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На основу чл. 12. став 4, 30. и 116. ст. 1. и 2.  Закона о науци и истраживањима 

(„Службени гласник РС”, број 49/19), министар просвете, науке и технолошког развоја 

утврђује  

 

ПРОГРАМ ПОДСТИЦАЊА И СТИПЕНДИРАЊА МЛАДИХ И НАДАРЕНИХ ЗА 

НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ РАД ЗА ПЕРИОД 2021-2025. ГОДИНЕ 

 

 

Члан 1. 

 

 Овим актом се утврђује програм од општег интереса за Републику из члана 12. 

став 3. тачка 5) Закона о науци и истраживањима („Службени гласник РС”, број 49/19 – 

у даљем тексту Закон).  

 Програм подстицања и стипендирања младих и надарених за 

научноистраживачки рад из става 1. овог члана утврђује се за период 2021-2025. године 

(у даљем тексту: Програм). 

 

Члан 2. 

 

Програм реализује и финансира министарство надлежно за научноистраживачку 

делатност (у даљем тексту: Министарство). 

У реализацију и финансирање Програма могу да се укључе и други органи и 

организације, у складу са Законом. 

 

Члан 3. 

 

 Општи циљ Програма је старање о очувању и развоју научноистраживачког 

подмлатка, како подстицањем и стипендирањем најбољих студената докторских 

академских студија, тако и подстицањем и стипендирањем младих истраживача - 

најбољих ученика завршних разреда средњих школа. Програмске активности у оквиру 

овог Програма стварају услове који ће допринети спречавању одлива научних кадрова 

из развојних потенцијала Републике Србије, што је у складу са стратешким циљевима 

развоја науке и технологије у Републици Србији, утврђених Стратегијом научног и 

технолошког развоја Републике Србије.  

Члан 4. 

 

 Право да учествују у реализацији Програма, односно право да  под једнаким 

условима конкуришу за финансијска средства из буџета Републике Србије намењена 

реализацији Програма, имају: 

 1) научноистраживачке организације које су уписане у Регистар 

научноистраживачких организација; 

 2) лица која су завршила основне академске студије и мастер академске студије, 

као и интегрисане студије и која су уписала докторске академске студије, као и која 

настављају усавршавање (у даљем тексту: студенти); 

 3) ученици завршних разреда средње школе који су освојили једно од прва три 

места на међународним олимпијадама знања (у даљем тексту: млади истраживачи). 

 

Члан 5. 

 

Подстицање и стипендирање студената Министарство обезбеђује: 

 1. Стипендирањем студената докторских академских студија (у даљем тексту: 

Стипендиста Министарства), уз њихово укључивање у рад акредитованих 
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научноистраживачких организација (у даљем тексту: Организација), као и одобравање 

материјалних трошкова Организацији код које је Стипендиста Министарства укључен у 

научноистраживачки рад. 

 2. Подршком активностима које реализују стипендисти Министарства:  

- учешће на научним скуповима у Републици Србији и у иностранству; 

- одлазак на студијске боравке у иностранство; 

- пријава и одбрана докторске дисертације. 

 Суфинансирање трошкова завршне одбране докторске дисертације Стипендиста 

Министарства остварује по Програму усавршавања кадрова за научноистраживачки рад 

из члана 12. став 3. тачка 6) Закона, донет за период 2021-2025. године.  

 3. Подршком Програмским активностима које реализују студенти који су 

уписали мастер академске студије, односно докторске академске студије кроз: 

- учешће на научним скуповима у Републици Србији и иностранству, као и  

- студијске боравке у иностранству.  

 

Члан 6. 

 

Подстицање и стипендирање младих истраживача Министарство обезбеђује 

реализацијом следећих Програмских активности: 

  6.1. Стипендирање младих истраживача.  

 

Члан 7. 

 

 За остваривање Програма у односној буџетској години, Министарство расписује 

конкурс којим утврђује рок за подношење пријаве, услове и време за остваривање 

Програмске активности, као и друга питања од значаја за спровођење конкурса, а 

нарочито: обавезне елементе и обавезне прилоге уз захтев за одобравање средстава по 

Програму, као и рок у коме Министарство доноси одлуку по благовременом и потпуном 

захтеву. 

