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Члан 5.
Месечно фактурисан износ таксе снабдевач уплаћује на рачу
не РТС и РТВ отворене код пословне банке, најкасније до 15-ог у
месецу за претходни месец.
Члан 6.
Средства од уплаћене таксе на подручју Републике Србије
ван територије Аутономне покрајине Војводина приход су РТС.
Средства уплаћена по основу таксе на територији Аутономне
покрајине Војводине распоређују се тако да 70% уплаћених сред
става су приход РТВ, а 30% уплаћених средстава су приход РТС.
Члан 7.
Снабдевачу на име обављања послова фактурисања и напла
те таксе РТС и РТВ плаћају месечну накнаду у висини од 3% од
износа пренетих средстава РТС-у и РТВ-у по основу таксе.
Члан 8.
Ослобађање од обавезе плаћања таксе врше РТС и РТВ у
складу са Законом о јавним медијским сервисима.
Члан 9.
Висина таксе јединствена је на целој територији Републике
Србије, утврђује се у месечном износу од 150,00 динара.
Члан 10.
Буџетска средства из члана 2. став 1. овог закона за финанси
рање основне делатности јавног медијског сервиса опредељују се
на годишњем нивоу, на позицији министарства надлежног за посло
ве јавног информисања.
Члан 11.
РТС и РТВ ће са снабдевачем закључити уговор којим ће се
ближе уредити поступак у вези са фактурисањем таксе, уплатом
средстава и ослобађањем корисника мерила електричне енергије
од обавезе плаћања, као и начин и рокове за плаћање накнаде, ро
кове за доставу потребних података и контролне механизме.
У погледу питања која се односе на финансирање основне де
латности јавног медијског сервиса која нису посебно уређена овим
законом сходно се примењују одговарајуће одредбе Закона о јавним
медијским сервисима.
Члан 12.
Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Републике Србије”.
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На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије,
доносим

УКАЗ
о проглашењу Закона о изменама и допунама
Закона о научноистраживачкој делатности
Проглашава се Закон о изменама и допунама Закона о науч
ноистраживачкој делатности, који је донела Народна скупштина
Републике Србије на Десетој седници Другог редовног заседања у
2015. години, 29. децембра 2015. године.
ПР број 195
У Београду, 30. децембра 2015. године
Председник Републике,
Томислав Николић, с.р.

З А К О Н
о изменама и допунама Закона о научноистраживачкој
делатности
Члан 1.
У Закону о научноистраживачкој делатности („Службени
гласник РС”, бр. 110/05, 50/06 – исправка и 18/10), у члану 9. став
3. мења се и гласи:
„Стратегија се доноси за период од најмање пет година, а нај
више десет година, а измене Стратегије врше се по поступку пред
виђеном за њено доношење.”
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Члан 2.
Члан 10. мења се и гласи:
„Општи интерес у научноистраживачкој делатности, у сми
слу овог закона, остварује се путем програма од општег интереса
за Републику.
Програми од општег интереса за Републику јесу:
1) Програм основних истраживања и основних усмерених
истраживања;
2) Програм истраживања у области технолошког развоја;
3) Програм трансфера знања и технологија и подстицања
примене резултата научноистраживачког рада;
4) Програм дугорочних истраживања од националног и стра
тешког интереса за Републику Србију;
5) Програм научноистраживачког рада Српске академије наука
и уметности и Програм научноистраживачког рада Матице српске;
6) Програм обезбеђивања и одржавања научноис траживачке
опреме и простора за научноис траживачки рад;
7) Програм суфинансирања изградње станова за потребе
младих истраживача и научника у Републици Србији;
8) Програм међународне научне сарадње од значаја за Репу
блику;
9) Програм научноистраживачког рада центра изузетних
вредности;
10) Програм подстицања и стипендирања младих и надаре
них за научноис траживачки рад;
11) Програм усавршавања кадрова за научноистраживачки рад;
12) Програм пројектног суфинансирања докторских академ
ских студија;
13) Програм набавке научне и стручне литературе из ино
странства и приступа електронским научним и стручним базама
података;
14) Програм издавања научних публикација и одржавања на
учних скупова;
15) Програм подстицаја активности научних и научно-струч
них друштава, с циљем промоције и популаризације науке и тех
нике и старања о очувању научне и технолошке баштине, као и
суфинансирања програмских активности специјализованих орга
низација и удружења која се баве додатним образовањем и усавр
шавањем талентованих ученика и студената за бављење научнои
страживачким радом;
16) програми предвиђени Стратегијом, као и други програми
предвиђени овим законом.
Програме из става 2. тач. 1)–4) и 6)–16) овог члана утврђу
је министар надлежан за научноис траживачку делатност (у даљем
тексту: министар), уз претходно прибављено мишљење Национал
ног савета за научни и технолошки развој, а програме из става 2.
тачка 5) овог члана утврђује надлежни орган Српске академије на
ука и уметности, односно Матице српске.
Програми из става 2. овог члана, по правилу, доносе се за пе
риод од пет година, а Програм из тачке 1) реализује се у периоду до
пет година, Програм из тачке 2) реализује се у периоду до четири
године, Програм из тачке 3) реализује се у периоду до једне године, а
Програм из тачке 4) реализује се у периоду до десет година. Програ
ме из тач. 1) и 2) утврђује министар за сваки нови циклус истражи
вања. Ако се програми из тач. 1) и 2), због објективних околности не
реализују у утврђеним роковима, министар може одлуком продужи
ти реализацију програма највише за једну годину реализације.
За реализацију програма из става 2. овог члана, тач 1)–4) и
тач 6)–16) Министарство расписује јавни конкурс, а остваривање
и финансирање програма почиње, по правилу, почетком календар
ске године.”
Члан 3.
У члану 13. ст. 1, 2, 3, 4. и 5. мењају се и гласе:
„Национални савет има председника и тринаест чланова, из
реда академика, истраживача у звању научног саветника и редов
ног професора универзитета и привредника.
