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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.  
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Р.

б. 

Питање Тема Одговор 

1 Имам монографију у електронској форми која је 

постављена на сајт Факултета јуна 2017. године 

(види се датум креирања пдф документа). 

Позитивне рецензије су усвојене крајем 

фебруара 2017. Да ли се ова публикација може 

прихватити као један од услова за руководиоца? 

Услови за 

руководиоца 

пројекта 

Члан 7 Акта програма Идентитети у делу Специфични услови 

дефинише обавезу руководиоца пројекта да у претходних пет година од 

дана објављивања Јавног позива овог програма има објављене научне 

радове у области друштвено-хуманистичких наука, у категоријама 

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

или М24). Фуснота повезана за овај став даје додатно појашњење и 

указује на потребу да научни радови буду у складу са захтевима 

прописаним Правилником о стицању истраживачких и научних звања 

(„Службени гласник РС“, број 159/2020) и Правилником о категоризацији 

и рангирању научних часописа („Службени гласник РС“, број 159/2020). 

Јавни позив програма Идентитети отворен је 14. марта 2022. године. 

Неопходно је да публикације које уписујете буду објављене у периоду 

од претходних пет година, тј. да датум објављивања научног рада не 

буде старији од 14. марта 2017. године. 

Напомињемо да је одговорност руководиоца пројекта, НИО које 

учествују на пројекту и чланова пројектног тима да комплетна 

документација Предлога пројекта, укључујући и приказане научне 

радове руководиоца пројекта, буде у складу са условима дефинисаним 

Актом програма Идентитети. Фонд за науку ће ову проверу радити у 

фази административне провере пристиглих предлога пројеката. 
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2 Да ли могу бити руководилац пројекта ако је моја 

НИО у ПМ пољу, а моја ужа научна област 

припада ДХ пољу? 

Услови за 

руководиоца 

пројекта 

Напомињемо да пажљиво прочитате Члан 6. Акта програма Идентитети 

са припадајућим фуснотама. Став један овог члана дефинише да у 

овом Програму право учешћа имају акредитоване НИО у Републици 

Србији, по правилу, у оквиру друштвено-хуманистичких наука, у својству 

Носиоца пројекта или Учесника на пројекту. У својству Учесника 

пројекта, односно члана пројектног тима могу да се укључе и НИО и 

истраживачи из осталих научних области који могу да допринесу 

успешном одговору на постављене циљеве Пројекта и задате теме 

Пројекта. 

Програм Идентитети Фонда за науку Републике Србије намењен је 

развоју научних истраживања из области друштвено-хуманистичких 

наука. Носиоци пројекта могу бити искључиво НИО које имају 

акредитацију у области друштвених или хуманистичких наука. Уколико 

Ваша НИО није акредитована из ових области, а потребна је за 

реализацију пројектних активности носиоцу пројекта који је из ДХ 

области, ваша НИО може учествовати као партнер на пројекту. 

Носилац пројекта је НИО у којој је запослен Руководилац пројекта, Члан 

6. Акта програма Идентитети дефинише да НИО која је носилац 

пројекта мора имати акредитацију у ДХ области. 
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3 Да ли могу бити руководилац пројекта ако мој 

уговор и звање ванредног професора важи до 

05.12.2023. године. 

Услови за 

руководиоца 

пројекта 

Члан 7 Акта програма Идентитети у делу Општи услови дефинише 

обавезу руководиоца пројекта да има назив доктора наука и важеће 

научно или еквивалентно звање по прописима о високом образовању у 

тренутку подношења Предлога пројекта, тј. затварања Јавног позива 

као и током реализације пројекта. У фусноти која се односи на овај став, 

дефинисани су тачни називи звања (виши научни сарадник или научни 

саветник, односно ванредни професор или редовни професор. Такође, 

у општим условима овог члана наведено је и да руководилац пројекта 

мора бити запослен у акредитованој НИО у Републици Србији са 

минимум 50 % пуног радног времена месечно у тренутку подношења 

предлога и током трајања Пројекта. 

