
30. децембар 2015. Број 112 49
Члан 5.

Ме сеч но фак ту ри сан из нос так се снаб де вач упла ћу је на ра чу-
не РТС и РТВ отво ре не код по слов не бан ке, нај ка сни је до 15-ог у 
ме се цу за прет ход ни ме сец.

Члан 6.
Сред ства од упла ће не так се на под руч ју Ре пу бли ке Ср би је 

ван те ри то ри је Ауто ном не по кра ји не Вој во ди на при ход су РТС.
Сред ства упла ће на по осно ву так се на те ри то ри ји Ауто ном не 

по кра ји не Вој во ди не рас по ре ђу ју се та ко да 70% упла ће них сред-
ста ва су при ход РТВ, а 30% упла ће них сред ста ва су при ход РТС.

Члан 7.
Снаб де ва чу на име оба вља ња по сло ва фак ту ри са ња и на пла-

те так се РТС и РТВ пла ћа ју ме сеч ну на кна ду у ви си ни од 3% од 
из но са пре не тих сред ста ва РТС-у и РТВ-у по осно ву так се.

Члан 8.
Осло ба ђа ње од оба ве зе пла ћа ња так се вр ше РТС и РТВ у 

скла ду са За ко ном о јав ним ме диј ским сер ви си ма.

Члан 9.
Ви си на так се је дин стве на је на це лој те ри то ри ји Ре пу бли ке 

Ср би је, утвр ђу је се у ме сеч ном из но су од 150,00 ди на ра.

Члан 10.
Бу џет ска сред ства из чла на 2. став 1. овог за ко на за фи нан си-

ра ње основ не де лат но сти јав ног ме диј ског сер ви са опре де љу ју се 
на го ди шњем ни воу, на по зи ци ји ми ни стар ства над ле жног за по сло-
ве јав ног ин фор ми са ња.

Члан 11.
РТС и РТВ ће са снаб де ва чем за кљу чи ти уго вор ко јим ће се 

бли же уре ди ти по сту пак у ве зи са фак ту ри са њем так се, упла том 
сред ста ва и осло ба ђа њем ко ри сни ка ме ри ла елек трич не енер ги је 
од оба ве зе пла ћа ња, као и на чин и ро ко ве за пла ћа ње на кна де, ро-
ко ве за до ста ву по треб них по да та ка и кон трол не ме ха ни зме.

У по гле ду пи та ња ко ја се од но се на фи нан си ра ње основ не де-
лат но сти јав ног ме диј ског сер ви са ко ја ни су по себ но уре ђе на овим 
за ко ном сход но се при ме њу ју од го ва ра ју ће од ред бе За ко на о јав ним 
ме диј ским сер ви си ма.

Члан 12.
Овај за кон сту па на сна гу на ред ног да на од да на об ја вљи ва ња 

у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.

6520
На осно ву чла на 112. став 1. тач ка 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, 

до но сим

У К АЗ
о про гла ше њу Закона о из ме на ма и до пу на ма  

За ко на о на уч но и стра жи вач кој де лат но сти

Про гла ша ва се Закон о из ме на ма и до пу на ма За ко на о на уч-
но и стра жи вач кој де лат но сти, ко ји је до не ла На род на скуп шти на 
Ре пу бли ке Ср би је на Десетој седници Другог редовног заседања у 
2015. години, 29. децембра 2015. године.
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Пред сед ник Ре пу бли ке,
Томислав Николић, с.р.

З А  КО Н

о из ме на ма и до пу на ма За ко на о на уч но и стра жи вач кој 
де лат но сти

Члан 1.
У За ко ну о на уч но и стра жи вач кој де лат но сти („Слу жбе ни 

гла сник РС”, бр. 110/05, 50/06  – ис прав ка и 18/10), у чла ну 9. став 
3. ме ња се и гла си:

„Стра те ги ја се до но си за пе ри од од нај ма ње пет го ди на, а нај-
ви ше де сет го ди на, а из ме не Стра те ги је вр ше се по по ступ ку пред-
ви ђе ном за ње но до но ше ње.”

Члан 2.
Члан 10. ме ња се и гла си:
„Оп шти ин те рес у на уч но и стра жи вач кој де лат но сти, у сми-

слу овог за ко на, оства ру је се пу тем про гра ма од оп штег ин те ре са 
за Ре пу бли ку.

Про гра ми од оп штег ин те ре са за Ре пу бли ку је су:
1) Про грам основ них ис тра жи ва ња и основ них усме ре них 

ис тра жи ва ња; 
2) Про грам ис тра жи ва ња у обла сти тех но ло шког раз во ја;
3) Про грам тран сфе ра зна ња и тех но ло ги ја и под сти ца ња 

при ме не ре зул та та на уч но и стра жи вач ког ра да; 
4) Про грам ду го роч них ис тра жи ва ња од на ци о нал ног и стра-

те шког ин те ре са за Ре пу бли ку Ср би ју;
5) Про грам на уч но и стра жи вач ког ра да Срп ске ака де ми је на у ка 

и умет но сти и Про грам на уч но и стра жи вач ког ра да Ма ти це срп ске;
6) Про грам обез бе ђи ва ња и одр жа ва ња на уч но и стра жи вач ке 

опре ме и про сто ра за на уч но и стра жи вач ки рад;
7) Про грам су фи нан си ра ња из град ње ста но ва за по тре бе 

мла дих ис тра жи ва ча и на уч ни ка у Ре пу бли ци Ср би ји;
8) Про грам ме ђу на род не на уч не са рад ње од зна ча ја за Ре пу-

бли ку; 
9) Про грам на уч но и стра жи вач ког ра да цен тра из у зет них 

вред но сти;
10) Про грам под сти ца ња и сти пен ди ра ња мла дих и на да ре-

них за на уч но и стра жи вач ки рад; 
11) Про грам уса вр ша ва ња ка дро ва за на уч но и стра жи вач ки рад; 
12) Про грам про јект ног су фи нан си ра ња док тор ских ака дем-

ских сту ди ја; 
13) Про грам на бав ке на уч не и струч не ли те ра ту ре из ино-

стран ства и при сту па елек трон ским на уч ним и струч ним ба за ма 
по да та ка; 

14) Про грам из да ва ња на уч них пу бли ка ци ја и одр жа ва ња на-
уч них ску по ва; 

15) Про грам под сти ца ја ак тив но сти на уч них и на уч но-струч-
них дру шта ва, с ци љем про мо ци је и по пу ла ри за ци је на у ке и тех-
ни ке и ста ра ња о очу ва њу на уч не и тех но ло шке ба шти не, као и 
су фи нан си ра ња про грам ских ак тив но сти спе ци ја ли зо ва них ор га-
ни за ци ја и удру же ња ко ја се ба ве до дат ним обра зо ва њем и уса вр-
ша ва њем та лен то ва них уче ни ка и сту де на та за ба вље ње на уч но и-
стра жи вач ким ра дом;

16) про гра ми пред ви ђе ни Стра те ги јом, као и дру ги про гра ми 
пред ви ђе ни овим за ко ном.

Про гра ме из ста ва 2. тач. 1) –4) и 6) –16) овог чла на утвр ђу-
је ми ни стар над ле жан за на уч но и стра жи вач ку де лат ност (у да љем 
тек сту: ми ни стар), уз прет ход но при ба вље но ми шље ње На ци о нал-
ног са ве та за на уч ни и тех но ло шки раз вој, а про гра ме из ста ва 2. 
тач ка 5) овог чла на утвр ђу је над ле жни ор ган Срп ске ака де ми је на-
у ка и умет но сти, од но сно Ма ти це срп ске.

Про гра ми из ста ва 2. овог чла на, по пра ви лу, до но се се за пе-
ри од од пет го ди на, а Про грам из тач ке 1) ре а ли зу је се у пе ри о ду до 
пет го ди на, Про грам из тач ке 2) ре а ли зу је се у пе ри о ду до че ти ри 
го ди не, Про грам из тач ке 3) ре а ли зу је се у пе ри о ду до јед не го ди не, а 
Про грам из тач ке 4) ре а ли зу је се у пе ри о ду до де сет го ди на. Про гра-
ме из тач. 1) и 2) утвр ђу је ми ни стар за сва ки но ви ци клус ис тра жи-
ва ња. Ако се про гра ми из тач. 1) и 2), због објек тив них окол но сти не 
ре а ли зу ју у утвр ђе ним ро ко ви ма, ми ни стар мо же од лу ком про ду жи-
ти ре а ли за ци ју про гра ма нај ви ше за јед ну го ди ну ре а ли за ци је.

За ре а ли за ци ју про гра ма из ста ва 2. овог чла на, тач 1) –4) и 
тач 6) –16) Ми ни стар ство рас пи су је јав ни кон курс, а оства ри ва ње 
и фи нан си ра ње про гра ма по чи ње, по пра ви лу, по чет ком ка лен дар-
ске го ди не.”

Члан 3.
У чла ну 13. ст. 1, 2, 3, 4. и 5. ме ња ју се и гла се:
„На ци о нал ни са вет има пред сед ни ка и три на ест чла но ва, из 

ре да ака де ми ка, ис тра жи ва ча у зва њу на уч ног са вет ни ка и ре дов-
ног про фе со ра уни вер зи те та и при вред ни ка.

Пред сед ни ка и чла но ве На ци о нал ног са ве та име ну је и раз ре-
ша ва Вла да, у скла ду са овим за ко ном.

Вла да име ну је пред сед ни ка На ци о нал ног са ве та из ре да ре-
дов них про фе со ра уни вер зи те та и на уч них са вет ни ка, на пред лог 
ми ни стра.

