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1. Померање рокова 

1  Да ли се због новонастале ситуације 

око вируса COVID-19 предвиђа померање 

рока за подношење предлога пројеката и 

рока за почетак реализације пројеката? 

У складу са ситуацијом изазваном пандемијом корона вируса и претходно уведеног 

ванредног стања у Републици Србији, Фонд за науку је померио рок за подношење 

предлога пројеката у отвореном позиву програма ИДЕЈЕ. 

 

Kрајњи рок за подношење предлога пројеката у оквиру програма ИДЕЈЕ је петак, 

07.08.2020. године, до 15.00 часова, по средњеевропском времену. 

 

Обавештење је објављено на сајту Фонда за науку: 
http://fondzanauku.gov.rs/2020/05/program-ideje-novi-rok-za-podnosenje-predloga-projekata/ 

 

2  Да ли ће се и како у новонасталој 

ситуацији око вируса COVID-19 одржавати 

радионице и инфо дани посвећени пријави 

пројеката? 

 Фонд ће за сада одговарати на питања достављена мејлом. 

 Планирано је да се организују вебинари и тематски организоване радионице. 

 

http://fondzanauku.gov.rs/2020/05/program-ideje-novi-rok-za-podnosenje-predloga-projekata/
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2. Руководилац пројекта 

3  Које услове мора да задовољава 

руководилац пројекта? 

 Услови за руководиоца пројекта дефинисани су члановима 4. и 5 акта 

„Програм ИДЕЈЕ – Акт о циљевима, начину реализације и условима финансирања 

пројеката“ (документ „1 Program IDEJE.pdf“), као и у „Изјави о испуњености услова“ 

(документ „F6e Izjava o ispunjenosti uslova.docx“).  

 У прилогу Изјаве (страна 2) дата је табела са минималним бројем поена за 

свако звање и сваку научну област. Услови наведени као Обавезни (2) односе се на 

тип А, а услови наведени као Обавезни (1) односе се на тип Б. Није потребно 

узимати у обзир напомене које постоје испод табела у „Правилнику о поступку, 

начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких 

резултата истраживача“, нити је потребно поене нормирати бројем коаутора.  

 Руководилац пројекта треба да сам одабере тип услова који испуњава: тип А 

(строжи) или тип Б (блажи), зависно од својих остварених резултата. Могућност 

избора не постоји ако је руководилац пројекта у највишем звању, односно лице мора 

да испуни услове из групације Обавезни (2) за научног саветника. 

 У Прилогу 1 овог документа сумирани су услови за руководиоце пројекта 

у погледу научних радова за сва звања и све научне области. 

4  Да ли је, код евалуације пројекта, за 

руководиоца пројекта битан укупан број 

бодова или је довољно да испуњава само 

минималан услов? 

 Минималан услов је довољан за административну проверу испуњености 

услова, а у поступку евалуације ће се оцењивати руководиоци пројекта на основу 

података из Описа пројекта и биографије. 

5  Да ли се при вредновању резултата 

руководиоца пројекта морају имати радови 

из свих категорија, или је довољно да се у 

збиру има довољан број поена из било које 

од наведених категорија? 

 Услови за руководиоца дефинисани у члану 5 Акта програма ИДЕЈЕ се 

односе само на укупан број поена (тј. на збир). При томе није битно из које су 

категорије резултати, односно не постоје прописани минимуми по категоријама. 

6  Који се период узима у обзир за 

референце руководиоца пројекта? 

 Узима се у обзир период од 1. јануара 2015. године до дана затварања овог 

Јавног позива. 
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7  Који се период узима у обзир за 

референце руководиоца пројекта уколико 

сам била на трудничко-породиљском 

одсуству? 

 Уколико сте били на трудничко-породиљском одсуству, календарски 

петогодишњи период продужава за једну годину (односно за период трајања 

одсуства), а рачунају се сви резултати остварени у том продуженом периоду 

8  За коју научну област се гледају 

критеријуми приликом оцењивања 

испуњености услова за руководиоца 

пројекта: да ли за ону у којој је изабран у 

садашње звање или за ону која је 

најприближнија области пројекта? 

 Узимају се у обзир услови за научну област у којој је лице бирано у звање у 

коме се сада налази. 

9  Часопис у коме је објављен рад 

обухвата неколико научних 

области/дисциплина, али има различите 

категорије за те дисциплине. Коју 

категорију часописа треба одабрати?  

 Категорија часописа се узима сходно научној дисциплини којој припада 

објављени рад. 

10  Да ли се категорија часописа (М21, 

М22, М23) гледа из године у којој је рад 

објављен или се гледа најбоља од године 

објављивања, претходне године и 

претходне две године? 

 Категорија часописа се одређује према Прилогу 2 „Правилника о поступку, 

начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата 

истраживача“: 

 „Категоризација и рангирање научних часописа се обављају према 

правилнику којим се уређује категоризација и рангирање научних часописа. За 

одређивање коефицијента М и импакт фактора међународних часописа користе се, 

по правилу, JCR Science Edition, JCR Social Science Edition и JCR Arts and Humanities, 

за период од две године пре публиковања и година публиковања, и то за ону годину 

у којој је часопис најбоље рангиран, односно ону у којој је имао највећи импакт 

фактор.“ 

11  Да ли се при вредновању резултата 

руководиоца пројекта узима у обзир листа 

часописа који се вреднују у поступку 

избора у звања наставника у групацији 

друштвено-хуманистичких наука, донета 

одлуком Универзитета у Београду? 

 Категорија часописа се одређује према Прилогу 2 „Правилника о поступку, 

начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата 

истраживача“, а не према другим критеријумима и листама. 
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12  Да ли се као референца потребна за 

испуњеност услова за руководиоца 

пројекта узима у обзир рад који још није 

објављен, али за који постоји потврда да ће 

бити објављен? Примери су рад у часопису 

који је прихваћен за објављивање и за то 

постоји потврда часописа и монографија 

(или поглавље у монографији) која је 

рецензирана и за коју постоји уговор са 

издавачем. 

 Приликом подношења предлога пројекта потребно је приложити документ у 

коме су дати до сада остварени бодови. Уколико предлог пројекта буде одобрен за 

финансирање, Фонд за науку ће проверавати испуњеност услова за руководиоце. 

 Међутим, у наведеној ситуацији лице, строго гледано, неће у тренутку 

затварања позива испуњавати формалне услове. У таквим ситуацијама Фонд ће 

консултовати надлежне органе Фонда, који доносе одлуку да ли је таква референца 

прихватљива. Стога Фонду треба упутити мејл са детаљним подацима и доказима о 

конкретној публикацији. 

 

13  Коју базу треба користити за 

цитираност? 

 Потребно је придржавати се база WoS и Scopus. У случају да постоје 

проблеми у тим базама (на пример, постоји двојни профил), потребно је навести те 

проблеме, а укупна цитираност на основу тих база може се ручно дорадити. 

