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На основу чл. 12. став 4, 30. и 116. став 3. Закона о науци и истраживањима 

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

утврђује  

 

 

ПРОГРАМ СУФИНАНСИРАЊА  

ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ НАУЧНО-ОБРАЗОВНИХ ЦЕНТАРА, 

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И УДРУЖЕЊА, КОЈА СЕ БАВЕ 

ДОДАТНИМ ОБРАЗОВАЊЕМ И УСАВРШАВАЊЕМ ТАЛЕНТОВАНИХ 

УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА ЗА БАВЉЕЊЕ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИМ 

РАДОМ ЗА ПЕРИОД 2021-2025. ГОДИНЕ  

 

 

Члан 1. 

 Овим актом се утврђује програм од општег интереса за Републику Србију из 

члана 12. став 3. тачка 10) Закона о науци и истраживањима („Службени гласник РС”, 

број 49/2019 - у даљем тексту: Закон).  

 Програм суфинансирања програмских активности научно-образовних центара, 

специјализованих организација и удружења која се баве додатним образовањем и 

усавршавањем талентованих ученика и студената за бављење научноистраживачким 

радом из става 1. овог члана, утврђује се за период 2021-2025. године (у даљем тексту: 

Програм), са могућношћу измене овог периода у складу са одредбама Закона. 

 

Члан 2. 

Програм реализује и суфинансира министарство надлежно за 

научноистраживачку делатност (у даљем тексту: Министарство). 

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

организације, у складу са законом. 

 

Члан 3. 

 Општи циљ Програма је подстицање активности научно-образовних центара и 

специјализованих организација и удружења која се баве додатним образовањем и 

усавршавањем талентованих ученика и студената за бављење научноистраживачким 

радом, што је у складу са стратешким циљевима развоја науке и технологије у 

Републици Србији, утврђених Стратегијом научног и технолошког развоја Републике 

Србије.  

 

Члан 4. 

Министарство у односној буџетској години, у складу са ликвидним могућностима 

буџета, обезбеђује реализацију Програмске активности додатног образовања и 

усавршавања талентованих ученика и студената за бављење научноистраживачким 

радом.  

 

Члан 5. 

Право да учествују у реализацији програмске активности из члана 4. овог 

Програма имају научно-образовни центари, специјализоване организације и удружења 

која се баве додатним образовањем и усавршавањем талентованих ученика и студената 

за бављење научноистраживачким радом, у складу са чланом 116. став 3. Закона (у 

даљем тексту: Организација).   
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Члан 6. 

За реализацију Програмске активности из члана 4. Министарство расписује 

конкурс којим се утврђују: рок за подношење пријаве, услови и време за остваривање 

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

обавезне елементе и обавезне прилоге уз захтев за одобравање средстава по Програму.  

  На основу одлуке о расписивању конкурса из става 1. овог члана, Министарство 

објављује јавни позив за подношење захтева за суфинансирање Програмске активности 

на интернет страници Министарства и у средствима јавног информисања.  

 

Члан 7. 

Програм се суфинансира на начин утврђен актом о финансирању из члана 117. 

Закона. Средства за суфинансирање Програма обезбеђују се у складу са ликвидним 

могућностима буџета Републике Србије-раздео Министарства.  

Ради реализације Програмске активности дају се неповратна буџетска средства, 

осим ако посебним уговором није друкчије одређено. 

 

Члан 8. 

Министарство прати реализацију Програма тако што контролише наменско 

трошење средстава уплаћених за суфинансирање Програма, прегледом извешатаја у 

складу са закљученим уговорима. 

 

Члан 9. 

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

активности почев од јануара  2021. године. 

 

 

Број: 451-03-1806/2020-14 

У Београду, 31.12.2020. године 

 

 

 