Председника и чланове Националног савета именује и разре
шава Влада, у складу са овим законом.
Влада именује председника Националног савета из реда ре
довних професора универзитета и научних саветника, на предлог
министра.
У Национални савет Влада именује: три члана у звању науч
ног саветника запослена у институтима, са листе кандидата коју
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предлаже Заједница института Србије, три члана у звању редов
ног професора запослена на универзитетима, са листе кандида
та коју предлаже Конференција универзитета Србије, два члана
на предлог Српске академије наука и уметности, једног члана на
предлог Матице српске, једног члана у звању научног саветника
или редовног професора у војној – научноистраживачкој установи
Министарства одбране и Војске Србије на предлог Министарства
одбране и три члана из реда истакнутих привредника са листе кан
дидата коју предлаже Привредна комора Србије.
Листе кандидата које предлажу Заједница института Србије,
Конференција универзитета Србије и Привредна комора Србије
садрже најмање троструко већи број кандидата од броја из става
4. овог члана које Влада именује у Национални савет. Листе кан
дидата садрже: име и презиме кандидата, научно, односно настав
но звање, функцију, имејл адресу, контакт телефон, организацију
запослења, краћу научну, односно пословну биографију и област
науке којом се бави.”
У ставу 7. после речи: „води се рачуна о” додају се речи:
„родној равноправности и”.
Став 10. мења се и гласи:
„Мандат председника и чланова Националног савета траје
пет година.
Председник и чланови Националног савета могу се именова
ти највише два пута, с тим што се први мандат рачуна од именова
ња у складу са овим законом.”
Став 11. мења се и гласи:
„Влада може разрешити члана Националног савета и пре ис
тека мандата, и то:
1) на лични захтев;
2) ако не испуњава дужности члана Националног савета или
нередовно долази на седнице или својим поступцима повреди углед те дужности;
3) на образложен захтев овлашћеног предлагача, односно
надлежног органа Заједнице института Србије, Конференције уни
верзитета Србије, Српске академије наука и уметности, Матице
српске, Министарства одбране, Привредне коморе Србије и мини
старства надлежног за послове научноистраживачке делатности.”
Члан 4.
У члану 14. став 1. после тачке 2) додају се тач. 2а), 2б) и 2в)
које гласе:
„2а) припрема и доставља Министарству извештај о остваре
ним резултатима и о укупној реализацији Стратегије;
2б) подноси иницијативу Министарству за измену Стратегије;
2в) утврђује и предлаже министру листу кандидата за чла
нове матичних научних одбора која садржи двоструко већи број
чланова од оног који ће се именовати одлуком министра, после
спроведеног јавног позива; ”.
Тачка 5) мења се и гласи:
„5) даје претходно мишљење на акт о избору, вредновању
и финансирању Програма основних истраживања и усмерених
основних истраживања, Програма истраживања у области тех
нолошког развоја, Програма трансфера знања и технологија и
подстицања примене научноистраживачких резултата научнои
страживачког рада и Програма дугорочних истраживања од наци
оналног и стратешког интереса за Републику Србију;”.
Члан 5.
У члану 19. став 2. мења се и гласи:
„Захтев за акредитацију могу поднети научноистраживачке
организације, са својством правног лица, и то: институти, факул
тети, универзитети, високошколске установе за потребе полициј
ског образовања, научноистраживачке организације из области од
бране и Војске Србије и центри изузетних вредности.”
После става 2. додају се нови ст. 3. и 4. који гласе:
„Захтев за акредитацију центра изузетних вредности који је
у саставу научноистраживачке организације, без својства правног
лица, подноси научноистраживачка организација у чијем је саста
ву центар изузетних вредности.
За научноистраживачке организације из области одбране и
Војске Србије, које немају својство правног лица, захтев за акре
дитацију подноси министарство надлежно за послове одбране.”
Досадашњи ст. 3–15. постају ст. 5–17.
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Члан 6.
Члан 24. мења се и гласи:
„Матични научни одбор има најмање седам, а највише 15
чланова, у зависности од тога за коју се научну област, грану или
дисциплину образује.
Председник, заменик председника и чланови матичног науч
ног одбора су истраживачи у звању научног саветника или редов
ног професора универзитета.
Министарство расписује јавни позив за предлагање кандида
та за чланове матичних научних одбора.
Јавни позив, поред рока за достављање предлога кандида
та, садржи и следеће податке: име и презиме кандидата, научно,
односно наставно звање, организацију запослења, имејл адресу,
контакт телефон, краћу научну биографију и област науке којом се
кандидат за члана матичног научног одбора бави.
Право да предлажу кандидате за чланове матичних научних
одбора имају научна и наставно-научна већа научноис траживачке
организације и истраживачи у научном, односно наставном звању.
После спроведеног јавног позива, чланове матичних научних
одбора именује министар са листе кандидата коју је утврдио На
ционални савет.
Приликом именовања чланова матичних научних области во
ди се рачуна о родној равноправности и равномерној заступљено
сти научних грана и дисциплина у оквиру научне области, као и о
компетентности истраживача за научну област, грану и дисципли
ну за коју се образује матични научни одбор.
Мандат председника, заменика председника и чланова ма
тичних научних одбора траје пет година.
Председника и заменика председника матичног научног од
бора бирају чланови матичног научног одбора, већином гласова
свих чланова матичног научног одбора.
Министар може разрешити председника и члана матичног
научног одбора, и пре истека мандата из става 8. овог члана, и то:
на лични захтев, ако не долази редовно на седнице или ако прекр
ши пословник о раду матичног научног одбора.”
Члан 7.
У члану 25. став 1. тачка 6) мења се и гласи:
„6) предлаже члана у Комисију за утврђивање предлога годи
шње листе категорисаних часописа;”.
Члан 8.
У члану 27. тачка 6) речи: „из члана 10. став 2. тач. 1)–3)” за
мењују се речима: „из члана 10. став 2. тач. 1)–4)”.