Почетак реализације пројекта на програму Идентитети је јануар 2023 

године а максимално трајање је до 2 године. На основу наведених 

услова, конкретно у Вашој ситуацији, ангажовање на позицији 

руководиоца пројекта могућ је будући да у тренутку затварања позива 

Ви испуњавате услов дефинисан Актом програма Идентитети. Међутим, 

уколико пројекат буде одобрен, потребно је да током целог трајања 

пројекта имате важеће звање, у складу са правилима програма. Другим 

речима, уколико избор у ново звање (или реизбор) не покренете 

благовремено, нећете моћи да останете руководилац пројекта и можете 

угрозити реализацију пројекта. 

Напомињемо да је потребно да испуњавате и остале услове 

предвиђене Чланом 7 Акта програма Идентитети на које се ваше 

питање не односи. 
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4 Да ли се може сматрати да радови из 

Образовања у хемији припадају области 

друштвено-хуманистичких наука јер су из уже 

области образовања? 

Услови за 

руководиоца 

пројекта 

Члан 7 Акта програма Идентитети у делу Специфични услови 

дефинише обавезу руководиоца пројекта да у претходних пет година од 

дана објављивања Јавног позива овог програма има објављене научне 

радове у области друштвено-хуманистичких наука, у категоријама 

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

или М24). Фуснота повезана за овај став даје додатно појашњење и 

указује на потребу да научни радови буду у складу са захтевима 

прописаним Правилником о стицању истраживачких и научних звања 

(„Службени гласник РС“, број 159/2020) и Правилником о категоризацији 

и рангирању научних часописа („Службени гласник РС“, број 159/2020). 

На основу Вашег питања, у контексту програма Идентитети, радови из 

области хемије нису радови из области друштвено-хуманистичких 

наука, без обзира на намену самих радова, тј. образовања у њему 

5 Ако се деси да руководилац пројекта није више у 

стању да руководи пројектом, да ли је могуће да 

у току реализације пројекта на његово место 

ступи члан пројект који има услове за 

руководиоца? 

Услови за 

руководиоца 

пројекта 

Током реализације пројекта, могуће је и заменити руководиоца пројекта 

када постоји оправдани разлог и адекватна замена у погледу звања, 

искуства и референци, само водите рачуна да замена мора имати исте 

или боље квалификације од лица које замењује. Уз ово напомињемо и 

да је замена руководиоца пројекта ризична, јер је могуће да не буде 

одобрена уколико стручно тело процени да понуђена замена није 

адекватна, и у том случају може бити угрожен цео пројекат. 
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6 Да ли се као доказ о научном звању руководиоца 

прилаже одлука универзитета о избору у звање 

или уговор о раду склопљен са факултетом? 

Услови за 

руководиоца 

пројекта 

У склопу пројектне документације доставља се потписана изјава НИО, у 

којој се под пуном моралном и кривичном одговорношћу гарантује да 

предложени руководилац пројекта има наведена звања и испуњава 

услове у складу са Актом програма Идентитети. Приликом аплицирања 

се не доставља одлука о избору у звање али Фонд за науку задржава 

право да исту затражи на увид у процесу административне провере 

пројекта, евалуације или реализације пројекта. 

Напомињемо да је образац Изјава НИО обавезни део пројектне 

документације. 

7  
Да ли руководилац пројекта (Идентитети) може 
бити неко ко има звање научни сарадник? 
 

Услови за 

руководиоца 

пројекта 

Акт програма Идентитети у Члану 7. дефинише да руководилац пројекта 

мора имати једно од следећих научних звања: виши научни сарадник 

или научни саветник, односно ванредни професор или редовни 

професор. Научни сарадник не испуњава услов у погледу звања који је 

неопходан за руководиоца пројекта. 

Напомињемо да је потребно да руководилац пројекта испуњава све 

услове дефинисане Чланом 7 Акта програма Идентитети. 
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8 Да ли ће се пројектна пријава вредновати са 

мање бодова уколико, поред водећих институција 

из дх наука укључимо и чланове тима из тт поља, 

који су заиста у идеји пројекта неопходни и 

комплементарни? 

Услови за 

чланове 

Пројектног 

тима 

Програм Идентитети Фонда за науку Републике Србије намењен је 

развоју научних истраживања из области друштвено-хуманистичких 

наука. Члан 6. Акта програма Идентитети у ставу један дефинише да у 

овом Програму право учешћа имају акредитоване НИО у Републици 

Србији, по правилу, у оквиру друштвено-хуманистичких наука, у својству 

Носиоца пројекта или Учесника на пројекту. У својству Учесника 

пројекта, односно члана пројектног тима могу да се укључе и НИО и 

истраживачи из осталих научних области који могу да допринесу 

успешном одговору на постављене циљеве Пројекта и задате теме 

Пројекта. 