У На ци о нал ни са вет Вла да име ну је: три чла на у зва њу на уч-
ног са вет ни ка за по сле на у ин сти ту ти ма, са ли сте кан ди да та ко ју 
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пред ла же За јед ни ца ин сти ту та Ср би је, три чла на у зва њу ре дов-
ног про фе со ра за по сле на на уни вер зи те ти ма, са ли сте кан ди да-
та ко ју пред ла же Кон фе рен ци ја уни вер зи те та Ср би је, два чла на 
на пред лог Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти, јед ног чла на на 
пред лог Ма ти це срп ске, јед ног чла на у зва њу на уч ног са вет ни ка 
или ре дов ног про фе со ра у вој ној  – на уч но и стра жи вач кој уста но ви 
Ми ни стар ства од бра не и Вој ске Ср би је на пред лог Ми ни стар ства 
од бра не и три чла на из ре да ис так ну тих при вред ни ка са ли сте кан-
ди да та ко ју пред ла же При вред на ко мо ра Ср би је.

Ли сте кан ди да та ко је пред ла жу За јед ни ца ин сти ту та Ср би је, 
Кон фе рен ци ја уни вер зи те та Ср би је и При вред на ко мо ра Ср би је 
са др же нај ма ње тро стру ко ве ћи број кан ди да та од бро ја из ста ва 
4. овог чла на ко је Вла да име ну је у На ци о нал ни са вет. Ли сте кан-
ди да та са др же: име и пре зи ме кан ди да та, на уч но, од но сно на став-
но зва ње, функ ци ју, имејл адре су, кон такт те ле фон, ор га ни за ци ју 
за по сле ња, кра ћу на уч ну, од но сно по слов ну би о гра фи ју и област 
на у ке ко јом се ба ви.”

У ста ву 7. по сле ре чи: „во ди се ра чу на о” до да ју се ре чи: 
„род ној рав но прав но сти и”.

Став 10. ме ња се и гла си:
„Ман дат пред сед ни ка и чла но ва На ци о нал ног са ве та тра је 

пет го ди на.
Пред сед ник и чла но ви На ци о нал ног са ве та мо гу се име но ва-

ти нај ви ше два пу та, с тим што се пр ви ман дат ра чу на од име но ва-
ња у скла ду са овим за ко ном.”

Став 11. ме ња се и гла си:
„Вла да мо же раз ре ши ти чла на На ци о нал ног са ве та и пре ис-

те ка ман да та, и то: 
1) на лич ни зах тев;
2) ако не ис пу ња ва ду жно сти чла на На ци о нал ног са ве та или 

не ре дов но до ла зи на сед ни це или сво јим по ступ ци ма по вре ди уг-
лед те ду жно сти;

3) на обра зло жен зах тев овла шће ног пред ла га ча, од но сно 
над ле жног ор га на За јед ни це ин сти ту та Ср би је, Кон фе рен ци је уни-
вер зи те та Ср би је, Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти, Ма ти це 
срп ске, Ми ни стар ства од бра не, При вред не ко мо ре Ср би је и ми ни-
стар ства над ле жног за по сло ве на уч но и стра жи вач ке де лат но сти.”

Члан 4.
У чла ну 14. став 1. по сле тач ке 2) до да ју се тач. 2а), 2б) и 2в) 

ко је гла се:
„2а) при пре ма и до ста вља Ми ни стар ству из ве штај о оства ре-

ним ре зул та ти ма и о укуп ној ре а ли за ци ји Стра те ги је;
2б) под но си ини ци ја ти ву Ми ни стар ству за из ме ну Стра те ги је;
2в) утвр ђу је и пред ла же ми ни стру ли сту кан ди да та за чла-

но ве ма тич них на уч них од бо ра ко ја са др жи дво стру ко ве ћи број 
чла но ва од оног ко ји ће се име но ва ти од лу ком ми ни стра, по сле 
спро ве де ног јав ног по зи ва; ”.

Тач ка 5) ме ња се и гла си:
„5) да је прет ход но ми шље ње на акт о из бо ру, вред но ва њу 

и фи нан си ра њу Про гра ма основ них ис тра жи ва ња и усме ре них 
основ них ис тра жи ва ња, Про гра ма ис тра жи ва ња у обла сти тех-
но ло шког раз во ја, Про гра ма тран сфе ра зна ња и тех но ло ги ја и 
под сти ца ња при ме не на уч но и стра жи вач ких ре зул та та на уч но и-
стра жи вач ког ра да и Про гра ма ду го роч них ис тра жи ва ња од на ци-
о нал ног и стра те шког ин те ре са за Ре пу бли ку Ср би ју;”. 

Члан 5.
У чла ну 19. став 2. ме ња се и гла си:
„Зах тев за акре ди та ци ју мо гу под не ти на уч но и стра жи вач ке 

ор га ни за ци је, са свој ством прав ног ли ца, и то: ин сти ту ти, фа кул-
те ти, уни вер зи те ти, ви со ко школ ске уста но ве за по тре бе по ли циј-
ског обра зо ва ња, на уч но и стра жи вач ке ор га ни за ци је из обла сти од-
бра не и Вој ске Ср би је и цен три из у зет них вред но сти.”

По сле ста ва 2. до да ју се но ви ст. 3. и 4. ко ји гла се:
„Зах тев за акре ди та ци ју цен тра из у зет них вред но сти ко ји је 

у са ста ву на уч но и стра жи вач ке ор га ни за ци је, без свој ства прав ног 
ли ца, под но си на уч но и стра жи вач ка ор га ни за ци ја у чи јем је са ста-
ву цен тар из у зет них вред но сти. 

За на уч но и стра жи вач ке ор га ни за ци је из обла сти од бра не и 
Вој ске Ср би је, ко је не ма ју свој ство прав ног ли ца, зах тев за акре-
ди та ци ју под но си ми ни стар ство над ле жно за по сло ве од бра не.”

До са да шњи ст. 3 –15. по ста ју ст. 5 –17.

Члан 6.
Члан 24. ме ња се и гла си:
„Ма тич ни на уч ни од бор има нај ма ње се дам, а нај ви ше 15 

чла но ва, у за ви сно сти од то га за ко ју се на уч ну област, гра ну или 
ди сци пли ну обра зу је.

Пред сед ник, за ме ник пред сед ни ка и чла но ви ма тич ног на уч-
ног од бо ра су ис тра жи ва чи у зва њу на уч ног са вет ни ка или ре дов-
ног про фе со ра уни вер зи те та.

Ми ни стар ство рас пи су је јав ни по зив за пред ла га ње кан ди да-
та за чла но ве ма тич них на уч них од бо ра. 

Јав ни по зив, по ред ро ка за до ста вља ње пред ло га кан ди да-
та, са др жи и сле де ће по дат ке: име и пре зи ме кан ди да та, на уч но, 
од но сно на став но зва ње, ор га ни за ци ју за по сле ња, имејл адре су, 
кон такт те ле фон, кра ћу на уч ну би о гра фи ју и област на у ке ко јом се 
кан ди дат за чла на ма тич ног на уч ног од бо ра ба ви.

Пра во да пред ла жу кан ди да те за чла но ве ма тич них на уч них 
од бо ра има ју на уч на и на став но-на уч на ве ћа на уч но и стра жи вач ке 
ор га ни за ци је и ис тра жи ва чи у на уч ном, од но сно на став ном зва њу.

По сле спро ве де ног јав ног по зи ва, чла но ве ма тич них на уч них 
од бо ра име ну је ми ни стар са ли сте кан ди да та ко ју је утвр дио На-
ци о нал ни са вет.

При ли ком име но ва ња чла но ва ма тич них на уч них обла сти во-
ди се ра чу на о род ној рав но прав но сти и рав но мер ној за сту пље но-
сти на уч них гра на и ди сци пли на у окви ру на уч не обла сти, као и о 
ком пе тент но сти ис тра жи ва ча за на уч ну област, гра ну и ди сци пли-
ну за ко ју се обра зу је ма тич ни на уч ни од бор.

Ман дат пред сед ни ка, за ме ни ка пред сед ни ка и чла но ва ма-
тич них на уч них од бо ра тра је пет го ди на.

Пред сед ни ка и за ме ни ка пред сед ни ка ма тич ног на уч ног од-
бо ра би ра ју чла но ви ма тич ног на уч ног од бо ра, ве ћи ном гла со ва 
свих чла но ва ма тич ног на уч ног од бо ра.

Ми ни стар мо же раз ре ши ти пред сед ни ка и чла на ма тич ног 
на уч ног од бо ра, и пре ис те ка ман да та из ста ва 8. овог чла на, и то: 
на лич ни зах тев, ако не до ла зи ре дов но на сед ни це или ако пре кр-
ши по слов ник о ра ду ма тич ног на уч ног од бо ра.” 

Члан 7.
У чла ну 25. став 1. тач ка 6) ме ња се и гла си:
„6) пред ла же чла на у Ко ми си ју за утвр ђи ва ње пред ло га го ди-

шње ли сте ка те го ри са них ча со пи са;”.

