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На седници Савета Факултета медицинских наука у Крагујевцу одржаној
дана 5.12.2017. године донет је

ПРАВИЛНИК О СУФИНАНСИРАЊУ УЧЕШЋА НАСТАВНИКА И
САРАДНИКА ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА НА НАУЧНИМ
СКУПОВИМА И РАДНИМ САСТАНЦИМА РАДНИХ ТЕЛА НАУЧНОГ
СКУПА У ИНОСТРАНСТВУ

Члан 1.
Овим Правилником
регулише се суфинансирање учешћа истраживача
запослених на Факултету медицинских наука (у даљем тексту: Факултет) на
научним скуповима и радним састанцима радних тела научног скупа у
иностранству.
Члан 2.
За коришћење средстава из члана 1. овог Правилника може конкурисати
наставник и сарадник запослен на Факултету који мора имати својство
истраживача у смислу Закона о научно истраживачкој делатности (у даљем тексту:
Истраживач).
Члан 3.
Учешће на научном скупу је у функцији научноистраживачких пројеката
финансираних по програмима од општег интереса за Републику Србију и Факултет.
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Члан 4.
Учешће на научном скупу претходно је верификовано од стране Наставнонаучног већа Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу.

Члан 5.
Истраживач који конкурише за средства из члана 1. овог Правилника мора,
поред сагласности Наставно научног већа Факултета, имати и прихваћен рад за
излагање на научном скупу, или предавање по позиву на научном скупу, односно
да је члан је радног тела научног скупа, што се документује адекватном потврдом
организатора скупа.
Члан 6.
Истраживач који конкурише за средства из члана 1. ово Правилника мора
имати у претходној календарској години објављен најмање један рад или два рада у
претходне три године у часопису из категорије: Међународни часопис изузетних
вредности, Врхунски међународни часопис, Истакнути међународни часопис
Међународни часопис.
Члан 7.
Истраживач који конкурише за средства из члана 1. ово Правилника мора
имати у претходној календарској години објављен најмање један рад или два рада у
претходне три године у часопису из категорије Врхунски национални часопис.
Члан 8.
Максимални износ средстава за учешће на научном скушу је 400 еура у
динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан одобрења средстава.
Члан 9.
Посебном одлуком у складу са финансијским могућностима Факултет утврђује
највиши износ који може да се одобри на име дневница, котизације и путних
трошкова за европске/ваневропске земље као и модел решења којим ће вршити
уплате по одобреним захтевима.
Члан 10.
Истраживачу се средства могу одобрити једном у две године за намене учешћа
на научним скуповима у иностранству, а једном годишње ако се захтев односи на
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предавање по позиву и учешће на састанцима радних тела научног скупа у
иностранству.
Члан 11.
Потребна документација за коришћење средстава су: потписан и оверен
упитник који је саставни део овог Правилника, потписана и оверена одлука
Наставно-научног већа Факултета, потврда о прихватању рада на научном
скупу/позивно писмо за предавање по позиву, односно позивно писмо за учешће у
радним телима скупа, копија програма скупа, апстракт рада на једном од радних
језикa скупа, доказ да Истраживач има у претходној календарској години један рад
или два рада у претходне три године објављена у часопису одговарајуће категорије
наведене у овим критеријумима (фотокопија наслова чланка и имена аутора, као и
пун наслов часописа у којем је рад објављен или потврда издавача да је рад
прихваћен за објављивање), потврда о износу котизације, предрачун путних
трошкова, потписана и оверена изјава декана Факултета да тражена средства нису
обезбеђена из других средстава рачунајући и буџетска средстава.
Члан 12.
Пријаве за учешће истраживача на научним скуповима и радним састанцима
радних тела научног скупа у иностранству са потребном документацијом подноси
се декану, најкасније три месеца пре предвиђеног датума одржавања научног скупа
у иностранству, с тим што се као задњи дан подношења рачуна дан који се
датумски поклапа са даном који је означен као датум почетка скупа. Потврду од
организатора научног скупа о прихватању и начину презентације рада/позивно
писмо за учешће у радним телима скупа могуће је и накнадно доставити, а
најкасније месец дана пре датума одржавања скупа.
Члан 13.
Пријаве за предавање по позиву на научном скупу са комплетном
документацијом подносе ce најкасније месец дана пре почетка скупа.
Члан 14.
Истраживач коме су одобрена средства доставља извештај декану о реализацији
активности и наменском утрошку примљених средстава у року од 30 дана по
повратку из иностранства са скупа/састанка радног тела. Извештај се доставља по
огледном обрасцу објављеном на сајту Факултета.
Члан 15.
Непотпуне и неблаговремене пријаве не могу се разматрати.
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Члан 16.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана доношења.

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА
Проф. др Јанко Ђурић
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