Уколико се тема пројекта уклапа у позив програма ИДЕНТИТЕТИ, на 

пројекту као ученици могу бити предложени чланови тима који нису из 

области друштвених и хуманистичких наука али чије ће активности и 

искуство допринети истраживањима и резултатима тог пројекта. 

Одговорност руководиоца пројекта и учесника је да учешће 

истраживача и НИО из других научних области образложе и на јасан 

начин повежу потребу њиховог укључивања са темом Предлога 

пројекта. Ово је између осталих, један од критеријума који ће се 

оцењивати у фазама евалуације пројекта, за све оне предлоге пројеката 

који прођу административну проверу. 

Саветујемо да погледате и евалуационе обрасце које можете пронађи у 

оквиру конкурсне документације, на званичном сајту Фонда за науку 

Републике Србије у оквиру секције Позиви у делу Програм 

ИДЕНТИТЕТИ. 
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9 На колико радних пакета руководилац пројекта 

може бити главни координатор? 

Ангажовање 

чланова 

пројектног 

тима 

Одговорност за распоред ангажовања на пројекту сносе учесници 

пројекта. Акт програма Идентитети не прописује услове у погледу броја 

пакета којима руководилац пројекта може бити главни координатор. 

Овакве одлуке доносе се у односу на специфичности радних пакета и 

Предлога пројекта. 

Координатор радног пакета треба да буде особа која је најстручнија да 

води тај радни пакет, при чему руководилац треба да води рачуна о 

томе и о обиму ангажовања свих учесника у складу са потребама 

пројекта. 

10 Уколико чланица пројектног тима током трајања 

пројекта оде на трудничко/породиљско одсуство, 

како се мења њен статус (сем престанка 

финансирања у периоду одсуства)? Да ли је 

руководилац пројекта прерасподељује 

активности на остале чланове до повратка 

одсутне чланице? 

Ангажовање 

чланова 

пројектног 

тима 

У случају да дође до околности да члан пројектног тима више не може 

да обаља активности на пројекту, потребно је извршити замену члана 

пројектног тима. 

Замена члана тима је могућа уз сагласност Фонда за науку РС, ако 

постоји адекватна замена по питању звања и квалификација које су 

потребне за те истраживачке активности. Информације о процедури 

измене члана пројектног тима биће достављене руководиоцима 

пројеката који буду одобрене за финансирање. Промене чланова 

пројектног тима могуће се једино уз претходну сагласност Фонда за 

науку РС.  

11 Да ли колегиница која је тренутно на 

породиљском одсуству може бити укључена као 

члан пројектног тима? 

Ангажовање 

чланова 

пројектног 

тима 

Саветујемо да погледате документ Отворена врата - питања и одговори 

од 25.03.2022 године који можете пронаћи на нашем сајту. (питање и 

одговор под редним бројем 19). 
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12 Да ли на пројекту може бити ангажовано лице 

које има звање "стручни сарадник", а запослено 

је у НИО? Тог звања нема у табели звања, већ 

само звање "сарадник у настави". 

 Услови за чланове пројектног тима дефинисани су у Члану 8. Акта о 

програму Идентитети. Између осталих, први обавезни услов је да имају 

важеће звање и то истраживачко или научно или еквивалентно звање у 

виском образовању у тренутку подношења пројекта, као и током 

његовог/њеног ангажовања у реализацији Пројекта. Акт прописује 

посебне услове за укључивање младих истраживача, који су описани у 

Члану 10. Акта о програму Идентитети. 

Лице са звањем стручног сарадника не може бити члан пројектног тима. 

Важно је да пажљиво прочитате списак наведен у фусноти која је 

повезана за наведени став и где су наведена сва прихватљива звања за 

програм Идентитети. 

13 Да ли свака од установа која се налази у тиму 

мора или се препоручује да има по једног младог 

истраживача? 

