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Важна напомена : Документ користите искључиво као помоћни документ приликом припреме предлога пројекта. Одговори Фонда за науку 

Републике Србије односе се на конкретно питање и подразумевају важење свих обавеза и услова дефинисаних у документу Програм ИДЕНТИТЕТИ - 

Акт о циљевима, начину реализације и условима финансирања пројекта програма Идентитети. Фонд за науку Републике Србије не сноси 

одговорност за погрешну интерпретацију одговора из овог документа. 

 

Р.б. Питање Тема Одговор 

1 Да ли је потребно да руководилац има радове у 

обе категорије (монографије и часописи) или је 

довољно да има из једне од категорија? Да ли 

постоји квантитативни услов, било у погледу броја 

радова по категоријама или остварених поена? Да 

ли услов варира у односу на звање? 

Услови за 

руководиоца 

пројекта 

Руководилац пројекта мора да има минимум један објављен 

рад у научном часопису категорија (М21-М23 или М24) из 

области друштвено-хуманистичких наука у последњих 5 

година и минимум један објављен рад објављен у 

монографској публикацији (М11-М14 или М41-М42) из 

области друштвено-хуманистичких наука, такође у последњих 

5 година.  

Остали услови прописани су у Члану 7 Акта програма 

Идентитети. 

2 Да ли кумулативно морају бити испуњени услови 

нпр. М21-М23 и М24, или је довољно имати само 

М24? 

Услови за 

руководиоца 

пројекта 

Довољно је да се објави рад у једној од наведених категорија 

за научне часописе (М21-М23 или М24) из области друштвено 

-хуманистичких наука у последњих 5 година, и поред овог 

минимум један рад објављен у монографској 

публикацији(М11-М14 или М41-М42) из области друштвено-

хуманистичких наука, такође у последњих 5 година. 

Остали услови прописани су у Члану 7 Акта програма 

Идентитети. 
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3 Може ли руководилац пројекта бити особа 

запослена на одређено време на факултету, а 

није држављанин Републике Србије (нпр. лектори 

страних језика на факултетима)? 

Услови за 

руководиоца 

пројекта 

Услови за руководиоца пројекта дефинисани су у Члану 7 

Акта програма Идентитети. Погледајте детаљно наведени 

члан како би се упознали са условима. 

Руководилац пројекта мора бити запослен у НИО Носиоцу 

пројекта за све време трајања пројекта, као и у тренутку 

подношења предлога пројекта, тј. затварања Јавног позива и 

то минимум 50% од пуног радног времена, док Акт програма 

ИДЕНТИТЕТИ не прописује услове у погледу врсте радног 

односа, односно да ли је радни однос заснован на одређено 

или неодређено време. 

У тренутку подношења предлога пројекта, односно затварања 

Јавног позива Програма ИДЕНТИТЕТИ, руководилац пројекта 

мора имати важећи избор у звање виши научни сарадник или 

научни саветник, односно ванредни професор или редовни 

професор.  

Услови за чланове пројектног тима дефинисани су у Члану 8. 
Акта о програму Идентитети. Други став овог члана наводи да 
чланови пројектног тима морају имати важећа звања : 
истраживачко или научно или еквивалентно звање у високом 
образовању у тренутку подношења пројекта, као и током 
његовог/њеног ангажовања у реализацији Пројекта. У 
фусноти која је повезана са овим ставом наводи се да су то 
следећа звања : Истраживач-приправник, истраживач-
сарадник, научни сарадник, виши научни сарадник или 
научни саветник, односно сарадник у настави, асистент, 
асистент са докторатом, доцент, ванредни професор или 
редовни професор. 
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У складу са наведеним, лице изабрано у звање лектор или 

виши лектор не испуњава неопходне услове за руководиоца 

пројекта нити чланове тима. 

4 Постоји ли минимални број публикованих радова? 

 

 

Услови за 

руководиоца 

пројекта 

Минималан број радова прописан у специфичним условима 

за руководиоца пројекта је један рад из категорија М21-М23 

или М24 и једна публикација из категорија М11-М14 или М41-

М42) из области друштвено-хуманистичких наука . 

Руководилац пројекта мора да испуњава све услове 

прописане Чланом 7 Акта програма Идентитети. 

5 Да ли је потребно имати објављене радове из 

свих наведених категорија: М11-14, М41-42, М21-

23, М24 или је довољно задовољити једну од 

категорија из монографских публикација (нпр. 

М10) и једну из категорија часописа (нпр. М20)? 

Услови за 

руководиоца 

пројекта 

Није потребно имати објављене радове из свих наведених М 

категорија наведених у заградама у Члану 7 Акта програма 

али је потребан минимум један рад у категорији монографске 

публикације из области (М11-М14 или М41-М42) друштвено-

хуманистичких наука и минимум један рад из наведених 

области часописа (М21-23 или М24) друштвено-

хуманистичких наука , који су објављени у последњих 5 

година. 

Напомињемо да је важно да руководилац пројекта испуни и 

остале услове прописане Чланом 7 Акта програма 

Идентитети. 

6 Ко може бити руководилац тима? Услови за 

руководиоца 

пројекта 

Услови за руководиоца пројекта су дефинисани у Члану 7. 

Акта програма Идентитети. 
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7 Који период научне продукције се рачуна - период 

последњег избора у звање, или неки други ? 

Услови за 

руководиоца 

пројекта 

Потребно је да у периоду од последњих пет година од дана 

објављивања Јавног позива програма Идентитети 

руководилац пројекта има радове у области друштвено-

хуманистичких наука, у категоријама монографске 

публикације (М11-14 или М41-М42) и часописи (М21-23 или 

М24). 

Погледајте Члан 7. Акта програма Идентитети. 

8 Ако је руководиоцу покренута процедура за избор 

у звање вишег научног сарадника, да ли може 

бити руководилац? И да ли научни сарадник који 

задовољава ове услове може бити руководилац? 

Услови за 

руководиоца 

пројекта 

Руководилац мора да испуњава све услове дефинисане у 

Члану 7. Акта програма Идентитети приликом подношења 

предлога пројекта тј. затварања позива. Уколико тада нема 

звање које је прописано као услов, не може бити 

руководилац. 

9  

Да ли руководилац може бити лице које је 2021. 

године испунило услов за старосну пензију, али је 

и даље запослено на неодређено у НИО, са 

звањем научни саветник? 

