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  ПРЕДСЕДНИКУ 

  НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
 

 
          Б Е О Г Р А Д 
 

 
 Скупштина Аутономне Покрајине Војводине, на седници одржаној 15. 

новембра 2005. године утврдила је АМАНДМАНЕ НА ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О 

НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОЈ ДЕЛАТНОСТИ, које вам на основу члана 135. а у 

вези са чланом 145. Пословника Народне скупштине Републике Србије 

достављамо на даљи поступак. 

 Поводом утврђених амандмана, Скупштина Аутономне Покрајине 

Војводине одредила је за представника Бојана Костреша, председника 

Скупштине Аутономне Покрајине Војводине. 

 

Прилог: Амандмани 

  

 

       По овлашћењу председника 
       СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ 
                      ЗАМЕНИК СЕКРЕТАРА 

       СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ, 
                  Мила Радисављевић, с.р. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



АМАНДМАН  I 

 
 

У Предлогу закона о научноистраживачкој делатности, у  члану 13. 
став 3.  на крају одредбе речи " и три члана на предлог Привредне коморе 

Србије" замењују се речима "два члана на предлог Привредне коморе Србије 
и једног члана на предлог Привредне коморе Војводине". 

 

 
О  б р а з л о ж е њ е 

 
Предлогом закона о научно истраживачкој делатности, у члану 13. 

прописан је број и начин предлагања чланова Националног савет за научни и 

технолошки развој. Полазећи од одредбе  члана 109. Предлога закона,  којим 
се регулише суфинансирање програма и пројеката од регионалног значаја за 

развој научноистраживачке делатности, које Министарство за науку и 
заштиту животне средина суфинансира на предлог надлежног органа 
аутономне покрајине у складу са приоритетима које предлаже Национални 

савет за научни и технолошки развој, предложеним амандманом се омогућава 
равноправно учешће једног члана из Привредне коморе Војводине у 

одлучивању о приоритетним  пројектима које би суфинансирало 
Министарство.  
 

АМАНДМАН  II 
 

 
У члану 109. став 4.  Предлога закона бришу се речи "за наредну 

календарску годину". 

 
 

О  б р а з л о ж е њ е 
 

 У Предлогу закона чланом 109. став 4., утврђено је да Министарство на 

почетку сваке календарске године расписује јавни конкурс за наредну 
календарску годину, за суфинансирање програма и пројеката од регионалног 

значаја за развој научноистраживачке делатности.  Сматрајући да се ради о 
техничкој грешци, која није у складу са интенцијом предлагача закона да се 

предвиђена средства за суфинансирање пројеката утроше у текућој години,  
што би било у складу и са прописима о буџетском (једногодишњем) трошењу 
средстава, предложеним амандаманом се то  жели исправити. 


