
ПРАВИЛНИК О СУФИНАНСИРАЊУ УЧЕШЋА НА НАУЧНИМ СКУПОВИМА 

И УСАВРШАВАЊИМА У РEПУБЛИЦИ СРБИЈИ И ИНОСТРАНСТВУ 

 
 
 
 

Члан 1. 
 

Овим Правилником се уређују критеријуми и поступак за реализацију и суфинансирање 

учешћа на научним скуповима и усавршавањима у Републици Србији и иностранству 

наставника и сарадника Учитељског факултета Универзитета у Београду. 

 
 

Члан 2. 
 

Учитељски  факултет  Универзитета  у  Београду  учествоваће  у  суфинансирању  учешћа 

наставника и сарадника на научним скуповима и усавршавањима у Републици Србији и 

иностранству, према следећим условима: 

1.   да пријаву подносе наставници, сарадници и истраживачи који су запослени на 
 

Учитељском факултету најмање са 70% радног времена; 
 

2.   да пријављени кандидат има наставно-научно, сарадничко или истраживачко звање; 
 

3.   да пријављени кандидат има рад прихваћен за усмено излагање, излагање по позиву 

или постер уз потврду организатора скупа (позив за учешће на скупу или потврду о 

прихватању рада, односно документ из којег се види да се налази на листи учесника 

скупа; позивно писмо за учешће у радним телима скупа), односно, да кандидат има 

позивно писмо за студијски боравак и усавршавање на другом универзитету или 

други документ којим доказује учешће на научном скупу, односно студијском 

боравку. 

        4.   да пријављени кандидат излаже рад на научном скупу. 
 
 

Члан 3. 
 

Уз захтев за суфинансирање продекану за међународну сарадњу подноси се следећа 

документација: 

1.   попуњен и потписан образац за суфинасирање; 



2. потврда  о  прихватању  рада/позивно  писмо  за  учешће  у  радним  телима 

скупа/позивно писмо за студијски боравак или други документ којим се доказује 

учешће на научном скупу, односно студијском боравку; 

3.   копија програма скупа; 
 

4.   потврда о износу котизације; 
 

5.   предрачун/понуда најповољнијег износа путних трошкова и смештаја. 
 

 
 

Члан 4. 

 

Захтев за суфинансирање учешћа на научним скуповима и усавршавањима подноси се 

најкасније седам дана пре датума одржавања научног скупа и усавршавања. 

Право да добије средства за суфинансирање учешћа на научним скуповима и 

усавршавањима након одржавања научног скупа или усавршавања има кандидат који је 

претходно конкурисао за средства из фондова других институција (Министарство просвете, 

науке и технолошког развоја или друга институција). При том, неопходно је да кандидат уз 

документацију приложи и потврду од друге институције да је суфинансирање или 

финансирање одбијено. 

 

Члан 5. 
 

Предност приликом суфинансирања учешћа на научним скуповима и усавршавањима 

имају: 

- кандидати  који  учествују  на  светским  конгресима  или  председавају  научним  и 

стручним секцијама; 

- кандидати који саопштавају резултате од значаја за пројекте који се реализују на 

Учитељском факултету, а нису финансирани од других релевантних установа 

(Министрства просвете, науке и технолошког развоја РС, Универзитета у Београду 

и др.); 

- млађи научни радници (асистенти приправници и истраживачи приправници до 32 

године, магистри наука до 40 година и доктори наука до 45 година живота). 

 
 

Члан 6. 
 

Суфинансирање обухвата део трошкова котизације, путних трошкова и трошкова боравка 

у укупном износу који је пропорцијалан броју пријављених кандидата и финансијским 

средствима која су предвиђена финасијским планом за текућу годину. 

 



Највећи износ за скупове и усавршавање у Републици Србији и ближем окружењу може се 

одобрити до динарског износа који је еквивалентан вредности до 150 евра. Према овом 

основу средства Учитељског факултета наставници, сарадници и истраживачи могу да 

користе највише једном годишње у складу са финасијским могућностима Факултета. 

 

Највећи износ за скупове и усавршњавање у иностранству може бити одобрен до новчане 

вредности од 600 евра у складу са финансијским планом и финансијским могућностима 

Факултета. 

Изузетно, укупан износ суфинансирања може бити и изнад ове суме уколико кандидат 

учествује на скупу од посебног значаја за афирмацију науке на Факултету, као и за дужи 

студијски боравак кандидата на партнерским универзитетима у иностранству. 

 

Према овом основу средства Учитељског факултета наставници, сарадници и истраживачи 

могу да користе највише једном у две године у складу са финасијским могућностима 

Факултета. 

 

 

Члан 7. 
 

Финансијски план суфинансирања учешћа на научним скуповима и усавршавањима 

утврђује Савет Факултета на предлог продекана за науку и продекана за међународну 

сарадњу према критеријумима из члана 2. овог Правилника, на крају сваке календарске 

године  за  наредну  календарску  годину,   на  основу  броја   пријављених   наставника, 

сарадника и истраживача, и на основу предлога Наставно-научног већа. 

 

Одлуку о суфинансирању учешћа на научним скуповима и усавршавањима доноси декан 

уз сагласност деканског колегијума, у складу са критеријумима из члана 2. овог 

Правилника, финасијским планом и финансијским могућностима Факултета. 

 

По потреби, пре доношења одлуке о суфинансирању декански колегијум може тражити 

мишљење катедри из одговарајуће области. 

 

 

Члан 8. 
 

Реализација суфинансирања прати се путем писмених извештаја и пратеће документације 
 

које носиоци суфинансирања подносе продекану за међународну сарадњу у року од 15 

дана по повратку са скупа односно студијског боравка. Извештај се доставља по утврђеном 

обрасцу. 