Члан 8. 
У чла ну 27. тач ка 6) ре чи: „из чла на 10. став 2. тач. 1) –3)” за-

ме њу ју се ре чи ма: „из чла на 10. став 2. тач. 1) –4)”.
По сле тач ке 6) до да ју се тач. 6а) и 6б) ко је гла се: 
„6а) обра зу је Ко ми си ју за утвр ђи ва ње пред ло га го ди шње ли-

сте ка те го ри са них ча со пи са (у да љем тек сту: Ко ми си ја). Чла но ве 
Ко ми си је име ну је ми ни стар та ко што сва ки ма тич ни на уч ни од бор 
пред ла же свог пред став ни ка, из ре да чла но ва ма тич ног на уч ног 
од бо ра. Пред сед ни ка Ко ми си је име ну је ми ни стар из ре да чла но ва 
ко је су пред ло жи ли ма тич ни на уч ни од бо ри. При ли ком име но ва-
ња чла но ва Ко ми си је во ди се ра чу на о рав но мер ној за сту пље но сти 
на уч них обла сти и о род ној рав но прав но сти;

6б) до но си акт о утвр ђи ва њу го ди шње ли сте ка те го ри са них 
ча со пи са, на пред лог Ко ми си је из тач ке 6а) овог чла на;”.

Тач ка 7) ме ња се и гла си:
„7) во ди Ре ги стар на уч но и стра жи вач ких ор га ни за ци ја и Ре-

ги стар ис тра жи ва ча, ко ји су део елек трон ске ба зе по да та ка, у скла-
ду са овим за ко ном”.

Члан 9.
У чла ну 27а став 9. бри ше се.

Члан 10.
У чла ну 27б став 1. тач ка 6) бри ше се.

Члан 11.
У чла ну 27г по сле ста ва 2. до да је се но ви став 3. ко ји гла си:
„Два чла на управ ног од бо ра Цен тра из ре да за по сле них, би-

ра ју се ве ћи ном гла со ва свих за по сле них у Цен тру.”
До са да шњи ст. 3 –12. по ста ју ст. 4 –13.

Члан 12.
У чла ну 30. став 1. тач ка 3) реч: „ин те гри са ни” бри ше се.
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Члан 13.

У чла ну 35. став 4. ме ња се и гла си:
„Ка да је осни вач ин сти ту та Ре пу бли ка, акт о осни ва њу и уки-

да њу ин сти ту та до но си Вла да. Ка да је осни вач ин сти ту та ауто-
ном на по кра ји на или је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, акт о осни-
ва њу и уки да њу ин сти ту та до но си над ле жни по кра јин ски ор ган, 
од но сно над ле жни ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве.”

„Ин сти тут од на ци о нал ног зна ча ја за Ре пу бли ку Ср би ју

Члан 14. 
У чла ну 46а став 1. ме ња се и гла си:
„Ин сти тут од на ци о нал ног зна ча ја за Ре пу бли ку Ср би ју (у 

да љем тек сту: ин сти тут од на ци о нал ног зна ча ја) је вр хун ска на уч-
но и стра жи вач ка уста но ва од по себ ног на ци о нал ног зна ча ја за јед-
ну или ви ше срод них на уч них обла сти ко ја оба вља ис тра жи ва ња 
од при о ри тет ног зна ча ја за на уч ни, обра зов ни, кул тур ни и укуп ни 
дру штве но-еко ном ски раз вој Ре пу бли ке Ср би је.”

У ст. 2, 3. и 4. ре чи: „на ци о нал ни ин сти тут” у од ре ђе ном па-
де жу за ме њу ју се ре чи ма: „ин сти тут од на ци о нал ног зна ча ја” у од-
го ва ра ју ћем па де жу.

Члан 15.
Члан 46б ме ња се и гла си:
„Ста тус ин сти ту та од на ци о нал ног зна ча ја мо же сте ћи на-

уч ни, од но сно ис тра жи вач ко-раз вој ни ин сти тут, на на чин и под 
усло ви ма про пи са ним овим за ко ном.

Акт о сти ца њу ста ту са ин сти ту та од на ци о нал ног зна ча ја до-
но си Вла да.

Ин сти тут ко ји је сте као ста тус ин сти ту та од на ци о нал ног 
зна ча ја упи су је се у Ре ги стар на уч но и стра жи вач ких ор га ни за ци ја 
Ми ни стар ства.

Ин сти тут ко ји је, у скла ду са овим за ко ном, сте као ста тус ин-
сти ту та од на ци о нал ног зна ча ја, уз на зив ин сти ту та уно си и озна-
ку: „Ин сти тут од на ци о нал ног зна ча ја за Ре пу бли ку Ср би ју”. 

Ин сти тут од на ци о нал ног зна ча ја има ор га не у скла ду са 
овим за ко ном.

Ин сти тут од на ци о нал ног зна ча ја фи нан си ра се у скла ду са 
овим за ко ном.”

Члан 16.
Члан 46в ме ња се и гла си:
„Ста тус ин сти ту та од на ци о нал ног зна ча ја мо же сте ћи на уч-

ни, од но сно ис тра жи вач ко-раз вој ни ин сти тут, ако по ред усло ва из 
чла на 46а ст. 1. и 2. овог за ко на, ис пу ња ва и сле де ће усло ве:

1) да је упи сан у Ре ги стар на уч но и стра жи вач ких ор га ни за ци-
ја Ми ни стар ства;

2) да га је осно ва ла Ре пу бли ка и да по слу је сред стви ма у јав-
ној сво ји ни;

3) да оба вља ис тра жи ва ња из на уч не обла сти за ко ју је осно-
ван, нај ма ње 20 го ди на пре под но ше ња при ја ве (зах те ва) за акре-
ди та ци ју за сти ца ње ста ту са ин сти ту та од на ци о нал ног зна ча ја за 
Ре пу бли ку Ср би ју;

4) да има ду го роч ни про грам на уч но и стра жи вач ког ра да, уса-
гла шен с ци ље ви ма и при о ри те ти ма ко ји су утвр ђе ни Стра те ги јом; 

5) да ре зул та ти ма на уч но и стра жи вач ког ра да до при но си раз-
во ју на у ке, од но сно до при но си оп штем фон ду зна ња, као и раз во ју 
тех но ло ги је; 

6) да има ус по ста вље ну и раз ви је ну ме ђу на род ну на уч ну са-
рад њу;

7) да у ду жем вре мен ском пе ри о ду оства ру је ме ђу на род но 
при зна те на уч не ре зул та те;

8) да има у рад ном од но су са пу ним рад ним вре ме ном нај ма-
ње 50 ис тра жи ва ча у на уч ним, од но сно на став ним зва њи ма, ком-
пе тент них за област на у ке или на уч не ди сци пли не ко ји ма се ба ви; 

9) да има про грам раз во ја обра зов ног и на уч но и стра жи вач ког 
под млат ка; 

10) да има од го ва ра ју ћи про стор, опре му и дру га сред ства за 
оства ри ва ње про гра ма од оп штег ин те ре са и при о ри тет них про-
гра ма ко ји су утвр ђе ни Стра те ги јом; 

11) да има на уч но-ин фор ма тив ну до ку мен та ци ју или би бли о-
теч ко-ин фор ма ци о ни цен тар.”

Члан 17.
Члан 46г ме ња се и гла си:
„Ин сти тут од на ци о нал ног зна ча ја под ле же по ступ ку акре ди-

та ци је (ре дов ни и ван ред ни по сту пак), у скла ду са овим за ко ном.

Зах тев за акре ди та ци ју ра ди сти ца ња ста ту са ин сти ту та од 
на ци о нал ног зна ча ја мо же под не ти на уч ни, од но сно ис тра жи вач-
ко-раз вој ни ин сти тут ко ји је упи сан у Ре ги стар на уч но и стра жи-
вач ких ор га ни за ци ја Ми ни стар ства.

Ис пу ње ност усло ва про пи са них овим за ко ном и ак том ко-
јим се уре ђу је вред но ва ње на уч но и стра жи вач ког ра да и по сту пак 
акре ди та ци је утвр ђу је Од бор за акре ди та ци ју на уч но и стра жи вач-
ких ор га ни за ци ја и до но си од лу ку о акре ди та ци ји ин сти ту та ра ди 
сти ца ња ста ту са ин сти ту та од на ци о нал ног зна ча ја.

На осно ву по зи тив не од лу ке о акре ди та ци ји, а на пред лог 
Ми ни стар ства, Вла да до но си акт о сти ца њу ста ту са ин сти ту та од 
на ци о нал ног зна ча ја.

Ста тус ин сти ту та од на ци о нал ног зна ча ја, ин сти тут мо же из-
гу би ти ако пре ста не да ис пу ња ва усло ве про пи са не овим за ко ном, 
од но сно ако Од бор за акре ди та ци ју у ре дов ном или ван ред ном по-
ступ ку до не се не га тив ну од лу ку о акре ди та ци ји тог ин сти ту та.

Акт о од у зи ма њу ста ту са ин сти ту та од на ци о нал ног зна ча ја 
до но си Вла да, на пред лог Ми ни стар ства. 

Акт Вла де о сти ца њу или од у зи ма њу ста ту са ин сти ту та од 
на ци о нал ног зна ча ја об ја вљу је се у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу-
бли ке Ср би је.”

Члан 18.
У чла ну 48. ре чи: „на ци о нал ни ин сти тут” за ме њу ју се ре чи-

ма: „ин сти тут од на ци о нал ног зна ча ја”.

Члан 19.
У чла ну 53. став 1. ре чи: „на ци о нал ном ин сти ту ту” за ме њу ју 

се ре чи ма: „ин сти ту ту од на ци о нал ног зна ча ја”.
По сле ста ва 4. до да ју се ст. 5. и 6. ко ји гла се:
„Ин сти тут чи ји је осни вач ауто ном на по кра ји на, је ди ни ца ло-

кал не са мо у пра ве, до ма ће и стра но прав но и фи зич ко ли це има ор-
га не утвр ђе не овим за ко ном.

У на уч но и стра жи вач ким ор га ни за ци ја ма из обла сти од бра не 
и Вој ске Ср би је ор га ни ин сти ту та фор ми ра ју се у скла ду са За ко-
ном о од бра ни и За ко ном о Вој сци Ср би је.”