После тачке 6) додају се тач. 6а) и 6б) које гласе:
„6а) образује Комисију за утврђивање предлога годишње ли
сте категорисаних часописа (у даљем тексту: Комисија). Чланове
Комисије именује министар тако што сваки матични научни одбор
предлаже свог представника, из реда чланова матичног научног
одбора. Председника Комисије именује министар из реда чланова
које су предложили матични научни одбори. Приликом именова
ња чланова Комисије води се рачуна о равномерној заступљености
научних области и о родној равноправности;
6б) доноси акт о утврђивању годишње листе категорисаних
часописа, на предлог Комисије из тачке 6а) овог члана;”.
Тачка 7) мења се и гласи:
„7) води Регистар научноистраживачких организација и Ре
гистар истраживача, који су део електронске базе података, у скла
ду са овим законом”.
Члан 9.
У члану 27а став 9. брише се.
Члан 10.
У члану 27б став 1. тачка 6) брише се.
Члан 11.
У члану 27г после става 2. додаје се нови став 3. који гласи:
„Два члана управног одбора Центра из реда запослених, би
рају се већином гласова свих запослених у Центру.”
Досадашњи ст. 3–12. постају ст. 4–13.
Члан 12.
У члану 30. став 1. тачка 3) реч: „интегрисани” брише се.
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Члан 13.
У члану 35. став 4. мења се и гласи:
„Када је оснивач института Република, акт о оснивању и уки
дању института доноси Влада. Када је оснивач института ауто
номна покрајина или јединица локалне самоуправе, акт о осни
вању и укидању института доноси надлежни покрајински орган,
односно надлежни орган јединице локалне самоуправе.”
„Институт од националног значаја за Републику Србију
Члан 14.
У члану 46а став 1. мења се и гласи:
„Институт од националног значаја за Републику Србију (у
даљем тексту: институт од националног значаја) је врхунска науч
ноистраживачка установа од посебног националног значаја за јед
ну или више сродних научних области која обавља истраживања
од приоритетног значаја за научни, образовни, културни и укупни
друштвено-економски развој Републике Србије.”
У ст. 2, 3. и 4. речи: „национални институт” у одређеном па
дежу замењују се речима: „институт од националног значаја” у од
говарајућем падежу.
Члан 15.
Члан 46б мења се и гласи:
„Статус института од националног значаја може стећи на
учни, односно истраживачко-развојни институт, на начин и под
условима прописаним овим законом.
Акт о стицању статуса института од националног значаја до
носи Влада.
Институт који је стекао статус института од националног
значаја уписује се у Регистар научноистраживачких организација
Министарства.
Институт који је, у складу са овим законом, стекао статус ин
ститута од националног значаја, уз назив института уноси и озна
ку: „Институт од националног значаја за Републику Србију”.
Институт од националног значаја има органе у складу са
овим законом.
Институт од националног значаја финансира се у складу са
овим законом.”
Члан 16.
Члан 46в мења се и гласи:
„Статус института од националног значаја може стећи науч
ни, односно истраживачко-развојни институт, ако поред услова из
члана 46а ст. 1. и 2. овог закона, испуњава и следеће услове:
1) да је уписан у Регистар научноистраживачких организаци
ја Министарства;
2) да га је основала Република и да послује средствима у јав
ној својини;
3) да обавља истраживања из научне области за коју је осно
ван, најмање 20 година пре подношења пријаве (захтева) за акре
дитацију за стицање статуса института од националног значаја за
Републику Србију;
4) да има дугорочни програм научноистраживачког рада, уса
глашен с циљевима и приоритетима који су утврђени Стратегијом;
5) да резултатима научноистраживачког рада доприноси раз
воју науке, односно доприноси општем фонду знања, као и развоју
технологије;
6) да има успостављену и развијену међународну научну са
радњу;
7) да у дужем временском периоду остварује међународно
признате научне резултате;
8) да има у радном односу са пуним радним временом најма
ње 50 истраживача у научним, односно наставним звањима, ком
петентних за област науке или научне дисциплине којима се бави;
9) да има програм развоја образовног и научноистраживачког
подмлатка;
10) да има одговарајући простор, опрему и друга средства за
остваривање програма од општег интереса и приоритетних про
грама који су утврђени Стратегијом;
11) да има научно-информативну документацију или библио
течко-информациони центар.”
Члан 17.
Члан 46г мења се и гласи:
„Институт од националног значаја подлеже поступку акреди
тације (редовни и ванредни поступак), у складу са овим законом.
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Захтев за акредитацију ради стицања статуса института од
националног значаја може поднети научни, односно истраживач
ко-развојни институт који је уписан у Регистар научноис тражи
вачких организација Министарства.
Испуњеност услова прописаних овим законом и актом ко
јим се уређује вредновање научноистраживачког рада и поступак
акредитације утврђује Одбор за акредитацију научноистраживач
ких организација и доноси одлуку о акредитацији института ради
стицања статуса института од националног значаја.
На основу позитивне одлуке о акредитацији, а на предлог
Министарства, Влада доноси акт о стицању статуса института од
националног значаја.
Статус института од националног значаја, институт може из
губити ако престане да испуњава услове прописане овим законом,
односно ако Одбор за акредитацију у редовном или ванредном по
ступку донесе негативну одлуку о акредитацији тог института.
Акт о одузимању статуса института од националног значаја
доноси Влада, на предлог Министарства.
Акт Владе о стицању или одузимању статуса института од
националног значаја објављује се у „Службеном гласнику Репу
блике Србије.”
Члан 18.
У члану 48. речи: „национални институт” замењују се речи
ма: „институт од националног значаја”.
Члан 19.
У члану 53. став 1. речи: „националном институту” замењују
се речима: „институту од националног значаја”.
После става 4. додају се ст. 5. и 6. који гласе:
„Институт чији је оснивач аутономна покрајина, јединица ло
калне самоуправе, домаће и страно правно и физичко лице има ор
гане утврђене овим законом.
