
 

 
 

 
 

 

 
 

Предлог Правилника о начину коришћења, одржавања и 
евиденције истраживачке опреме 

 
ПРЕДЛОГ 

 
На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, 

бр. 79/2005, 101/2007 и 95/2010), а у вези са чланом 10. став 2. тачка 6. и чланом 98. 
Закона о научноистраживачкој делатности („Службени гласник РС“; бр. 110/2005, 
50/2006-испр. и 18/2010), министар надлежан за научноистраживачку делатност доноси  
 
 
 

Правилник 
о начину коришћења, одржавања и евиденције истраживачке опреме 

 
I. Уводне одредбе 

Члан 1. 
               Овим Правилником уређује се начин коришћења, одржавања и евиденције 
истраживачке опреме која се  прибавља за потребе реализације одобрених пројеката 
научноистраживачких организација.  
 Министарство надлежно за научноистраживачку делатности (у даљем тексту: 
Министарство) финансира прибављање опреме из става 1. овог члана, у складу са 
средствима из буџета Републике Србије обезбеђених у складу са Финансијским 
уговором закљученим између Републике Србије и Европске инвестиционе банке, дана 
04. марта 2010. године, и Оквирним уговором о зајму закљученим између Републике 
Србије и Банке за развој Савета Европе, дана 28. маја 2010. године.        
            Под истраживачком опремом из става 1. овог члана подразумева се: опрема од 
изузетне важности, капитална опрема, као и остала опрема која служи у 
научноистраживачке сврхе. 
           Опрема од изузетне важности је специфична опрема велике вредности која 
служи за потребе шире научне заједнице, као заједнички ресурс, којом управљају 
заједнички кориснички центри (Центар за нанонауке и нове материјале, Центар за 
суперкомпјутинг, и слично), чија је основна делатност пружање инфраструктурне 
подршке пројектима које спроводе научно-истраживачке организације. 
           Капитална опрема је опрема која служи за потребе реализације појединачних 
научноистраживачких активности-пројеката, а која се оквирно дели на капиталну 
опрему веће вредности (изнад 100.000 евра) и капиталну опрему мање вредности (до 
100.000 евра). ”ЈУП Истраживање и развој” је дужан да на основу овог критеријума, а 
динамиком коју ће диктирати брзина набавке опреме, формира списак конкретних 



 

 
 

 
 

 

уређаја по категоријама. Списак опреме мора бити јасно приказан, и повезан са 
системом за резервацију. 
Под осталом опремом подразумева се опрема која се не може подвести под опрему из 
става 5. и 6. овог члана, или која је мање вредности  (до 5.000 евра). 
 

 
Члан 2. 

       Уговор о коришћењу опреме закључује Министарство са одговорним корисником - 
научноистраживачком организацијом (у даљем тексту: НИО одговорни корисник), на 
основу посебне одлуке о одређивању корисника опреме које доноси министар 
надлежан за научноистраживачку делатност, и која служи за реализацију одобрених 
пројеката. 
       
Уговор из става 1. овог члана треба да садржи: 

1. Назив уговорних страна; 
2. Врсту и број опреме којa се даје на коришћење, са серијским бројевима; 
3. За сваки комад опреме одређује се НИО одговорни истраживач и НИО 

одговорни корисник; 
4. Рок коришћења опреме;  
5. Начин и трошкове складиштења опреме; 
6. Потребне услове за смештај опреме;  
7. Начин инсталирања и пријема опреме;  
8. План обуке за коришћење опреме (обезбеђење просторија и стручних лица) ; 
9. Начин и време коришћења (посебно за специфичну опрему); 
10. Одржавање опреме;   
11. Осигурање и амортизација опреме; 
12. Доступност коришћења уступљене опреме за друге НИО, као и начин и услови 

обезбеђивања таквог коришћења , 
13. Раскид уговора и 
14. Друге потребне елементе. 

         Уговор о коришћењу опреме из става 1. овог члана закључује се у писаном облику. 
 
 

II. Евиденција опреме 
 

Члан 3. 
 

        Опрему из члана 1. овог правилника прибавља  „ЈУП Истраживање и развој“ д.о.о.  
на основу међународних уговора из члана 1. став 2. oвог правилника и Списка 
истраживачке опреме коју одобрава Министарство, а након завршеног процеса 
рационализације.   
        Након спроведног поступка јавних набавки и избора најповољнијег понуђача, 
прибављена опрема се евидентира електронски по врсти, броју и будућем кориснику 
опреме у бази података коју ће креирати „ЈУП Истраживање и развој“ д.о.о.  



 

 
 

 
 

 

       „ЈУП Истраживање и развој“ д.о.о. води евиденцију о НИО одговорном кориснику 
и другим корисницима, о њеној наменској употреби, трошковима коришћења и 
одржавању. 
        База података о коришћењу опреме је доступна Mинистарству, као и целој научној 
заједници и користи се као један од елемената у оцењивању ефикасности коришћења 
опреме као и успешности самог пројекта.  
 
 
 
 

III. Услови за смештај опреме 
 

Члан 4. 
 

        НИО одговорни корисник опреме мора поседовати одговарајуће смештајне 
капацитете и услове потребне за рад опреме дате на коришћење и који ће у потпуности 
заштитити опрему од лома, удара, или било које друге врсте оштећења које би могло да 
умањи вредност опреме.  
        Пре потписивања уговора са НИО одговорним корисником, Министарство 
утврђује да ли корисник поседује одговарајуће услове за смештај и коришћење опреме, 
као и одговарајући стручни кадар који ће бити задужен за руковање опремом. 
  Трошкове смештаја опреме сноси НИО одговорни корисник. 
 