Услови за 

руководиоца 

пројекта 

Један од услова дефинисан Чланом 7. Акта о програму 

Идентитети је да лице у тренутку подношења предлога 

пројекта као и током трајања пројекта буде запослено 

минимум 50% радног времена.  

Приликом подношења предлога пројекта НИО се обавезује да 

ће сви чланови тима бити запослени током целокупног 

трајања ангажовања на пројекту, па је потребно проверити 

ову могућност пре аплицирања на пројекат. 

10 Руководилац пројекта – један од улова: 

монографска публикација у претходних пет година 

од дана објављивања Јавног позива. Монографија 

је објављена јуна 2017. године – да ли треба 

доставити доказ када је објављена, односно да је 

објављена након марта 2017. године? (На пример 

Услови за 

руководиоца 

пројекта 

Уколико имате дилему, боље је да наведете одмах и датум 

објављивања, како би се административна провера спровела 

ефикасније. 
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одлуку о усвојеним позитивним рецензијама.) Да 

ли ће оваква референца бити призната као 

испуњеност услова? 

11 Да ли доцент/киња, са захтеваним референцама, 

може бити руководитељ/ка пројекта? 

Услови за 

руководиоца 

пројекта 

Услови за руководиоца пројекта су дефинисани у Члану 7. 

Акта програма Идентитети. 

Доцент/киња не може бити руководилац пројекта. 

12 Да ли захтеване референце морају бити повезане 

тематски са предлогом пројекта? Или је довољно 

да буду из исте шире области? 

Услови за 

руководиоца 

пројекта 

Услови за руководиоца не прописују да публикације треба да 

буду везане за тему пројекта, али водите рачуна о 

референцама које наводите у Project Description Part B, где се 

наводи до 5 најважнијих научних референци руководиоца и 

кључних чланова тима. У том делу је важно да представите 

референце које ће евалуаторима пројеката пружити 

информације о вашем искуству и научним резултатима, и 

потребно је да оне буду ближе повезане са Вашим предлогом 

пројекта.  

Приликом припреме пројекта, обратите пажњу и на питања за 

евалуаторе који се налазе у пројектној документацији. 

13 Ко може бити руководилац working package-a, тј. 

да ли постоје неки посебни услови за ту позицију? 

Услови за 

руководиоца 

пројекта 

Руководилац радног пакета треба да буде особа (члан 

пројектног тима) која је најстручнија за ту активност. 

Напомињемо да ово може бити искључиво особа која је 

наведена као члан пројектног тима Вашег предлога пројекта. 

14 Који су услови за чланове Пројектног тима? Услови за чланове 

Пројектног тима 

Услови за чланове пројектног тима дефинисани су у Члану 8. 

Акта о програму Идентитети.  
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У овом Програму, сваки члан Пројектног тима мора 

испунити следеће услове:  

• Има важеће звање: истраживачко или научно или 

еквивалентно звање1 у високом образовању у тренутку 

подношења пројекта, као и током његовог/њеног 

ангажовања у реализацији Пројекта;  

• Запослен је у акредитованој НИО у Републици Србији за 

време његовог/њеног ангажовања у реализацији Пројекта, 

при чему запослење у тој НИО на месечном нивоу износи 

минимум 50% пуног радног времена све време током 

трајања ангажовања на Пројекту; 

• Исто лице може бити члан тима у само једном Предлогу 

пројекта у оквиру програма ИДЕНТИТЕТИ; 

• 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. 

Погледајте и фусноте које су саставни део овог члана. 

Акт прописује посебне услове за укључивање младих 

истраживача, који су описани у Члану 10. Акта о програму 

Идентитети. 
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15 Да ли је услов за ангажман проф. емеритуса остао 

исти као и на позиву "Идеје"?! И, у том случају, 

који период научне продукције узети као 

релевантан за емеритуса (последњих 5 година 

или последњих 10 година - како је одређено 

Правилником Универзитета у Новом Саду)?! 

Услови за чланове 

Пројектног тима 

Професор емеритус може бити спољни сарадник. Погледајте 

услове за спољне сараднике који су дефинисани у Члану 12 

Акта програма Идентитети. 

16 Да ли и како докторанти који не раде у НИО могу 

бити укључени? 

Услови за чланове 

Пројектног тима 

Лица могу учествовати на пројекту као: 

• Чланови пројектног тима (погледајте чланове 7 и 8 

Акта програма Идентитети) 

• Спољни сарадници (погледајте Члан 12 Акта програма 

Идентитети) 

• Пружаоци услуга и подизвођачи (погледајте Члан 20. 

Акта програма Идентитети) 

Физичка и правна лица која предлажете за ангажовање на 

пројекту морају имати оправдано ангажовање које је у 

функцији успешне реализације пројекта. 

Наш савет је да запослите докторанте у НИО и ангажујете на 

пројекту као чланове тима. 

За више информација о условима ангажовања физичких и 

правних лица на пројекту погледајте Акт програма 

Идентитети. 

17 Да ли истраживачи који су у процедури првог 

избора у звање (за научног сарадника) могу да 

Услови за чланове 

Пројектног тима 

Једина могућност да истраживачи који немају звање буду 

укључени у пројекат је уколико су студенти докторских 

студија који до сада нису имали изборе у истраживачка звања 
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буду предвиђени за учешће и укључени накнадно, 

када добију звање? 

и којима ће се након одобравања пројекта покренути избор у 

звање, као што је дефинисано у члану 10 Акта о програму 

Идентитети. Напомињемо да је обавезно да поступак избора 

у звање буде окончан до почетка реализације пројекта, 

односно до почетка ангажовања предложеног члана тима. 

Сви остали чланови тима, између осталог, морају имати 

важеће звање приликом подношења предлога пројекта тј. 

затварања јавног позива. 

За више информација о условима за руководиоца и чланове 

пројектног тима погледајте Акт програма Идентитети, посебно 

чланове 7 и 8. 

18 Да ли  можемо укључити у тим особу која има 

научно звање, али је запослена на пример у 

архиву односно то није НИО? У случају да није 

могуће може ли бити спољни сарадник? 

Услови за чланове 

Пројектног тима 

Чланови тима морају бити запослени у акредитованој НИО са 

минимум 50% месечног ангажовања у тој НИО све време 

током трајања ангажовања на пројекту.  Уколико не буду 

запослени у НИО, не могу бити чланови тима. 

Спољни сарадници могу бити само лица која су наведена у 

Члану 12. Акта програма Идентитети. 

