
 1 

КРИТЕРИЈУМИ 

НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ СЕ ОДЛУЧИВАТИ О ПРИСТИГЛИМ ПРИЈАВАМА ЗА 

СУФИНАНСИРАЊЕ ЗАВРШНЕ ОБРАДЕ ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА 

ИСТРАЖИВАЧА И СТИПЕНДИСТА МИНИСТАРСТВА АНГАЖОВАНИХ НА 

ПРОЈЕКТУ МИНИСТАРСТВА У 2018. ГОДИНИ 

 

Суфинансирање трошкова завршне обрадe докторских дисертација истраживача и 

Стипендиста Министарства ангажованих на пројекту Министарства врши се под следећим 

условима: 

 

I. Корисник средстава је лице које је: 

1) а) истраживач запослен у Организацији из члана 104. став 1. Закона о 

научноистраживачкој делатности, или 

       б)  Стипендиста Министарства; 

 

2) Kорисник средстава је кандидат, не старији од 38 година, укључен на пројекат 

Министарства, осим корисника средстава старијег годишта, у односу на укупан период у 

коме је  остваривао права по прописима о раду и друштвеној бризи о деци  по основу 

заштите материнства, односно породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, 

односно посебне неге детета. 

 

3)  Захтев за одобравање средстава подносе, потписују и оверавају  руководиоци: 

 -  Организације у којој је кандидат запослен, као и 

 -  Организације у којој је кандидат као Стипендиста Министарства ангажован на пројекту 

или код које брани докторску дисертацију; 

4) Захтев се подноси у тренутку када корисник средстава има потписан Извештај 

Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације или најкасније два месеца након 

одбране докторске дисертације. 

 

II. Документација која се подноси уз захтев: 

1) Потписан Извештај Комисије за оцену и одбрану докторске дисертације или  уверење о 

одбрани докторске дисертације; 

2) Доказ да кандидат није старији од 38 година, а за кандидате старијег годишта, доставља 

се и доказ за периоде у којима је остваривао право  на заштиту материнства и друштвенe 

бриге о деци (одговарајућа потврда, одлука односно решење Организације о периодима 

одсуства);` 

3) Доказ да је кандидат запослен у регистрованој Организацији из члана 104. став 1. 

Закона о научноистраживачкој делатности (копија решења о радном односу) односно да је 

Стипендиста Министарства (копија уговора/анекса о стипендирању); 

4) Доказ  да  је  кандидат  ангажован  на  пројекту  Министарства  у  оквиру текућег 

циклуса истраживања чију реализацију финансира Министарство; 

5) Стручна односно научна биографија са библиографијом радова (објављени научни 

радови, учешће у пројектима, на скуповима у земљи и иностранству итд.) коју потписује 

кандидат; 

6) Спецификација трошкова завршне обраде докторске дисертације са назначеним 

износом предрачуна неопходних средстава (трошкови фотокопирања, коричења, 
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коришћења стране литературе,  канцеларијског материјала, статистичке обраде, трошкови 

израде и оцене докторске дисертације и трошкови накнаде за издавање дипломе 

докторских студија са промоцијом); 

7) Потписана и оверена изјава руководиоца подносиоца захтева да тражена средства нису 

обезбеђена из других средстава рачунајући и буџетска средстава. 

 

III. Извештавање Министарства: 

Корисник средстава је у обавези да поднесе извештај  Министарству о наменском 

располагању средствима, примљеним за трошкове завршне обраде докторске дисертације. 

 

Извештај се подноси у року од 30 дана од дана пријема средстава и он садржи: 

1) Доказ о одбрањеној докторској дисертацији (уколико није достављен уз основну 

документацију); 

2) Коначну спецификацију трошкова са тачно назначеним износима  (фотокопије рачуна).   

 

Пријаве са потребном документацијом се достављају преко писарнице 

републичких органа или путем препоручене поште на адресу: Министарство просвете, 

науке и технолошког развоја, 11000 Београд, Немањина 22-26. 

                                                                 

 Контакт особа за реализацију јавног позива: Татјана Поповић, тел. 363-1912. 

                 

Број: 451-03-2972/2017-14 

Датум: 11.12.2017. године 

 

                                                                                                                             

 


