
ПРОМИС

НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА 



• Да ли сви учесници пројекта морају бити доктори наука?

Само руководилац пројекта мора да буде доктор наука. Остали учесници пројекта не морају. 
Потребно је да испуњавају услове из члана 2. Акта о циљевима, начину реализације и условима 
финансирања пројеката у оквиру ПРОМИС-а.

• Да ли на ове пројекте могу да конкуришу млади истраживачи који се већ налазе на пројектима
Министарства просвете, науке и технолошког развоја са пуним радним временом (12 истраживач-
месеци)?

Да, могу да конкуришу, али треба да воде рачуна о капацитетима ангажовања којима располажу.

HАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА-АНГАЖОВАЊЕ



HАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА-АНГАЖОВАЊЕ

• Да ли неко може да буде предложен као члан тима у више пројеката који конкуришу и, уколико
може, шта се догађа уколико два пројекта на којима је исти истраживач део тима прођу на конкурсу?
Да ли се од истраживача очекује да се одрекне учешћа на једном пројкету?

Истраживач који није Руководилац може учествовати на два предложена пројекта, али његово
укупно ангажовање у било ком тренутку не сме да пређе 100% пуног времена радног ангажовања
на пројектима Фонда за науку. Није дозвољено учешће на више од два пројекта Фонда. Уколико се
истраживач пријави на више од два пројеката, и они буду прихваћени, морао би да се одрекне
учешћа на неком од њих, што би потенцијално угрозило даљи успех тог пројекта јер је
реализација пројекта значајан део оцене и услова за добијање Пројекта.

• Да ли потенцијални руководилац ПРОМИС-а може учествовати са одређеним процентом у будућим
конкурсима?

Сви учесници ПРОМИС-а могу учествовати у будућим јавним позивима Фонда за науку РС; услов је 
да се води рачуна о расположивом капацитету ангажовања.



• Да ли млади истраживачи који јесу доктори наука, али немају звање научног сарадника, а предали су
молбе и документацију МПНТР, могу да буду руководиоци пројекта?

Услов за руководиоца пројекта у оквиру ПРОМИС-а је да, између осталог, има научно звање.
Контактирали су нас доктори наука који су нам писали да им је прошао значајан период од
покретања поступка избора, да испуњавају услове али да поступак није завршен у Министарству.
Молимо да нам у том случају у оквиру додатне документације на порталу приложите документ
који садржи конкретне податке о кандидату, статусу избора у научно звање, датуму покретања
избора и оствареним поенима. Кандидати чији је поступак избора у финалној фази, у
Министарству, неће бити дисквалификовани током административне провере предлога
пројекта у оквиру ПРОМИС-а.

• Да ли руководилац пројекта и ангажовани истраживачи у случају да пројекат буде одобрен имају
право да остану на националним пројектима Министарства просвете, науке и технолошког развоја на
којима су већ ангажовани?

Да, проценти ангажовања се могу комбиновати у складу са реалним потребама активности на
пројектима и у складу са Законом о раду.

HАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА-АНГАЖОВАЊЕ



• Да ли истраживачи ангажовани са по 10% пуног радног времена (лица која не задовољавају услов из 
члана 2, став 2 и лица која немају истраживачко звање) улазе у укупан број од дозвољених 6 учесника 
на пројекту?

Да, лица која не задовољавају услов из члана 2, став 2 и лица која немају истраживачко звање
улазе у укупан број од дозвољених 6 учесника.

• Да ли чланови тима могу да буду и студенти мастер или основних студија, као сарадници?

Чланови тима могу бити лица која у тренутку подношења пројаве пројекта имају истраживачко
звање (истраживач-приправник или истраживач-сарадник) или еквивалентно звање у високом
образовању (сарадник у настави, односно асистент), а која ће током трајања пројекта бити
запослена у акредитованој НИО.

HАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА-АНГАЖОВАЊЕ



• Која би старосна граница младог истраживача била повољна, не само за руководиоца пројекта, него
и за учеснике на будућим пројектима.

За учешће на ПРОМИС-у није дефинисана старосна граница.

• Да ли постоји минимални број ИМ за руководиоца на ПРОМИС пројекту?

Не постоји прописан минимум ангажовања за учешће на пројекту, али руководилац мора бити
ангажован током целог трајања пројекта.

HАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА-АНГАЖОВАЊЕ



• Да ли је могуће мењати обим ангажовања (повећати/смањити) истраживачима на пројектима
ПРОМИС-а током њихове реализације (трајања)?