14  Када се подносе докази о 

испуњености услова за руководиоца 

пројекта? 

 Приликом подношења предлога пројекта попуњава се и доставља изјава о 

испуњености услова, као и одлука о избору у истраживачко или научно звање или у 

еквивалентно звање у високом образовању и изјава НИО.Уколико пројекат буде 

одобрен за финансирање, прилажу се докази о испуњености услова из члана 5. Акта 

програма ИДЕЈЕ, на исти начин као што се то ради приликом избора у звање. 

15  Да ли докторанд, истраживач-

приправник или истраживач-сарадник 

може бити руководилац пројекта? 

 Руководилац пројекта може бити само лице које има научно звање (научни 

сарадник, виши научни сарадник или научни саветник) или еквивалентно звање у 

високом образовању (доцент, ванредни професор или редовни професор). 

16  Да ли пензионисани професор 

универзитета може да буде руководилац 

пројекта? 

 Уколико лице није запослено у акредитованој НИО, не испуњава услове из 

члана 4 Акта програма ИДЕЈЕ и не може бити руководилац пројекта. 
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3. Чланови тима 

3.1. Опште 

17  Да ли постоји најмањи број 

истраживача на једном пројекту? 

 Најмањи број истраживача није дефинисан, али  се очекује да постоји тим, 

односно да су предложени и други истраживачи, а не само руководилац пројекта.  

18  Да ли се током реализације пројекта 

неком истраживачу може смањити 

проценат ангажовања, а истовремено 

ангажовати неки нови истраживач уз 

одговарајући проценат ангажовања? 

 Измена процента ангажовања или замена члана тима током реализације 

пројекта постоји као могућност, уколико је потребна, оправдана и образложена, и уз 

претходну сагласност Фонда за такву врсту промене. 

3.2. Услови за чланове тима 

19  Да ли се као учесници пројеката 

могу пријавити и лица која нису запослена 

у акредитованим НИО или немају 

истраживачка звања и њима еквивалентна 

звања у високом образовању? 

 Као руководиоци пројеката и чланови тимова могу се пријавити искључиво 

лица која су запослена у акредитованим НИО и имају истраживачка звања или њима 

еквивалентна звања у високом образовању. То искључује пријављивање, на пример, 

студената основних студија, студената мастер студија осим оних који имају звање 

сарадника у настави, предавача, виших предавача, професора струковних студија, 

лектора и сарадника ван радног односа. 

20  Да ли члан пројектног тима може да 

буде особа која тренутно нема звање у 

високом образовању, за коју је избор у 

звање покренут пре проглашења ванредног 

стања, али избор није окончан? 

 Сви чланови тима морају имати истраживачко звање или еквивалентно звање 

у високом образовању у тренутку подношења пријаве пројекта, тј. затварања јавног 

позива програма ИДЕЈЕ. 
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21  Шта да се ради уколико је за неко 

лице покренут поступак избора у 

истраживачко звање, а поступак није 

окончан? 

 Неопходно је да лице има важеће звање у тренутку подношења пријаве 

пројекта, односно на дан затварања Јавног позива, као и током свог учествовања у 

реализацији пројекта.  

           Уколико лице до сада није имало истраживачко или научно звање, покренуло 

је поступак који није окончан до тренутка затварања позива, за то лице се сматра да 

не испуњава услове из члана 4 Акта програма ИДЕЈЕ и такав пројекат ће бити 

искључен из даље евалуације. 

 Уколико је лице са научним звањем благовремено покренуло поступак 

избора у научно звање (наредно звање или реизбор), у складу са чланом 91. став 1. 

Закона и истраживањима из 2019 („Службени гласник РС“, број 49/2019), сматра се 

да је звање важеће све до окончања поступка избора. Уколико поступак избора није 

покренут благовремено, овај члан Закона се не може примењивати и сматраће се да 

лице више нема важеће звање. 

 Уколико је поступак избора у научно звање благовремено покренут, а 

процедура у Министарству није завршена, потребно је да у оквиру Прилога или 

Додатне документације приложите доказ да је избор благовремено покренут уз 

документацију којом се може утврдити статус тог избора и испуњеност услова.  

            Напомена: ово се односи на научна звања али не и на наставна звања.  

  

           Ради појашњења статуса звања не морате Фонду приликом подношења 

предлога пројекта достављати целокупну документацију, нити тражити додатне 

потврде од Министарства – Фонд ће прихватити Потврду или Изјаву коју је потписао 

руководилац НИО (директор или декан НИО) која је покренула избор у звање  

уколико је у којој је детаљно образложен статус процедуре, што подразумева да је 

наведен датум и година стицања звања, датум покретања поступка за избор, колико 

поена је кандидат остварио и у оквиру које категорије и области наука, и финално - у 

ком статусу је избор у тренутку издавања Потврде или Изјаве.  

 

22  У ком проценту лице може да буде 

ангажовано на пројекту програма ИДЕЈЕ 

уколико је запослено у статусу научног 

сарадника на факултету? 

 Проценат ангажовања није условљен звањем, него другим ангажовањима и 

запослењем. Уколико је лице 100 % запослено у НИО и нема друга ангажовања на 

другим програмима Фонда за науку РС, то лице може бити ангажовано на пројекту 

програма ИДЕЈЕ до 30 %.  
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23  Да ли члан тима може бити лице 

које има научно звање, а запослено је у 

високој школи која није акредитована 

НИО? 

 Да би лице било члан тима, мора бити запослено у акредитованој НИО.  

 Уколико је то у складу са потребама пројекта и правилима НИО, можете 

ангажовање тог лица предвидети у оквиру категорије Услуге (члан 8 Акта програма 

Идеје). Да би се тај трошак прихватио, активности тог лица и потреба за његовим 

ангажовањем морају да буду јасно образложени у документу Буџет. 

24  Да ли на пројекту може да учествује 

доцент који је на факултету запослен са 

10 % радног времена? 

 Сви чланови тима морају да испуњавају све услове дефинисане у члану 4 

Акта програма ИДЕЈЕ, укључујући и то да буду минимум 50 % радног времена 

запослени у НИО. 

25  Да ли лице које је сада запослено у 

фирми може да буде члан пројектног тима 

са одређеним процентом ангажовања или 

мора да 100 % пређе на пројекат? 

 Да би лице могло да буде члан тима, оно мора имати истраживачко или 

научно звање или еквивалентно звање у високом образовању у тренутку подношења 

пријаве пројекта и да буде запослено у НИО са најмање 50 % радног времена током 

реализације пројекта. На пример, током реализације пројекта лице може бити 

запослено са 50 % радног времена у НИО, а са 50 % у фирми. Проценат ангажовања 

члана тима зависи од потреба пројекта, али свакако мора бити у складу са 

ограничењима прописаним у члану 4. Акта Програма Идеје. 