Члан 20.
У чла ну 54. став 2. ме ња се и гла си:
„У на уч ном и ис тра жи вач ко-раз вој ном ин сти ту ту ве ћи ну 

чла но ва управ ног од бо ра ко је од ре ђу је Вла да, као сво је пред став-
ни ке мо ра ју чи ни ти ис тра жи ва чи у на уч ним, од но сно на став ним 
зва њи ма, ком пе тент ни за област на у ке ко јом се ин сти тут ба ви.”

По сле ста ва 2. до да је се но ви став 3. ко ји гла си:
„У ин сти ту ту од на ци о нал ног зна ча ја пред сед ник и чла но ви 

управ ног од бо ра су ис тра жи ва чи у зва њу на уч ног са вет ни ка или 
ре дов ног про фе со ра уни вер зи те та, ком пе тент ни за област на у ке 
или на уч не ди сци пли не ко ји ма се ин сти тут ба ви.”

До са да шњи ст. 3 –7. по ста ју ст. 4 –8.

Члан 21.
У чла ну 56. ст. 2. и 3. ме ња ју се и гла се: 
„Ди рек тор се име ну је на осно ву јав ног кон кур са. Mандат ди-

рек то ра тра је че ти ри го ди не и мо же се име но ва ти нај ви ше два пу-
та у на уч ној ка ри је ри у истом ин сти ту ту.

 За ди рек то ра на уч ног и ис тра жи вач ко-раз вој ног ин сти ту та мо-
же би ти име но ва но ли це у на уч ном или на став ном зва њу, а за ди рек-
то ра ин сти ту та од на ци о нал ног зна ча ја мо же би ти име но ва но ли це у 
зва њу на уч ни са вет ник или ре дов ни про фе сор уни вер зи те та.”

По сле ста ва 8. до да ју се но ви ст. 9. и 10. ко ји гла се:
„Управ ни од бор, на осно ву прет ход не са гла сно сти Ми ни-

стар ства, до но си од лу ку о име но ва њу ди рек то ра ин сти ту та и да-
ту му сту па ња на ду жност, у ро ку од 15 да на од да на при је ма ак та о 
да ва њу прет ход не са гла сно сти.

Управ ни од бор је ду жан да рас пи ше јав ни кон курс за ди рек-
то ра ин сти ту та, нај ма ње три ме се ца, пре ис те ка ман да та ди рек то-
ра ин сти ту та.”

До са да шњи ст. 9 –15. по ста ју ст. 11 –17.
По сле до са да шњег ста ва 15. ко ји по ста је став 17. до да је се 

став 18. ко ји гла си:
„Управ ни од бор под но си Ми ни стар ству пред лог за раз ре ше-

ње ди рек то ра са обра зло же њем и по треб ним до ка зи ма и до ку мен-
та ци јом ко ји пот кре пљу ју раз ло ге за раз ре ше ње ди рек то ра ин сти-
ту та и ми шље њем на уч ног ве ћа ин сти ту та, осим ка да се ди рек тор 
раз ре ша ва на лич ни зах тев.” 
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Члан 22.
По сле чла на 56. до да је се члан 56а ко ји гла си:

„Члан 56а
Ди рек тор ин сти ту та ко ји је ор га ни зо ван као уста но ва:
1) пред ста вља и за сту па ин сти тут;
2) ор га ни зу је и ру ко во ди ра дом ин сти ту та;
3) ста ра се о за ко ни то сти и од го во ран је за за ко нит рад ин-

сти ту та;
4) из вр ша ва од лу ке управ ног од бо ра ин сти ту та;
5) ста ра се о спро во ђе њу на уч но и стра жи вач ке де лат но сти и о 

укуп ном ра ду ин сти ту та;
6) од го во ран је за фи нан сиј ско-ма те ри јал но по сло ва ње ин-

сти ту та;
7) до но си акт о ор га ни за ци ји и си сте ма ти за ци ји рад них ме-

ста у ин сти ту ту и дру ге оп ште ак те, у скла ду са за ко ном и ста ту-
том ин сти ту та;

8) од лу чу је о пра ви ма и оба ве за ма за по сле них у ин сти ту ту, у 
скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је рад и овим за ко ном.”

Члан 23.
У чла ну 57. став 1. ме ња се и гла си:
„Ка да ди рек то ру ин сти ту та ис тек не ман дат од че ти ри го ди не 

на ко ји је име но ван, а управ ни од бор по рас пи са ном јав ном кон-
кур су ни је пред ло жио кан ди да та за ди рек то ра ин сти ту та или ка да 
је ди рек тор раз ре шен ду жно сти пре ис те ка ман да та или ка да Ми-
ни стар ство од би је да да прет ход ну са гла сност на од лу ку управ ног 
од бо ра ин сти ту та ко јом се пред ла же ди рек тор ин сти ту та, управ ни 
од бор, уз са гла сност Ми ни стар ства, име ну је вр ши о ца ду жно сти 
ди рек то ра на пе ри од од шест ме се ци и у том ро ку управ ни од бор 
је ду жан да рас пи ше јав ни кон курс и име ну је ди рек то ра ин сти ту-
та.”

Став 4. ме ња се и гла си:
„За вр ши о ца ду жно сти ди рек то ра на уч ног и ис тра жи вач ко-

раз вој ног ин сти ту та мо же би ти име но ва но ли це у на уч ном, од но-
сно на став ном зва њу, а за вр ши о ца ду жно сти ди рек то ра ин сти ту та 
од на ци о нал ног зна ча ја мо же би ти име но ва но ли це у зва њу на уч-
ног са вет ни ка или ре дов ног про фе со ра уни вер зи те та.”

Члан 24.
У чла ну 58. став 2. ре чи: „на ци о нал ном ин сти ту ту” за ме њу ју 

се ре чи ма: „ин сти ту ту од на ци о нал ног зна ча ја”.
Став 7. бри ше се.
У ста ву 8. ко ји по ста је став 7. ре чи: „на ци о нал ног ин сти ту та” 

за ме њу ју се ре чи ма: „ин сти ту та од на ци о нал ног зна ча ја”.

Члан 25.
У чла ну 59. став 1. тач ка 7) ме ња се и гла си:
„7) да је ми шље ње управ ном од бо ру о кан ди да ти ма за ди рек-

то ра на уч ног, ис тра жи вач ко-раз вој ног ин сти ту та и ин сти ту та од 
на ци о нал ног зна ча ја, као и ми шље ње о раз ре ше њу ди рек то ра на-
ве де них ин сти ту та;”.

Члан 26.
У чла ну 60. став 2. бри ше се.

Члан 27.
У чла ну 62. став 6. ме ња се и гла си: 
„Об лик и на чин во ђе ња ре ги ста ра из ста ва 1. овог чла на, као 

и по сту пак упи са и бри са ња из тих ре ги ста ра про пи су је ми ни-
стар.”

По сле ста ва 6. до да ју се но ви ст. 7. и 8. ко ји гла се:
„У Ре ги стру на уч но и стра жи вач ких ор га ни за ци ја во ди се еви-

ден ци ја о сле де ћим по да ци ма: на зив, од но сно по слов но име на уч-
но и стра жи вач ке ор га ни за ци је, адре са на уч но и стра жи вач ке ор га-
ни за ци је, ма тич ни број, вр ста на уч но и стра жи вач ке ор га ни за ци је, 
об лик ор га ни зо ва ња, од но сно прав на фор ма, на уч на област ко јом 
се на уч но и стра жи вач ка ор га ни за ци ја ба ви, број и да тум ак та о 
акре ди та ци ји на уч но и стра жи вач ке ор га ни за ци је, да тум упи са на-
уч но и стра жи вач ке ор га ни за ци је у Ре ги стар на уч но и стра жи вач ких 
ор га ни за ци ја и на по ме не о ста ту сним про ме на ма на уч но и стра жи-
вач ке ор га ни за ци је, из нос сред ста ва ко ји ма се на го ди шњем ни воу 
фи нан си ра на уч но и стра жи вач ка ор га ни за ци ја из сред ста ва бу џе та 
Ре пу бли ке Ср би је по свим осно ва ма.

У Ре ги стру ис тра жи ва ча во ди се еви ден ци ја о сле де ћим по-
да ци ма: име и пре зи ме ис тра жи ва ча, име јед ног ро ди те ља, пол, 
је дин стве ни ма тич ни број гра ђа на, број па со ша за стра не др жа-
вља не, иден ти фи ка ци о ни број ис тра жи ва ча, на уч но или на став но 
зва ње, да тум сти ца ња зва ња и ин сти ту ци ја у ко јој је сте че но, на-
уч но и стра жи вач ка ор га ни за ци ја у ко јој је ис тра жи вач за по слен и 
адре са пре би ва ли шта, ли ста на уч них пу бли ка ци ја, па те на та и тех-
нич ких ре ше ња ко је је ис тра жи вач оства рио у свом на уч но и стра-
жи вач ком ра ду.”

До са да шњи став 7. ко ји по ста је став 9. ме ња се и гла си:
„Ре ги стри из ста ва 1. овог чла на део су елек трон ске ба зе по да-

та ка ко ју во ди Ми ни стар ство у скла ду са овим за ко ном. По да ци из 
ре ги ста ра су отво ре ни по да ци, јав но до ступ ни на ин тер нет пре зен-
та ци ји Ми ни стар ства у ма шин ски об ра ди вом об ли ку за ко ри шће ње 
и да ље об ја вљи ва ње. Од по да та ка из Ре ги стра ис тра жи ва ча до ступ-
ни су јав но сти сви по да ци осим по да та ка о по лу, је дин стве ном ма-
тич ном бро ју гра ђа ни на и бро ју па со ша за стра не др жа вља не.”

