На основу члана 15. и члана 16. став 2, а у вези са чланом 40, Покрајинске скупштинске
одлуке о покрајинској управи (''Службени лист АПВ'' број 37/2014 и 54/2014‐др. одлука),
покрајински секретар за науку и технолошки развој доноси

ПРАВИЛНИК О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ УЧЕШЋА НА
НАУЧНИМ СКУПОВИМА У
ИНОСТРАНСТВУ НАУЧНО‐ИСТРАЖИВАЧКИХ РАДНИКА И СТУДЕНАТА
КОЈИ СУ ПОКАЗАЛИ ПОСЕБНЕ РЕЗУЛТАТЕ

Члан 1.
Овим Правилником се уређују критеријуми, мерила и поступак за реализацију и
суфинансирање учешћа на научним скуповима у иностранству научно‐истраживачких радника
и студената који су показали посебне резултате са територије АП Војводине (у даљем тексту:
Секретаријат).
Средства за остваривање суфинансирања обезбеђена су Финансијским планом
Секретаријата у буџету Аутономне покрајине Војводине.
Члан 2.
За остваривање суфинансирања Секретаријат расписује јавни конкурс једном годишње,
који је отворен за текућу годину.
Пријаве на конкурс подносе се кроз форму обрасца који прописује Секретаријат.
Члан 3.
Секретаријат ће учествовати у суфинансирању учешћа научних радника на научним
скуповима у иностранству, према следећим условима:
1. Да пријаву подносе:
‐ регистрована научноистраживачка организација са територије АП Војводине у којој је
кандидат запослен, или
‐ млади истраживачи или редовни студенти и студенти постдипломских студија, који су
показали посебне резултате на факултетима где реализују школовање, а који имају одлуку
надлежне институције о упућивању на научни скуп у иностранству. Секретаријат ће
суфинансирати учешће највише два студента са сваке научно‐истраживачке институције.
Пријаве за ову категорију кандидата подноси матични факултет;
2. Да је учешће на међународном научном скупу у функцији остваривања и унапређивања
научног и технолошког развоја Аутономне покрајине Војводине и успостављања
међурегионалне и међународне сарадње у области научноистраживачке делатности и
технолошког развоја,
3. Да пријављени кандидат има наставно‐научно или истраживачко звање (изузев кандидата
чији су рад или резултати, према мишљењу Стручног савета, препорука за упућивање на
научни скуп), да има рад прихваћен за усмено излагање у који је унета афилијација
припадајућег универзитета, позив за учешће на скупу или потврду о прихватању рада односно
документ из којег се види да се налази на листи учесника скупа.
4. Да је рад претходно верификован од стране Наставног већа факултета, Научног већа
института, односно одговарајућег тела институције подносиоца пријаве.

Члан 4.
Предност приликом одлучивања имаће кандидати који учествују у раду на светским
конгресима, или председавају стручним секцијама; кандидати који саопштавају резултате од
значаја за међурегионалне пројекте АП Војводине; кандидати који у претходној календарској
години имају један рад у референтном часопису међународног значаја или два рада у
претходне две године; млади истраживачи до 35 година живота.

Члан 5.
Суфинансирање обухвата трошкове котизације, путне трошкове и трошкове боравка у
укупном износу до 500 евра, у динарској противвредности. Изузетно укупан износ
суфинансирања може бити и изнад ове суме уколико кандидат учествује на скупу од посебног
значаја за афирмацију науке и технолошког развоја Аутономне Покрајине Војводине као и за
једногодишњи студијски боравак студената на партнерским универзитетима у оквиру пројекта
Campus Europae.
Према овом основу средства Секретаријата научни радник може да користи једном у
две године.
Сматра се да је научни радник искористио право на доделу средстава једном у две
године, ако је средства по том основу добио и од било ког другог покрајинског секретаријата.
Изузетак од могућности конкурисања за средства једном у две године су:
− првих тридесет научних радника из базе података о научно‐истраживачком кадру у АП
Војводини, према индексу цитираности и индексу компетентности;
− првих 10 асистената приправника и истраживача приправника до 30 година живота, из базе
података о научно‐истраживачком кадру у АП Војводини, према индексу компетентности;
− првих 10 магистара наука до 35 година живота, из базе података о научно‐истраживачком
кадру у АП Војводини, према индексу компетентности и
− првих 10 доктора наука до 40 година живота, из базе података о научно‐истраживачком
кадру у АП Војводини, према индексу компетентности.
Секретаријат ће разматрати само пријаве са потпуном документацијом и благовремено
достављене, најмање 30 дана пре одржавања скупа. Изузетно, рок може бити и краћи ако
постоје оправдани разлози који се односе на организацију или тип скупа.
Суфинансирање за учешће на истом научном скупу, може се реализовати за највише
три кандидата, од којих највише два могу бити из исте научноистраживачке институције.
Секретаријат неће суфинансирати учешће на истом научном скупу за више кандидата са
истим радом.
Члан 6.
Секретаријат образује Комисију за спровођење конкурса. Комисија доставља
образложени предлог покрајинском секретару, који доноси решење о реализацији
суфинансирања.
Решење о реализацији суфинансирања доноси покрајински секретар за науку и
технолошки развој, а према критеријумима из члана 3. овог Правилника.
По потреби, пре доношења одлуке о суфинансирању покрајински секретар може
тражити мишљење Стручног савета из одговарајуће научне области.

Члан 7.
Секретаријат прати реализацију суфинансирања путем писмених извештаја и
финансијског извештаја са документацијом, које подносе носиоци суфинансирања у року од 15
дана по повратку са скупа.

Члан 8.
Правилник ступа на снагу када га потпише покрајински секретар за науку и технолошки
развој.
Ступањем на снагу овог Правилника, престаје да важи Правилник о критеријумима за
суфинансирање учешћа на научним скуповима у иностранству научно‐истраживачких радника
и студената који су показали посебне резултате, од 19. фебруарa 2015. године.
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