26  Да ли као члан тима може бити 

предложено лице које је тренутно сарадник 

у настави на факултету (као студент 

мастер студија), а докторске студије ће 

уписати школске 2020/21. године? 

 Уколико лице у тренутку пријаве пројекта, односно на дан затварања Јавног 

позива, има звање сарадника у настави и запослено је у НИО, може бити члан тима. 

 Статус студента мастер студија или студента докторских студија сам по себи 

није довољан да лице буде члан тима, већ је потребно и да лице буде изабрано у 

одговарајуће звање и запослено у НИО. 

27  Да ли је могуће да се као члан тима 

уврсти лице које је запослено у клиничком 

центру (лекар и доктор наука), а на 

факултету има статус клиничког 

асистента? 

 У складу са  чланом 4. Акта програма ИДЕЈЕ, такво лице не испуњава услове 

за члана тима јер није запослено у акредитованој НИО и нема звање из листе 

дозвољених звања.  

 То лице може да буде укључено на пројекат кроз услуге и подизвођаче на 

начин одређен у члану 8. Акта програма ИДЕЈЕ. У складу са тим, постоји опција да 

пружалац услуга буде правно лице (Клинички центар) или физичко лице (споменути 

лекар). 
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28  Ако је лице запослено на факултету 

са пуним радним временом и ако ће бити 

ангажовано на пројекту у оквиру програма 

ИДЕЈЕ преко ауторског уговора, колики је 

укупни максимални проценат ангажовања 

на свим пројектима Фонда? 

 Ограничење од 30 % наведено у програму ИДЕЈЕ односи се на сва лица која 

су већ 100 % запослена у НИО, без обзира на врсту ангажовања на пројекту (зарада, 

уговор о делу, ауторски хонорар). Додатно, свако лице да би било члан тима мора 

испунити услове прописане чланом 4. Акта програма ИДЕЈЕ. 

29  Да ли постоји могућност за 

ангажовање чланова тима који нису 

запослени у НИО, али имају научно звање 

и баве се истраживачким радом дужи низ 

година? 

 Лице које није запослено у акредитованој НИО током реализације пројекта, 

не може бити члан тима (члан 4. Акта програма ИДЕЈЕ), али је могуће да буде 

ангажовано за потребе реализације неких услуга у оквиру категорије Услуге и 

подизвођачи, уколико је његово ангажовање неопходно за реализацију пројекта 

(члан 8. Акта програма ИДЕЈЕ). 

30  Да ли руководилац пројекта и лице 

које није у моменту подношења предлога 

запослено у НИО, морају да током 

реализације пројекта буду запослени у 

истој НИО? 

 Могуће је да на пројекту учествује конзорцијум, тј. да чланови тима буду 

запослени у различитим НИО. Приликом подношења пројекта потребно је да се за 

сваког члана тима докаже да је запослен у одговарајућој акредитованој НИО или да 

ће бити запослен у акредитованој НИО уколико пројекат буде одобрен за 

финансирање, што НИО доказује кроз потписану изјаву којом се на то обавезује. 

Такође, предаје се и изјава на којој се руководилац, све НИО које учествују и сви 

чланови тима потписују и потврђују да испуњавају услове, да су упознати са 

предлогом пројекта и да су сагласни са свим његовим елементима. 

31  Да ли координатори одређених 

пројектних задатака морају бити 

ангажовани током целокупног трајања 

пројектног задатка? 

 Услов сталног ангажовања, током целог трајања пројекта, односи се само на 

руководиоца пројекта, док чланови тима могу бити ангажовани само током 

одређених временских интервала или током целокупног трајања Пројекта, зависно 

од потреба Пројекта и у складу са предложеним буџетом (члан 14. Акта програма 

ИДЕЈЕ). 

Уколико сте под "координаторима одређених пројектних задатака" који је члан тима 

мислили на координаторе радних пакета, препорука је да буду ангажовани током 

целог трајања тог пројектног задатка. 
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32  Шта се дешава у случају да члан 

тима током трајања пројекта промени 

звање? Конкретно, уколико је покренут 

поступак за избор у звање научног 

сарадника и ако се очекује да ће се тај 

избор завршити до почетка реализације 

пројектних активности, да ли се особа 

наводи у предлогу пројекта са тренутним 

звањем или са звањем које се очекује, јер 

претходно звање (истраживач сарадник) не 

покрива целокупан период трајања 

пројекта? 

 Потребно је навести звање у коме је истраживач сада, што мора бити 

потврђено и кроз приложену документацију. Промена звања не утиче на пројекат. 

33   

Да ли промена звања утиче на статус 

учесника пројекта? 

Да ли избор у више звање током 

реализације пројекта утиче на статус 

учесника пројекта? 

 Уколико учесник пројекта буде изабран у више звање, то не утиче на његов 

статус, нити на накнаду том учеснику, која је дефинисана у буџету предлога 

пројекта. Међутим, евентуални истек звања, губитак звања, промена запослења и 

одлазак на одсуство утичу на статус учесника пројекта. 

34  Под којим условима се може 

извршити замена чланова тима, и која је 

процедура? 

 Услови и поступак замене члана тима током реализације  пројекта су 

регулисани чланом 14. Акта програма ИДЕЈЕ. 

Уколико је из оправданих разлога потребно заменити неког члана тима, руководилац 

пројекта подноси Фонду писану молбу са образложењем и предлогом адекватне 

замене, а Фонд одлучује да ли то може бити прихваћено или не. Члан Тима који 

ступа на место члана Тима који се замењује мора испунити све услове из члана 4. 

Акта програма ИДЕЈЕ и да поседује друге неопходне квалификације и капацитете 

који су неопходни за реализацију пројекта. 
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35  Да ли је чланове тима могуће 

заменити и пре почетка пројекта, када члан 

тима из оправданих разлога није у 

могућности (на пример, у случају 

запослења по другом основу, 

трудничког/породиљског одсуства, дужег 

боловања због теже болести итд.) да буде 

укључен од самог почетка, а његове 

планиране активности се везују за прве 

месеце рада на пројекту? 

 У случају наступања нарочито оправданих и објективних околности које се 

нису могле предвидети у време подношења предлога пријаве пројекта, мора се 

обавестити Фонд. Оправданост разлога и објективних околности ће се ценити у 

сваком конкретном случају, и Фонд ће настојати да их уважи, посебно уколико је 

предвиђено адекватно решење, такво да ова измена не утиче негативно на квалитет 

пројекта и његову реализацију. 

36  Да ли је могуће накнадно примити 

лица на пројекат без замене или измене 

броја месеци актуелних чланова тима? 

 Пројектни тим се дефинише приликом подношења предлога, улази у 

критеријуме за евалуацију, као и у буџет. Стога накнадно додавање (које није замена 

која се врши у складу са чланом 14. Акта програма ИДЕЈЕ) није могуће, као ни 

проширење буџета. 