Укључивање 

младих 

истраживача 

Фонд за науку подржава укључивање младих истраживача али не 

постоје прописани услови по питању минималног броја младих 

истраживача на пројекту. На руководиоцу пројекта и учесницима је 

одговорност да тим састављају у складу са потребама Предлога 

пројекта и расположивим кадровским капацитетима када су у питању 

млади истраживачи и студенти докторских студија. 

Посебни услови за укључивање младих истраживача дефинисани су у 

Члану 10. Акта програма Идентитети. 
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14 Да ли се младим истраживачима сматрају само 

они који се сада први пут запошљавају/бирају у 

звање, или су то сви истраживачи на докторским 

студијама (и већ имају звања нпр. сарадник у 

настави, асистент, истраживач-приправник, 

истраживач-сарадник)? Питање се односи на 

табелу у Изјави НИО, где треба означити да ли је 

члан тима млади истраживач. 

 Младим истраживачима се сматрају сва лица која су студенти 

докторских студија. Посебни услови дефинисани Чланом 10. Акта 

програма идентитети односе се на оне младе истраживаче који до сада 

нису бирани у истраживачко звање. 

У изјави НИО, образац Ф5, уписујете све младе истраживаче које 

планирате да укључите у реализацију пројекта, као и звање које ће 

имати или стећи до почетка реализације пројекта или почетка 

ангажовања на пројекту. 
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15 За истраживање које планирам, због тога што 

захтева дужи ангажман испитаника (који током 

дужег временског периода дају податке у 

истраживању, учествују у експерименту, 

одговарају на упитник и сл.), пракса у сличним 

пројектима је да буду плаћени за свој 

вишенедељни труд. Видела сам да у оквиру 

дозвољених трошкова постоји категорија 

"физичка лица која се неопходна за пројекат, а 

која нису део пројектног тима". Да ли плаћање 

испитаника може да се сматра плаћањем 

физичким лицима чији рад је неопходан за 

пројекат, а нису део пројектног тима. Наравно, 

под условом да се води рачуна о структури 

буџета. По садржају бих рекла да је тако, али бих 

волела да будем сигурна. 

Дозвољени и 

недозвољени 

трошкови 

Услови ангажовања физичких лица за услуге на пројекту дефинисани су 

у Члановима 16 и 20 Акта програма Идентитети. 

Ангажовање физичких лица није забрањено, али напомињемо да може 

бити доведено у питање у процесу евалуације пројекта, уколико предлог 

пројекта прође административну проверу. Потребно је да трошак буде 

детаљно образложен и у јасној вези са Предлогом пројекта како би био 

прихватљив. 

Такође, напомињемо да је важно водити рачунао процедурама и 

прописима НИО која ће са испитаницима закључивати такве уговоре. На 

основу досадашњег искуства, које није нужно примењиво на конкретан 

случај, постојале су ситуације када НИО није могла да закључује овакве 

уговоре са испитаницима (физичким лицима). 

Препоручујемо да се  у оваквим ситуацијама ангажује правно лице као 

подизвођач које ће пружити услуге организовања оваквих активности на 

пројекту. 

Одговорност НИО учеснице пројекта је да размотри ове околности и 

нађе адекватно решење које ће бити у складу са законом, интерним 

процедурама и Актом програма Идентитети. 
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16 Шта тачно улази у део буџета који се тиче 

опреме? Да ли улазе софтверска решења и која? 

Да ли софтверска решења морају бити узета као 

готова или је могуће радити и надоградњу 

постојећих? 

Дозвољени и 

недозвољени 

трошкови 

Члан 16. Акта програма Идентитети дефинише набавку научне грађе, 

опреме, софтвера, потрошног материјала и осталих ресурса 

неопходних за реализацију Пројекта као дозвољене трошкове. Ове 

трошкове приказујете у делу буџета који је предвиђен за научну грађу, 

опрему и потрошни материјал. Важно је да софтвер и/или опрема буду 

неопходни за реализацију Пројекта, да трошак буде образложен и у 

директној вези са Пројектом и да је цена реално процењена. Ово је 

између осталог, један од елемената који ће се евалуирати, уколико 

Предлог пројекта прође фазу административне провере. 

17 Када је у питању куповина и надградња 

софтвера, да ли се под надоградњом софтвера 

сматра плаћање појединцу да тај софтвер 

прилагоди нашим потребама или се искључиво 

мисли на надоградњу, у смислу надоградње МС 

Офис? 