Члан 28.
Члан 63. ме ња се и гла си: 
„Ми ни стар ство обра зу је ба зе по да та ка у окви ру ре а ли за ци је 

про гра ма утвр ђе них у чла ну 10. овог за ко на. Ове ба зе са др же по-
дат ке о на уч ним ре зул та ти ма ис тра жи ва ча и про је ка та ко ји се ре-
а ли зу ју у окви ру про гра ма, а на осно ву ко јих се вр ши ева лу а ци ја 
на уч не успе шно сти и од ре ђу је фи нан си ра ње. У ба зи ис тра жи ва ча 
ан га жо ва них у ре а ли за ци ји про гра ма утвр ђе них у чла ну 10. овог 
за ко на во ди се еви ден ци ја о сле де ћим по да ци ма: име и пре зи ме 
ис тра жи ва ча, иден ти фи ка ци о ни број ис тра жи ва ча, на уч но или на-
став но зва ње, на уч но и стра жи вач ка ор га ни за ци ја у ко јој је ис тра-
жи вач за по слен, ши фре про је ка та на ко ји ма је ис тра жи вач ан га жо-
ван, оства ре не на уч не пу бли ка ци је, па тен ти, тех нич ка ре ше ња и сл. 
У ба зи про је ка та ко ји се ре а ли зу ју у окви ру про гра ма во ди се еви-
ден ци ја о сле де ћим по да ци ма: име и пре зи ме, иден ти фи ка ци о ни 
број ис тра жи ва ча и зва ње ру ко во ди о ца про јек та, на уч но и стра жи-
вач ка ор га ни за ци ја ко ја је но си лац про јек та, ап стракт про јек та са 
по да ци ма о на уч ном зна ча ју и при ме њи во сти ис тра жи ва ња ко ја се 
спро во де, спи сак на уч но и стра жи вач ких ор га ни за ци ја и ис тра жи ва-
ча ан га жо ва них на про јек ту (име и пре зи ме, на уч но или на став но 
зва ње, иден ти фи ка ци о ни број ис тра жи ва ча), ли ста на уч них пу бли-
ка ци ја, па те на та, тех нич ких ре ше ња и сл. оства ре них то ком ре а-
ли за ци је про јек та и еви ден ци ја о из но су сред ста ва на го ди шњем 
ни воу ко јим је про је кат фи нан си ран из бу џе та Ре пу бли ке Ср би је.

Ба зе по да та ка из ста ва 1. овог чла на део су елек трон ске ба-
зе по да та ка ко ју во ди Ми ни стар ство, у скла ду са овим за ко ном. 
По да ци из ба за су отво ре ни по да ци, јав но до ступ ни на ин тер нет 
пре зен та ци ји Ми ни стар ства у ма шин ски об ра ди вом об ли ку за ко-
ри шће ње и да ље об ја вљи ва ње.”

Члан 29.
У чла ну 66. став 1. ме ња се и гла си:
„По да ци из Ре ги стра на уч но и стра жи вач ких ор га ни за ци ја и 

Ре ги стра ис тра жи ва ча су отво ре ни по да ци, јав но до ступ ни на ин-
тер нет пре зен та ци ји Ми ни стар ства у ма шин ски об ра ди вом об ли ку 
за ко ри шће ње и да ље об ја вљи ва ње. Од по да та ка из Ре ги стра ис-
тра жи ва ча до ступ ни су јав но сти сви по да ци осим по да та ка о по лу, 
је дин стве ном ма тич ном бро ју гра ђа ни на и бро ју па со ша за стра не 
др жа вља не.”

 Члан 30.
У чла ну 70. ст. 1, 2. и 3. ме ња ју се и гла се:
„Зва ње ис тра жи вач  – при прав ник сти че кан ди дат ко ји има за-

вр шен дру ги сте пен ака дем ских сту ди ја ко ји му омо гу ћа ва упис на 
док тор ске ака дем ске сту ди је, са про сеч ном оце ном нај ма ње (8) и 
има упи са не док тор ске сту ди је. Ис тра жи вач  – при прав ник би ра се 
на пе ри од од три го ди не, без пра ва на ре и збор, а зва ње сти че од-
лу ком на уч ног ве ћа ин сти ту та, од но сно на став но-на уч ног ве ћа фа-
кул те та, на осно ву из ве шта ја ко ми си је ко ју је то ве ће име но ва ло.

Зва ње ис тра жи вач  – са рад ник мо же сте ћи кан ди дат ко ји је у 
ста ту су сту ден та док тор ских ака дем ских сту ди ја, има при ја вље ну 
те му док тор ске ди сер та ци је, а ко ји је прет ход не сте пе не сту ди ја 
за вр шио са укуп ном про сеч ном оце ном нај ма ње осам (8), ба ви се 
на уч но и стра жи вач ким ра дом и има бар је дан об ја вљен ре цен зи ран 
на уч ни рад. Ис тра жи вач  – са рад ник би ра се на пе ри од од че ти ри 
го ди не, без пра ва на ре и збор, а зва ње сти че од лу ком на уч ног ве ћа 



30. децембар 2015. Број 112 53
ин сти ту та или на став но-на уч ног ве ћа фа кул те та, на осно ву из ве-
шта ја ко ми си је ко ју је то ве ће име но ва ло.

Ис тра жи вач  – са рад ник је у оба ве зи да у ро ку утвр ђе ним 
про пи си ма о ви со ком обра зо ва њу за вр ши док тор ске ака дем ске 
сту ди је и има об ја вље не на уч не ра до ве.”

Став 4. бри ше се.
У ста ву 6. ко ји по ста је став 5. тач ка 8) по сле ре чи: „ру ко во-

ђе ње про јек ти ма” до да ју се ре чи: „под про јек ти ма или про јект ним 
за да ци ма”, а ре чи: „и уче шће у из во ђе њу ма ги стар ских те за или 
док тор ских ди сер та ци ја” бри шу се.

У ста ву 7. ко ји по ста је став 6. тач ка 8) по сле ре чи: „ру ко во ђе-
ње про јек ти ма”, до да ју се ре чи: „или под про јек ти ма”. 

До са да шњи став 8. по ста је став 7.
У ста ву 9. ко ји по ста је став 8. ре чи: „из ста ва 8.” за ме њу ју се 

ре чи ма: „из ста ва 7.”

Члан 31.
У чла ну 76. став 1. ме ња се и гла си:
„Из ве штај ко ми си је са др жи: име и пре зи ме кан ди да та за из-

бор у на уч но зва ње, по дат ке о са да шњем и прет ход ном за по сле њу, 
пре глед струч ног и на уч ног ра да, оце ну на уч ног и струч ног ра да 
кан ди да та за прет ход ни из бор ни пе ри од, оце ну о то ме да ли су ис-
пу ње ни усло ви за сти ца ње на уч ног зва ња, као и пред лог на уч ном 
ве ћу за од лу чи ва ње.”

Члан 32.
У чла ну 81. став 1. ме ња се и гла си:
„Из ве штај ко ми си је са др жи: име и пре зи ме кан ди да та за из-

бор у ис тра жи вач ко зва ње, по дат ке о са да шњем и прет ход ном за-
по сле њу, пре глед струч ног и на уч ног ра да, оце ну струч ног и на-
уч ног ра да кан ди да та за прет ход ни из бор ни пе ри од, оце ну о то ме 
да ли су ис пу ње ни усло ви за сти ца ње ис тра жи вач ког зва ња, као и 
пред лог на уч ном ве ћу за од лу чи ва ње.”

Члан 33.
У чла ну 86. ст. 1. и 2. ме ња ју се и гла се:
„Зва ње на уч ног са рад ни ка и ви шег на уч ног са рад ни ка сти че 

се за пе ри од од пет  го ди на, без огра ни че ња бро ја ре и збо ра, а зва-
ње на уч ног са вет ни ка је трај но.

Ре и збор је по сту пак по нов ног сти ца ња истог зва ња за кан-
ди да те ко ји ни су сте кли ви ше на уч но зва ње. Бли жи усло ви за 
ре и збор, као и по сту пак ре и збо ра уре ђу ју се ак том о по ступ ку и 
на чи ну вред но ва ња, и кван ти та тив ном ис ка зи ва њу на уч но и стра-
жи вач ких ре зул та та ис тра жи ва ча ко ји до но си ми ни стар.”

Ставови 3. и 4. бри шу се.
У до са да шњем ста ву 5. ко ји по ста је став 3. по сле ре чи: „на-

уч ног са рад ни ка”, за пе та се за ме њу је сло вом „и”, а ре чи: „ис тра-
жи вач  – са рад ник” и ре чи: „у про пи са ним ро ко ви ма” бри шу се.

До са да шњи став 6. по ста је став 4.

 Члан 34.
У чла ну 87. став 1. ре чи: „пре ис те ка ро ка из чла на 86. ст. 1 –3 

овог за ко на”, за ме њу ју се ре чи ма: „пре ис те ка пе ри о да на ко ји су 
би ра ни у од ре ђе но зва ње”.

 Члан 35.
Члан 88. ме ња се и гла си:
„На уч но, од но сно ис тра жи вач ко зва ње мо же се од у зе ти:
1) ако се са зна ју но ве чи ње ни це, од но сно по ја ве до ка зи из ко-

јих про из ла зи да у тре нут ку из бо ра у зва ње кан ди дат ни је ис пу ња вао 
усло ве про пи са не овим за ко ном и ак том о по ступ ку и на чи ну вред-
но ва ња и кван ти та тив ном ис ка зи ва њу на уч но и стра жи вач ких ре зул-
та та ис тра жи ва ча ко ји је био на сна зи у мо мен ту из бо ра у зва ње;

2) ако се утвр ди да на уч ни ра до ви на осно ву ко јих је кан ди-
дат иза бран у зва ње пред ста вља ју пла ги јат или са др же дру гу вр-
сту етич ких огре ше ња (ра до ви су по гре шни, а ни су да те на кнад не 
ис прав ке и др.). 