37  Који проценат ангажовања треба 

узети за сараднике на пројекту који у 

појединим институтима, односно 

факултетима тренутно имају уговор о раду 

на годину дана; тачније до краја ове 

године? Да ли ће се они моћи пријавити да 

су на институционалном финансирању, па 

да буду ангажовани са највише још 30 %, 

или да се пријаве да ће бити запослени у 

институту у случају да пројекат буде 

одобрен, па да буду ангажовани 100 % на 

пројекту у оквиру програма ИДЕЈЕ? 

 Што се тиче Фонда, могуће су обе опције. Уколико је планирано да им се 

продужи уговор и у будућности обезбеди институционално финансирање, онда на 

пројекту програма ИДЕЈЕ могу да буду највише 30 %. Можете и да их буџетирате са 

100 % пуног радног времена преко пројекта уколико неће бити институционално 

финансирани, у ком случају то лице не може имати ниједно друго ангажовање у 

НИО.   
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38  Да ли могу да се у пројекат укључе 

сарадници који су запослени у 

институтима из иностранства без плаћања? 

 У складу са чланом 6 Акта програма ИДЕЈЕ, један члан тима може бити 

истраживач из дијаспоре.  

            У случају да су истраживачи из иностранства, а не припадају категорији 

Дијаспора, могу бити укључени у пројекат, само као чланови тима који ће бити 

запослени у акредитованој НИО у Републици Србији уз обавезну потписану изјаву 

од стране руководиоца Пројекта и те НИО и уз услов да испуњавају све услове у 

смислу избора у научноистраживачко или еквивалентно звање у високом образовању 

како је наведено у члану 4. Акта овог Програма 

 Уколико су услуге истраживача из иностранства неопходне за успешну 

реализацију пројекта, могуће их је ангажовати кроз категорију Услуге и 

подизвођачи, али је такво ангажовање потребно добро образложити, посебно са 

аспекта зашто се не ангажује лице из Републике Србије. 

3.3. Дијаспора 

39  Да ли се сви Срби који живе ван 

Србије сматрају дијаспором? Или само они 

који су се својевремено иселили из Србије? 

Да ли се дијаспором сматрају и Република 

Српска, Македонија, Словенија...? 

 Под појмом "дијаспора", у складу са Законом о дијаспори и Србима у 

региону, подразумевају се држављани Републике Србије који живе у иностранству и 

припадници су српског народа, исељеници са територије Републике Србије и из 

региона и њихови потомци.  

 За лица која живе у земљама које су наведене као примери у овом питању се, 

у складу са наведеним законом, сматра да су "Срби у региону", а не дијаспора. 

40  Да ли се истраживач из дијаспоре 

рачуна у лимит од 12 учесника на једном 

пројекту? 

 Истраживач из дијаспоре се такође рачуна у прописани лимит од 12 учесника, 

тј. лимит из члана 6. става 1. тачке 1) Акта о програму ИДЕЈЕ, исто као и лице у 

пензији из тачке 2) истог става и члана. 

41  Да ли постоје услови за 

истраживача из дијаспоре везани за личну 

карту и одјаву пребивалишта у Србији? 

 У програму ИДЕЈЕ нису дефинисани услови који се односе на одјаву 

пребивалишта, али је неопходно да истраживач буде запослен у акредитованој НИО 

у иностранству. 

 Такође, не постоји ограничење по питању времена исељења или одласка из 

Србије. 
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3.4. Пензионери 

42  Да ли се редовни професор 

универзитета, научни саветник у пензији, 

професор емеритус или пензионисани члан 

Српске академије наука и уметности 

рачунају у број чланова тима? 

 Да, рачунају се као чланови тима, при чему је укупан број чланова тима 

ограничен на 12. 

43  Да ли руководилац пројекта или 

члан тима може да буде професор 

универзитета или научни саветник који 

тренутно има мање од 65 година живота, 

али који би требало да током трајања 

пројекта напуни 65 година живота и стекне 

услове за одлазак у пензију? За такво лице 

би била покренута процедура за 

продужење радног односа према Закону о 

високом образовању, односно Закону о 

науци и истраживањима. 

 Да би лице било руководилац пројекта или члан тима, потребно је да буде 

запослено у НИО са најмање 50 % радног времена (Акт програма ИДЕЈЕ, члан 4. са 

припадајућим фуснотама). 

 Да би лице било пријављено као руководилац пројекта или члан тима, 

потребно је да НИО потпише изјаву да ће то лице бити запослено у НИО током 

целог трајања пројекта (на пример, 36 месеци). 

 Осим у Изјави НИО, овакву ситуацију је потребно посебно навести и 

образложити и у делу формулара предлога пројекта који се односи на ризике. 

 Уколико лице током трајања пројекта оде у пензију, може бити ангажовано на 

пројекту као пензионер уколико испуњава услове из члана 6. Акта програма ИДЕЈЕ, 

без права на новчану накнаду за рад на пројекту. У противном, може бити 

ангажовано на пројекту као члан тима само до одласка у пензију. 

44  Да ли на пројекат могу да буду 

пријављени редовни професори 

универзитета који имају више од 67 година 

живота, којима је продужен радни однос на 

основу Закона о високом образовању, али 

којима је Министарство просвете науке и 

технолошког развоја обуставило 

финансирање због чињенице да имају 67 

година? 

 Лице које има захтевано звање и испуњава све остале услове из Акта 

програма ИДЕЈЕ, може да буде члан пројектног тима докле год је запослено у 

акредитованој НИО у Републици Србији. У пријави пројекта мора постојати 

потписана изјава НИО о томе да ће лице бити запослено у НИО током трајања 

пројекта, односно током периода ангажовања на пројекту у зависности од тога да ли 

је лице Руководилац пројекта или члан тима. За услове које ово лице мора да испуни 

као Руководилац пројекта, молимо Вас да погледате одговор под бројем 43.  
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45  Да ли руководиолац који би требало 

да иде у пензију а добије продужење 

уговора по основу пројекта ИДЕЈЕ може 

да промени проценат ангажовања након 

завршетка ангажовања у настави? 

 Могуће је да токон ангажовања у настави (или науци и институциоаналног 

финасирања) на пројекту програма ИДЕЈЕ такво лице буде ангажовано 30%, а након 

завршетка ангажовања у настави да буде 100% ангажовано на пројекту и по том 

основу запослено у НИО. Потребно је да то планирате већ приликом подношења 

предлога пројекта и да адекватно попуните гантограм и буџет пројекта у складу 

датумом очекиване промене. 

3.5. Докторанди 

46  Имамо потребу да ангажујемо 

студента докторских студија, али тренутно 

немамо никог у виду. Да ли можемо да 

предвидимо ангажовање лица у, на 

пример, 2. години пројекта, али без 

навођења имена тог лица? 

 Сва лица морају да буду наведена и да имају звање у тренутку подношења 

пријаве пројекта тј. на дан затварања Јавног позива.  