 Проверите са службом за јавне набавке да ли Ваша потреба спада у 

куповину добара или набавку услуге. У складу са тим ћете дефинисати 

трошак у буџету. Такође проверите да ли НИО дозвољава ангажовање 

физичких лица на основу уговора о делу за такве услуге или је потребно 

ангажовање правног лица. 

За више информација о условима ангажовања физичких и правних лица 

погледајте Чланове 16 и 20 Акта програма Идентитети. 
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18 У члану 20 стоји "Највиша дозвољена накнада за 

физичко лице ангажовано за извођење услуга 

одговара износу зараде тог лица, а скалира се 

пропорционално проценту његовог месечног 

ангажовања на Пројекту." Питање се односи на 

то шта се ради уколико физичко лице нема 

зараду, тј. није запослено? 

 Наша препорука је да приликом састављања буџета урадите 

одговарајуће истраживање тржишта и информишете се о свим реалним 

ценама, укључујући и цене пружања наведене услуге на Пројекту. 

Ваша је одговорност да унета цена буде у складу са тржишним ценама 

за пружање наведене услуге. Ово између осталог спада у један од 

критеријума који ће се вредновати у процесу евалуације Предлога 

пројекта. 

Напомињемо да је важно да приликом састављања буџета не уносите 

име пружаоца услуге, већ само назив услуге и њен опис. 

За више информација о условима ангажовања физичких и правних лица 

погледајте Чланове 16 и 20 Акта програма Идентитети. 

19 Колико је потребно процентуално издвојити из 

буџета за ревизију пројекта? 

Спољна 

ревизија 

пројекта 

Одговор погледајте у документу Отворена врата 25.03.2022.- Питања и 

одговори, који можете преузети на званичној интернет презентацији 

Фонда за науку Републике Србије, у оквиру секције Позиви у делу 

резервисаном за програм Идентитети. 

Одговор се налази у питањима под редним бројевима 47, 48, 50 и 51. 

20 Ко може бити ангажован да ради ревизију и који 

је препоручен начин процене износа који за ову 

ставку треба издвојити? 

Спољна 

ревизија 

пројекта 

Одговор погледајте у документу Отворена врата 25.03.2022.- Питања и 

одговори, који можете преузети на званичној интернет презентацији 

Фонда за науку Републике Србије, у оквиру секције Позиви у делу 

резервисаном за програм Идентитети. 

Одговор се налази у питањима под редним бројевима 47, 48, 50 и 51. 
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21 Да ли је неопходно да WP координатор буде из 

Lead SRO на једном пакету или ова два могу да 

се комбинују? 

F1 Project 

description 

part A 

Координатор радног пакета треба да буде особа која је најстручнија да 

води тај радни пакет, при чему руководилац треба да води рачуна о 

томе и о обиму ангажовања свих учесника у складу са потребама 

пројекта. 

22 Испод наслова 1. Exelence је описан садржај 

целог дела Exelence, као што је то учињено и 

испод других главних наслова: 2 Imact и 3. 

Implementation. Међутим, испод овог описа у 

секцији 1. Exelence, дат је и бокс за уношење 

текста (што није учињено у случају секција 2. и 3). 

Да ли је у питању грешка? (У том случају, 

претпостављам да можемо обрисати овај бокс и 

започети са описивањем подсекције 1.1. The 

state-of-the-аrt) 

F1 Project 

description 

part A 

Вођени ранијим искуством, оставили смо могућност да овде упишете 

текст уколико сматрате да је потребно. Уписивање овог одговора није 

неопходно, брисање је дозвољено само и једино за овај оквир. 

23 У делу 3.2.3. Time frame- Gantt diagram, пише: 

"Provide a graphical illustration of the time schedule 

for the work packages and their components 

according to the structure of the proposed project." 

Да ли то значи да и образац Ф1.А треба унети 

дијаграм (Гантограм)? Или је довољно да 

Гантограм буде приказан у документу Ф3 Gantt 

Chart? Уколико би се Гантограм преносио и у 

образац Ф1А, он би заузео доста простора. 

