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КРИТЕРИЈУМИ 

НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ СЕ ОДЛУЧИВАТИ О ПРИСТИГЛИМ 

ПРИЈАВАМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ УЧЕШЋА ИСТРАЖИВАЧА НА 

НАУЧНИМ СКУПОВИМА И РАДНИМ САСТАНЦИМА РАДНИХ ТЕЛА 

НАУЧНОГ СКУПА У ИНОСТРАНСТВУ  У 2018. ГОДИНИ 

 

 Суфинансирање учешћа истраживача на научним скуповима и радним 

састанцима радних тела научног скупа у иностранству  врши се под следећим 

условима:  

1) да захтев подноси регистрована организација из члана 104. став 1. Закона (у 

даљем тексту: Организација);  

2) да је учешће на научном скупу у функцији научноистраживачких пројеката 

финансираних по програмима од општег интереса за Републику; 

3) да је учешће на научном скупу претходно верификовано од стране 

научног/наставно-научног већа, односно за Организације које немају обавезу 

формирања научног/наставно-научног већа, да је учешће верификовано од 

стране одговарајућег органа Организације у којој је радно ангажован 

пријављени кандидат;   

4) да се пријављује учешће лица које: 

- има својство истраживача у смислу Закона;  

- има прихваћен рад за излагање на научном скупу, или предавање по позиву на 

научном скупу, односно члан је радног тела научног скупа; 

-    има у претходној календарској години објављен најмање један рад или два рада 

у претходне три године у часопису из категорије: Међународни часопис 

изузетних вредности, Врхунски међународни часопис, Истакнути међународни 

часопис и Међународни часопис, a истраживач из области друштвених и 

хуманистичких наука може имати рад и у часописима следеће категорије: 

Национални часопис међународног значаја, Врхунски часопис националног 

значаја и Истакнути национални часопис. Наведени услов не односи се на 

истраживаче до 30 година старости. 

 

      Посебном одлуком у складу са ликвидним могућностима буџета Министарство 

утврђује највиши износ који може да се одобри на име дневница, котизације и 

путних трошкова за европске/ваневропске земље као и модел решења којим ће 

вршити уплате по одобреним захтевима.  

 

Истом кандидату средства се одобравају једном у две године за намене учешћа 

на научним скуповима у иностранству, а једном годишње ако се захтев односи на 

предавање по позиву и учешће на састанцима радних тела научног скупа у 

иностранству.  

 

Суфинансирање за учешће са излагањем рада на истом научном скупу, може се 

реализовати, по правилу, за највише пет кандидата из исте Организације. 
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ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ УЗ ПРИЈАВУ  

 

1. Потписан и оверен упитник 

2. Потписана и оверена одлука научног/наставно-научног већа, односно за 

Организације које немају обавезу формирања научног/наставно-научног 

већа, одлука одговарајућег органа Организације у којој је радно ангажован 

пријављени кандидат, са предлогом највише пет истраживача за учешће са 

излагањем рада на истом научном скупу; 

3. Потврда о прихватању рада на научном скупу/позивно писмо за предавање 

по позиву, односно позивно писмо за учешће у радним телима скупа; 

4.   Копија програма скупа; 

5. Апстракт рада на једном од радних језикa скупа; 

6.   Доказ да има у претходној календарској години један рад или два рада у 

претходне три године објављена у часопису одговарајуће категорије 

наведене у овим критеријумима (фотокопија наслова чланка и имена аутора, 

као и пун наслов часописа у којем је рад објављен или потврда издавача да 

је рад прихваћен за објављивање); 

7. Потврда о износу котизације; 

8. Предрачун путних трошкова; 

9. Потписана и оверена изјава руководиоца Организације подносиоца захтева 

да тражена средства нису обезбеђена из других средстава рачунајући и 

буџетска средстава. 

 

Организација је у обавези да достави доказ да је у складу са чланом 9. Закона о 

буџетском систему уписана 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. 

 

РОКОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ, ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ИЗВЕШТАЈА  

 

Пријаве за учешће истраживача на научним скуповима и радним састанцима 

радних тела научног скупа у иностранству са потребном документацијом 

достављају се на адресу Министарства најкасније 3 месеца пре предвиђеног датума 

одржавања научног скупа у иностранству, с тим што се као задњи дан подношења 

рачуна дан који се датумски поклапа са даном који је означен као датум почетка 

скупа (нпр. за скуп који почиње 20.06.2018. године, задњи дан за подношење 

пријаве је 20.03.2018. године). Потврду од организатора научног скупа о 

прихватању и начину презентације рада/позивно писмо за учешће у радним телима 

скупа могуће је и накнадно доставити, а најкасније месец дана пре датума 

одржавања  скупа.  

Пријаве за предавање по позиву на научном скупу са комплетном 

документацијом подносе ce најкасније месец дана пре почетка скупа. 

Имајући у виду време расписивања јавног позива, у односу на горе утврђени 

рок, изузетно за скупове који се одржавају у периоду јануар-март 2018. године, 

пријаве могу бити поднете и након реализованог скупа, с тим што је неопходно да 

пријава и извештај буду достављени са комплетном документацијом. За скупове у 
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периоду април и мај, рок за подношење пријаве је два месеца пре датума 

одржавања скупа, с тим што потврду од организатора научног скупа о прихватању 

и начину презентације рада/позивно писмо за учешће у радним телима скупа 

могуће је и накнадно доставити, а најкасније месец дана пре датума одржавања  

скупа.  

 

Истраживач коме су одобрена средства доставља извештај Министарству о 

реализацији активности и наменском утрошку примљених средстава у року од 30 

дана по повратку из иностранства са скупа/састанка радног тела. Извештај се 

доставља по огледном обрасцу објављеном на сајту Министарства. 

 

      Министарство неће разматрати непотпуне и неблаговремене пријаве. 

 

 Све додатне информације могу се добити сваког радног дана од 10 до 12 часова.  

Контакт особа за реализацију Јавног позива за научне скупове из области 

природно-математичких и медицинских наука је Љиљана Јањић Накић, саветник, 

контакт телефон: 011 363-1782   e-mail: ljiljana.janjic@mpn.gov.rs. 

Контакт особа за реализацију Јавног позива за научне скупове из области техничко-

технолошких, биотехничких, друштвених и хуманистичких наука је Зорица 

Станић, саветник, контакт телефон: 011 363-1782 e-mail: zorica.stanic@mpn.gov.rs. 

 

Евиденциони број: 451-03-2970/2017-14 

У Београду, 11.12.2017. године  
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