По сту пак од у зи ма ња на уч ног зва ња спро во ди Ко ми си ја за 
сти ца ње на уч них зва ња, а по сту пак од у зи ма ња ис тра жи вач ког зва-
ња спро во ди над ле жни ма тич ни на уч ни од бор (у да љем тек сту: 
над ле жна те ла). 

По сту пак од у зи ма ња ис тра жи вач ког, од но сно на уч ног зва ња 
мо же по кре ну ти на уч но ве ће ин сти ту та, од но сно на став но-на уч но 
ве ће фа кул те та, као и ли це ко је има док то рат на у ка и ли це ко је има 
ис тра жи вач ко, од но сно на уч но зва ње.

По сту пак из ста ва 3. овог чла на по кре ће се под но ше њем 
обра зло же ног зах те ва Од бо ру за ети ку у на у ци, са при ло же ним 
до ка зи ма и до ку мен та ци јом ко ји ма се пот кре пљу ју чи ње ни це за 
од у зи ма ње зва ња.

Ако Од бор за ети ку у на у ци утвр ди да по сто је ре ле вант не 
чи ње ни це из ста ва 1. тач 1) и 2) овог чла на за од у зи ма ње зва ња, 
до но си за кљу чак о спро во ђе њу по ступ ка за од у зи ма ње зва ња, а 
обра зло же ни зах тев, са до ку мен та ци јом, као и за кљу чак о спро во-
ђе њу по ступ ка за од у зи ма ње зва ња про сле ђу је Ко ми си ји за сти ца-
ње на уч ног зва ња, од но сно над ле жном ма тич ном на уч ном од бо ру, 
у за ви сно сти да ли је по сту пак по кре нут за од у зи ма ње на уч ног 
или ис тра жи вач ког зва ња. 

Над ле жна те ла из ста ва 2. овог чла на, ду жна су да у ро ку од 60 
да на од да на при је ма За кључ ка Од бо ра за ети ку у на у ци о по кре та-
њу по ступ ка за од у зи ма ње зва ња и обра зло же ног зах те ва, са до ка-
зи ма и до ку мен та ци јом, до не су од го ва ра ју ћу од лу ку. Од лу ка мо же 
би ти по зи тив на ко јом се усва ја зах тев за од у зи ма ње зва ња или не га-
тив на ко јом се зах тев за од у зи ма ње зва ња од би ја као нео сно ван. Од-
лу ка над ле жних те ла из ста ва 2. овог чла на до ста вља се под но си о цу 
пред ло га зах те ва за од у зи ма ње зва ња и Од бо ру за ети ку у на у ци.

Од лу ка о од у зи ма њу зва ња ко ју до не су над ле жна те ла из ста-
ва 2. овог чла на је ко нач на, а про тив те од лу ке ли це ко ме је од у зе-
то зва ње мо же по кре ну ти управ ни спор у ро ку од 15 да на од да на 
при је ма од лу ке.

Ако се до не се ко нач на од лу ка о од у зи ма њу зва ња, да ном ко-
нач но сти од лу ке, ли це ко ме је од у зе то зва ње бри ше се из Ре ги стра 
ис тра жи ва ча и пре ста је му пра во на про јект но фи нан си ра ње по 
осно ву на уч но и стра жи вач ког ра да, и рас по ре ђу је се на упра жње но 
рад но ме сто ко је од го ва ра ње го вој струч ној спре ми, у скла ду са 
оп штим ак том ин сти ту та, а ако та квог рад ног ме ста не ма, пре ста је 
му рад ни од нос у ин сти ту ту.”

Члан 36.
По сле чла на 88. до да ју се на зив и чл. 88а и 88б ко ји гла се:

„Од бор за ети ку у на у ци

Члан 88а
На ци о нал ни са вет до но си Ко декс по на ша ња у на уч но и стра-

жи вач ком ра ду (у да љем тек сту: Ко декс).
Ко декс де фи ни ше прин ци пе ин те гри те та у на уч но и стра жи вач-

ком ра ду у ци љу очу ва ња до сто јан ства про фе си је, раз ви ја ња и уна-
пре ђи ва ња мо рал но-етич ких вред но сти, за шти те вред но сти зна ња и 
ува жа ва ња и по ди за ња све сти о од го вор но сти ис тра жи ва ча у на уч но-
и стра жи вач ком ра ду, уз по што ва ње прин ци па ака дем ске че сти то сти.

Ра ди пра ће ња и спро во ђе ња нор ми Ко дек са из ста ва 1. овог 
чла на, Ми ни стар ство обра зу је Од бор за ети ку у на у ци.

Од бор за ети ку у на у ци има пред сед ни ка и 12 чла но ва, из ре-
да ис тра жи ва ча у зва њу на уч ног са вет ни ка и ре дов ног про фе со ра 
уни вер зи те та и ака де ми ка.

Чла но ве Од бо ра за ети ку у на у ци име ну је и раз ре ша ва ми-
ни стар.

У Од бор за ети ку у на у ци ми ни стар име ну је: шест чла но ва 
на пред лог За јед ни це ин сти ту та Ср би је, шест чла но ва на пред лог 
Кон фе рен ци је уни вер зи те та Ср би је, а јед ног чла на пред ла же Срп-
ска ака де ми ја на у ка и умет но сти. 

Од бор за ети ку у на у ци има пред сед ни ка ко га би ра из ре да 
сво јих чла но ва, у скла ду са по слов ни ком о свом ра ду.

Ман дат пред сед ни ка и чла но ва Од бо ра за ети ку у на у ци тра је 
че ти ри го ди не, са мо гућ но шћу још јед ног из бо ра.

Пред сед ник и члан Од бо ра за ети ку у на у ци мо же би ти раз ре-
шен и пре ис те ка ман да та, и то: на лич ни зах тев, на обра зло же ни 
зах тев овла шће ног пред ла га ча или обра зло же ни зах тев ве ћи не од 
укуп ног бро ја чла но ва Од бо ра за ети ку у на у ци.

Од бор за ети ку у на у ци до но си по слов ник о ра ду ко јим се 
уре ђу је по сту пак и на чин од лу чи ва ња у слу ча ју на ру ша ва ња пра-
ви ла до бре на уч не прак се, утвр ђе не Ко дек сом из ста ва 1. овог чла-
на, као и дру га пи та ња од зна ча ја за рад Од бо ра за ети ку у на у ци.

Чла но ви ма Од бо ра за ети ку у на у ци не при па да на кна да за рад.

Члан 88б
Од бор за ети ку у на у ци, кад утвр ди да ис тра жи вач кр ши пра-

ви ла и нор ме Ко дек са по на ша ња у на уч но и стра жи вач ком ра ду, 
овла шћен је дa: 

1) из ри че јав ну опо ме ну; 
2) до но си за кљу чак о по кре та њу по ступ ка за од у зи ма ње ис-

тра жи вач ког, од но сно на уч ног зва ња, по зах те ву на уч ног ве ћа 
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ин сти ту та, од но сно на став но-на уч ног ве ћа фа кул те та и ли ца ко ја 
има ју док то рат на у ка или ис тра жи вач ко, од но сно на уч но зва ње; 

3) пред ло жи за бра ну уче шћа у ра ду те ла ко ја су за ду же на за 
ста ра ње о ква ли те ту на уч но и стра жи вач ког ра да (На ци о нал ни са-
вет за на уч ни и тех но ло шки раз вој, Ко ми си ја за сти ца ње на уч них 
зва ња, Од бор за акре ди та ци ју на уч но и стра жи вач ких ор га ни за ци ја 
и ма тич ни на уч ни од бо ри); 

4) пред ло жи за бра ну ко ри шће ња сред ста ва за на у ку и ис тра-
жи ва ње опре де ље на пре ма про пи си ма о на уч но и стра жи вач кој де-
лат но сти на про јек ти ма Ми ни стар ства, за пе ри од од пет го ди на. 

Ко нач ну од лу ку о пред ло зи ма Од бо ра за ети ку у на у ци из 
ста ва 1. тач. 3) и 4) овог чла на до но си Ми ни стар ство.”

Члан 37.
У чла ну 91. став 1. ре чи: „на ци о нал ном ин сти ту ту” за ме њу ју 

се ре чи ма: „ин сти ту ту од на ци о нал ног зна ча ја”.

Члан 38.
У чла ну 92. став 1. ре чи: „на ци о нал ном ин сти ту ту” за ме њу ју 

се ре чи ма: „ин сти ту ту од на ци о нал ног зна ча ја”.

Члан 39.
У чла ну 93. став 2. ме ња се и гла си:
„Ис тра жи ва чу из ста ва 1. овог чла на у зва њу на уч ног са вет-

ни ка ко ји је у то ку рад не ка ри је ре по сти гао вр хун ске ме ђу на род но 
при зна те на уч не ре зул та те и у по след њих пет го ди на ран ги ран је у 
нај ви ше ка те го ри је ис тра жи ва ча, пре ма кри те ри ју ми ма Ми ни стар-
ства, на пред лог на уч ног ве ћа мо же би ти про ду жен рад ни од нос до 
на вр ше них 67 го ди на жи во та, уз прет ход но при ба вље но ми шље ње 
над ле жног ма тич ног на уч ног од бо ра.”