F1 Project 

description 

part A 

Део 3.2.3. Time Frame - Gantt Diagram у обрасцу F1 Project description 

part A  представља инструкцију како за вас тако и за евалуаторе, која 

вас усмерава на документ Гантограм који је потребно попунити. 

Није потребно уносити Гантограм у овај документ (F1 Project description 

part A) 



  

16 
 

ФОНД ЗА НАУКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ – ПРОГРАМ ИДЕНТИТЕТИ 

ОТВОРЕНА ВРАТА – 05.04.2022. ГОДИНЕ 

24 У делу 3.3. Risk Analysis: чини се да су сегменти 

који су захтевани датим питањима, доста слични, 

те да би детаљно описивање у сваком сегменту и 

у табели резултирало понављањем текста. Да ли 

имате сугестију у вези са тим да ли је боље 

детаљније описивати у пољима одговора на дата 

питања, а у Табели 3.3. Дати само сажети 

преглед; или обрнуто? 

F1 Project 

description 

part A 

Важно је да приликом припреме пројекта добро процените и опишете 

ризике. Напомињемо да они носе 5 поена у оквиру првог степена 

евалуације као и да имају важну улогу у другом степену евалуације. 

Пратите упутства која су дата у пројектној документацији, покушајте да 

овај сегмент сагледате из угла евалуатора пројекта. 

25 Да ли је могуће да Фонд промени упутства која се 

тичу форматирања овог документа, пре свега у 

домену дозвољене величине фонта (да се 

дозволи коришћење мање величине)? Или, да се 

барем дозволи да величина фонта за навођење 

референци буде мања. Питање постављам због 

искуства са рецензијама у претходним позивима 

Фонда (Промис, Идеје), у којима рецензенти 

истичу да елементи предлога пројекта нису 

детаљно описани. Са датим ограничењима по 

питању форматирања (којих није било у 

претходним позивима), простор за детаљније 

приказивање елемената предлога пројекта се још 

више смањује. 

F1 Project 

description 

part A 

Мењање правила из образаца није могуће, Молимо Вас да се 

придржавате упутстава из конкурсне документације 
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26 Осим наведених услова за руководиоца пројекта, 

да ли се, у оквиру одељка 3.1. могу представити 

референце старије од пет година које су у вези 

су са темом пројекта? 

F1 Project 

description 

part A 

У оквиру одељка 3.1 документа F1 Project description part A наративно 

објасните најважније квалификације руководиоца и чланова тима, како 

бисте представили знање и искуство предложених чланова пројектног 

тима у контексту истраживачких активности које је потребно 

реализовати.  

Скрећемо пажњу да у документу F1a Project description part B наводите 

конкретне тражене информације и референце , које су најважније за 

пројекат без ограничења које се односи на последњих пет година. 

27 Да ли млади истраживач може да буде 

руководилац пакета активности? 

F1 Project 

description 

part A 

Није забрањено да млади истраживач буде руководилац радног пакета, 

али ви морате проверити да ли је то адекватно за конкретну активност.  

Координатор радног пакета треба да буде особа која је најстручнија да 

води тај радни пакет, при чему руководилац треба да води рачуна о 

томе и о обиму ангажовања свих учесника у складу са потребама 

пројекта. 

28 Да ли се као доказ цитираности доставља 

документ који издаје Универзитетска 

библиотека? 

F1a Project 

description 

part B 

У оквиру обрасца F1a Project description part B тражи се број цитата али 

се приликом подношења Предлога пројекта не прилаже доказ о броју 

цитата. Користите податке из ВоС или Скопус база. 

Фонд за науку Републике Србије задржава право да накнадно затражи 

доказе, у процесу административне провере, евалуације или 

реализације пројекта уколико исти буде одобрен за финансирање. 

29 Шта Фонд за науку сматра релевантним 

цитатним базама (које тачно базе), тражећи број 

цитата за координаторе радних пакета? 

 Цитатне базе морају бити исте као и приликом избора у звање. Ово су 

уједно и релевантне базе. 

За више информација погледајте Правилник о стицању истраживачких и 

научних звања са пратећим прилозима. 
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30 Да ли се за исказивање вредности научних 

резултата руководиоца (К) у Изјави, у случају 

радова категорија М20 са више од 3 аутора, 

примењује формула дата у Правилнику о 

стицању истраживачких и научних звања (у 

Прилогу 1)? Или се наводи пуни број поена? 