 На основу расписаног конкурса из става 1. овог члана, Министарство на 

интернет страници и у средству јавног информисања објављује јавни позив за 

подношење захтева за одобравање суфинансирања Програмских активности у односној 

буџетској години (у даљем тексту: Јавни позив). Ради реализације Програмских 

активности дају се неповратна буџетска средства, осим ако посебним уговором, односно 

одлуком није друкчије одређено. 

 Права и обавезе Стипендисте Министарства, ментора Стипендисте 

Министарства у Организацији, Организације и Министарства (Министарство - 

Стипендиста Министарства и Министарство - Организација), као и права и обавезе 

младог истраживача и Министарства, утврђују се посебним уговорима. 

 

Члан 8. 

 

 Јавним позивом из члана 7. овог акта се дефинишу услови реализације и 

финансирања Програма у односној буџетској години, а нарочито:  

 1.  начин извршења Програмских активности којима се Програм реализује; 

 2.  рок и начин подношења захтева Министарству; 

 3.  документација и прилози који се подносе уз захтев Министарству;  

 4. рок у коме Министарство доноси одлуку по благовременом и потпуном 

захтеву.  

 За учешће по Јавном позиву подноси се заједничка пријава коју потписују 

студент и декан високошколске установе на којој се усавршава на докторским 

академским студијама, односно млади истраживач и директор средње школе у којој 
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похађа завршни разред. Министарство може од подносиоца пријаве тражити и допунске 

податке, ако су они од значаја за одлучивање по Јавном позиву. 

 

Члан 9. 

 

 У Јавном позиву из члана 7. овог акта, дефинише се начин и услови извештавања 

о наменском трошењу средстава одобреним по Програмским активностима из овог 

Програма. 

 У односу на Програмске активности: учешће стипендиста Министарства на 

научним скуповима у Републици Србији и у иностранству, студијским боравцима у 

иностранству,  као и подршка студентима који су уписали мастер академске студије, 

односно докторске академске студије, кроз учешће на научним скуповима у Републици 

Србији и иностранству, као и студијским боравцима у иностранству, Министарству се 

доставља  писмени извештај о начину и успешности извршења односне Програмске 

активности и наменском утрошку средстава које је Министарство уплатило, најкасније 

у року од 30 дана од окончања активности чије суфинансирање је извршено уплатом 

средстава по Програму.  

 У односу на Програмску активност пријаве и одбране докторске дисертације 

Министарству се доставља  писмени извештај о наменском утрошку средстава, 

најкасније у року од 60 дана од уплате средстава. 

 У односу на Програмске активности стипендирања студената докторских 

академских студија/младих истраживача извештаје о свом раду, на захтев 

Министарства, подносе стипендисти Министарства/млади истраживачи, ментори 

стипендиста Министарства у Организацији и руководиоци научноистраживачких 

организација у којима су ангажовани стипендисти Министарства, најмање једном 

годишње (најкасније до 31. децембра текуће  буџетске године). На основу поднетих 

извештаја, доноси се одлука о продужењу или престанку стипендирања.  

Министарство прати наменско коришћење одобрених буџетских средстава 

прегледом извештаја и захтева повраћај уплаћених средстава ако утврди њихово 

ненаменско коришћење, или повреду услова из Јавног позива по било ком основу. 

  

Члан 10. 

 

Програм се финансира учешћем Министарства у делу трошкова Програмских 

активности.  

Министарство обезбеђује да се финансирање Програма врши у роковима и на 

начин сагласно Закону, у складу са актом о финансирању који доноси министар 

надлежан за научноистраживачку делатност. 

 Средства за финансирање Програма обезбеђују се у буџету Републике Србије, у 

складу са годишњим финансијским плановима Министарства, зависно од ликвидних 

могућности буџета Републике Србије – раздео Министарства. 

 

Члан 11. 

 

Даном ступања на снагу овог акта, престаје да важи Програм подстицања и 

стипендирања младих и надарених за научноистраживачки рад за период 2016-2020. 

године број  451-03-15/2016-14 од 11. јануара 2016. године. 
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Члан 12. 

 

Овај Програм ступа на снагу даном доношења, а примењује се на Програмске 

активности почев од јануара 2021. године. 

 

 

Број: 451-03-1802/2020-14     

У Београду, 31.12.2020. године     

 

 

 


