
НАЦРТ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О 

НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОЈ ДЕЛАТНОСТИ 

 

 

Анализа ефеката 

 

 

Нацрт Закона о  изменама и допунама Закона о научноистраживачкој делатности  

(у даљем тексту: Нацрт закона) уређује материју материју која, у суштинском и 

концептуалном смислу, не одступа од важећег Закона о научноистраживачкој делатности 

(„Службени гласник РС”. бр. 110/05 и 50/06-исправка). Наиме, Нацртом закона уређују се 

питања која се, превасходно, односе на Национални савет за научни и технолошки развој, 

матичне научне одборе, институте, органе института и запослене у институтима. 

 

1. Проблеми које закон треба да реши 

Нацртом наведеног закона се на прецизнији и потпунији начин уређују питања која 

се односе на: састав и начин именовања чланова Националног савета за научни и 

технолошки развој, као и његову надлежност; додела статуса института од 

националног значаја за Републику Србију, од постојећих института; састав и именовање 

чланова матичних научних одбор; именовање директора и в.д. директора института чији је 

оснивач Република; измене и допуне критеријума за стицање научних, односно 

истраживачких звања и реизбор у звања. Нови правни институт који се уводи наведеним 

Нацртом закона је Кодекс понашања у научноистраживачком раду и образовање Одбора за 

научни интегритет. 

 

2. Циљеви који се доношењем закона постижу 

Доношење овог закона условљено је потребом да се на потпунији начин уреде 

питања статуса и надлежности Националног савета за научни и технолошки развој, 

матичних научних одбора, института и његових органа,  с циљем превазилажења проблема 

који су се јављали у досадашњој пракси у примени појединих одредби Закона о 

научноистраживачкој делатности,  рационалније организације и повећања делотворности  

научноистраживачког рада. 

 

3. Друге могућности за решавање проблема   
Других могућности за решавање проблема није било, већ доношење Закона о 

изменама и допунама Закона о научноистраживачкој делатности. 

 

4. Зашто је доношење закона најбоље решење 

 С обзиром да је основни Закон о научноистраживачкој делатности усвојен и ступио 

на снагу 2005. Године, а измене идопуне Закона усвојене 2010. године, и да су се у 

примени појединих одредби тог закона јављали одређени проблени, као и да су нека друга 

решења морала бити прецизније уређена – то је било потребно да се изменама и допунама 

Закона о научноистраживачкој делатности  побољшају одређена законска решења. 

 

5. На кога ће и како утицати предложена решења у закону? 

Предложена решења у тексту Нацрта закона  утицаће на Национални савет за 

научни и технолошки развој, матичне научне одборе, институте и запослене у 

институтима. 

 

 



6. Који су трошкови које ће примена закона изазвати грађанима и привреди, малим и 

средњим предузећима? 

Трошкови примене предложеног Нацрта закона неће оптерећивати грађане, 

привреду, мала и средња предузећа.  

 

7. Да ли су позитивни ефекти доношења закона  такви да оправдавају трошкове?  

Позитивни ефекти доношења Нацрта закона су такви да оправдавају трошкове који 

су предвиђени буџету Републике Србије.  

 

8.  Да ли закон стимулише појаву нових привредних субјеката на тржишту и 

тржишну конкуренцију? 

Нацрт закона не стимулише појаву нових привредних субјеката на тржишту и 

тржишну конкуренцију, већ регулише статус постојећих субјеката. 

 

9.  Да ли су све заинтересоване стране имале прилику да изнесу своје ставове о 

закону? 

У поступку израде Нацрта закона о изменама и допунама Закона о 

научноистраживачкој делатности која се одвијала током 2015. године, консултоване су  

релевантне научноистраживачке организације у Републици Србији и одржани су састанци 

на којима су представници Српске академије наука и уметности, Заједнице института 

Србије и надлежног гранског синдиката износили своје предлоге и сугестије на текст 

Нацрта закона. Своје примедбе и предлоге на текст Нацрта закона, званично ће дати све 

напред заинтересоване стране у поступку јавне расправе о нацрту закона која ће бити 

спроведена у мају ове године.  

 

10. Које ће мере  током примене закона бити предузете да би се остварили разлози 

доношења закона? 

Да би се остварили разлози доношења Закона донеће се нова Стратегија научног и 

технолошког развоја Републике Србије, програми од општег интереса и извршни прописи 

утврђени Нацртом закона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 