У научноистраживачким организацијама из области одбране
и Војске Србије органи института формирају се у складу са Зако
ном о одбрани и Законом о Војсци Србије.”
Члан 20.
У члану 54. став 2. мења се и гласи:
„У научном и истраживачко-развојном институту већину
чланова управног одбора које одређује Влада, као своје представ
нике морају чинити истраживачи у научним, односно наставним
звањима, компетентни за област науке којом се институт бави.”
После става 2. додаје се нови став 3. који гласи:
„У институту од националног значаја председник и чланови
управног одбора су истраживачи у звању научног саветника или
редовног професора универзитета, компетентни за област науке
или научне дисциплине којима се институт бави.”
Досадашњи ст. 3–7. постају ст. 4–8.
Члан 21.
У члану 56. ст. 2. и 3. мењају се и гласе:
„Директор се именује на основу јавног конкурса. Mандат ди
ректора траје четири године и може се именовати највише два пу
та у научној каријери у истом институту.
За директора научног и истраживачко-развојног института мо
же бити именовано лице у научном или наставном звању, а за дирек
тора института од националног значаја може бити именовано лице у
звању научни саветник или редовни професор универзитета.”
После става 8. додају се нови ст. 9. и 10. који гласе:
„Управни одбор, на основу претходне сагласности Мини
старства, доноси одлуку о именовању директора института и да
туму ступања на дужност, у року од 15 дана од дана пријема акта о
давању претходне сагласности.
Управни одбор је дужан да распише јавни конкурс за дирек
тора института, најмање три месеца, пре истека мандата директо
ра института.”
Досадашњи ст. 9–15. постају ст. 11–17.
После досадашњег става 15. који постаје став 17. додаје се
став 18. који гласи:
„Управни одбор подноси Министарству предлог за разреше
ње директора са образложењем и потребним доказима и докумен
тацијом који поткрепљују разлоге за разрешење директора инсти
тута и мишљењем научног већа института, осим када се директор
разрешава на лични захтев.”
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Члан 22.
После члана 56. додаје се члан 56а који гласи:

„Члан 56а
Директор института који је организован као установа:
1) представља и заступа институт;
2) организује и руководи радом института;
3) стара се о законитости и одговоран је за законит рад ин
ститута;
4) извршава одлуке управног одбора института;
5) стара се о спровођењу научноистраживачке делатности и о
укупном раду института;
6) одговоран је за финансијско-материјално пословање ин
ститута;
7) доноси акт о организацији и систематизацији радних ме
ста у институту и друге опште акте, у складу са законом и стату
том института;
8) одлучује о правима и обавезама запослених у институту, у
складу са законом којим се уређује рад и овим законом.”
Члан 23.
У члану 57. став 1. мења се и гласи:
„Када директору института истекне мандат од четири године
на који је именован, а управни одбор по расписаном јавном кон
курсу није предложио кандидата за директора института или када
је директор разрешен дужности пре истека мандата или када Ми
нистарство одбије да да претходну сагласност на одлуку управног
одбора института којом се предлаже директор института, управни
одбор, уз сагласност Министарства, именује вршиоца дужности
директора на период од шест месеци и у том року управни одбор
је дужан да распише јавни конкурс и именује директора институ
та.”
Став 4. мења се и гласи:
„За вршиоца дужности директора научног и истраживачкоразвојног института може бити именовано лице у научном, одно
сно наставном звању, а за вршиоца дужности директора института
од националног значаја може бити именовано лице у звању науч
ног саветника или редовног професора универзитета.”
Члан 24.
У члану 58. став 2. речи: „националном институту” замењују
се речима: „институту од националног значаја”.
Став 7. брише се.
У ставу 8. који постаје став 7. речи: „националног института”
замењују се речима: „института од националног значаја”.
Члан 25.
У члану 59. став 1. тачка 7) мења се и гласи:
„7) даје мишљење управном одбору о кандидатима за дирек
тора научног, истраживачко-развојног института и института од
националног значаја, као и мишљење о разрешењу директора на
ведених института;”.
Члан 26.
У члану 60. став 2. брише се.
Члан 27.
У члану 62. став 6. мења се и гласи:
„Облик и начин вођења регистара из става 1. овог члана, као
и поступак уписа и брисања из тих регистара прописује мини
стар.”
После става 6. додају се нови ст. 7. и 8. који гласе:
„У Регистру научноистраживачких организација води се еви
денција о следећим подацима: назив, односно пословно име науч
ноистраживачке организације, адреса научноистраживачке орга
низације, матични број, врста научноистраживачке организације,
облик организовања, односно правна форма, научна област којом
се научноистраживачка организација бави, број и датум акта о
акредитацији научноистраживачке организације, датум уписа на
учноистраживачке организације у Регистар научноистраживачких
организација и напомене о статусним променама научноистражи
вачке организације, износ средстава којима се на годишњем нивоу
финансира научноистраживачка организација из средстава буџета
Републике Србије по свим основама.
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У Регистру истраживача води се евиденција о следећим по
дацима: име и презиме истраживача, име једног родитеља, пол,
јединствени матични број грађана, број пасоша за стране држа
вљане, идентификациони број истраживача, научно или наставно
звање, датум стицања звања и институција у којој је стечено, на
учноистраживачка организација у којој је истраживач запослен и
адреса пребивалишта, листа научних публикација, патената и тех
ничких решења које је истраживач остварио у свом научноистра
живачком раду.”
Досадашњи став 7. који постаје став 9. мења се и гласи:
„Регистри из става 1. овог члана део су електронске базе пода
така коју води Министарство у складу са овим законом. Подаци из
регистара су отворени подаци, јавно доступни на интернет презен
тацији Министарства у машински обрадивом облику за коришћење
и даље објављивање. Од података из Регистра истраживача доступ
ни су јавности сви подаци осим података о полу, јединственом ма
тичном броју грађанина и броју пасоша за стране држављане.”
Члан 28.