Програмом је предвиђена и могућност ангажовања физичких 

и правних лица као пружалаца услуга, уколико је то 

оправдано. За више информација о Услугама и 

подизвођачима и условима ангажовања физичких и правних 

лица погледајте Члан 20. Акта програма Идентитети. 

19 Да ли члан тима може бити особа која је у 

тренутку аплицирања пројекта на трудничком 

Услови за чланове 

Пројектног тима 

Уколико чланица пројектног тима има важеће звање, 

запослена је у НИО 50% или више, може бити члан тима, али 
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боловању (планиран месец званичног повратка са 

породиљског боловања је мај/јун 2023.)? 

период ангажовања на пројекту треба да буде усклађен са 

њеним повратком на рад,  

У конкретном случају, колегиница не би била ангажована на 

пројекту током трајања боловања или одсуства, а можете да 

је планирате по повратку са боловања. Месеце ангажовања 

је потребно дефинисати у гантограму.  

Напомињемо да исти принцип ангажовања можете применити 

у случају других одсуства, укључујући професионално 

усавршавање.  

20  

 

Да ли је могуће укључити као чланове пројектног 

тима истраживаче из других градова? 

 

Ангажовање чланова 

пројектног тима 

Акт програма Идентитети не предвиђа услове по питању 

места боравишта или пребивалишта укључених чланова 

пројектног тима, али сви чланови тима морају бити запослени 

у акредитованим НИО у Републици Србији и испуњавати 

услове из Члана 8 Акта програма Идентитети. 

Напомињемо да је важно да остали услови прописани Актом 

програма Идентитети буду испуњени. Посебну пажњу за тему 

ангажовања обратите на услове дефинисане Чланом 9. Акта 

програма Идентитети. 

21 Који су прецизни услови ангажовања чланова 

пројектног тима из иностранства? 

Ангажовање чланова 

пројектног тима 

Није могуће ангажовати лице из иностранства као члана 

пројектног тима. На основу Члана 12 Акта програма 

Идентитети, иностраног истраживача запосленог у 

акредитованој НИО у иностранству могуће је ангажовати на 

позицији спољног сарадника. 
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22 Уколико је члан пројектног тима радно ангажован 

у НИО која је Носилац пројекта и код НИО која је 

учесник пројекта у различитом постотку (нпр. 70-

30%) да ли он конкурише документацијом коју 

подноси из НИО у којој је његово ангажовање 

преко 50%? 

Ангажовање чланова 

пројектног тима 

Један од услова дефинисан Чланом 8. Акта програма 

Идентитети је да члан пројектног тима мора имати 

минимално запослење од 50% пуног радног времена за све 

време током трајања пројекта у НИО која је акредитована у 

Републици Србији. Из овога следи да је неопходно да члана 

пројектног тима пријави НИО где је запослен 50% радног 

времена или више. 

23 Ако су истраживачи запослени 100% у 

невладином и приватном сектору, ван научних 

институција, да ли постоје ограничења везано за 

% запослења у НИО током реализације пројекта? 

Ако су истраживачи запослени 100% у јавном 

сектору ван научних институција, да ли постоје 

ограничења везано за % запослења у НИО током 

реализације пројекта? 

Ангажовање чланова 

пројектног тима 

У складу са чланом 8 Акта програма Идентитети, сви чланови 

тима морају бити 50% запослени у Акредитованој НИО у 

Републици Србији. Уколико лице не испуњава овај услов, не 

може бити члан тима и учествовати на пројекту. Поред овога, 

прочитајте одредбе Акта програма Идентитети, чланове 8 и 9 

који дефинишу начин и проценат месечног ангажовања. 

24 Под претпоставком да истраживачи не желе да 

буду запослени у НИО током пројекта, а 

запослени су негде другде, да ли је могуће 

ангажовати их путем уговора о делу? 

Ангажовање чланова 

пројектног тима 

У складу са Чланом 8, Акта програма Идентитети, обавезно је 

да члан пројектног тима буде запослен у НИО са минимум 

50% радног времена у периоду трајања ангажовања на 

пројекту.  

За потребе пројекта могу бити ангажована и друга физичка и 

правна лица као пружаоци услуга и подизвођачи, уколико је 

то неопходно за реализацију пројекта и уколико чланови тима 

и институције немају знања или ресурсе да сами реализују те 

активности. 

За више информација о Услугама и подизвођачима 

погледајте Члан 20. Акта програма Идентитети. 
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Напомињемо да је важно поштовати услове дефинисане 

Актом програма Идентитети. 

25 Да ли истраживачи који већ имају 130% ангажмана 

у некој од НИО (комбиновано настава и пројекти) 

могу да буду укључени у пројекат са 0% 

запослења и под којим условима? 

Ангажовање чланова 

пројектног тима 

Није могуће укључити чланове пројектног тима који већ имају 

запослење/ангажовање од 130% радног времена. Више 

информација можете видети у Члану 9. Акта програма 

Идентитети. 

26 Да ли истраживаче, за које се даје изјава да ће 

бити запослени у НИО током реализације 

пројекта, мора да запосли НИО која је носилац 

пројекта или може и НИО која је Учесник? 

Ангажовање чланова 

пројектног тима 

Чланови пројектног тима запошљавају се у НИО која их је 

предложила и која их је навела у Изјави НИО 

Услови за ангажовање чланова пројектног тима дефинисани 

су у Члану 9. Акта програма Идентитети. 

27 Да ли се истраживачи који су сада 

институционално финансирани, а буду учесници 

на пројекту ИДЕНТИТЕТИ, аутоматски враћају на 

институционално финансирање по завршетку 

пројекта? Да ли имају законско право на то и која 

је процедура ако имају? 

Ангажовање чланова 

пројектног тима 

Уколико истраживачи желе да буду 100% на пројекту Фонда 

за науку РС, имају могућност да привремено замрзну 

институционално финансирање док траје пројекат Фонда, и 

након завршетка пројекта да се поново врате на 

институционално финансирање Министарства 

За више информација прочитајте допис који је МНПТР 

доставило свим НИО. 

28 Да ли је потребно да НИО траже дозволу 

Министарства за проширење капацитета за 

истраживаче који пре пројекта нису били 

запослени на НИО, у складу са забраном 

запошљавања? 