 Фонд планира да у будућности отвори посебан програм и механизам за 

финансирање и укључивање нових студената докторских студија у истраживачки 

рад. 

47  Да ли будући докторант, који ће 

уписати докторске студије у октобру 2020. 

године, може да се укључи у пројекат као 

техничко лице? Да ли се током пројекта 

може променити његов статус из 

техничког лица у члана тима (када стекне 

звање истраживач-приправник)? 

 Такво лице можете укључити у пројекат као било које друго техничко лице. 

Међутим, статус тог лица се не може променити из техничког лица у члана тима 

осим као замена неког члана тима. Члан Тима који ступа на место члана Тима који се 

замењује мора испунити све услове из члана 4. Акта програма ИДЕЈЕ и да поседује 

друге неопходне квалификације и капацитете који су неопходни за реализацију 

пројекта.. Да би се извршила замена члана тима, потребно је образложење 

руководиоца пројекта и сагласност Фонда. Видети члан 14 Акта програма ИДЕЈЕ. 

48  Да ли студенти докторских студија 

у иностранству могу бити чланови 

пројектних тимова? 

 Истраживачи у иностранству могу бити чланови пројектних тимова само 

уколико су запослени у НИО и испуњавају услове из члана 113. Закона о науци и 

истраживањима. 

 Уз ово бисмо скренули пажњу на члан 113. став 2 Закона о науци и 

истраживањима: 

  „Обавеза истраживача је да у првој години реализације пројекта достави сву 

потребну документацију за професионално признавање доктората стеченог у 

иностранству, с тим што се признавање обавља у поступку непосредног одлучивања, 

односно без спровођења посебног испитног поступка.“ 
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3.6. Техничка и физичка лица 

49  Да ли се, осим чланова тима, у 

пројекат могу укључити и техничка лица? 

Уколико могу, која је документација 

неопходна за њих? На који се начин та 

лица финансирају и планирају у буџету? 

 Ангажовање техничких лица је могуће или кроз услуге и подизвођаче, или 

кроз накнаду НИО (кроз основних 10 % или додатних 3 %), у складу са чланом 8. 

Акта програма ИДЕЈЕ. 

50  Који су услови за ангажовање 

физичких лица на пројекту? 

 Руководилац пројекта може да ангажује физичко лице у складу са чланом 8. 

Акта програма ИДЕЈЕ уколико је то ангажовање неопходно за пројекат и уколико 

таква знања или вештине не постоје у НИО које учествују на пројекту. Такво 

ангажовање мора бити јасно образложено и оправдано у буџету. У противном, може 

утицати на оцену пројекта. Осим тога Програмски одбор има право да тражи 

ревизију буџета уколико буде сматрао да неки трошкови нису оправдани или 

неопходни, или је услуге могуће реализовати у оквиру НИО. 
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4. Учествовање на више пројеката Фонда 

51  Да ли  истраживач може 

учествовати у два предлога пројекта за 

ИДЕЈЕ? 

 Једно лице може бити предложено као руководилац пројекта или члан тима 

(дакле, без обзира на својство) само у једном предлогу пројекта у оквиру програма 

ИДЕЈЕ. 

52  Да ли се може учествовати у два 

пројекта у оквиру програма ИДЕЈЕ, на 

једном пројекту као руководилац, а на 

другом као члан тима? 

 Једно лице може бити предложено као руководилац пројекта или члан тима 

(дакле, без обзира на својство) само у једном предлогу пројекта у оквиру програма 

ИДЕЈЕ 

 Руководилац пројекта може поднети предлог само за један пројекат у оквиру 

Јавног позива. Руководилац пројекта који је поднео предлог за један пројекат, не 

може бити наведен као члан тима у другим предложеним пројектима у оквиру овог 

Јавног позива програма ИДЕЈЕ. 

 Лице које не учествује у својству руководиоца пројекта пријављеног на Јавни 

позив, може имати својство члана тима само на једном предлогу пројекта у оквиру 

овог Јавног позива програма ИДЕЈЕ. 

53  Пријављен сам као учесник 

пројекта у оквиру програма Вештачка 

интелигенција са максималним 

дозвољеним ангажовањем. Резултати тог 

јавног позива још нису познати. Да ли сада 

могу да учествујем у пријави пројекта за 

ИДЕЈЕ, било као руководилац, било као 

учесник? 

 Ако се покаже да су одобрени 

пројекти на којима сам пријављен и за 

ИДЕЈЕ, и за Вештачку интелигенцију, да 

ли могу да учествујем у оба пројекта, с тим 

да мој ангажман не пређе максимално 

дозвољено ангажовање? 

 Да ли у случају прихватања оба 

пројекта један од њих може да буде 

сторниран? 

 Због померања рока за подношење пројеката у оквиру програма ИДЕЈЕ, 

имаћете довољно времена између објављивања резултата евалуације пројеката који 

су поднети у оквиру Програма за развој пројеката у области вештачке интелигенције 

и подношења предлога пројеката за ИДЕЈЕ, и моћи ћете да планирате своје 

пројектно ангажовање на ИДЕЈАМА.  
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54  Да ли могу да будем руководилац 

пројекта у оквиру програма ИДЕЈЕ пошто 

сам већ члан тима ангажован са 10 % на 

једном одобреном ПРОМИС пројекту?  

            Да ли могу да променим учешће на 

ПРОМИС пројекту у другој години 

пројекта и на тај начин располажем са 

потребних 30% ангажовања и будем 

руководилац програма ИДЕЈЕ?  

 Услов за руководиоца пројекта у оквиру програма ИДЕЈЕ је да током целог 

трајања пројекта буде ангажован на том пројекту са најмање 30 % пуног радног 

времена. 

 Могуће је да промените ангажовање на ПРОМИСу, али је битно да се о томе 

договорите са руководиоцем ПРОМИС пројекта и да о таквој измени руководилац 

ПРОМИС пројекта обавести и добије сагласност Фонда. Битан услов је да 

реализација ПРОМИС пројекта не буде угрожена оваквом променом. У вези с тим, 

потребно је да у оквиру Додатне документације приложите потписану Сагласност 

руководиоца ПРОМИС пројекта и НИО која/које учествују на ПРОМИС пројекту у 

којој се наводи да су сагласни да, уколико пројекат програма ИДЕЈЕ буде одобрен за 

финансирање, Ваше учешће на ПРОМИС пројекту буде замењено учешћем другог 

члана тима, како бисте Ви могли да преузмете руковођење пројектом уколико буде 

одобрен у оквиру програма ИДЕЈЕ.  

55  Да ли лице које је ангажовано на 

пројекту у оквиру програма ПРОМИС са 

30 % и запослено у НИО са 100 % може да 

буде учесник пројекта у оквиру програма 

ИДЕЈЕ и са колики процентом радног 

времена? 

 Током месеци када је лице ангажовано са 30% на пројекту програма 

ПРОМИС, на пројекту програма ИДЕЈЕ може учестовати са 0% ангажовања, тј без 

накнаде. 