Уколико из оправданих разлога постоји потреба за променом ангажовања чланова тима током
трајања пројекта, потребно је то писано образложити и тражити сагласност Фонда. Промена
мора да буде таква да омогућава несметани наставак рада на пројекту и не угрожава успех
пројекта.

• Да ли руководилац пројекта може бити лице које већ руководи националним пројектом?

Може, не постоје ограничења у том погледу, осим у смислу капацитета ангажовања на два
пројекта.

HАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА-АНГАЖОВАЊЕ



• У члану 4 је дефинисано да „Руководилац пројекта (у даљем тексту: Руководилац) је лице које у
сваком научном/еквивалентном звању у које је било изабрано провело је највише један изборни
период“. Да ли се ово односи и на реизбор у звање истраживач-сарадник?

Не, односи се само на научна и еквивалентна наставна звања (од доцента/научног сарадника, па
навише), а не односи се на истраживачка звања.

• Да ли према члану 2 учесници пројекта, као млади истраживачи, могу да буду асистенти, асистенти са
докторатом и доценти?

Да, могу да буду учесници пројекта уколико испуњавају и остале услове из тог члана.

HАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА-АНГАЖОВАЊЕ



• Да ли докторанд, студент докторских студија, који је запослен на факултету испуњава услове за
младог истраживача?

Да, уколико има истраживачко звање и испуњава и остале услове из члана 2 Акта о циљевима,
начину реализације и условима финансирања пројеката у оквиру ПРОМИС-а.

• Да ли је могуће ангажовање страних држављана на поменутим пројектима?

Могуће је уколико су за време трајања пројекта запослени у акредитованој НИО у Србији.

HАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА-АНГАЖОВАЊЕ



• Да ли кандидати који немају звање доктора наука, а имају ангажовање у НИО преко ауторског
уговора, могу бити ангажовани на пројекту за младе истраживаче?

Потребно је да лице буде запослено у акредитованој НИО за време трајања пројекта и да
испуњавате остале услове из члана 2.

• Да ли кандидати који уписују докторске студије у школској 2019/2020. години могу постати чланови
тима по добијању пројекта?

Чланови тима могу бити лица која у тренутку подношења пројаве пројекта имају истраживачко
звање (истраживач-приправник или истраживач-сарадник) или еквивалентно звање у високом
образовању (сарадник у настави, односно асистент), а која ће током трајања пројекта бити
запослена у акредитованој НИО.

HАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА-АНГАЖОВАЊЕ



• Да ли се услов да је лице стекло диплому доктора наука највише 10 година пре закључивања јавног
позива односи на све учеснике пројекта, а не само на руководиоца пројекта?

Односи се на све учеснике пројекта који имају статус младог истраживача. На пројекат је
дозвољено укључити само једног члана коме је прошло више од 10 год од стицања дипломе
доктора наука, и једно лице као помоћно или техничко особље за потребе истраживачких
активности..

• Да ли је број истраживача ограничен на 6 особа које максимално могу да раде на пројекту 24 месеци
или може пројекат да броји више од 6 истраживача који раде мање од максималног броја месеци
рада?

Број истраживача је ограничен на 6 лица, без обзира на број месеци ангажовања. Замена учесника у
току трајања пројекта је могућа само уз одобрење Фонда.

HАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА-АНГАЖОВАЊЕ



• Да ли у случају пријеве ПРОМИС пројекта са 6 учесника два истаживача могу да буду са докторатима
које су стекли пре више од 10 година од дана закључивања уговора (4 млада истраживача + два
старија истраживача)?

Може бити ангажовано само једно лице који не задовољава услове из члана 2. става 2. у погледу
године када је докторирало, и то до 10% пуног времена радног ангажовања.

• Да ли сви чланови тима морају бити запослени у истој НИО? Која је процедура у случају да учесник
промени НИО?

Не морају бити запослени у истој НИО. У случају промене НИО, потребно је писано образложење да
промена неће негативно утицати на реализаицју пројекта, сагласност осталих учесника
пројекта и одобрење Фонда.

HАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА-АНГАЖОВАЊЕ



• Да ли постоји кључ по коме ће бити додељивани пројекти у смислу научних области/НИО?

Не постоји такав кључ.

• Да ли неко ко се налази у овом тренутку на постдоку у иностранству, а и даље је практично везан за
један од наших пројеката само у замрзнутом статусу, може да се пријави на овај позив?

Лице мора да буде запослено у активном статусу.

HАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА-АНГАЖОВАЊЕ



• Да ли доктори уметности могу да буду руководиоци пројекта?

Не могу да буду руководиоци пројекта уколико не испуњавају услове из члана 4. Акта о циљевима,
начину реализације и условима финансирања пројеката у оквиру ПРОМИС-а (научни назив доктора
наука и научно звање или еквивалентно наставно звање).