Ангажовање чланова 

пројектног тима 

Уколико се нови истраживачи запошљавају са 100% 

ангажовања због ангажовања на пројекту, и у складу са 

Чланом 9. Акта програма Идентитети неће имати друга 

ангажовања у НИО, обавеза је НИО да обезбеди 

одговарајући уговор о раду који је у складу са ЗОР и свим 

важећим прописима. Уколико Ваша НИО има недоумице око 



  

13 
 

ФОНД ЗА НАУКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ – ПРОГРАМ ИДЕНТИТЕТИ 

ОТВОРЕНА ВРАТА – 25.03.2022. ГОДИНЕ 

запошљавања, предлажемо да се обратите ресорном 

министарству. 

29 Да ли истраживачи који су 100% ангажовани на 

НИО (у настави) и 30% на програму ИДЕЈЕ, могу 

да буду укључени у пројекат ИДЕНТИТЕТИ (са 0% 

запослења)? 

Ангажовање чланова 

пројектног тима 

Члан 8. Акта програма Идентитети дефинише да исто лице 

може бити члан пројектног тима, или Руководилац пројекта и 

члан пројектног тима у највише два Пројекта различитих 

Програма Фонда за науку Републике Србије. 

У складу са чланом 9. Акта програма ИДЕНТИТЕТИ, уколико 

је неки истраживач у пуном радном односу у НИО и већ је 

ангажован на пројекту у оквиру Програма ИДЕЈЕ у обиму од 

30% пуног радног времена током целокупног трајања пројекта 

ИДЕЈЕ, није могуће да тај истраживач буде укључен у 

пројекат Програма ИДЕНТИТЕТИ. Међутим, уколико је 

истраживач на ИДЕЈАМА ангажован само у неком 

временском периоду (нпр. 6 месеци током прве године) и 

ангажовање је 30%, онда може учествовати на програму 

ИДЕНТИТЕТИ током тих месеци када нема ангажовање на 

Програму ИДЕЈЕ. 

Напомињемо да НИЈЕ МОГУЋЕ да лице буде ангажовано 0% 

процената на пројекту јер проценат ангажовања индиректно 

представља број радних сати колико ће лице радити на 

пројекту.   

30 Да ли у току пројекта може доћи до замене 

истраживача, ако за то постоји оправдање? 

Ангажовање чланова 

пројектног тима 

Замена члана тима је могућа ако је оправдана, и ако постоји 

адекватна замена по питању звања и квалификација. 

Информације о процедури измене члана пројектног тима 

биће достављене руководиоцима пројеката који буду 
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одобрене за финансирање. Промене чланова пројектног тима 

могуће су једино уз претходну сагласност Фонда за науку РС. 

31 Да ли докторанти могу бити чланови тима, како се 

они воде и финансирају? 

Укључивање младих 

истраживача 

Уколико имају истраживачко или наставно звање, докторанти 

се наводе и финансирају у складу са тим звањем. За више 

информација видети Члан 8. Акта програма идентитети и 

обратити пажњу на фусноте. 

Посебни услови за укључивање младих истраживача 

дефинисани су у Члану 10. Акта програма Идентитети. 

Изузетак од услова да сви чланови пројектног тима морају 

имати важеће звање у тренутку затварања  Јавног позива 

односи се на лица која су студенти докторских студија, а која 

до тада нису никада изабрана у истраживачко звање. Ова 

лица се могу пријавити као чланови тима, уз обавезу НИО да 

им се избор у звање покрене чим добију информацију о 

прихватању Предлога пројекта и да поступак избора у звање 

буде окончан до почетка реализације пројекта, односно до 

почетка периода ангажовања предложеног члана тима. 

Приликом припреме буџета, за младе истраживаче у смислу 

овог члана, накнада се обрачунава према звању које ће стећи 

до почетка реализације пројекта. 

32 Под којим годиштем изучаваоца се сматра да он 

има звање младог научника? 

Укључивање младих 

истраживача 

Члан 10. Акта о програму Идентитети не предвиђа старосне 

услове. Потребно је да лице буде на докторским студијама и 

да до тог тренутка никада није било изабрано у истраживачко 

звање. Исти члан дефинише обавезу да након добијања 

информација о прихватању Предлога пројекта буде покренут 

поступак избора у звање и да исти буде окончан до почетка 
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реализације пројекта, односно до почетка периода 

ангажовања предложеног члана тима. 

33 Уколико се ради о особи која је на докторским 

студијама, ангажована у настави као 

демонстратор, али и запослена у приватном 

сектору, да ли чињеница да је у радном односу 

утиче на потенцијално ангажовање на Пројекту и 

уопште пријаву на Пројекат? 

Укључивање младих 

истраживача 

Члан 8. Акта о пројекту дефинише између осталог да сви 

чланови пројектног тима морају имати запослење у 

акредитованој НИО у Републици Србији (или иновационом 

центру чији је оснивач НИО) у периоду ангажовања на 

пројекту, и то са минимално 50 % пуног радног времена. 

Посебно обратите пажњу на услове који се односе на звање, 

и афирмативне мере за младе истраживаче, уколико то лице 

испуњава услове дефинисане у члану 10. Акта о програму 

Идентитети. 

34 Да ли је дозвољено да у пројектном тиму буду 

укључени истраживачи-сарадници који су већ на 

неком од пројеката Министарства просвете, науке 

и технолошког развоја? 

Укључивање младих 

истраживача 

Уколико је истраживач већ ангажован преко МПНТР, и прима 

институционално финансирање, онда у складу са Чланом 9. 

Акта програма ИДЕНТИТЕТИ може на пројекту Фонда за 

науку бити ангажован још 30%  радног времена тј. месечног 

ангажовања. 

35 Могу ли сарадници бити заводи, институције које 

се баве сличним подручјима делатности као и 

институција која би била носитељ пројекта? 

 

Спољни сарадници 

 

Члан 16. Акта програма Идентитети дефинише могућност 

ангажовања физичких и правних лица. Такође, члан 20 

дефинише трошкове услуга и ангажовања подизвођача. 

Саветујемо да погледате услове дефинисане Актом програма 

Идентитети. 

36 Ко све може бити спољни сарадник?  

Спољни сарадници 

 

Члан 12. Акта програма Идентитети дефинише категорије 

могућих спољних сарадника. 
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У оквиру овог Програма, када предложена тема истраживања 

или активност то захтевају, у Пројекат може бити укључен као 

спољни сарадник пројекта: 

1)        Истраживач из дијаспоре запослен у акредитованој 

НИО у иностранству; 

2)        Редовни професор универзитета или научни саветник 

у пензији, професор емеритус или пензионисани члан Српске 

академије наука и уметности; 

3)        Истраживачи из региона (у складу са Законом о 

дијаспори и Србима из региона); 

4)        Инострани истраживач запослен у акредитованој НИО 

у иностранству. 

