
 
 

 

 
 

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 
 
Проф. др Владимир Поповић, државни секретар 

 

Поштовани, 

  
 Републички одбор Синдиката науке je, на седници од 9. септ ове године, 
разматрао финансирање научноистраживачке делатности од стране Министарства 
науке. У расправи је констатовано да је, и после више од годину дана примене Закона о 
науци и истраживањима, остало много отворених питања, као што су: 

 по којем систему Министарство финансира научноистраживачки рад-
институционално, пројектно или нешто између? 

 на основу којих критеријума је одређена плата научника? 
 научноистраживачка делатност је јавна служба и по Уставу и по закону, зашто 

онда плате оних који је обављају немају статус плате, већ се им даље у буџету 
третирају као специјализоване услуге? 

 на који начин ће се наставити даље финансирање НИО? 
 када ће се стећи услови за примену Закона о платама у јавном сектору? 
 у којој су фази израде Каталога радних места истраживача и Правилник о 

институционалном финансирању? 
 
У најави доношења Закона о науци и истраживањима, од стране надлежних у 

Министарству науке, обећано је да ће се овим Законом суштински променити 
финансирање научноистраживачке делатности и да ће наука у свим сегментима имати 
статус јавне службе, а запослени по свим законским прописима имати исти третман као 
и остали запослени у јавним службама. 

Према садашњем стању, далеко смо од тога. Запослени, поучени искуством из 
претходних година (нерасписивање конкурса, неизвршавање нове евалуације 
истраживача од 2010.), не верују више обећањима већ траже конкретна решења. Овоме 
још више доприноси конфузија правне регулативе. Наиме, Законом о науци и 
истраживањима – члан 136, престаје да важи претходни Закон, а подзаконски Акт из 
2011.год., који је донет на основу тог Закона, остаје на снази у свим својим одредбама и 
његова примена вршиће се све до доношења подзаконских аката у складу са новим 
Законом о науци и истраживањима. Значи, и даље је у примени пројектно 
финансирање, односно, продужава се пројектни циклус истраживања од 2011., на исти 
начин и под истим условима – категорије истраживача и даље важе. И то ће све да траје 
док се не стекну услови институционалног финансирања у скаду са Законом о јавним 
службама. 



 
 

 

 
 

Категорије истраживача од 2011. и даље важе, а евалуација истраживача се не врши, 
већ се плате, са одрђеним законским повећањем, механички, из месеца у месец и из 
године у годину, преносе у истом износу.  

Нажалост, Уредба Владе РС то потврђује и не нуди никакве критеријуме за 
одређивање плата, нема коефицијената за звања, као ни других елемената које Закон о 
платама прописује, као што је уређено у другим јавним службама.  

Уредба је питање плата истраживача до те мере поједноставила, да се стиче утисак 
да су плате поменуте како би се задовољила форма.  

Досадашњи начин вредновања истраживача довео је до тога да сада, по 
институтима, имамо велике разлике у платама у оквиру истог звања, што ствара 
проблеме послодавцу, који треба да објасни запосленима зашто је то у супротности са 
Законом о раду. 

Ми смо се у Синдикату науке врло озбиљно позабавили овим проблемима и нудимо 
конкретна решења, о којима желимо да са Вама разговарамо. 
 
С поштовањем, 
 
 
            
              Председница 
 
        Др Ђурђица Јововић 

 
 