 Лице може да буде ангажовано на пројекту у оквиру програма ИДЕЈЕ са 30 % 

само у оним месецима када није ангажовано на пројекту у оквиру програма 

ПРОМИС. 

 Такво лице може бити само члан тима једног пројекта у оквиру програма 

ИДЕЈЕ, али не може да буде руководилац пројекта, јер је за руководиоца потребно 

ангажовање 30% током целог трајања пројекта 

56  Ако се неко лице налази на пројекту 

у оквиру програма ИДЕЈЕ, па буде 

расписан нови јавни позив за програм 

ПРОМИС, да ли то лице може да смањи 

своје ангажовање на пројекту у оквиру 

програма ИДЕЈЕ? 

 Промена ангажовања учесника пројекта у оквиру програма ИДЕЈЕ могуће је 

само уколико постоји адекватна замена за ангажовање тог лица. Руководилац 

пројекта мора да предложи и образложи замену, а ту замену потом мора да одобри 

Фонд. 
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57  Да ли лице које је ангажовано на 

два пројекта у оквиру програма ПРОМИС 

са по 15 % и запослено у НИО са 100 % 

може да буде учесник пројекта у оквиру 

програма ИДЕЈЕ и са колики процентом 

радног времена? 

 На основу ограничења из члана 4. став 6. Акта о програму ИДЕЈЕ (да једно 

лице може бити члан пројектног тима, или Руководилац пројекта и члан пројектног 

тима у највише два пројекта у оквиру различитих програма Фонда за науку 

Републике Србије), лице које је већ ангажовано на два пројекта у оквиру програма 

ПРОМИС не може да буде члан тима нити руководилац пројекта у оквиру програма 

ИДЕЈЕ. 

58  Да ли истраживач који је тренутно 

учесник на програму Доказ концепта или 

на програму Horizon 2020 има право да се 

пријави за програм ИДЕЈЕ? 

 Што се тиче пројеката и програма Фонда за науку, није прописано 

ограничење у односу на пројекте и програме других извора финансирања. Међутим, 

мора се водити рачуна о ограничењима укупног ангажовања која проистичу из 

закона, интерних правила НИО и уговора о раду. 
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5. Одсуства 

59  Током последњег петогодишњег 

периода била сам годину дана на 

породиљском одсуству. Како ми се 

вреднују резултати?  

 У том случају се календарски петогодишњи период продужава за једну 

годину (односно период трајања одсуства), а рачунају се сви резултати остварени у 

том продуженом периоду. 

60  Шта се дешава са пројектом у 

случају да руководилац пројекта оде на 

трудничко или породиљско одсуство за 

време трајања пројекта? 

 Уколико се појави потреба за променом руководиоца пројекта, мора се 

тражити сагласност Фонда и дати предлог новог руководиоца који има одговарајуће 

референце искуство и звање, као и капацитет да руководи пројектом овог програма.  

Могуће је да нови руководилац буде прихваћен и да пројекат настави да се 

финансира, али је могуће и да се пројекат обустави уколико није обезбеђена 

адекватна замена. 

61  Да ли је могуће да члан тима буде 

истраживач запослен у НИО који се налази 

на неплаћеном одсуству? 

 Истраживач за време одсуства не може бити ангажован на пројекту у тој 

НИО. С друге стране, не морају сви чланови тима бити ангажовани током целог 

трајања пројекта. Могуће је да члан тима само током периода одсуства не учествује 

на пројекту, али је описани ангажман потребно предвидети и у гантограму, и у 

буџету. 

62  Да ли особа која има истраживачко 

звање, запослена је у НИО, али је тренутно 

на породиљском одсуству, може да буде 

пријављена као члан тима? 

 Трудничко или породиљско одсуство није препрека за пријављивање, али је 

потребно да лице буде запослено у НИО (или да се у Изјави наведе да ће бити 

запослена), да има важеће звање, а у гантограму јасно назначи период када ће бити 

ангажована на пројекту (током целог пројекта или само у неком периоду трајања 

пројекта).  

Напомена: У периоду током трудничког или породиљског одсуства, та особа не 

може бити ангажована на пројекту нити примати накнаду са пројекта. 

63  Да ли руководилац пројекта може 

бити лице које је тренутно на неплаћеном 

одсуству у НИО због постдокторског 

усавршавања, а већ је изабрано у научно 

звање? 

 Руководилац мора да буде запослен у НИО током целог трајања пројекта и 

ангажован на пројекту са најмање 30 % током целог трајања пројекта. Уколико је у 

тренутку подношења пројекта особа на било каквом одсуству, то није препрека 

уколико постоји Изјава НИО којом се потврђује да ће то лице бити запослено у НИО 

током трајања пројекта. 

           Међутим, уколико је лице на одсуству током трајања реализације пројекта, не 

може бити руководилац.  
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64  Да ли истраживач који је тренутно 

запослен у научном звању у НИО, а 

планира да у међувремену оде на 

постдокторско усавршавање, може да 

учествује на пројекту из позива ИДЕЈЕ и 

на који начин? 

 Не морају сви чланови тима бити ангажовани током целог трајања пројекта. 

Уколико је члан тима одсутан током неког периода, током тих месеци не учествује 

на пројекту тј. не прима накнаду, што треба предвидети и у гантограму, и у буџету. 
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6. Буџет 

65  Да ли постоји најмањи буџет 

пројекта? 

 Не постоје препоруке за најмањи буџет, али трошкови треба да буду реални и 

оправдани. 

66  Када се формира буџет, да ли се за 

ангажовање од 30 % узима 30 % од 

тренутне бруто плате конкретног 

истраживача? 

  Највеће месечне нето накнаде члановима тима дате су у Прилогу 2. 

Програмски одбор задржава право да тражи корекцију или негативно оцени буџет 

пројекта уколико су висине накнада неоправдане и нереалне.  

67  Да ли ангажовање од 30 % пуног 

радног времена значи три или четири 

месеца годишње? 

 Ангажовање се рачуна на месечном нивоу, а не на годишњем. Наведено 

ангажовање значи 30 % месечно. 

68  Да ли се предложеним буџетом 

може предвидети промена звања, па тиме и 

адекватно повећање хонорара? 

 Буџет пројекта се предлаже и одобрава пре почетка пројекта, а односи се на 

цело трајање реализације пројекта. Буџет се не може повећавати током реализације 

пројекта. 

 Уколико учесник промени звање током реализације пројекта, то неће утицати 

на висину месечне накнаде том лицу предвиђену буџетом пројекта. 

 (Приликом подношења предлога пројекта буџет се формира тако што се за 

сваког учесника пројекта дефинише висина накнаде за учешће на пројекту. Месечне 

исплате за једно лице могу се разликовати уколико је ангажовање у неким месецима 

различито, али цена рада мора да буде иста за то лице током целог трајања 

реализације пројекта.)  