Спољни сарадник пројекта нема право на новчану накнаду за 

рад на Пројекту из средстава буџета Пројекта. 

Број спољних сарадника на једном Предлогу пројекта не 

може бити већи од 4, тј. највише по један из сваке категорије 

дефинисане у овом члану, при чему број спољних сарадника 

не може бити већи од броја чланова Пројектног тима. 

37 Колико је учешће спољних сарадника и да ли је 

оно ограничено неким условима? 

Спољни сарадници Учешће спољних сарадника дефинисано је Чланом 12. Акта 

програма Идентитети. Уколико се ваше питање односи на 

проценат ангажовања, он није дефинисан и на руководиоцу 

пројекта је да дефинише ниво укључивања спољног 

сарадника у складу са потребама пројекта а уз сагласност 

НИО из иностранства у којој је запослен спољни сарадник. 

Изузетак од овог правила су пензионисана лица, где не 
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постоји послодавац те је обим ангажовања могуће усагласити 

само са спољним сарадником. 

Напомињемо да спољни сарадник из иностранства потписује 

заједничку изјаву са НИО која га запошљава у иностранству 

(F8a Изјава спољног сарадника СРБ_ЕНГ) осим у случају 

када је у питању пензионисано лице. 

38 Да ли спољни сарадници који немају право на 

новчану накнаду за ангажовање, имају право на 

накнаду путних трошкова? 

Спољни сарадници Уколико је за пројекат неопходно да се неки од путних 

трошкова плаћа лицу које није запослено у НИО, саветујемо 

да се консултујете  са руководством НИО и проверите да ли 

је у Вашој НИО дозвољено плаћање путних трошкова лицима 

која нису запослена у НИО. Уколико јесте дозвољено, 

напомињемо да се на такве трошкове плаћа додатан порез 

који није прихватљиви трошак за Фонд за науку Републике 

Србије тј. не можете трошкове тог пореза покрити из 

средстава пројекта Фонда за науку Републике Србије и 

потребно их је покрити из других извора финансирања. 

39 Дневнице се могу исплатити искључиво 

запосленима у НИО, али спољни сарадник из 

иностранства је такође запослен у НИО у 

иностранству. Да ли и он може добити дневнице 

или не? 

Спољни сарадници Није могуће исплаћивати дневнице физичким лицима која 

нису запослена у НИО која исплаћује дневнице. Напомена: 

инострана НИО не учествује као партнер на пројекту, не 

потписује Уговор и не добија средства из пројекта. Инострана 

НИО само даје сагласност да њихов запослени учествује на 

пројекту као спољни сарадник. Само акредитоване НИО у 

Србији могу бити партнери на пројекту и једино њима Фонд за 

науку може уплаћивати средства. 
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40 Који су дозвољени, а који недозвољени трошкови? Дозвољени и 

недозвољени 

трошкови 

Дозвољени трошкови су дефинисани у Члану 16. Акта 

програма Идентитети. Недозвољени трошкови дефинисани 

су у Члану 24. истог документа. 

41 Могу ли се у пројект писати под трошкове и 

суфинансирање докторског студија (делимично, у 

потпуности, одређени постотак)? 

Дозвољени и 

недозвољени 

трошкови 

Трошкови суфинансирања докторских студија нису 

дозвољени. 

42 Како се решава питање недозвољених трошкова? 

Ови трошкови се јављају и често су неопходни за 

рад. 

Дозвољени и 

недозвољени 

трошкови 

Недозвољени трошкови дефинисани су у Члану 24. и 

сматрају се неоправданим трошком. Уколико приликом 

подношења предлога пројекта буде наведен недозвољени 

трошак, Фонд за науку задржава право да такав пројекат 

дисквалификује из евалуације. Уколико током реализације 

пројекта на пројекту буде утврђен недозвољени трошак, Фонд 

за науку може тражити повраћај средстава у износу тог 

трошка, обуставити пројекат, или предузети друге мере. 

43 Да ли је АПЦ (article process charges) оправдан 

трошак пројекта? 
Дозвољени и 

недозвољени 

трошкови 

АПЦ није недозвољен трошак уколико је у директној вези за 

Пројектом. Напомињемо да евалуатори могу имати примедбе 

уколико трошак није оправдан, образложен и повезан са 

пројектом. 

44 Да ли се може некако сазнати које су категорије? 

Ко саставља буџет трошкова? 

Буџетске категорије 

трошкова 

Појединачне буџетске категорије и њихови максимални 

износи у односу на укупан буџет пројекта дефинисане су у 

Члану 17. Акта о програму Идентитети. Руководилац пројекта 

и НИО које учествују на пројекту су одговорни за састављање 

буџета Предлога пројекта. 

45 Које буџетске категорије постоје? Буџетске категорије 

трошкова 

Категорија трошкова су дефинисане у Члану 17. Акта 

програма Идентитети, а саветујемо Вам и да проучите 
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образац буџета који је саставни део пројектне документације, 

и у којем су разврстане све категорије. 

46 Поштована, поштовани, у оквиру које буџетске 

категорије треба изразити трошкове теренског 

рада (с обзиром на то да, осим путовања, 

дуготрајан боравак на терену подразумева и 

трошкове смештаја и дневница)? Напомена - 

теренски рад је основно средство прикупљања 

информација у етнологији и проучавању културног 

наслеђа. Хвала. 

 

Буџетске категорије 

трошкова 

Трошкове прикажите у оквиру категорије која се односи на 

путовања и састанке. Трошкови дневница могу се планирати 

искључиво за чланове пројектног тима, и то у складу са 

потребама пројекта. 

Напомињемо да је важно да приликом планирања ових 

трошкова имате у виду процедуре које важе у НИО која 

запошљава чланове пројектног тима, законске прописе 

Републике Србије као и услове дефинисане Актом програма 

Идентитети. 

47 Како наћи ревизора? Да ли свака НИО треба да 

ангажује ревизора или ће Фонд препоручити / 

одредити ревизоре? Колики је трошак за ревизију 

који треба предвидети у буџету? 

Спољна ревизија 

пројекта 

Приликом састављања буџета потребно је да урадите 

одговарајуће истраживање тржишта и информишете се о 

свим реалним ценама, укључујући и цене ревизије пројекта. 

