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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 
РАЗВОЈ - Зелени програм сарадње науке и привреде - Акт о циљевима, начину реализације и условима финансирања пројекта. 
Фонд за науку Републике Србије не сноси одговорност за погрешну интерпретацију одговора из овог документа. 
 
 
Датум објављивања: 18. јул 2022. године. 
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ФОНД ЗА НАУКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ – ЗЕЛЕНИ 

ПРОГРАМ САРАДЊЕ НАУКЕ И ПРИВРЕДЕ 
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Р. бр. Питање Тема Одговор 

1. Који су минимални услови које Руководилац 

пројекта треба да испуњава у погледу броја 

радова у области, или укупног броја радова, у 

последњих 5 година? 

Услови за 

Руководиоца 

пројекта 

Услови за Руководиоца пројекта дефинисани су у члану 7. Акта 

Зеленог програма сарадње науке и привреде.  

Један од специфичних услова односи се на број радова, и наводи 

услов да предложени Руководилац пројекта има међународно призната 

достигнућа у науци и/или технологији у области у којој се пријављује за 

пројекат, и да у претходних пет година од дана објављивања Јавног 

позива овог програма има прихваћена техничка решења или патентне 

пријаве или патенте.  

Такође, мора да има и објављене научне публикације и то минимум 

два рада из категорије М21 или М22. у последњих пет година. 

Такође, потребно је да има  вредност Хиршовог (Hirsch - h) индекса 

цитираности од минимум 7 (h ≥ 7, извор Web of Science-WoS). у 

последњих пет година. 

Информације о овоме попуњавате у обрасцу Ф8 Изјава о испуњености 

услова Руководиоца пројекта. 
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2. Који су услови за Руководиоца пројекта? Услови за 

Руководиоца 

пројекта 

Услове за Руководиоца пројекта можете пронаћи у члану 7. Акта 

Зеленог програма сарадње науке и привреде. 

Прописани услови су да: 

- има научни назив доктора наука и важеће научно или 

еквивалентно наставно звање по прописима о високом 

образовању у тренутку подношења Предлога пројекта, тј. 

затварања Јавног позива и током трајања реализације пројекта; 

- је запослен у акредитованој НИО у Републици Србији која је 

Носилац предлога пројекта, при чему запослење у тој НИО на 

месечном нивоу износи минимум 50% пуног радног времена за 

све време трајања пројекта, као и у тренутку подношења 

Предлога пројекта, тј. затварања Јавног позива; 

- да је у претходних пет (5) година од објављивања Јавног позива 

за овај програм руководио у НИО, подносиоцу Предлога 

пројекта, пројектима чија је укупна вредност једнака или већа од 

предложеног буџета Пројекта; 

- да има међународно призната достигнућа у науци и/или 

технологији у области у којој се пријављује за пројекат, и да у 

претходних пет година од дана објављивања Јавног позива овог 

програма има прихваћена техничка решења или патентне 

пријаве или патенте. Такође, мора да има и објављене научне 

публикације и то минимум два рада из категорије М21 или М22 и 

са вредношћу Хиршовог (Hirsch - h) индекса цитираности од 

минимум 7 (h ≥ 7, извор Web of Science-WoS). 
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3. Да ли су у услов за руковођење пројектима у 

претходних 5 година чија је вредност већа или 

једнака вредности предложеног буџета 

укључени и пројекти Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја? Да ли у 

категорију пројеката спадају и уговори са 

привредом? Који период се рачуна као 

петогодишњи? Шта се сматра међународно 

признатим достигнућима у погледу овог 

конкурса, и како се доказује, односно који је 

потребан доказ? 

Услови за 

Руководиоца 

пројекта 

У складу са чланом 7. Акта Зеленог програма сарадње науке и 

привреде, један од специфичних услова дефинише обавезу да је 

предложени Руководилац у претходних пет година од објављивања 

јавног позива за овај програм руководио у НИО подносиоцу Предлога 

пројекта пројектима чија је укупна вредност једнака или већа од 

предложеног буџета Пројекта. Не наводи се услов извора 

финансирања пројекта. 

Рачуна се пет година од дана објављивања Јавног позива, тј. од 

01.07.2017. године. 

Руководилац пројекта уписује референце у складу са областима у којој 

се пријављује Пројекат, нема строго дефинисаних критеријума у 

смислу међународно признатих достигнућа. 

Кратка биографија Руководиоца и кључних чланова пројектног тима 

који се попуњавају у оквиру F1b Project description part B биће један од 

критеријума евалуације пројекта. 



 

ФОНД ЗА НАУКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ – ЗЕЛЕНИ 

ПРОГРАМ САРАДЊЕ НАУКЕ И ПРИВРЕДЕ 

ОТВОРЕНА ВРАТА – 8. ЈУЛ 2022. ГОДИНЕ 

4. На које се пројекте мисли у члану 7. Акта 

програма, у вези са првим специфичним 

условом за Руководиоца пројекта? Да ли су то 

искључиво научни пројекти, или се могу 

рачунати и стручни пројекти (стручна 

мишљења, пројекти за грађевинску дозволу, 

техничке контроле и слично)? 

