача у стручним звањима  

Број истраживача повратника из иностранства  

Број истраживача страних држављана  

Број истраживача који су на усавршавању у иностранству  

Број истраживача који су докторирали у претходној календарској години  

Број истраживача ангажованих на пројектима Фонда за науку и Фонда за 

иновациону делатност 
 

Број истраживача ангажованих на међународним билатералним и 

мултилатералним пројектима 
 

 

3) Број пројеката: 

Број пројеката финансираних из националних извора  

Број пројеката финансираних из међународних односно мешовитих извора  

 

4) Подаци везани за индекс квалитета: 

Индикатор 1 – Цитираност: 

Коришћене базе цитираности:  

Укупна цитираност:  

Негативна цитираност:  



До 5 најцитиранијих 

група/лабораторија/одељења/центара: 
 

До 5 најцитиранијих истраживача:  

 

Индикатор 2 – Средства: 

Буџетска средства кроз институционално 

финансирање 

 

Буџетска средства кроз Фонд за науку  

Друга буџетска средства  

Средства са међународних пројеката  

Друга сопствена средства  

 

5) Опис изврсности, утицајности и проширења капацитета (у складу са чланом 111. Закона о 

науци и истраживањима): 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

6) Поређење са сличном институцијом у региону: 

 

 

 

 

 

 

7) Реализација плана за привлачење капиталних инвестиција са пропратном документацијом: 

 

 

 

 



 

 

 

8) Квалитативна процена усклађености програма рада са резултатима: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место и датум 

          Потпис директора/декана 

 