Препорука је да НИО која је Носилац пројекта буде та која 

буџетира ревизора али се учесници на пројекту могу и 

другачије договорити. Буџет и активност може припасти и 

другој НИО која је учесник на пројекту, уз сагласност НИО 

која је Носилац пројекта. Ревизор треба да изврши ревизију 

која се односи на све учеснике пројекта (све НИО) које му 

морају омогућити увид у сву пројектну и другу пратећу 

документацију која може бити предмет ревизије. 

48 Да ли је службеник фонда за науку задужен за 

спољну ревизију? 

Спољна ревизија 

пројекта 

Фонд за науку Републике Србије није задужен и одговоран за 

спољну ревизију. 
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49 Како и у ком временском периоду се спроводи 

спољашња ревизија? 

Спољна ревизија 

пројекта 

Потребно је да ревизију спроведе ревизор или ревизорска 

кућа са одговарајућом лиценцом која је регистрована за те 

послове у складу са Законом о ревизији Републике Србије. 

Ревизија се ради на завршетку пројекта, и ревизорски 

извештај је саставни је део Завршног извештаја, као што је 

дефинисано у Члану 23. Акта програма Идентитети. 

Списак овлашћених ревизора и ревизорских кућа можете 

наћи на званичном сајту Коморе овлашћених ревизора. 

Напомињемо да се приликом буџетирања не наводи 

конкретна ревизорска кућа већ само висина трошка. 

50 Молио бих за појашњење колико особа, у ком 

својству и у којој форми подносе извештај о 

спољној евалуацији. Конкретно, да ли се ради о 

припадницима академске заједнице, који 

процењују домете и успех остваривања резултата 

пројекта или се пак може радити о стручним 

организацијама (нпр. књиговодствена/ревизорска 

агенција, која ће процењивати финансијске 

аспекте спровођења пројекта). Такође, да ли је 

могуће дати крајње грубу илустрацију који 

проценат буџета би требало алоцирати за ову 

ставку будући да зависи од типа 

особе/организације која ће 

Спољна ревизија 

пројекта 

Ревизију може спровести овлашћени ревизор или ревизорска 

кућа. За процену цене је потребно да се обратите њима, 

односно да урадите истраживање тржишта. Цена може 

варирати у зависности од броја учесника на пројекту (на 

колико НИО је потребно спровести ревизију на пројекту), 

величине буџета, броја плаћања, набавки и сл. Из овог 

разлога, Фонд не може давати процену овог трошка, и због 

тога је важно да се за цену распитате наспрам спецификација 

свог пројекта. 

51 У којој форми и у коликом износу је неопходно 

предвидети трошкове екстерне ревизије. Где се 

тачно ти трошкови наводе 

Спољна ревизија 

пројекта 

Трошкове екстерне ревизије наводите у јасно предвиђеним 

местима за трошак спољне ревизије у обрасцу буџета. Када 
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је у питању процена износа, прочитајте одговоре у питањима 

изнад (бр. 49 и 50). 

52 Може ли један руководилац бити члан другог 

пројекта? 

Учествовање на 

више програма 

Фонда за науку РС 

У Члану 7. Акта програма Идентитети дефинисано је да исто 

лице може бити руководилац пројекта само на једном 

Пројекту у оквиру различитих Програма Фонда за науку 

Републике Србије.  

У Члану 8 дефинисано је да исто лице може бити члан тима 

само у једном Предлогу пројекта у оквиру програма 

Идентитети. Такође, у истом члану дефинисано је да лице 

може бити члан пројектног тима или руководилац пројектног 

тима и члан пројектног тима у највише два Пројекта у оквиру 

различитих Програма Фонда за науку Републике Србије. 

Изузетак представљају специјални програми мобилности и 

сарадње (Програм сарадње са српском научном дијаспором) 

и специјални стратешки програми ( Специјални програм 

истраживања КОВИД-19) 

Напомињемо да је важно упознати се и са осталим условима 

дефинисаним за руководиоце и чланове пројектног тима у 

Акту програма Идентитети.  

53 На колико пројеката Фонда за науку појединац 

максимално може да учествује? Да ли на сваком 

том пројекту може да има максималну 

ангажованост? Да ли се у ангажованост на 

пројекту рачуна и тренутна моја ситуација када се 

водим да сам ангажован на пројекту чији је 

пројектни период истекао и када је донета одлука 

Учествовање на 

више програма 

Фонда за науку РС 

Могуће је да исто лице буде ангажовано на максимално два 

пројекта на различитим програмима Фонда за науку РС. 

Члан тима који је већ запослен са пуним радним временом у 

настави и/или прима институционално финансирање 

Министарства не може бити ангажован са више од 30% 

радног времена на пројектима Фонда за Науку РС. Међутим, 

Члан 8. Акта програма Идентитети је дефинисао да можете 
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да се он продужи с тим што је носилац сада 

институција у којој сам запослен (факултет)? 

бити ангажовани на два пројекта различитих програма Фонда 

за науку, тако да нпр. не бисте могли да будете члан тима у 

два пројекта истог програма Фонда за науку РС.  

На основу Члана 7. Акта програма Идентитети, лице које 

руководи пројектом може бити руководилац само на једном 

пројекту који финансира Фонда за науку РС. 

За детаљније информације и остале услове ангажовања 

чланова пројектног тима погледајте Акт програма 

Идентитети, посебно чланове 7,8,9 и 10. 

54 Да ли је могуће у оквиру истог позива (конкретно 

Идентитети) учествовати на два пројекта? 

Учествовање на 

више програма 

Фонда за науку РС 

Није могуће ангажовање истог лица на 2 пројекта у оквиру 

истог програма Фонда за науку РС, погледајте Члан 8 Акта 

програма Идентитети. 

55 Како се распоређује учешће чланова током рада? Проценат 

ангажовања на 

пројекту и модели 

ангажовања чланова 

тима 

Одговорност руководиоца пројекта и НИО је да адекватно 

распореде учешће чланова пројектног тима. Саветујемо Вам 

да почнете од Табеле 3.2а која се налази у склопу Ф1 

формулара, и списка активности и радних пакета, 

дефинишете задатке и онда процените колико Вам је људи (и 

са којим квалификацијама) потребно за реализацију тих 

активности, као и да посебну пажњу обратите на трајање 

сваке активности. Ово све се дефинише и у Гантограму, на 

основу кога ћете такође и проценити број људи и проценат 

ангажовања, а при том водећи рачуна о ограничењима која су 

дефинисана чланом 9. Акта програма ИДЕНТИТЕТИ. 

56 Да ли је неопходно детаљније описати методе 

анализе података које ће бити примењене (нпр. 