Члан 63. мења се и гласи:
„Министарство образује базе података у оквиру реализације
програма утврђених у члану 10. овог закона. Ове базе садрже по
датке о научним резултатима истраживача и пројеката који се ре
ализују у оквиру програма, а на основу којих се врши евалуација
научне успешности и одређује финансирање. У бази истраживача
ангажованих у реализацији програма утврђених у члану 10. овог
закона води се евиденција о следећим подацима: име и презиме
истраживача, идентификациони број истраживача, научно или на
ставно звање, научноистраживачка организација у којој је истра
живач запослен, шифре пројеката на којима је истраживач ангажо
ван, остварене научне публикације, патенти, техничка решења и сл.
У бази пројеката који се реализују у оквиру програма води се еви
денција о следећим подацима: име и презиме, идентификациони
број истраживача и звање руководиоца пројекта, научноистражи
вачка организација која је носилац пројекта, апстракт пројекта са
подацима о научном значају и примењивости истраживања која се
спроводе, списак научноистраживачких организација и истражива
ча ангажованих на пројекту (име и презиме, научно или наставно
звање, идентификациони број истраживача), листа научних публи
кација, патената, техничких решења и сл. остварених током реа
лизације пројекта и евиденција о износу средстава на годишњем
нивоу којим је пројекат финансиран из буџета Републике Србије.
Базе података из става 1. овог члана део су електронске ба
зе података коју води Министарство, у складу са овим законом.
Подаци из база су отворени подаци, јавно доступни на интернет
презентацији Министарства у машински обрадивом облику за ко
ришћење и даље објављивање.”
Члан 29.
У члану 66. став 1. мења се и гласи:
„Подаци из Регистра научноис траживачких организација и
Регистра истраживача су отворени подаци, јавно доступни на ин
тернет презентацији Министарства у машински обрадивом облику
за коришћење и даље објављивање. Од података из Регистра ис
траживача доступни су јавности сви подаци осим података о полу,
јединственом матичном броју грађанина и броју пасоша за стране
држављане.”
Члан 30.
У члану 70. ст. 1, 2. и 3. мењају се и гласе:
„Звање истраживач – приправник стиче кандидат који има за
вршен други степен академских студија који му омогућава упис на
докторске академске студије, са просечном оценом најмање (8) и
има уписане докторске студије. Истраживач – приправник бира се
на период од три године, без права на реиз бор, а звање стиче од
луком научног већа института, односно наставно-научног већа фа
култета, на основу извештаја комисије коју је то веће именовало.
Звање истраживач – сарадник може стећи кандидат који је у
статусу студента докторских академских студија, има пријављену
тему докторске дисертације, а који је претходне степене студија
завршио са укупном просечном оценом најмање осам (8), бави се
научноистраживачким радом и има бар један објављен рецензиран
научни рад. Истраживач – сарадник бира се на период од четири
године, без права на реизбор, а звање стиче одлуком научног већа
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института или наставно-научног већа факултета, на основу изве
штаја комисије коју је то веће именовало.
Истраживач – сарадник је у обавези да у року утврђеним
прописима о високом образовању заврши докторске академске
студије и има објављене научне радове.”
Став 4. брише се.
У ставу 6. који постаје став 5. тачка 8) после речи: „руково
ђење пројектима” додају се речи: „подпројектима или пројектним
задацима”, а речи: „и учешће у извођењу магистарских теза или
докторских дисертација” бришу се.
У ставу 7. који постаје став 6. тачка 8) после речи: „руковође
ње пројектима”, додају се речи: „или подпројектима”.
Досадашњи став 8. постаје став 7.
У ставу 9. који постаје став 8. речи: „из става 8.” замењују се
речима: „из става 7.”
Члан 31.
У члану 76. став 1. мења се и гласи:
„Извештај комисије садржи: име и презиме кандидата за из
бор у научно звање, податке о садашњем и претходном запослењу,
преглед стручног и научног рада, оцену научног и стручног рада
кандидата за претходни изборни период, оцену о томе да ли су ис
пуњени услови за стицање научног звања, као и предлог научном
већу за одлучивање.”
Члан 32.
У члану 81. став 1. мења се и гласи:
„Извештај комисије садржи: име и презиме кандидата за из
бор у истраживачко звање, податке о садашњем и претходном за
послењу, преглед стручног и научног рада, оцену стручног и на
учног рада кандидата за претходни изборни период, оцену о томе
да ли су испуњени услови за стицање истраживачког звања, као и
предлог научном већу за одлучивање.”
Члан 33.
У члану 86. ст. 1. и 2. мењају се и гласе:
„Звање научног сарадника и вишег научног сарадника стиче
се за период од пет година, без ограничења броја реиз бора, а зва
ње научног саветника је трајно.
Реизбор је поступак поновног стицања истог звања за кан
дидате који нису стекли више научно звање. Ближи услови за
реизбор, као и поступак реизбора уређују се актом о поступку и
начину вредновања, и квантитативном исказивању научноистра
живачких резултата истраживача који доноси министар.”
Ставови 3. и 4. бришу се.
У досадашњем ставу 5. који постаје став 3. после речи: „на
учног сарадника”, запета се замењује словом „и”, а речи: „истра
живач – сарадник” и речи: „у прописаним роковима” бришу се.
Досадашњи став 6. постаје став 4.
Члан 34.
У члану 87. став 1. речи: „пре истека рока из члана 86. ст. 1–3
овог закона”, замењују се речима: „пре истека периода на који су
бирани у одређено звање”.
Члан 35.
Члан 88. мења се и гласи:
„Научно, односно истраживачко звање може се одузети:
1) ако се сазнају нове чињенице, односно појаве докази из ко
јих произлази да у тренутку избора у звање кандидат није испуњавао
услове прописане овим законом и актом о поступку и начину вред
новања и квантитативном исказивању научноистраживачких резул
тата истраживача који је био на снази у моменту избора у звање;
2) ако се утврди да научни радови на основу којих је канди
дат изабран у звање представљају плагијат или садрже другу вр
сту етичких огрешења (радови су погрешни, а нису дате накнадне
исправке и др.).
