
  
 
 
 
 
 

 
 
На основу члана 2. Правилника о критеријумима за суфинансирање радних места истраживача-повратника из 

иностранства, од 08. фебруара 2010. године, Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој расписује 
 

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РАДНИХ МЕСТА ИСТРАЖИВАЧА-ПОВРАТНИКА ИЗ ИНОСТРАНСТВА 

 
1. Истраживачем-повратником из иностранства се сматра лице које испуњава следеће услове: 
-да је непрекидно, најмање 5 година, провело у иностранству обављајући делатност везану за стручно усавршавање 

или научну продукцију у области за коју се предлаже 
-да стеченим научним звањем и научном продукцијом испуњава услове за предложено радно место. 
2. Право пријаљивања кандидата имају регистроване научно истраживачке организације са територије АП 

Војводине које су донеле одлуку о потреби прихватања кандидата и имају писмену сагласност кандидата за ангажовање 
у тој научно истраживачкој установи из следећих области посебног приоритета по Програмском елаборату ''400 младих 
истраживача за пут ка европској интеграцији'': 
 

- економски менаџмент                                                                                  - моделовање технолошких процеса 
- психогогија                    - сточарство и ветеринарство 
- индустријски системи и менаџмент                   - наука о образовању 
- управљање системима                   - технологије и материјали у машинству 
- електроенергетика, електроника и телекомуникације                             - механизација и конструкционо машинство 
- конструкције у грађевинарству, хидротехника,                                       - информациони системи и нжењеринг 
  геотехника и саобраћајнице                                                                        - наука о језику 
- техничка механика                                                                                       - наука о књижевности 
- заштита животне средине                                                                            - међународно јавно право 
- гинекологија и акушерство                                                                         - европско право 
- офталмологија                                                                                               - процесна и топлотна техника 
- радионуклиди и заштита од зрачења                                                          - архитектура и урбанизам 
- нанотехнологије и нови неуређени материјали                                         - керамички и полимерни материјали 
- ботаника са микробиологијом и хидрологијом                                          - информатика 
- туризам                                                                                                           - хербологија 
- ратарство и повртарство                                                                               - информационе технологије и друштво 
- неорганска хемија и биохемија 
- органска и аналитичка хемија 
 
3. Предност приликом одлучивања имају они кандидати који су пре одласка у иностранство већ обављали 

делатност у научно истраживачким институцијама и чија је научна продукција значајним делом реализована у 
приоритетној области наведеној у тачки 2. овог конкурса. 

4. Радно место истраживача-повратника биће финансирано на следећи начин: прва половина периода на који је 
истраживач изабран у звање у целини ће се финансирати од стране Покрајинског секретаријата за науку и технолошки 
развој, а друга половина у целини ће се финансирати од стране научно-истраживачке организације која заснива радни 
однос са кандидатом. 

5.  Суфинансирање радних места биће одобрено у складу са структуром буџета Владе АП Војводине и 
финансијским могућностима Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој За ове намене Финансијским 
планом Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој планирана су средства у износу од 3.000.000,00 
динара за 2013. годину. 

 
Потребна документација: 
- Потписан и оверен образац пријаве научноистраживачке институције 
- Одлука о потреби прихватања кандидата 
- Писмена сагласност кандидата за ангажовање на предложеном радном месту у научно истраживачкој установи 
- Стручна биографија кандидата са научном продукцијом 

*   *   * 
Јавни конкурс је отворен од дана објављивања до попуне места. 
Пријаве у два примерка и потребна документација се подносе Покрајинском секретаријату за науку и технолошки 

развој на адресу: Покрајински секретаријат за науку и технолошки развој, Бул. Михајла Пупина 16, 21000 Нови 
Сад. 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
За додатне информације можете се обратити Биљани Јурибашић, на телефон 021/487-4636, или на e-mail: 

biljana.juribasic@vojvodina.gov.rs 

ВЛАДА АП ВОЈВОДИНЕ 
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ 
ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ 