структурално моделирање, интерпретативна 

F1 Project description 

part A 

Ово мора проценити руководилац пројекта са члановима 

тима који заједно учествују у припреми и писању предлога 

пројекта. Током припреме описа предлога пројекта и 
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феноменолошка анализа) или је довољно навести 

само назив методе анализе података и 

одговарајућу референцу? 

методологије која ће бити коришћена, саветујемо да 

користите и образац за евалуаторе који је дат као саставни 

део пројектне документације. 

57 Да ли се текст упутства/питања за попуњавање 

појединих одељака брише након што се одељци 

попуне? Питање се генерално односи на текст 

упутства/питања у свим обрасцима конкурсне 

документације у којима се јављају. 

F1 Project description 

part A 

На почетку документа F1 Project description part A и F1a 

Project description part B налазе се смернице за попуњавање 

документа. Инструкције можете брисати док питања треба да 

остану. 

58 Да ли се брише табела 2.1а – ако се нема 

истраживања на животињама. 

F1a Project 

description part B 

Уколико одговор у табели 2.1 указује да нема истраживања 

на животињама, део 2.1а можете обрисати. Информација је 

наведена у формулару. 

59 Ко саставља буџет пројекта? Да ли буџет 

прегледају спољни сарадници? 

Буџет пројекта Одговорност за састављање пројекта је на руководиоцу 

пројекта и НИО које учествују на пројекту. Предвиђено је да 

спољни сарадници потписују изјаву којом потврђују да су 

упознати са условима Програма Идентитети и садржајем 

Предлогом пројекта и сагласни да учествују у истом на 

позицији спољног сарадника. Изјава је саставни део 

документације коју можете пронаћи на званичном сајту Фонда 

за науку РС, у делу Позиви. 

60 Уколико руководилац и један члан припадају једно 

НИО, а друга два члана припадају другој НИО, да 

ли се у буџету накнаде могу поделити на обе 

НИО, у једнаким или неједнаким деловима, или 

читава накнада мора ићи једној НИО са које 

долази руководилац, па је самим тим и која је 

носилац пројекта? 

Буџет пројекта Накнада за НИО дефинисана је у Члану 22. Акта програма 

Идентитети. Уколико на пројекту учествује више НИО, у 

Предлогу пројекта и буџету ова категорија треба да буде 

пропорционално додељена у складу са укупним буџетом 

свакој НИО која учествује. Постоји могућност да руководилац 

пројекта и НИО направе и другачији договор, уз писано 

образложење које се даје у буџету предлога пројекта. 
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61 Какав је ово облик графикона? Зашто раније 

нисам чуо за њега? 

Гантограм - Gantt 

chart 

Гантограм  је део обавезне документације на програмима 

Фонда за науку Републике Србије. 

62 У гантограму, ангажовање сваког члана тима (ако 

је запослен у НИО) може бити 30%? Или се 

рачуна ангажовање на пројекту (па је, нпр., 

руководилац 100%, остали по потреби)? 

Гантограм - Gantt 

chart 

Услови ангажовања за руководиоца су дефинисани у Члану 

7. Акта програма Идентитети. Услови ангажовања за чланове 

тима су дефинисани у Члану 8 Акта програма Идентитети. 

Износ који се наводи у гантограму треба да одговара 

реалним потребама и активностима на пројекту, уз 

поштовање ограничења која су дата у Акту. Ангажовање 

чланова пројектног тима дефинисано је у Члану 9. Акта 

програма Идентитети. 

63 Да ли је могуће, слично као што је на сајту Фонда 

за науку дат пример предлога буџета пројекта, 

представити нам макар један пример доброг 

предлога гантограма? 

 

Гантограм - Gantt 

chart 

Фонд за науку РС Не може давати пример попуњеног 

документа јер се може изузетно разликовати између 

пројеката. 

64 Када је планирано да почне реализација пројекта? 

Који први месец се ставља у гантограм? 

Гантограм - Gantt 

chart 

У образац Gantt chart можете као први месец ставити Јануар 

2023. године. 

65 Које се информације о пројекту уносе у овај 

образац? 

F4 Applicant Info У F4 Applicant Info се уносе основне информације о пројекту, 

информације о пројектном тиму, информације о НИО које 

учествују у реализацији пројекта и информације о спољним 

сарадницима, научним областима и кључним речима на које 

се пројекат односи. 

66 Да ли факултет може да представља и да делује 

као НИО у оваквим случајевима? 

F5 Изјава НИО У случају да испуњава критеријуме из Члана 6. Акта о 

програму Идентитети, факултет може бити учесник. Уколико 

имате недоумица, можете проверити да ли је факултет 
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уписан у Регистар акредитованих НИО који је објављен на 

сајту МПНТР.  

Одговорност руководиоца пројекта и свих НИО учесница је да 

провере да ли сви чланови пројектног тима и НИО испуњавају 

све услове дефинисане у Акту програма Идентитети. 

67 Да ли се бришу фусноте за појашњењима за 

попуњавање документа, након што се исти 

попуни? Питање се генерално односи на све 

фусноте овог типа у различитим обрасцима 

конкурсне документације. 

F5 Изјава НИО Није забрањено брисати фусноте али може бити корисно да 

их оставите због других лица (учесника пројекта) која буду 

читала или потписивала документацију. 

68 Шта се дешава ако један учесник не жели да 

попуни ову изјаву? 

F6 Заједничка изјава 

свих учесника 

Попуњавање Изјаве је обавезно за све учеснике пројекта. У 

случају да лице не жели да попуни изјаву, оно се не може 

сматрати чланом пројектног тима а сам Пројекат неће проћи 

административну проверу. Обавезно је да планирани 

чланови пројектног тима буду сагласни са учешћем на 

Пројекту на начин на који то предвиђају документа иначе ће 

пројекат бити дисквалификован. 

Изјава је саставни део документације коју можете пронаћи на 

званичном сајту Фонда за науку РС, у делу позиви. 

69 Када су испуњени услови и када се они одређују? F7 Изјава о 

испуњености услова 

руководиоца 

пројекта 

Услови за руководиоца пројекта су прописани у Члану 7. Акта 

програма Идентитети. Уколико се током административне 

провере или у било ком тренутку након подношења предлога 

пројекта утврди да лице не испуњава услове за руководиоца 

пројекта, тај пројекат ће бити дисквалификован. 
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70 Коме се доставља овај образац? F8a Изјава спољног 

сарадника СРБ_ЕНГ 

Уколико на пројекту учествује Спољни сарадник, Образац је 

саставни део Предлога пројекта, тј. пројектне документације. 