• На који начин је могуће укључити у пројекат већи број људи који су неопходни за извођење мерења
на уређајима, а према акту је дозвољено да буде укључен само један члан помоћног особља?

Није предвиђена могућност ангажовања већег броја људи из НИО.

HАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА-АНГАЖОВАЊЕ



• На који начин се у пројекат укључују инструменти који су у власништву НИО и на који начин НИО 
прима накнаду за то?

НИО је у обавези да обезбеди услове за рад истраживача (простор и опрему), а за то добија
одговарајућу накнаду предвиђену буџетом пројекта. У складу са тим, НИО потписује и изјаву која
је саставни део документације.

HАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА-АНГАЖОВАЊЕ



• У табели за буџет пројекта, да ли се под под 'Тravel' сврставају и трошкови путовања на конференције
или су то само трошкови за посете другим институцијама, а под 'Conferences' припадају укупне
финансије одласка на конференцију?

Трошкове путовања на конференције можете приказати под ’Conferences' .

• Да ли се средства из дела 'Тravel' могу користити за финасирање краћих посета страних истраживача
у оквиру истраживања на пројекту?

Трошкови путовања су намењени само учесницима на пројекту и не могу се користити за лица
која нису чланови тима.

HАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА-БУЏЕТ



• У табели за буџет, да ли се под Gross monthly salary/honorar уписује укупан износ трошка послодавца
(Бруто 2) или уговорена бруто зарада (Бруто 1)?

У колону Gross monthly salary/honorar се уписује износ који се потражује тј. у овом случају Бруто 2
износ.

HАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА-БУЏЕТ



• Како да дефинишемо износе зарада за учеснике? Да ли би требало да се придржавамо
категоризације од А1 до А6?

Буџет зарада за ПРОМИС предлажете по истом моделу како бисте писали за међународне
пројекте; нема унапред дефинисаних категорија – сами их дефинишете. Планирајте буџет у
складу са потребама пројекта, искуством и знањем чланова тима, и ангажовањем на пројекту.

Што се тиче износа на месечном нивоу, дефинисан је горњи лимит по којем не можете примити
више од износа три просечне плате за Републику Србију. То се односи на максимално ангажовање
на пројекту, и независно је од других зарада или прихода које лице остварује у НИО.

• Да ли се могу исплаћивати само зараде или могу и хонорари?

Могу се исплаћивати и хонорари, али важе иста правила која се примењују на обрачун зарада
(капацитети укупног ангажовања у НИО, горњи лимит за примања из буџета). Током прављења
буџета и Гантограма водите рачуна о капацитетима свог укупног ангажовања у НИО.

HАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА-БУЏЕТ



• Да ли је дозвољено нпр. да се купи потребна опрема на почетку пројекта, или је неопходно те
трошкове поделити у току трајања целог пројекта?

Могуће је планирати набавку опреме на почетку пројекта, али то морате образложити у пријави
пројекта.

• Да ли приликом прављења буџета у цену опреме треба урачунати ПДВ?

Да, све трошкове морате да рачунате са ПДВ-ом.

HАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА-БУЏЕТ



• Сходно извору финансирања пројеката, да ли постоји могућност да се трошкови набавке опреме и
слични трошкови ослободе од плаћања ПДВ-а?

Није могуће ослобађање од ПДВ-а.

• Да ли опрeма која сe наручујe мора да сe наручи прeко јавних набавки, или можe и дирeктном
куповином?

Куповина опреме мора бити у складу са Законом о Јавним набавкама, прописима у оквиру
акредитоване НИО која реализује набавку опреме и Актом о циљевима, начину реализације и
условима финансирања пројеката у оквиру ПРОМИС-а.

HАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА-БУЏЕТ



• Да ли на бодовање пројекта утиче састав тима, односно, њихове референце? Пошто се ради о
младим истраживачима, да ли оцену пројекта смањује или повећава број њихових радова (јер,
наравно, више радова има истраживач који је докторирао пре 9 година, од истраживача који је
недавно стекао титулу)?

На бодовање пројекта утиче компетентност руководиоца и осталих учесника, која се процењује
узимајући у обзир све факторе.

• У другом степену евалуације, Програмски одбор оцењује презентацију пројекта. Да ли руководилац
презентује на енглеском или српском језику?

Потребно је да презентација буде на енглеском језику.

HАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА-ОСТАЛО



• Да ли део мерења за потребе резултата пројекта сме да се врши у иностранству?

Да, мерења је могуће вршити у иностранству.

HАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА-ОСТАЛО
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