
                                                                                                                                   

                                                     

 

          На основу члана 14. став 1. тачка 10) и члана 61. став 1. Закона о научноистраживачкој 

делатности („Службени гласник РС“ бр.110/05, 50/06 - исправка, 18/10),  

          Национални савет за научни и технолошки развој, на седници одржаноj 26. априла 

2013. године донео је  

 

                                                               ПРАВИЛНИК  

о изменама  и допунама  Правилника о  критеријумима и мерилима  

за додељиваље, потврђивање и одузимање статуса центра изузетних вредности, 

научноистраживачки рад и финансирање  

центра изузетних вредности 

 

Члан 1. 

          У Правилнику о критеријумима и мерилима за додељивање, потврђивање и 

одузимање статуса центра изузетних вредности, научноистраживачки рад и финансирање 

центра изузетних вредности («Службени гласник РС» бр. 60/08)  члан 6. мења се и гласи:  

                                                                         „Члан 6. 

          Средствима из буџета Републике Србије финансирају се следеће активности 

акредитованог центра изузетних вредности: 

 1)  научно усавршавање истраживача; 

 2)  гостовања страних научника; 

 3)  усавршавање младих истраживача у реномираним иностраним; 

      научноистраживачким   центрима; 

 4)  усавршавање младих истраживача из иностранства; 

 5)  учешће на међународним скуповима; 

 6)  набавка и сервисирање опреме за научни рад; 

 7)  финансирање докторских студија младих истраживача; 

 8)  организовање научних скупова; 

 9)  ангажовање техничара и стручних сарадника; 

10) финансирање трошкова заштите интелектуалне својине; 

11) финансирање издавачке делатности (књиге, поглавља у књигама реномираних страних 

издавача).  

          У суфинансирању научноистраживачког рада центра изузетних вредности, поред 

оснивача, могу учествовати и друга домаћа и страна правна и физичка лица.“ 

 

Члан 2. 

          Члан 7. мења се и гласи: 

                                                                         „Члан 7. 

         Министарство надлежно за научноистраживачку делатност (у даљем тексту: 

Министарство) доноси одлуку о финансирању активности центра изузетних вредности на 

основу предлога плана активности који центар изузетних вредности подноси до првог 

децембра текуће године, за наредну годину. 



          Центар изузетних вредности је обавезан да Министарству до краја децембра текуће 

године поднесе извештај о свом раду, као и финансијски извештај о  утрошеним средствима 

за протеклу годину. Национални савет за научни и технолошки развој и Одбор за 

акредитацију научноистраживачких организација ће тада, у сарадњи са одговарајућим 

службама Министарства, формирати тело за прегледање и оцењивање извештаја центра“.   

 

Члан 3. 

         После члана 7. додаје се члан 7a. који гласи: 

                                                                         „Члан 7а. 

         Реализација активности из члана 6. став 1. овог правилника одређује се уговором 

између Министарства и центра изузетних вредности, или научноистраживачке организације 

чији је центар изузетних вредности организациони део. Средствима располаже руководилац 

центра изузетних вредности, у складу са правилима које прописује Министарство. 

Уговором између Министарства и центра изузетних вредности детаљно се регулишу њихова 

међусобна права и обавезе у погледу финансирања и реализације активности центра 

изузетних вредности из члана 6. овог правилника.“ 

 

                                                                       Члан 4. 

          Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Србије“. 

 

                                                                                                            Број: 06-00-00117/2013-17 

                                                                                             У Београду, 26. априла 2013. године 

                                                               Национални савет за научни и технолошки развој 

 

                                                                                                                ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                     Проф. др Вера Дондур,с.р. 