IV. Инсталирање опреме 
 

Члан 5. 
 

            Продавац-испоручилац опреме је задужен за испоруку и инсталирање опреме у 
посебно дефинисан простор одређеног НИО одговорног корисника, као и за 
спровођење основног курса обуке на опреми и демонстрацију перформанси опреме 
која је дефинисана у тендерској спецификацији на показном примеру, што ће бити 
регулисано у оквиру купопродајног уговора закљученог између „ЈУП Истраживање и 
развој“ д.о.о. и продавца. 
          Након испоруке опреме и њеног смештаја у одговарајућем простору, НИО 
одговорни корисник не сме вршити инсталацију опреме без присуства одговорног лица 
продавца-испоручиоца опреме, у противном је дужан да о свом трошку отклони сву 
штету која би на тај начин настала на опреми. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 

V. Пријем опреме 
 

Члан 6. 
 

      Пријем опреме се обавља записнички у присуству овлашћеног представника 
продавца-испоручиоца опреме, представника „ЈУП Истраживање и развој“ д.о.о. и 
НИО одговорног истраживача (задужене особе корисника).  
     Пријем опреме се не може извршити док техничко лице продавца - испоручиоца 
опреме не демонстрира начин рада и докаже испуњеност захтева из тендерске 
спецификације на предметној опреми. 

 
 

VI. План обуке за коришћење опреме 
 

Члан 7. 
 

Пре потписивања уговора из члана 2. став 1. овог правилника НИО одговорни 
корисник је дужан да достави Министарству План обуке у складу са опште 
прихваћеном европском праксом, да одреди и опреми просторије за смештај опреме, 
као и да одреди стручна лица која ће изводити обуку будућих корисника.  

Прву обуку за коришћење спроводи продавац - испоручилац опреме. План 
обуке треба да дефинише временски интервал у коме се обављају обуке будућих 
корисника. 

Опрема се користи наменски у складу са упутством за коришћење и техничком 
документацијом.  
 

VII. Начин коришћења опреме 
 

Члан 8. 
 

         НИО одговорни корисник је дужан да користи опрему на начин утврђен овим 
Правилником и уговором из члана 2. став 1. овог Правилника.  
         НИО одговорни корисник се мора старати о опреми на начин доброг домаћина.              
Уколико овлашћено лице „ЈУП Истраживање и развој“ д.о.о. утврди да се корисник 
односи према опреми несавесно и немарно, о томе обавештава Министарство у року од 
15 дана од сазнања за те околности. 
 

VIII. Одржавање опреме 
 

Члан 9. 
 

Опрема  из члана 1. овог Правилника одржава се на начин предвиђен техничким 
описом и програмом одржавања опреме из упуства за коришћење опреме. 



 

 
 

 
 

 

Трошкове редовног одржавања опреме сноси  НИО одговорни корисник.  
НИО одговорни истраживач води евиденцију о одржавању опреме и о томе 

периодично обавештава „ЈУП Истраживање и развој“ д.о.о. преко интернет портала. 
 
 
 

 
 

IX. Коришћење опреме од изузетне важности 
 
 
     

Члан 10. 
 

               Заказивање коришћења опреме (у оквиру лабораторије или ван ње) од стране 
НИО корисника се врши кроз, за то посебно направљен интернет портал, 
администриран од стране „ЈУП Истраживање и развој“ д.о.о.  

Кориснички центри из члана 1. став 4. овог Правилника ће формирати посебна 
два тела, као и регулисати њихове обавезе и надлежности, а које ће се тицати контроле 
равноправног приступа опреми, арбитраже у случају конфликта, као и саме провере 
техничке и технолошке изводљивости поступка који предлаже корисник. Формирање 
ових тела, као и њихових надлежности ће бити накнадно утврђено посебним 
Правилником о раду корисничких центара. 
 

НИО одговорни корисник и НИО одговорни истраживач, коме је на коришћење 
дата одређена опрема има обавезу да се придржава распореда ангажованости опреме 
кроз, за то одређен интернет портал из  става 1. овог члана, на начин да опрема буде 
доступна целој научној заједници. Распоред и степен коришћења опреме на ЈУП 
порталу ће бити један од параметара успешности пројекта. 

Трошковник за коришћење опреме од изузетне важности од стране других 
научноистраживачких организација, утврђује министарство на годишњем нивоу у 
складу са висином потребних средстава за њено одржавање и другим параметрима 
утврђеним ради квалитетног и сврсисходног коришћења опреме.    
 

X. Завршне одредбе 
 

Члан 11. 
           Министарство може раскинути уговор о коришћењу опреме са НИО 
корисником, уколико утврди да НИО одговорни корисник опрему не користи 
наменски, да опрему користи на начин који је оштећује, да је не одржава на прописани 
начин у складу са техничким упутством, као и из других разлога којима се онемогућава 
квалитено и сврсисходно коришћење опреме, а за које Mинистарство процени да је од 
битног утицаја за коришћење опреме.  

 



 

 
 

 
 

 

Члан 12. 
          Све што није предвиђено овим Правилником, уредиће се уговором из члана 2. 
став 1. овог Правилника, водећи рачуна да се са уступљеном опремом поступа на 
начин који омогућава њено наменско и квалитетно коришћење.  
 
 
 
 
 
 
 

Члан 13. 
     Оваj  Правилник ступа на снагу даном доношења. 
 
 
 
 
Број:___________________ 
         М и н и с т а р 
         _____________ 
 
У Београду, ___________2011. године 
 
 

 