Достављате га Фонду за науку Републике Србије приликом 

конкурисања као саставни део пројектне документације у 

ситуацијама када је предвиђено ангажовање спољног 

сарадника који је запослен у иностраној НИО. Потписују га 

инострана НИО и спољни сарадник. 

71 Да ли је неопходно навести све ризике који се 

могу јавити? Да ли се овај упитник попуњава пре 

или после пројекта? 

F9 Environmental and 

Social Risk 

Questionnarie 

Упитник F9 Environmental and Social Risk Questionnarie је 

саставни део пројектне документације и Предлога пројекта. 

Попуњава се и доставља заједно са осталом обавезном 

пројектном документацијом. 

72 Ако се пројекат генерално спроводи у градовима, 

односно насељеним местима, шта уписати на 

позицији "Proximity to nearest settlement (houses)" - 

одговор треба изразити у км. Или, шта писати као 

одговор на питање: "Proximity to nearest river/lake" 

F9 Environmental and 

Social Risk 

Questionnarie 

У формулару F9 Environmental and Social Risk Questionnarie у 

делу наведеном у питању уписујете близину првих кућа, 

насеља и најближе реке у односу на седиште НИО. 

73 Да ли сви учесници морају бити упознати са 

етичким упитником и који је најбољи начин да их 

обавестимо? 

Етички упитник и 

сагласности 

 

Сви учесници на пројекту потписују заједничку изјаву којом, 

између осталог, гарантују да су упознати са свим елементима 

предлога пројекта и сагласни да учествују у реализацији 

истог. Одговорност руководиоца пројекта је да све учеснике 

упозна и са овим делом пројекта пре потписивања изјава. 

Руководилац и НИО су слободни да сами одаберу адекватан 

начин да учеснике упознају са свим елементима Предлога 

пројекта. 
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Изјава је саставни део документације коју можете пронаћи на 

званичном сајту Фонда за науку РС, у делу позиви. 

74 Етички упитник? Није у документацији? Или јесте? Етички упитник и 

сагласности 

Етички упитник налази се у формулару F1a Project description 

part B 

75 Да ли у радове за публикације (монографије и 

часописе) који су везани за пројекат могу да буду 

укључени други истраживачи као аутори, који нису 

на пројекту? 

Етички упитник и 

сагласности 

У публикације који су везане за пројекат могу да буду 

укључени други истраживачи као аутори који нису наведени у 

предлогу пројекта али под условом да су допринели том 

истраживању. 

76 Да ли је неопходно имати етичку сагласност 

приликом аплицирања, или ју је могуће прибавити 

пре почетка пројекта (уколико пројекат буде 

подржан)? 

Етички упитник и 

сагласности 

Приликом подношења предлога пројекта, уколико предмет 

истраживања захтева етичку сагласност, потребно је да 

имате минимум етичку сагласност матичне институције, а 

уколико пројекат захтева и друге сагласности, њих можете 

прибавити до почетка пројекта или реализације те активности 

на коју се односи потреба за етичку сагласност.  

77 Да ли је довољан говор како би се појаснио сам 

пројекат? 

Презентација 

пројекта 

Презентација пројекта обавезни је део Предлога пројекта. 

Саставља се на енглеском језику и не сме да прекорачи 10 

слајдова. Презентација се доставља у електронској форми у 

за то предвиђеном пољу приликом подношења пројектне 

апликације на порталу Фонда за науку РС. 

 1) Да ли мора стриктно руководиоц да презентује 

пројекат или може неки други члан тима да 

презентује уколико је руководиоц спречен? 

2) Да ли то (евентуално одсуство руководиоца) 

утиче на бодовање презентације? 

Презентација 

пројекта 

Само у изузетним оправданим околностима руководилац 

може овластити неког другог да презентује пројекат, и сноси 

одговорност за резултате те презентације и дискусије са 

програмским одбором за евалуацију. 
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78 Може ли бити у оквиру знанственог скупа, 

монографије, зборника радова, докторске 

дисертације? 

 

Презентација 

пројекта 

Пројекат се презентује пред програмским одбором за 

евалуацију, у другом степену евалуације, уколико пројекат 

буде квалификован за други степен евалуације. 

Погледајте Члан 35 Акта програма Идентитети. 

79 Детаљније информације о тематским оквирима. Остала питања Документ Програм ИДЕНТИТЕТИ – Акт о циљевима, начину 

реализације и условима финансирања пројекта у делу Теме, 

у Члану 5. ближе дефинише основни тематски оквир 

програма Идентитети, као и начин предлагања других 

тематских области које нису наведене у самом члану. 

80 Која форма публикација се очекује до краја 

пројекта? 

Остала питања Одговорност руководиоца пројекта је да планира резултате 

пројекта који су у складу са међународним стандардима 

научне изврсности за научну област којом се пројекат бави. 

81  

 

 

Да ли нам можете указати где су најчешће наше 

грешке приликом конкурисања? Хвала унапред! 

 

 

 

 

Остала питања Најчешће грешке из искуства ранијих програма Фонда за 

науку РС су неисправна документација приликом 

конкурисања, неважећа звања истраживача укључујући и 

неблаговремено покренуте изборе у звања које Фонд за науку 

РС не може да прихвати. У области припреме предлога 

пројеката и примедби евалуатора, најчешће грешке су 

нејасни циљеви, нејасан научни допринос или сувише општа 

методологија, недовољно дефинисане циљне групе или 

утицај пројекта, преамбициозни пројекти са сувише радних 

пакета или великим бројем обећаних публикација које се не 

могу реално реализовати током пројекта, нереални буџети, 

недовољно разрађени ризици.  

На претходним позивима су евалуатори замерали и да су 

конзорцијуми могли бити потпунији, било да су у питању 
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различите науке које су потребне за реализацију пројеката 

било да су у питању различити градови и ширење мреже, 

стварање партнерстава, или већег узорка.  

Напомињемо да су ово општи коментари, и можда нису у 

потпуности примењиви за све пројекте, те их узмите само као 

претходна искуства, а не нужно и препоруку. 

 

 

*У случају да имате додатних питања или су вам потребна додатна појашњења, можете нас контактирати слањем питања на адресу 

identiteti@fondzanuku.gov.rs или се путем упитника регистровати за учешће на следећим отвореним вратима. 

 

mailto:identiteti@fondzanuku.gov.rs

