На основу члана 135. став 2. Закона о науци и истраживањима ("Службени
гласник РС", број 49/19 - у даљем тексту: Закон) и Уредбе о нормативима и стандардима
расподеле средстава акредитованим научноистраживачким организацијама ("Службени
гласник РС", број 90/19), сагласно Закону о буџету Републике Србије за 2020. годину
("Службени гласник РС", број 84/19), а у складу са Одлуком о финансирању
научноистраживачког рада у 2020. години, број 451-03-68/2020-14 од 16.01.2020. године,
уговорне стране:
1) РЕПУБЛИКА СРБИЈА - Министарство просвете, науке и технолошког развоја,
Београд, Немањина 22-26, ПИБ 102199748, матични број: 17329235 (у даљем
тексту: Министарство), које представља министар просвете, науке и технолошког
развоја (у даљем тексту: министар)
Универзитет у Београду, Институт за медицинска истраживања, ПИБ 100222157,
матични број:7017634, кога заступа Диана Бугарски, директор (у даљем тексту:
НИО)
закључују

2)

УГОВОР
О РЕАЛИЗАЦИЈИ И ФИНАНСИРАЊУ
НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА НИО У 2020. ГОДИНИ
Члан 1.
Овим уговором се уређују међусобна права и обавезе уговорних страна у вези
реализације и финансирања научноистраживачког рада НИО у 2020. години, као и начин
и услови преноса средства за рад истраживача, режијске трошкове и материјалне
трошкове истраживања на основу достављеног годишњег Плана рада НИО.
Члан 2.
Министарство финансира научноистраживачки рад НИО у 2020. години на нивоу
исплате НИО за децембар месец 2019. године, у складу са Законом.
Овим
уговором
утврђује
се
следећа
структура
финансирања
научноистраживачког рада НИО, и то:
1) Накнаде за рад истраживача у бруто износу.
2) Режијски трошкови који обухватају: трошкове рада лица запослених код НИО
на стручним, административним и техничким пословима, трошкове електричне
енергије, воде, грејања и осталих комуналних услуга, као и сличних трошкова.
3) Материјални трошкови истраживања - трошкови који су у функцији
истраживања и односе се на: набавку потрошног материјала, ситне опреме и ситног
инвентара, трошкове службених путовања истраживача, трошкове дисеминације
резултата истраживања и сличних трошкова у реализацији научноистраживачког рада
НИО.
Члан 3.
Саставни делови овог уговора су следећи прилози:
Прилог 1. План рада НИО који садржи: опис рада институције са анализом снага,
слабости, прилика и претњи у раду у наредној години; опис планираних
истраживања и очекиваних резултата; опис планова за проширење људских
ресурса и истраживачке инфраструктуре; план за привлачење капиталних
инвестиција на једногодишњем и вишегодишњем нивоу; учешће у научним
скуповима и мобилност истраживача (организовање научних скупова,
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средстава, Министарство ће затражити и повраћај ненаменски утрошених средстава, са
припадајућом затезном каматом.
Члан 10.
Измене и допуне овог уговора врше се путем писаног анекса који закључују
уговорне стране.
Овај уговор је сачињен у 5 (пет) истоветних примерака, од којих су 3 (три) за
Министарство, а 2 (два) за НИО.
У Београду, 24.01.2020. године
Евиденциони број: 451-03-68/2020-14/ 200015
УГОВОРНЕ СТРАНЕ:
За Универзитет у Београду,
Институт за медицинска
истраживања

за МИНИСТАРСТВО

Диана Бугарски, директор

Младен Шарчевић, министар
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