69  Да ли део трошкова који добија 

институција носилац истраживања може да 

буде мањи од удела друге институције 

учесника, с обзиром на коришћење 

инфраструктуре те друге институције? 

 Трошкови НИО се могу међусобно разликовати, али је то потребно 

дефинисати у предлогу пројекта, односно у буџету (видети члан 8. Акта програма 

ИДЕЈЕ). 

70  Да ли један комад капиталне 

опреме, односно надоградња, за који се 

траже допунска средства мора да буде у 

вредности од 50.000 до 200.000 €? 

 Да, један комад капиталне опреме мора да буде у вредности између 50.000 и 

200.000 €. 
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71  У документу којим се дефинише 

буџет постоји посебан лист за капиталну 

опрему. Уколико се таква опрема не 

захтева, да ли је потребно попуњавати тај 

лист? 

 Уколико се не захтева капитална опрема, тај лист није потребно попуњавати. 

72  Да ли се као трошкови промоције 

могу признати следећи трошкови: израда 

лога пројекта, израда сајта, промоција на 

друштвеним мрежама, снимање кратког 

филма о пројекту и слично? 

 Да, те ставке се могу буџетирати под категоријом dissemination. Ту је 

потребно да се наведе шта је у питању (Item) и да се опише (Item Description). 

73  Који се трошкови могу стављати у 

Other costs? 

 Other costs је место предвиђено за друге дозвољене трошкове, који не 

припадају експлицитно наведеним категоријама у буџету, при чему они морају бити 

оправдани и неопходни за реализацију пројекта.  

74  Да ли је у оквиру пројекта могуће 

финансирати посете истраживача из 

иностранства? 

 Трошкови путовања су у програму ИДЕЈЕ намењени само за путовања 

чланова тима, укључујући и путовања и боравке истраживача из дијаспоре (тј. 

њихове доласке у Србију) који су чланови тима, сходно члану 6 Акта програма 

ИДЕЈЕ. 

75  Шта обухвата финансирање 

краткотрајних путовања ? 

 У оквиру програма ИДЕЈЕ дозвољено је финансирање краткотрајних 

путовања чланова тима, која су неопходна за реализацију пројекта. Финансирање 

обухвата трошкове превоза, смештаја и боравка, као и трошкове путног осигурања, 

трошкове издавања визе за улазак у наведену земљу.Кратка посета може да траје до 

четири седмице. 

76  Да ли подизвођачи (правна лица) 

могу да буду иностране лабораторије или 

компаније? Како се такве услуге 

регулишу? 

 Ангажовање иностраних правних лица није забрањено, али се не препоручује. 

У предлогу пројекта мора бити јасно образложено и оправдано због чега се ангажује 

страна, а не домаћа лабораторија или компанија. Такође, потребно је да се са својом 

НИО консултујете у вези са процедурама набавки оваквих услуга. 

77  Ако се институција из иностранства 

укључи као подизвођач, да ли је могуће да 

у трошкове пројекта буду урачунате и 

хемикалије које би набавио подизвођач јер 

су тако набављене хемикалије много 

јефтиније? 

 За подизвођача је потребно оправдати зашто се узима неко из иностранства, а 

не из Србије. Међутим, уколико постоји добро образложење, то правно лице може да 

набави хемикалије и реализује одговарајуће активности из предлога пројекта. 

Такође, потребно је да се са својом НИО консултујете у вези са процедурама набавки 

оваквих услуга. 
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78  Да ли је могућа набавка хемикалија 

за анализе које бисмо радили у сарадњи са 

колегама у иностранству, а које би радили 

и наши истраживачи у оквиру својих 

научних посета? 

 Није забрањено, али мора бити јасно образложено и оправдано. Такве 

активности морају бити праћене одговарајућим процедурама и логистиком која треба 

да буде прецизирана у предлогу пројекта. Посебно обратите пажњу на пропратне 

трошкове у том случају. Такође, потребно је да се са својом НИО консултујете у вези 

са процедурама набавки хемикалија и њиховог коришћења на описани начин. 
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7. Разно 

79  Да ли приликом апликације треба 

приложити целе биографије и 

библиографије свих учесника пројекта или 

је довољно да се попуне тражени подаци у 

F4 Applicant Info.xlsx, F1b Project 

Description Part B.docx (1.1. Participants 

(applicants)) и F1a Project Description Part A 

(3.1. Credentials of PI and members of Project 

team)? 

 Приликом подношења предлога пројекта, потребно је доставити кратке 

биографије и до 5 релевантних референци руководиоца пројекта и кључних чланова 

пројектног тима (нпр. координатора радних пакета на пројекту). Ови се подаци 

достављају у оквиру обрасца F1b Project Description Part B.docx пратећи упуство 

дато у самом обрасцу. Комплетне библиографије не треба прилагати 

80  У којој се научној области налази 

биологија као научна дисциплина? 

 Биологија по правилу припада области природних наука. Међутим, зависно 

од теме пројекта, могуће је одабрати и (био)медицинске науке. 

 Генерално, приликом конкурисања бира се потпрограм који се највише 

поклапа са темом пројекта, а не према области (избора у звање) руководиоца 

пројекта. На пример, могуће је да руководилац испуњава услове за избор у звање из 

природних наука, а да пројекат буде предложен у оквиру потпрограма техничко-

технолошких наука. 

81  Колико најдуже може да траје 

научна посета институту у иностранству? 

 У оквиру програма ИДЕЈЕ дозвољено је финансирање само краткотрајних 

путовања чланова тима, која су неопходна за реализацију пројекта. Кратка посета 

може да траје до четири седмице.  

82  Како треба унети учешћа на 

конференцијама планираним у другој и 

трећој години реализације пројекта с 

обзиром на то да датуми тих конференција 

не могу бити познати толико унапред? 

 Планирана учешћа на конференцијама могу се унети и без датума, али је 

битно што прецизније предвидети трошкове. Такође, саветујемо да наведете и назив 

или организаторе конференције, јер квалитет конференције може позитивно 

утицати на евалуацију предлога пројекта. 
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83  Шта одговорити на питања о 

употреби података (data usage)? 

 

 У оквиру обрасца F1a Project Description Part A.docx налази се низ питања 

која се односе на употребу података у оквиру пројекта (тачка 1.2.1. у обрасцу). Ова 

питања су за неке области од великог значаја, док су у неким другим маргинална. 

Генерално, уколико се бавите прикупљањем података за потребе истраживања, или 

у пројекат иницијално уносите неке постојеће или туђе податке, потребно је да то 

објасните. Такође, у предлогу пројекта је потребно да се осврнете на питање 

коришћења података који су прикупљени или обрађивани током трајања пројекта и 

касније, као и да објасните ко ће све имати приступ тим подацима (осим чланова 

тима), у којој мери и на који начин.  

