На основу члана 32. Статута Високе техничке школе струковних студија у Новом Саду,
Савет је дана 10.05.2012. год. усвојио:
ПРАВИЛНИК О СТРУЧНИМ, НАУЧНИМ, УМЕТНИЧКИМ И
ИСТРАЖИВАЧКИМ ПРОЈЕКТИМА
(Одлука Савета Школе дана 10.05.2012. године)

Члан 1.
Овим Правилником се уређују критеријуми, мерила и поступак предлагања,
избора и праћења стручних, научних, уметничких и истраживачких пројеката које
финансира Школа.
Финансијска средства за финансирање пројеката од значаја за Школу предвиђена
су Финансијским планом Школе.
Члан 2.
Наставно веће Школе формира Комисију за селекцију и праћење пројеката.
Комисија има 5 чланова и чине је чланови Наставног већа.
Председник Наставног већа је и председник Комисије.
Члан 3.
Задаци Комисије су:
1. прегледање пријављених пројеката и давање мишљења о оправданости истих;
2. предлагање промена и допуна пријављених пројеката;
3. доношење Одлуке о предлогу пројеката за реализацију и подноси је Савету
на усвајање;
4. праћење реализације пројеката на основу периодичних извештаја и завршног
извештаја на одговарајућем обрасцу;
5. завршно оцењивање пројеката на основу поређења остварених и планираних
резултата.
Члан 4.
Наставници Школе подносе пријаве за пројекте Комисији пројеката кроз форму
обрасца који прописује Школа. Тема за пројекат мора да буде из области у којој је
наставник биран.
Пројекти могу да буду и вишегодишњег карактера.
Образац мора бити читко попуњен са свим траженим подацима о пројекту.
Члан 5.
Тим за пројекат сачињен је од најмање 3 реализатора који су наставници или
сарадници Школе. У врло малим пројектима може бити и мањи број реализатора.
Пројектом непосредно управља руководилац пројекта.
Руководилац пројекта је одговоран за тачност наведених података у пријави,
тачност информација и извештајима о реализацији пројекта, као и за реализацију
пројекта.
Наставник може руководити само једним вишегодишњим пројектом.
Руковођење пројектом се вреднује као пола истраживачког месеца на годишњем
нивоу.

Члан 6.
Остали учесници на пројекту учествују са највише једним истраживачким
месецом годишње.
Сваки наставник или сарадник може бити ангажован на више пројеката
истовремено, али не више од 2 истраживачка месеца годишње.
Члан 7.
Руководилац пројекта сачињава извештај о постигнутим резултатима по истеку
сваке фазе пројекта а најдуже сваких шест месеци и подноси га Комисији.
Комисија даје оцену о напредовању реализације пројекта након сваког поднетог
извештаја.
Члан 8.
Средства за финансирање пројеката се обезбеђују:
- из сопствених средстава Школе за ове намене;
- из буџета Републике Србије и Аутономне Покрајине Војводине и
- из других средстава за ове намене.
Члан 9.
Средства за финансирање пројеката су намењена за:
- исплату ауторских хонорара;
- трошкове набавке опреме за реализацију пројекта;
- трошкове путовања ради реализације пројектних задатака;
- трошкове услуге других лица;
- режијске трошкове Школе који износе 20% од исплаћених ауторских
хонорара.
Члан 10.
Исплату ауторског хонорара одобрава Комисија на основу позитивно оцењеног
извештаја о напредовању пројекта.
Члан 11.
Одлуку о прихватању пројеката, периодичних и завршних извештаја, као и
додели финансијских средстава доноси Савет Школе, а на основу претходно
прибављених извештаја и оцене Комисије за селекцију и праћење пројеката.
Члан 12.
Овај Правилник ступа на снагу 8 дана од дана објављивања на огласној табли
Школе.
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