
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ 

Број:04-272/1 

Дана, 16.6.2020. године 

 

 

      Савету Филозофског факултета 

 

 

ПРЕДМЕТ: Предлог за расподелу материјалних трошкова истраживања по Уговору о 

реализацији и финансирању научноистраживачког рада НИО у 2020. години 

 

Усвајањем новог Закона о науци и истраживањима ("Сл. гласник РС", број 49/19) измењен 

је начин финансирања научноистраживачког рада те је финансирање преко научноистраживачких 

пројеката престало почев од 1.1.2020. године. Ради наставка финансирања научноистраживачког 

рада у 2020. години Министарство просвете, науке и технолошког развоја донело је Одлуку о 

финансирању научноистраживачког рада у 2020. години (број: 451-03-68/2020-14 од 16.1.2020. 

године) и потписало је са Факултетом дана 24.1.2020. године, Уговор о реализацији и 

финансирању научноистраживачког рада НИО у 2020. години. 

Уговором је предвиђена следећа структура финансирања: 

1. накнаде за рад истраживача у бруто износу (средстава за сваког истраживача одређена 

су решењем Министарства); 

2. режијске трошкове рада установе (трошкови рада запослених на стручним 

административним и техничким пословима, трошкови електричне енергије, воде, 

грејања и осталих комуналних услуга); 

3. материјални трошкови истраживања – трошкови који су у функцији истраживања и 

односе се на: набавку потрошног материјала, ситне опреме и ситног инвентара, 

трошкове службеног путовања истраживача, трошкове дисеминације резултата 

истраживања и сличних трошкова у реализацији научноистраживачког рада. 

 

Ради расподеле материјалних трошкова истраживања, а полазећи од Плана 

научноистраживачких активности које су саставни део уговора као и трошкова који произлазе из 

реализације планираних активности предлажемо Савету Факултета да донесе 



 

Одлуку 

о расподели материјалних трошкова истраживања по Уговору о реализацији и финансирању 

научноистраживачког рада НИО у 2020. години 

 

1. За набавку потрошног материјала (папир, тонер и остали потрошни материјал), ситне 

опреме и ситног инвенатара (рачунарска опрема, софтвери, књиге и слично) - најмање 

50%. 

2. За трошкове службених путовања (котизације, боравак на научним конференцијама, 

смештај), трошкови дисеминације резултата истраживања (организовање научних скупова, 

припрема за штампу, претплате на стручне и електронске базе часописа и сл.) и друге 

трошкове истраживања – до 50%. 

 

 

      Декан Филозофског факултета 

Проф. др Ивана Живанчевић Секеруш 