Поступак одузимања научног звања спроводи Комисија за
стицање научних звања, а поступак одузимања истраживачког зва
ња спроводи надлежни матични научни одбор (у даљем тексту:
надлежна тела).
Поступак одузимања истраживачког, односно научног звања
може покренути научно веће института, односно наставно-научно
веће факултета, као и лице које има докторат наука и лице које има
истраживачко, односно научно звање.
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Поступак из става 3. овог члана покреће се подношењем
образложеног захтева Одбору за етику у науци, са приложеним
доказима и документацијом којима се поткрепљују чињенице за
одузимање звања.
Ако Одбор за етику у науци утврди да постоје релевантне
чињенице из става 1. тач 1) и 2) овог члана за одузимање звања,
доноси закључак о спровођењу поступка за одузимање звања, а
образложени захтев, са документацијом, као и закључак о спрово
ђењу поступка за одузимање звања прослеђује Комисији за стица
ње научног звања, односно надлежном матичном научном одбору,
у зависности да ли је поступак покренут за одузимање научног
или истраживачког звања.
Надлежна тела из става 2. овог члана, дужна су да у року од 60
дана од дана пријема Закључка Одбора за етику у науци о покрета
њу поступка за одузимање звања и образложеног захтева, са дока
зима и документацијом, донесу одговарајућу одлуку. Одлука може
бити позитивна којом се усваја захтев за одузимање звања или нега
тивна којом се захтев за одузимање звања одбија као неоснован. Од
лука надлежних тела из става 2. овог члана доставља се подносиоцу
предлога захтева за одузимање звања и Одбору за етику у науци.
Одлука о одузимању звања коју донесу надлежна тела из ста
ва 2. овог члана је коначна, а против те одлуке лице коме је одузе
то звање може покренути управни спор у року од 15 дана од дана
пријема одлуке.
Ако се донесе коначна одлука о одузимању звања, даном ко
начности одлуке, лице коме је одузето звање брише се из Регистра
истраживача и престаје му право на пројектно финансирање по
основу научноистраживачког рада, и распоређује се на упражњено
радно место које одговара његовој стручној спреми, у складу са
општим актом института, а ако таквог радног места нема, престаје
му радни однос у институту.”
Члан 36.
После члана 88. додају се назив и чл. 88а и 88б који гласе:
„Одбор за етику у науци
Члан 88а
Национални савет доноси Кодекс понашања у научноистра
живачком раду (у даљем тексту: Кодекс).
Кодекс дефинише принципе интегритета у научноистраживач
ком раду у циљу очувања достојанства професије, развијања и уна
пређивања морално-етичких вредности, заштите вредности знања и
уважавања и подизања свести о одговорности истраживача у научно
истраживачком раду, уз поштовање принципа академске честитости.
Ради праћења и спровођења норми Кодекса из става 1. овог
члана, Министарство образује Одбор за етику у науци.
Одбор за етику у науци има председника и 12 чланова, из ре
да истраживача у звању научног саветника и редовног професора
универзитета и академика.
Чланове Одбора за етику у науци именује и разрешава ми
нистар.
У Одбор за етику у науци министар именује: шест чланова
на предлог Заједнице института Србије, шест чланова на предлог
Конференције универзитета Србије, а једног члана предлаже Срп
ска академија наука и уметности.
Одбор за етику у науци има председника кога бира из реда
својих чланова, у складу са пословником о свом раду.
Мандат председника и чланова Одбора за етику у науци траје
четири године, са могућношћу још једног избора.
Председник и члан Одбора за етику у науци може бити разре
шен и пре истека мандата, и то: на лични захтев, на образложени
захтев овлашћеног предлагача или образложени захтев већине од
укупног броја чланова Одбора за етику у науци.
Одбор за етику у науци доноси пословник о раду којим се
уређује поступак и начин одлучивања у случају нарушавања пра
вила добре научне праксе, утврђене Кодексом из става 1. овог чла
на, као и друга питања од значаја за рад Одбора за етику у науци.
Члановима Одбора за етику у науци не припада накнада за рад.
Члан 88б
Одбор за етику у науци, кад утврди да истраживач крши пра
вила и норме Кодекса понашања у научноистраживачком раду,
овлашћен је дa:
1) изриче јавну опомену;
2) доноси закључак о покретању поступка за одузимање ис
траживачког, односно научног звања, по захтеву научног већа
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института, односно наставно-научног већа факултета и лица која
имају докторат наука или истраживачко, односно научно звање;
3) предложи забрану учешћа у раду тела која су задужена за
старање о квалитету научноистраживачког рада (Национални са
вет за научни и технолошки развој, Комисија за стицање научних
звања, Одбор за акредитацију научноистраживачких организација
и матични научни одбори);
4) предложи забрану коришћења средстава за науку и истра
живање опредељена према прописима о научноистраживачкој де
латности на пројектима Министарства, за период од пет година.
Коначну одлуку о предлозима Одбора за етику у науци из
става 1. тач. 3) и 4) овог члана доноси Министарство.”
Члан 37.
У члану 91. став 1. речи: „националном институту” замењују
се речима: „институту од националног значаја”.
Члан 38.
У члану 92. став 1. речи: „националном институту” замењују
се речима: „институту од националног значаја”.
Члан 39.
У члану 93. став 2. мења се и гласи:
„Истраживачу из става 1. овог члана у звању научног савет
ника који је у току радне каријере постигао врхунске међународно
признате научне резултате и у последњих пет година рангиран је у
највише категорије истраживача, према критеријумима Министар
ства, на предлог научног већа може бити продужен радни однос до
навршених 67 година живота, уз претходно прибављено мишљење
надлежног матичног научног одбора.”
