
 
Република Србија 

ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ НАУКЕ 

Београд, Краља Петра 46 

Број: 329/20-1 

Датум: 31.03.2020. године 

 

 

На основу члана 27г став 6. тачка 8 и члана 27б став 1. тачка 2. Закона о 
научноистраживачкој делатности („Службени гласник РС“, бр. 110/06, 50/06, 18/10, 112/15, 
49/19 – други закон, у даљем тексту: Закон), Управни одбор Центра за промоцију науке на 
седници одржаној дана 31. марта 2020. године донео је 

 

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ПРАВИЛНИКА О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗОВАЊЕ 
ПРОЈЕКАТА У ФУНКЦИЈИ ПРОМОЦИЈЕ И ПОПУЛАРИЗАЦИЈЕ НАУКЕ И ТЕХНИКЕ 

 

Члан 1. 

У Правилнику о спровођењу поступка за доделу средстава за реализовање пројеката у 
функцији промоције и популаризације науке и технике број 321/18-1 од 02.04.2018. године и 
362/19-1 од 01.04.2019. године (у даљем тексту: Правилник), у члану 4. став 3, речи: „не буде 
пријављен у више од“ замењују се речима: „буде пријављен у“. 

 

Члан 2. 

У члану 5, став 4. речи: „12 месеци од дана закључивања уговора“ замењују се речима: „до 
краја наредне године у односу на годину пријављивања“. 

 

Члан 3. 

У члану 6, става 1, тачка 1, мења се и гласи:  

„1.  Категорија 1 - Подељена је на две поткатегорије:  

а) Пројекти промоције науке у научним клубовима – која се односи на заинтересована лица 
која не представљају појединачне организације и која могу да реализује своје пројекте у 
просторијама научних клубова у центрима за стручно усавршавање, односно регионалним 
центрима за професионални развој запослених у образовању (у даљем тексту: научни клуб) и  

б) Програми научних клубова – годишњи програми који се састоје од низа различитих 
активности које заједнички, под истим условима, уговарају Центар и научни клубови,“. 

 

  



Члан 4. 

После члана 6, додаје се нови члан 6а који гласи: 

„Изузетно, у 2020. години се неће објављивати Јавни позив за категорију 4, већ ће средства 
намењена за реализацију пројеката из ове категорије бити утрошена за поправку постојећих 
или постављање израђених, а непостављених интерактивних научних експоната. 

Коначна одлука о распореду средстава донеће се на основу пријаве и процене трошкова од 
стране Центра.“. 

 

Члан 5.  

У члану 10. став 1, тачка 4. мења се и гласи: 

4. „Општи утисак: оцена приложеног портфолија и досадашњих референци чланова 
пројектног тима / појединца из области промоције и популаризације науке, процена 
финансијског и организацијског капацитета подносиоца пројектне апликације 
(професионални, технички и стручни капацитет за извођење пројекта), законитост и 
ефикасност коришћења средстава и одрживост ранијих пројеката, процена колико је 
прецизно написана пројектна апликација, оцена фокуса и расписаних циљева 
апликације, прецизност у изражавању, процена ефективности у приказивању 
идеје,оцена укупне конзистентности апликације, веза између квалитета пројектног 
тима као предлагача и пројектне апликације;“. 

У члану 10. став 1, тачка 5 брише се, а досадашња тачка 6. постаје тачка 5. 

 

Члан 6. 

 У члану 16, ставови 2. и 3. се мењају и гласе: 

 „Пре пријаве пројеката који се реализују у научним клубовима (члан 6. став 1. тачка 1. 
Правилника), заинтересовано лице мора да добије писану сагласност научних клубова за 
пријаву и реализацију пројекта у тим клубовима. 

 Приликом пријаве за пројекте који се реализују у научним  клубовима (члан 6. став 1. 
тачка 1. Правилника), заинтересовано лице ће, кроз електронски формулар, означити два 
научна клуба преко којих ће реализовати свој пројект и приложити писану сагласност научних 
клубова.“. 

 

Члан 7. 

 У члану 19, после става 1, додаје се нови став 2, који гласи: 

 „Уколико је пројекат који се оцењује непотпун, не садржи потребне прилоге или не 
представља пројекат промоције науке, исти ће бити оцењен оценом „0“ и неће се рангирати.“. 

 Постојећи ставови 2. до 8. постају ставови 3. до 9. 

 У ставу 6, који постаје став 7, речи: „и као основ“ замењују се речима: „као основ“. 

 Став 8. који постаје став 9, мења се и гласи: 

 „Укупна оцена, односно број бодова, се израчунава тако што се просечне вредности 
оцена које је подносилац пријаве добио од сваког члана програмске комисије за сваки 
појединачни критеријум, осим оцене за структуру буџета, сабирају по следећој формули: 



- просечна оцена за критеријум „пројектна идеја“ – 50% укупне оцене, 

- просечна оцена за критеријум „програм рада“ – 30% укупне оцене, 

- просечна оцена за критеријум „утицај“ – 10% укупне оцене, 

- просечна оцена за критеријум „општи утисак“ – 10% укупне оцене.“. 

 

Члан 8. 

У члану 22, након става 1, додаје се нови став 2. који гласи: 

 „Корисник средстава је дужан да приликом закључивања уговора достави ревидирани 
план активности и буџета, у складу са средствима која су одобрена Актом о финансирању, који 
чини саставни део уговора о реализацији пројекта.“. 

 Постојећи ставови 2. и 3, постају ставови 3. и 4. 

 

Члан 9. 

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања на огласној табли 
Центра.  

 

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА 

 

Др Богољуб Зечевић 