 У документу Изјава о испуњености услова руководиоца пројекта Ф7, у 

делу табела и број поена - упишите број поена који та публикација носи. 

Није потребно да се нормира са бројем аутора. 

Напомињемо да је потребно попунити комплетан документ Ф7 и да је 

исти део обавезне документације Предлога пројекта. 

31 Да ли је Етички упитник заправо F1a Project 

description part B? Или је реч о неком другом 

документу, у пакету се не налази документ под 

називом Етички упитник. 

Етички 

упитник и 

сагласности 

Етички упитник је део обрасца F1a Project description part B. 

32 Да ли истраживачи који долазе са других 

институција у оквиру Универзитета прилажу 

сагласности својих институција за учешће на 

пројекту? 

Етички 

упитник и 

сагласности 

Важно је да водите рачуна о свим истраживачким активностима за које 

је потребно обезбедити етичку сагласност. То се може односити на 

једну НИО или више НИО, као и на пружаоца услуга или подизвођаче. 

Напомињемо да је потребно да се истраживања спроводе у складу са 

законским прописима и процедурама које регулишу ова питања. 
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33 Чл.5 Акта програма идентитети предвиђено је да 

Поред наведеног, уз образложење се могу 

предложити и друге тематске области из 

друштвено-хуманистичких наука које се баве 

идентитетом. Туризам је носилац свих 

идентитета, да ли додати као посебну тематску 

целину или га сврстати у прву тематску целину: 

Носиоци идентитета....? 

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, као и начин 

предлагања других тематских области које нису наведене у самом 

члану. 

На Вама је да процените да ли је тема коју желите да предложите 

адекватна и да приликом развоја предлога пројекта исту  повежете са 

тематским оквиром програма Идентитети на јасан начин. Ово је између 

осталог један од елемената који ће се вредновати у процесу евалуацији 

Вашег предлога пројекта уколико исти прође административну проверу. 

Уколико процените да нисте у могућности да на адекватан начин 

жељену тему повежете са програмом, саветујемо да пратите позиве 

Фонда за науку јер ће у наредном периоду бити отворени нови позиви 

за програме који неће имати унапред дефинисане теме, те неће 

постојати ризик да пројекат не одговара тематском оквиру тих 

предстојећих програма, на начин како је то могуће са Идентитетима.  

Поред овога напомињемо да ми нисмо у могућности да директно 

одговоримо на ваше питање, јер не можемо разматрати Вашу тему са 

становишта струке, ту могућност имају само евалуатори након 

затварања позива и завршене административне провере. 
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34 Да ли је дужина акронима пројекта ограничена, 

односно, да ли постоји одређени број карактера 

који не треба прекорачити? 

 

 

 

 

Остала 

питања 

У формулару F1 Project description part A, на првој страни наведена су 

ограничења којих се морате придржавати приликом одабира акронима 

Пројекта. 

Приликом креирања акронима имајте у виду да ће то бити страћени 

назив кроз који ће се пројекат идентификовати, те је поред тога што 

треба да буде једна реч препорука да ово буде реч која се лако 

изговара, пише али и памти. Акроним има значај и током промоције 

активности и резултата пројекта, као и видљивости пројекта. 

35 Од колике је важности при одлучивању чињеница 

да НИО нема акредитацију у пољу друштвено-

хуманистичких наука? Руководилац и део тима 

има избор у овом пољу, при чему руководилац 

испуњава услове из члана 7. Акта програма 

Идентитети. 

Остала 

питања 

 

Програм Идентитети Фонда за науку Републике Србије намењен је 

развоју научних истраживања из области друштвено-хуманистичких 

наука. Носиоци пројекта могу бити искључиво НИО које имају 

акредитацију у области друштвених или хуманистичких наука. Уколико 

Ваша НИО није акредитована из ових области, а потребна је за 

реализацију пројектних активности носиоцу пројекта који је из ДХ 

области, ваша НИО може учествовати као партнер на пројекту. 

Носилац пројекта је НИО у којој је запослен Руководилац пројекта, Члан 

6. Акта програма Идентитети дефинише да НИО која је носилац 

пројекта мора имати акредитацију у ДХ области. 

 

 

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

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

mailto:identiteti@fondzanauku.gov.rs