После става 2. додаје се нови став 3. који гласи:
„Одлуку о продужењу радног односа истраживача из става
2. овог члана доноси директор института, а одлуку о продужетку
радног односа истраживача који је на дужности директора инсти
тута доноси управни одбор института, на основу претходно при
бављеног мишљења надлежног матичног научног одбора.”
Досадашњи став 3. постаје став 4.
Члан 40.
У члану 98. ст. 1, 3. и 5. мењају се и гласе:
„Програм основних истраживања и усмерених основних ис
траживања, Програм истраживања у области технолошког развоја,
Програм трансфера знања и технологија и подстицања примене
резултата научноистраживачког рада и Програм дугорочних ис
траживања од националног и стратешког интереса за Републику
Србију финансирају се путем пројектног финансирања.
Пројектно финансирање обухвата финансирање научнои
страживачког рада истраживача и финансирање директних мате
ријалних трошкова истраживања, с тим што од укупних средста
ва за реализацију пројекта најмање 20% мора бити опредељено за
финансирање директних материјалних трошкова истраживања.
Финансирање програма из става 1. овог члана врши се у
складу са актом о њиховом избору, вредновању и финансирању
који доноси министар, за сваки нови циклус истраживања.”
Ставови 6. и 7. бришу се.
Члан 41.
У члану 102. став 1. мења се и гласи:
„Финансирање научноистраживачког рада центра изузетних
вредности врши се у складу са актом о критеријумима и мерили
ма за додељивање, потврђивање и финансирање центра изузетних
вредности који доноси Национални савет.”
Члан 42.
У члану 104. став 1. мења се и гласи:
„За финансијска средства из буџета Републике намењена ре
ализацији програма од општег интереса утврђених у члану 2. овог
закона конкуришу, под једнаким условима, научноистраживачке
организације које су уписане у Регистар научноистраживачких ор
ганизација. Истраживачко-развојни центри и иновациони центри
који су основани и обављају делатност у складу са законом којим
се уређује иновациона делатност могу конкурисати за све програ
ме од општег интереса, осим за Програм дугорочних истраживања
од националног и стратешког значаја за Републику Србију. За реа
лизацију Програма основних истраживања и усмерених основних
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истраживања истраживачко-развојни центри и иновациони центри
могу да конкуришу као учесници на пројектима који имају за ис
ход резултате из области иновационе делатности.”
У ставу 2. речи: „лица која су завршила основне студије и на
стављају усавршавање на магистарским, дипломским академским,
специјалистичким академским студијама или докторским студија
ма” замењују се речима: „лица која су завршила основне академ
ске студије и мастер академске студије, као и интегрисане студије
и која су уписала докторске академске студије.”
Став 3. мења се и гласи:
„За финансијска средства из буџета Републике намењена реа
лизацији програма од општег интереса утврђених у члану 2. тачка
14) овог закона могу конкурисати научноис траживачке организа
ције које су уписане у Регистар научноистраживачких организа
ција, издавачке организације, научна и научно-стручна друштва,
у сарадњи са научноис траживачким организацијама. За програм
утврђен у тачки 15) могу конкурисати научна и научно-струч
на друштва која промовишу и популаризују науку и старају се о
очувању научне и технолошке баштине, као и специјализоване ор
ганизације и удружења која се баве додатним образовањем и уса
вршавањем талентованих ученика и студената за бављење научно
истраживачким радом.”
Члан 43.
У члану 107а став 1. речи: „члана 11.” замењују се речима:
„члана 30.”
Члан 44.
У члану 109. после става 4. додаје се став 5. који гласи:
„Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе могу
да распишу конкурсе и за друге програме и пројекте, усаглашене
са њиховим развојним и програмским документима ако за реали
зацију тих програма и пројеката имају обезбеђена средства у буџе
ту аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе.”
Члан 45.
Институти који су уписани у Регистар научноистраживачких
организација у складу са Законом о научноистраживачкој делатно
сти („Службени гласник РС”, бр. 110/05, 50/06 – исправка и 18/10)
усагласиће статут и друге опште акте са овим законом у року од
годину дана од дана ступања на снагу овог закона.
Члан 46.
Влада ће донети Стратегију научног и технолошког разво
ја Републике Србије у року од деведесет дана од дана ступања на
снагу овог закона.
Члан 47.
Министар ће донети подзаконске акте прописане овим зако
ном у року од годину дана од дана ступања на снагу овог закона.
Програме од општег интереса, утврђене у члану 2. став 2.
тач. 1)–2) овог закона, министар ће утврдити и донети подзакон
ски акт о избору, вредновању научноис траживачких резултата и
финансирању наведених програма у року од 90 дана од дана сту
пања на снагу овог закона.
Министар ће донети акт о поступку и начину вредновања, и
квантитативном исказивању научноистраживачких резултата ис
траживача у року од 60 дана од дана ступању на снагу овог закона.
Члан 48.
Влада ће именовати председника и чланове Националног са
вета у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог закона.
Члан 49.
Министар ће именовати председника и чланове матичних на
учних одбора у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог за
кона.
Даном доношења акта из става 1. овог члана, председнику
и члановима матичних научних одбора, именованим у складу са
Законом о научноис траживачкој делатности („Службени гласник
РС”, бр. 110/05, 50/06 – исправка и 18/10), престаје мандат.
Члан 50.
Поступци који су започети за стицање научних, односно
истраживачких звања, према прописима који су важили до дана
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ступања на снагу овог закона, окончаће се по тим прописима, у ро
ку од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона.
После истека рока из става 1. овог члана, започети и нови по
ступци за стицање научних звања, окончаће се у складу са овим
законом.
Лица која су стекла научна, односно истраживачка звања по
Закону о научноистраживачкој делатности („Службени гласник
РС”, бр. 110/05, 50/06 – исправка и 18/10) и Закону о војним шко
лама и војним научноистраживачким установама („Службени лист
СРЈ”, бр. 80/94 и 74/99 и „Службени лист СЦГ”, број 44/05), задр
жавају то звање за период на који су изабрана.