По сле ста ва 2. до да је се но ви став 3. ко ји гла си:
„Од лу ку о про ду же њу рад ног од но са ис тра жи ва ча из ста ва 

2. овог чла на до но си ди рек тор ин сти ту та, а од лу ку о про ду жет ку 
рад ног од но са ис тра жи ва ча ко ји је на ду жно сти ди рек то ра ин сти-
ту та до но си управ ни од бор ин сти ту та, на осно ву прет ход но при-
ба вље ног ми шље ња над ле жног ма тич ног на уч ног од бо ра.”

До са да шњи став 3. по ста је став 4.

Члан 40.
У чла ну 98. ст. 1, 3. и 5. ме ња ју се и гла се:
„Про грам основ них ис тра жи ва ња и усме ре них основ них ис-

тра жи ва ња, Про грам ис тра жи ва ња у обла сти тех но ло шког раз во ја, 
Про грам тран сфе ра зна ња и тех но ло ги ја и под сти ца ња при ме не 
ре зул та та на уч но и стра жи вач ког ра да и Про грам ду го роч них ис-
тра жи ва ња од на ци о нал ног и стра те шког ин те ре са за Ре пу бли ку 
Ср би ју фи нан си ра ју се пу тем про јект ног фи нан си ра ња.

Про јект но фи нан си ра ње об у хва та фи нан си ра ње на уч но и-
стра жи вач ког ра да ис тра жи ва ча и фи нан си ра ње ди рект них ма те-
ри јал них тро шко ва ис тра жи ва ња, с тим што од укуп них сред ста-
ва за ре а ли за ци ју про јек та нај ма ње 20% мо ра би ти опре де ље но за 
фи нан си ра ње ди рект них ма те ри јал них тро шко ва ис тра жи ва ња.

Фи нан си ра ње про гра ма из ста ва 1. овог чла на вр ши се у 
скла ду са ак том о њи хо вом из бо ру, вред но ва њу и фи нан си ра њу 
ко ји до но си ми ни стар, за сва ки но ви ци клус ис тра жи ва ња.”

Ставови 6. и 7. бри шу се.

Члан 41.
У чла ну 102. став 1. ме ња се и гла си:
„Фи нан си ра ње на уч но и стра жи вач ког ра да цен тра из у зет них 

вред но сти вр ши се у скла ду са ак том о кри те ри ју ми ма и ме ри ли-
ма за до де љи ва ње, по твр ђи ва ње и фи нан си ра ње цен тра из у зет них 
вред но сти ко ји до но си На ци о нал ни са вет.”

Члан 42.
У чла ну 104. став 1. ме ња се и гла си: 
„За фи нан сиј ска сред ства из бу џе та Ре пу бли ке на ме ње на ре-

а ли за ци ји про гра ма од оп штег ин те ре са утвр ђе них у чла ну 2. овог 
за ко на кон ку ри шу, под јед на ким усло ви ма, на уч но и стра жи вач ке 
ор га ни за ци је ко је су упи са не у Ре ги стар на уч но и стра жи вач ких ор-
га ни за ци ја. Ис тра жи вач ко-раз вој ни цен три и ино ва ци о ни цен три 
ко ји су осно ва ни и оба вља ју де лат ност у скла ду са за ко ном ко јим 
се уре ђу је ино ва ци о на де лат ност мо гу кон ку ри са ти за све про гра-
ме од оп штег ин те ре са, осим за Про грам ду го роч них ис тра жи ва ња 
од на ци о нал ног и стра те шког зна ча ја за Ре пу бли ку Ср би ју. За ре а-
ли за ци ју Про гра ма основ них ис тра жи ва ња и усме ре них основ них 

ис тра жи ва ња ис тра жи вач ко-раз вој ни цен три и ино ва ци о ни цен три 
мо гу да кон ку ри шу као уче сни ци на про јек ти ма ко ји има ју за ис-
ход ре зул та те из обла сти ино ва ци о не де лат но сти.”

У ста ву 2. ре чи: „ли ца ко ја су за вр ши ла основ не сту ди је и на-
ста вља ју уса вр ша ва ње на ма ги стар ским, ди плом ским ака дем ским, 
спе ци ја ли стич ким ака дем ским сту ди ја ма или док тор ским сту ди ја-
ма” за ме њу ју се ре чи ма: „ли ца ко ја су за вр ши ла основ не ака дем-
ске сту ди је и ма стер ака дем ске сту ди је, као и ин те гри са не сту ди је 
и ко ја су упи са ла док тор ске ака дем ске сту ди је.” 

Став 3. ме ња се и гла си:
„За фи нан сиј ска сред ства из бу џе та Ре пу бли ке на ме ње на ре а-

ли за ци ји про гра ма од оп штег ин те ре са утвр ђе них у чла ну 2. тач ка 
14) овог за ко на мо гу кон ку ри са ти на уч но и стра жи вач ке ор га ни за-
ци је ко је су упи са не у Ре ги стар на уч но и стра жи вач ких ор га ни за-
ци ја, из да вач ке ор га ни за ци је, на уч на и на уч но-струч на дру штва, 
у са рад њи са на уч но и стра жи вач ким ор га ни за ци ја ма. За про грам 
утвр ђен у тач ки 15) мо гу кон ку ри са ти на уч на и на уч но-струч-
на дру штва ко ја про мо ви шу и по пу ла ри зу ју на у ку и ста ра ју се о 
очу ва њу на уч не и тех но ло шке ба шти не, као и спе ци ја ли зо ва не ор-
га ни за ци је и удру же ња ко ја се ба ве до дат ним обра зо ва њем и уса-
вр ша ва њем та лен то ва них уче ни ка и сту де на та за ба вље ње на уч но-
и стра жи вач ким ра дом.”

Члан 43.
У чла ну 107а став 1. ре чи: „чла на 11.” за ме њу ју се ре чи ма: 

„чла на 30.”

Члан 44. 
У чла ну 109. по сле ста ва 4. до да је се став 5. ко ји гла си:
„Ауто ном на по кра ји на и је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве мо гу 

да рас пи шу кон кур се и за дру ге про гра ме и про јек те, уса гла ше не 
са њи хо вим раз вој ним и про грам ским до ку мен ти ма ако за ре а ли-
за ци ју тих про гра ма и про је ка та има ју обез бе ђе на сред ства у бу џе-
ту ауто ном не по кра ји не, од но сно је ди ни це ло кал не са мо у пра ве.” 

Члан 45.
Ин сти ту ти ко ји су упи са ни у Ре ги стар на уч но и стра жи вач ких 

ор га ни за ци ја у скла ду са За ко ном о на уч но и стра жи вач кој де лат но-
сти („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 110/05, 50/06  – ис прав ка и 18/10) 
уса гла си ће ста тут и дру ге оп ште ак те са овим за ко ном у ро ку од 
го ди ну да на од да на сту па ња на сна гу овог за ко на.

Члан 46.
Вла да ће до не ти Стра те ги ју на уч ног и тех но ло шког раз во-

ја Ре пу бли ке Ср би је у ро ку од де ве де сет да на од да на сту па ња на 
сна гу овог за ко на.

Члан 47.
Ми ни стар ће до не ти под за кон ске ак те про пи са не овим за ко-

ном у ро ку од го ди ну да на од да на сту па ња на сна гу овог за ко на. 
Про гра ме од оп штег ин те ре са, утвр ђе не у чла ну 2. став 2. 

тач. 1) –2) овог за ко на, ми ни стар ће утвр ди ти и до не ти под за кон-
ски акт о из бо ру, вред но ва њу на уч но и стра жи вач ких ре зул та та и 
фи нан си ра њу на ве де них про гра ма у ро ку од 90 да на од да на сту-
па ња на сна гу овог за ко на.

Ми ни стар ће до не ти акт о по ступ ку и на чи ну вред но ва ња, и 
кван ти та тив ном ис ка зи ва њу на уч но и стра жи вач ких ре зул та та ис-
тра жи ва ча у ро ку од 60 да на од да на сту па њу на сна гу овог за ко на.

Члан 48.
Вла да ће име но ва ти пред сед ни ка и чла но ве На ци о нал ног са-

ве та у ро ку од 60 да на од да на сту па ња на сна гу овог за ко на.

Члан 49.
Ми ни стар ће име но ва ти пред сед ни ка и чла но ве ма тич них на-

уч них од бо ра у ро ку од 60 да на од да на сту па ња на сна гу овог за-
ко на.

Да ном до но ше ња ак та из ста ва 1. овог чла на, пред сед ни ку 
и чла но ви ма ма тич них на уч них од бо ра, име но ва ним у скла ду са 
За ко ном о на уч но и стра жи вач кој де лат но сти („Слу жбе ни гла сник 
РС”, бр. 110/05, 50/06  – ис прав ка и 18/10), пре ста је ман дат.

Члан 50.
По ступ ци ко ји су за по че ти за сти ца ње на уч них, од но сно 

ис тра жи вач ких зва ња, пре ма про пи си ма ко ји су ва жи ли до да на 
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сту па ња на сна гу овог за ко на, окон ча ће се по тим про пи си ма, у ро-
ку од шест ме се ци од да на сту па ња на сна гу овог за ко на.

По сле ис те ка ро ка из ста ва 1. овог чла на, за по че ти и но ви по-
ступ ци за сти ца ње на уч них зва ња, окон ча ће се у скла ду са овим 
за ко ном.