Потребно је одговорити на сва питања која су примењива на Ваш пројекат, а да она 

која нису означите као N/A. 
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Прилог 1. Услови у погледу научних радова које мора да задовољи руководилац пројекта 

 

Акт програма ИДЕЈЕ, члан 5 став 1:  

Члан 5. 

Руководилац пројекта, осим услова наведених у члану 4. овог Акта, мора да задовољи следеће услове: 

• има научни назив доктора наука и изабран је у научно звање или у еквивалентно звање по прописима о високом образовању1; 

• на основу референци из последњих пет година2, испуњава минималне квантитативне захтеве прописане Правилником о поступку, 

начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача3, побројане у Прилогу 4 Правилника 

као: 

o Тип А: услове из групације ,,Обавезни (2)” уз минимални број поена за ту групацију као за прву доделу следећег, вишег 

истраживачког звања4; или 

o Тип Б: услове из групације ,,Обавезни (1)” уз минимални број поена који је аритметичка средина бројева поена за групације 

Обавезни (1) и Обавезни (2) као за прву доделу следећег, вишег истраживачког звања; 

• уколико је лице већ у највишем научном звању или еквивалентном звању у високом образовању (научни саветник или редовни 

професор), на основу референци из последњих пет година, испуњава услове из групације Обавезни (2) за научног саветника. 

 

 

Следи детаљније објашњење примене ових услова. 

Уколико је руководилац пројекта у звању научног сарадника, доцента, вишег научног сарадника или ванредног професора, 

приликом подношења пријаве сам бира да ли задовољава услове типа А (строже) или типа Б (блаже), зависно од својих остварених 

резултата. У табели је дата конкретизација бројева поена за сва ова звања и за све научне области. 

Уколико је руководилац пројекта у звању научног саветника или редовног професора, нема могућност избора типа А или Б, већ 

има само једну опцију, такође наведену у табели за све научне области. 

 
1 Научни сарадник, виши научни сарадник или научни саветник, односно доцент, ванредни професор или редовни професор.  
2 То укључује период од почетка 2015. године до дана затварања овог Јавног позива. Оправданост прекида/застоја/мировања у истраживачком раду од значаја за испуњење ових 

услова – на пример, привремена спреченост за рад, одсуство, укључујући породиљско одсуство или одсуство са рада ради (посебне) неге детета или другог лица – може се узети у 

обзир при оцени и утврђивању трајања периода од 5 година, али иста мора бити адекватно образложена. 
3 Правилник о поступку, начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача, ,,Службени гласник РС“, број 24/2016, 21/2017 и 38/2017, 

http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/09/Pravilnik-zvanja-2017-konacno.pdf. 
4 Научни сарадник или доцент испуњава захтеве за избор у звање вишег научног сарадника, а виши научни сарадник или ванредни професор испуњава захтеве за избор у звање 

научног саветника.  
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Категорије радова дефинисане су у Правилнику, али се при вредновању резултата за потребе програма ИДЕЈЕ не узимају у 

обзир напомене које постоје испод табела у Правилнику (које се односе на минималан број поена у појединим категоријама), нити је 

потребно поене нормирати бројем коаутора.  

Остварени број поена руководиоца пројекта је укупан број поена за све категорије наведене у одговарајућој рубрици табеле.  

Узимају се у обзир услови за научну област у којој је лице бирано у звање у коме се сада налази. 

 
Научна област Садашње звање Тип Групација Категорије Минимални 

број поена 

Остварени 

број поена 

Природно-математичке и 

медицинске науке 

Научни сарадник 

или доцент 

А Обавезни (2) M11+M12+M21+M22+M23 30  

Научни сарадник 

или доцент 

Б Обавезни (1) M10+M20+M31+M32+M33+M41+M42 35  

Виши научни сарадник 

или ванредни професор 

А Обавезни (2) M11+M12+M21+M22+ M23 35  

Виши научни сарадник 

или ванредни професор 

Б Обавезни (1) M10+M20+M31+M32+M33+M41+M42+M90 42,5  

Научни саветник 

или редовни професор 

– Обавезни (2) M11+M12+M21+M22+M23 35  

Техничко-технолошке и 

биотехничке науке 

Научни сарадник 

или доцент 

А Обавезни (2) M21+M22+M23 22  

Научни сарадник 

или доцент 

Б Обавезни (1) M10+M20+M31+M32+M33+M41+M42+M51+M80+M90+M100 31  

Виши научни сарадник 

или ванредни професор 

А Обавезни (2) M21+M22+M23+M81-85+M90-96+M101-103+M108 30  

Виши научни сарадник 

или ванредни професор 

Б Обавезни (1) M10+M20+M31+M32+M33+M41+M42+M51+M80+M90+M100 42  

Научни саветник 

или редовни професор 

– Обавезни (2) M21+M22+M23+M81-85+M90-96+M101-103+M108 30  

Друштвене и хуманистичке 

науке 

Научни сарадник 

или доцент 

А Обавезни (2) M11+M12+M13+M14+M21+M22+M23+M24+M31+M41+M42+M51 30  

Научни сарадник 

или доцент 

Б Обавезни (1) M10+M20+M31+M32+M33+M41+M42+M43+M44+M45+M51+M52 35  

Виши научни сарадник 

или ванредни професор 

А Обавезни (2) M11+M12+M13+M14+M21+M22+M23+M24+M31+M41+M42 40  

Виши научни сарадник 

или ванредни професор 

Б Обавезни (1) M10+M20+M31+M32+M33+M41+M42+M43+M44+M45+M51+M52 

+M53+M54+M61 

47  

Научни саветник 

или редовни професор 

– Обавезни (2) M11+M12+M13+M14+M21+M22+M23+M24+M31+M41+M42 40  
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Прилог 2. Максималне нето месечне накнаде члановима тима за учешће на пројектима Програма 
ИДЕЈЕ Фонда за науку РС 

Износи у табели су дати у динарима и представљају максималан нето износ месечне накнаде које лице може примати од 

Фонда за науку РС за учешће на пројекту програма ИДЕЈЕ, у зависности у звања и процента ангажовања.  

Износ не зависи од А или Т категорија, и не зависи од било ког другог прихода које то лице има. Ова табела ће бити дата 

рецензентима и члановима програмског одбора за евалуацију предлога пројеката.  

Могуће је ангажовање чланова тима буџетирати и са нижим износима. Такође је могуће предвидети различите буџете за лица 

која имају исто звање, у складу са искуством и вештинама тих лица. 

 

 

Звање Проценат месечног ангажовања 

100 % 30 % 

истраживач-приправник / сарадник у настави 110.000,00 33.000,00 

истраживач-сарадник / асистент, асистент са докторатом 120.000,00 36.000,00 

научни сарадник / доцент 140.000,00 42.000,00 

виши научни сарадник / ванредни професор 155.000,00 46.500,00 

научни саветник / редовни професор 165.000,00 49.500,00 

 

 

 