Изузетно од ст. 1. и 2. овог члана, истраживач – сарадник који
је то звање стекао пре ступања на снагу овог закона, има право на
један реизбор у трајању од три године.
Члан 51.
Финансирање пројеката који се реализују у оквиру Програма
основних истраживања, Програма истраживања у области техно
лошког развоја и Програма суфинансирања интегралних и интер
дисциплинарних истраживања у циклусу истраживања од 2011.
године наставља се до 30. јуна 2016. године, на начин и под усло
вима прописаним актом о финансирању наведених програма доне
тим пре ступања на снагу овог закона.
Члан 52.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”.
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На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије,
доносим

УКАЗ
о проглашењу Закона о изменама и допунама
Закона о пољопривредном земљишту
Проглашава се Закон о изменама и допунама Закона о по
љопривредном земљишту, који је донела Народна скупштина Ре
публике Србије на Десетој седници Другог редовног заседања у
2015. години, 29. децембра 2015. године.
ПР број 196
У Београду, 30. децембра 2015. године
Председник Републике,
Томислав Николић, с.р.

З А К О Н
о изменама и допунама Закона о пољопривредном
земљишту
Члан 1.
У Закону о пољопривредном земљишту („Службени гласник
РС”, бр. 62/06, 65/08 – др. закон и 41/09), у члану 1. после става 1.
додаје се нови став 2, који гласи:
„Пољопривредно земљиште је добро од општег интереса за
Републику Србију које се користи за пољопривредну производњу
и не може се користити у друге сврхе, осим у случајевима и под
условима утврђеним овим законом.”
Досадашњи ст. 2. и 3. постају ст. 3. и 4.
Члан 2.
У члану 2. тачка 11), тачка на крају замењује се тачком и за
петом.
После тачке 11) додају се тач. 12) и 13), које гласе:
„12) књига поља јесте документ о планирању и праћењу сва
кодневних активности у биљној производњи и оствареним прино
сима током године, а нарочито у ратарској, повртарској и воћар
ској производњи;
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13) плодоред јесте правилно, просторно и временско смењи
вање усева у биљној производњи.”
Члан 3.
У члану 60. став 1. мења се и гласи:
„Пољопривредним земљиштем Републике Србије (у даљем
тексту: пољопривредно земљиште у државној својини) располаже
и управља Република Србија преко Министарства.”
У ставу 3. тачка на крају замењује се запетом и додају се ре
чи: „као и дипломираног инжењера пољопривреде.”
У ставу 6. речи: „из става 7.” замењују се речима: „из става 5.”
После става 6. додаје се нови став 7, који гласи:
„Ако јединица локалне самоуправе не донесе програм из ста
ва 2. овог члана, у складу са одредбама овог члана, Министарство
без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана истека рока
за доношење годишњег програма заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта, односно од дана истека рока за доно
шење одлуке о расписивању јавног огласа, обавештава министра
надлежног за послове финансија који у року од 15 дана, привреме
но обуставља пренос трансферних средстава из буџета Републике
Србије, односно припадајућег дела пореза на зараде тој јединици
локалне самоуправе док ту обавезу не изврши.”
После досадашњег става 7. који постаје став 8. додаје се став
9, који гласи:
„Подаци из става 8. овог члана обухватају табеларне податке
о пољопривредном земљишту, дигиталне катастарске планове, ор
то-фото снимке, листове непокретности, алфанумеричке податке о
катастарским парцелама и др.”
Члан 4.
У члану 61. после става 2. додаје се нови став 3, који гласи:
„Пољопривредно земљиште у државној својини из ст. 1. и 2.
овог члана даје се на коришћење без плаћања накнаде јавним пози
вом који расписује надлежни орган јединице локалне самоуправе.”
Досадашњи став 3. који постаје став 4. мења се и гласи:
„Одлуку из ст. 1. и 2. овог члана доноси надлежни орган је
динице локалне самоуправе уз сагласност Министарства.”
После става 4. додају се ст. 5, 6, 7, 8, 9, 10. и 11, који гласе:
„Ако пољопривредно земљиште у државној својини није би
ло издато најмање последње три агроекономске године и није би
ло предмет коришћења, јавним надметањем по почетној цени од 0
динара, то пољопривредно земљиште може се дати на коришћење
за пољопривредну производњу физичким и правним лицима која
су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у
активном статусу, на период до пет година.
Пољопривредно земљиште из става 5. овог члана под истим
условима може се дати и лицима која се баве производњом енер
гије из обновљених извора од биомасе и сточарства, с тим да пе
риод коришћења може да буде до 30 година, уз одобрење за инве
стиционе радове које даје Министарство и то у складу са чланом
67. овог закона.
Одлуку о давању на коришћење пољопривредног земљишта
из ст. 5. и 6. овог члана доноси надлежни орган јединице локалне
самоуправе уз сагласност Министарства.
На основу правоснажних одлука из ст. 4, 5. и 6. овог члана,
Министарство и корисник закључују уговор о коришћењу пољо
привредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде.
Период коришћења пољопривредног земљишта из става 5.
овог члана може се продужити до 25 година ако пољопривредни
инспектор утврди да корисник то земљиште користи у пољопри
вредне сврхе, а за површине преко 10 ha период коришћења по
љопривредног земљишта може се продужити само ако корисник
добије одобрење за инвестиционе радове које даје Министарство
и то у складу са чланом 67. овог закона.
Ако се период коришћења пољопривредног земљишта про
дужи у складу са ставом 9. овог члана, корисник за период за који
је продужено коришћење тог земљишта плаћа закупнину за пољо
привредно земљиште у државној својини, и то:
1) за површину до 10 ha – у висини од 10% од просечно по
стигнуте цене закупа по хектару у јединици локалне самоуправе
на којој се земљиште налази;
2) за површину од 10 ha до 50 hа – у висини од 40% од про
сечно постигнуте цене закупа по хектару у јединици локалне са
моуправе на којој се земљиште налази;

