КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НАУЧНИХ ПРОЈЕКАТА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ
БИОМЕДИЦИНСКИХ ИСТРАЖИВАЊА

КЦ Крагујевац расписује конкурс за финансирање научних пројеката који имају
потенцијал да својим резултатима директно унапреде квалитет лечења и дијагностике
обољења. Пријављивање заинтересованих истраживачких тимова почиње 5.5.2018. и биће
стално отворено. На конкурс се могу пријавити истраживачки тимови који испуњаају
следеће услове:
1. Руководилац истраживачког тима мора бити по основном образовању лекар,
стоматолог или фармацеут, доктор медицинских наука, и имати најмање 5 радова
публикованих у целини у научним часописима као први аутор;
2. Руководилац тима мора бити држављанин републике Србије који до сада није
кривично осуђиван нити под истрагом, и мора имати важећу лиценцу за рад издату
од одговарајуће коморе здравствених радника;
3. Руководилац тима мора имати најмање 5 година радног искуства у струци;
4. Истраживачки тим мора имати најмање 3 члана, укључујући руководиоца, који су
дипломирани доктори медицине или стоматологије или магистри фармације;
5. Припремљен је план истраживања који је добио сагласност етичког одбора КЦ-а
Крагујевац;
6. Руководилац истраживачког тима мора бити запослен у КЦ-у Крагујевац.

КЦ Крагујевац ће финансирати одобрене пројекте искључиво кроз стављање
сопствених људских и материјалних ресурса на располагање истраживачком тиму, али ван
редовног радног времена и ван уговорених услуга са РФЗО-ом. КЦ неће финансирати
набавку нових материјала, лекова или услуга због потреба одобреног пројекта, већ ће се
користити само постојећи ресурси. Такође, КЦ Крагујевац не финансира хонораре нити
путне трошкове истраживача.
Одлуку о финансирању пријављених пројеката доноси Комисија за научноистраживачки рад КЦ-а Крагујевац, на основу следећих критеријума:
1. Истраживање има потенцијал да донесе нову научну информацију;
2. Методологија истраживања одговара постављеним циљевима;
3. Очекивани резултати истраживања су примењиви у пракси и имају потенцијал
да повећају квалитет лечења пацијената.
Комисија за научно-истраживачки рад одређује 2 рецензента за сваки пријављени
пројекат, који морају бити доктори наука, и имати публикације из области у којој је тема
пројекта. По приспећу рецензија Комисија за НИР разматра пријављене пројекте једном у

3 месеца. Уколико Комисија за научно-истраживачки рад донесе одлуку о финансирању
пројекта, руководилац потписује уговор о реализацији пројекта са директором КЦ-а
Крагујевац, којим се ближе регулишу права и обавезе обе стране. Истраживачки тим чији
пројекат добије финансирање је у обавези да подноси годишњи и завршни извештај о
реализацији и резултатима пројекта, као и да на све публикације засноване на резултатима
пројекта постави видну захвалницу Клиничком центру.