Ли ца ко ја су сте кла на уч на, од но сно ис тра жи вач ка зва ња по 
За ко ну о на уч но и стра жи вач кој де лат но сти („Слу жбе ни гла сник 
РС”, бр. 110/05, 50/06  – ис прав ка и 18/10) и За ко ну о вој ним шко-
ла ма и вој ним на уч но и стра жи вач ким уста но ва ма („Слу жбе ни лист 
СРЈ”, бр. 80/94 и 74/99 и „Слу жбе ни лист СЦГ”, број 44/05), за др-
жа ва ју то зва ње за пе ри од на ко ји су иза бра на.

Из у зет но од ст. 1. и 2. овог чла на, ис тра жи вач  – са рад ник ко ји 
је то зва ње сте као пре сту па ња на сна гу овог за ко на, има пра во на 
је дан ре и збор у тра ја њу од три го ди не.

Члан 51.
Фи нан си ра ње про је ка та ко ји се ре а ли зу ју у окви ру Про гра ма 

основ них ис тра жи ва ња, Про гра ма ис тра жи ва ња у обла сти тех но-
ло шког раз во ја и Про гра ма су фи нан си ра ња ин те грал них и ин тер-
ди сци пли нар них ис тра жи ва ња у ци клу су ис тра жи ва ња од 2011. 
го ди не на ста вља се до 30. ју на 2016. го ди не, на на чин и под усло-
ви ма про пи са ним ак том о фи нан си ра њу на ве де них про гра ма до не-
тим пре сту па ња на сна гу овог за ко на.

Члан 52.
Овај за кон сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва ња у 

„Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.

6521
На осно ву чла на 112. став 1. тач ка 2. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, 

до но сим

У К АЗ

о про гла ше њу Закона о из ме на ма и до пу на ма  
За ко на о по љо при вред ном зе мљи шту

Про гла ша ва се Закон о из ме на ма и до пу на ма За ко на о по-
љо при вред ном зе мљи шту, ко ји је до не ла На род на скуп шти на Ре-
пу бли ке Ср би је на Десетој седници Другог редовног заседања у 
2015. години, 29. децембра 2015. године.

ПР број 196
У Бе о гра ду, 30. децембра 2015. го ди не

Пред сед ник Ре пу бли ке,
Томислав Николић, с.р.

З А  КО Н 

о из ме на ма и до пу на ма За ко на о по љо при вред ном  
зе мљи шту

Члан 1.
У За ко ну о по љо при вред ном зе мљи шту („Слу жбе ни гла сник 

РС”, бр. 62/06, 65/08  – др. за кон и 41/09), у чла ну 1. по сле ста ва 1. 
до да је се но ви став 2, ко ји гла си:

„По љо при вред но зе мљи ште је до бро од оп штег ин те ре са за 
Ре пу бли ку Ср би ју ко је се ко ри сти за по љо при вред ну про из вод њу 
и не мо же се ко ри сти ти у дру ге свр хе, осим у слу ча је ви ма и под 
усло ви ма утвр ђе ним овим за ко ном.”

До са да шњи ст. 2. и 3. по ста ју ст. 3. и 4. 

Члан 2.
У чла ну 2. тач ка 11), тач ка на кра ју за ме њу је се тач ком и за-

пе том.
По сле тач ке 11) до да ју се тач. 12) и 13), ко је гла се:
„12) књигапоља је сте до ку мент о пла ни ра њу и пра ће њу сва-

ко днев них ак тив но сти у биљ ној про из вод њи и оства ре ним при но-
си ма то ком го ди не, а на ро чи то у ра тар ској, по вр тар ској и во ћар-
ској про из вод њи;

13) плодоредје сте пра вил но, про стор но и вре мен ско сме њи-
ва ње усе ва у биљ ној про из вод њи.” 

Члан 3.
У чла ну 60. став 1. ме ња се и гла си:
„По љо при вред ним зе мљи штем Ре пу бли ке Ср би је (у да љем 

тек сту: по љо при вред но зе мљи ште у др жав ној сво ји ни) рас по ла же 
и упра вља Ре пу бли ка Ср би ја пре ко Ми ни стар ства.”

У ста ву 3. тач ка на кра ју за ме њу је се за пе том и до да ју се ре-
чи: „као и ди пло ми ра ног ин же ње ра по љо при вре де.”

У ста ву 6. ре чи: „из ста ва 7.” за ме њу ју се ре чи ма: „из ста ва 5.”
По сле ста ва 6. до да је се но ви став 7, ко ји гла си:
„Ако је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве не до не се про грам из ста-

ва 2. овог чла на, у скла ду са од ред ба ма овог чла на, Ми ни стар ство 
без од ла га ња, а нај ка сни је у ро ку од 15 да на од да на ис те ка ро ка 
за до но ше ње го ди шњег про гра ма за шти те, уре ђе ња и ко ри шће ња 
по љо при вред ног зе мљи шта, од но сно од да на ис те ка ро ка за до но-
ше ње од лу ке о рас пи си ва њу јав ног огла са, оба ве шта ва ми ни стра 
над ле жног за по сло ве фи нан си ја ко ји у ро ку од 15 да на, при вре ме-
но об у ста вља пре нос тран сфер них сред ста ва из бу џе та Ре пу бли ке 
Ср би је, од но сно при па да ју ћег де ла по ре за на за ра де тој је ди ни ци 
ло кал не са мо у пра ве док ту оба ве зу не из вр ши.”

По сле до са да шњег ста ва 7. ко ји по ста је став 8. до да је се став 
9, ко ји гла си:

„По да ци из ста ва 8. овог чла на об у хва та ју та бе лар не по дат ке 
о по љо при вред ном зе мљи шту, ди ги тал не ка та стар ске пла но ве, ор-
то-фо то сним ке, ли сто ве не по крет но сти, ал фа ну ме рич ке по дат ке о 
ка та стар ским пар це ла ма и др.”

Члан 4. 
У чла ну 61. по сле ста ва 2. до да је се но ви став 3, ко ји гла си:
„По љо при вред но зе мљи ште у др жав ној сво ји ни из ст. 1. и 2. 

овог чла на да је се на ко ри шће ње без пла ћа ња на кна де јав ним по зи-
вом ко ји рас пи су је над ле жни ор ган је ди ни це ло кал не са мо у пра ве.”

До са да шњи став 3. ко ји по ста је став 4. ме ња се и гла си:
„Од лу ку из ст. 1. и 2. овог чла на до но си над ле жни ор ган је-

ди ни це ло кал не са мо у пра ве уз са гла сност Ми ни стар ства.”
По сле ста ва 4. до да ју се ст. 5, 6, 7, 8, 9, 10. и 11, ко ји гла се:
„Ако по љо при вред но зе мљи ште у др жав ној сво ји ни ни је би-

ло из да то нај ма ње по след ње три агро е ко ном ске го ди не и ни је би-
ло пред мет ко ри шће ња, јав ним над ме та њем по по чет ној це ни од 0 
ди на ра, то по љо при вред но зе мљи ште мо же се да ти на ко ри шће ње 
за по љо при вред ну про из вод њу фи зич ким и прав ним ли ци ма ко ја 
су упи са на у Ре ги стар по љо при вред них га здин ста ва и на ла зи се у 
ак тив ном ста ту су, на пе ри од до пет го ди на.

По љо при вред но зе мљи ште из ста ва 5. овог чла на под истим 
усло ви ма мо же се да ти и ли ци ма ко ја се ба ве про из вод њом енер-
ги је из об но вље них из во ра од би о ма се и сто чар ства, с тим да пе-
ри од ко ри шће ња мо же да бу де до 30 го ди на, уз одо бре ње за ин ве-
сти ци о не ра до ве ко је да је Ми ни стар ство и то у скла ду са чла ном 
67. овог за ко на.

Од лу ку о да ва њу на ко ри шће ње по љо при вред ног зе мљи шта 
из ст. 5. и 6. овог чла на до но си над ле жни ор ган је ди ни це ло кал не 
са мо у пра ве уз са гла сност Ми ни стар ства.

На осно ву пра во сна жних од лу ка из ст. 4, 5. и 6. овог чла на, 
Ми ни стар ство и ко ри сник за кљу чу ју уго вор о ко ри шће њу по љо-
при вред ног зе мљи шта у др жав ној сво ји ни без пла ћа ња на кна де.

Пе ри од ко ри шће ња по љо при вред ног зе мљи шта из ста ва 5. 
овог чла на мо же се про ду жи ти до 25 го ди на ако по љо при вред ни 
ин спек тор утвр ди да ко ри сник то зе мљи ште ко ри сти у по љо при-
вред не свр хе, а за по вр ши не пре ко 10 ha пе ри од ко ри шће ња по-
љо при вред ног зе мљи шта мо же се про ду жи ти са мо ако ко ри сник 
до би је одо бре ње за ин ве сти ци о не ра до ве ко је да је Ми ни стар ство 
и то у скла ду са чла ном 67. овог за ко на. 

Ако се пе ри од ко ри шће ња по љо при вред ног зе мљи шта про-
ду жи у скла ду са ста вом 9. овог чла на, ко ри сник за пе ри од за ко ји 
је про ду же но ко ри шће ње тог зе мљи шта пла ћа за куп ни ну за по љо-
при вред но зе мљи ште у др жав ној сво ји ни, и то:

1) за по вр ши ну до 10 ha  – у ви си ни од 10% од про сеч но по-
стиг ну те це не за ку па по хек та ру у је ди ни ци ло кал не са мо у пра ве 
на ко јој се зе мљи ште на ла зи;

2) за по вр ши ну од 10 ha до 50 hа  – у ви си ни од 40% од про-
сеч но по стиг ну те це не за ку па по хек та ру у је ди ни ци ло кал не са-
мо у пра ве на ко јој се зе мљи ште на ла зи;