Услови за 

Руководиоца 

пројекта 

Специфичан услов за Руководиоца пројекта се односи на руковођење 

пројектима чија је укупна вредност једнака или већа од предложеног 

буџета Пројекта, при чему се рачунају сви пројекти којима је руководио 

у претходних пет (5) година од објављивања Јавног позива за овај 

програм у НИО, подносиоцу Предлога пројекта. Међутим, потребно је 

обратити пажњу да услов који се односи на Носиоца пројекта. Сходно 

правилима програма, Носилац пројекта могу бити само оне НИО које су 

у последњих пет година од привреде, ЕУ или другог министарства (не 

ресорног министарства које финансира развој науке) на истраживачко-

развојним пројектима приходовале у збиру најмање 300.000 евра.  

Уколико сматрате да је потребно, у оквиру Додатне документације 

можете доставити појашњење референце у смислу испуњености 

услова за Руководиоца или НИО која ће бити Носилац пројекта. 
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5. Везано за први специфични услов за 

Руководиоца пројекта, да ли се рачунају 

пројекти из оквира Хоризон Еуропе за које су 

уговори потписани у марту, а реализација 

пројекта почиње 1. септембра 2022. године? 

Да ли се рачунају пројекти Фонда за 

иновациону делатност? Да ли се рачунају 

пројекти Фонда за науку? 

Услови за 

Руководиоца 

пројекта 

Специфични услов дефинише обавезу Руководиоца да је у претходних 

пет (5) година од објављивања Јавног позива за овај програм 

руководио у НИО, подносиоцу Предлога пројекта, пројектима чија је 

укупна вредност једнака или већа од предложеног буџета Пројекта. 

Рачунају се пројекти који су реализовани у периоду од 01.07.2017. до 

30.06.2022. године, те се пројекат који још није почео не може сматрати 

референцом, без обзира на потписани уговор. 

Специфичан услов за Руководиоца пројекта се односи на руковођење 

пројектима чија је укупна вредност једнака или већа од предложеног 

буџета Пројекта, при чему се рачунају сви пројекти којима је руководио 

у претходних пет (5) година од објављивања Јавног позива за овај 

програм у НИО, подносиоцу Предлога пројекта. Међутим, потребно је 

обратити пажњу да услов који се односи на Носиоца пројекта. Сходно 

правилима програма, Носилац пројекта могу бити само оне НИО које су 

у последњих пет година од привреде, ЕУ или другог министарства (не 

ресорног министарства које финансира развој науке) на истраживачко-

развојним пројектима приходовале у збиру најмање 300.000 евра.  
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6. Да ли можете да објасните један од 

специфичних услова за Руководиоца пројекта 

који се односи на то да мора да има 

међународно призната достигнућа у науци 

и/или технологији у области у којој се 

пријављује за пројекат? Да ли то значи да је 

потребно да има радове у међународним 

часописима из области у којој се пријављује за 

пројекат? 

Услови за 

Руководиоца 

пројекта 

Специфичан услов подразумева да Руководилац пројекта уписује 

референце у складу са областима у којој се пријављује Пројекат, нема 

строго дефинисаних критеријума у смислу међународно признатих 

достигнућа. Поред наведеног, Руководилац пројекта у претходних пет 

година од дана објављивања Јавног позива овог програма мора имати: 

- прихваћена техничка решења или патентне пријаве или патенте, 

у последњих пет година, 

- објављене научне публикације и то минимум два рада из 

категорије М21 или М22, у последњих пет година.  

- и вредност Хиршовог (Hirsch - h) индекса цитираности од 

минимум 7 (h ≥ 7, извор Web of Science-WoS). у последњих пет 

година. 

У зависности од области можете приложити различите референце и 

научне резултате који су међународно признати, укључујући 

публикације, техничка или технолошка решења, патенте пријаве и 

друге облике интелектуалне својине.  

7. Зашто је услов за Руководиоца пројекта да је 

већ руководио пројектом који је донео 

дефинисани профит? Да ли се таквим 

условима фаворизују стално исти људи? 

Услови за 

Руководиоца 

пројекта 

Ово питање није у нашој надлежности.  

Уколико имате сугестије за измене услова за будуће програме 

пошаљите нам на мејл misljenje@fondzanauku.gov.rs, а ми ћемо то 

проследити надлежним особама или органима Фонда у чијој је то 

надлежности.  

mailto:misljenje@fondzanauku.gov.rs
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8. На који начин се доказује први специфични 

услов за Руководиоца пројекта, ако на уговору 

није евидентирано његово име? Да ли 

руковођење пројектима Фонда за Иновационе 

делатности и Фонда за науку може да се узме 

у обзир као референца? 

Услови за 

Руководиоца 

пројекта 

Овај услов за Руководиоца пројекта доказује се попуњавањем Изјаве о 

испуњености услова Руководиоца пројекта и достављањем (образац 

Ф8). Напомињемо да је потребно да Руководилац пројекта испуњава 

све опште и специфичне услове дефинисане чланом 7. Актом Зеленог 

програма сарадње науке и привреде. 

Уколико се на уговору не види ко је био Руководилац пројекта, 

доставите други документ или изјаву НИО или Наручиоца тј. извора 

финансирања којим се то појашњава.  

Специфичан услов за Руководиоца пројекта се односи на руковођење 

пројектима чија је укупна вредност једнака или већа од предложеног 

буџета Пројекта, при чему се рачунају сви пројекти којима је руководио 

у претходних пет (5) година од објављивања Јавног позива за овај 

програм  у НИО, подносиоцу Предлога пројекта. Међутим, потребно је 

обратити пажњу да услов који се односи на Носиоца пројекта. Сходно 

правилима програма, Носилац пројекта могу бити само оне НИО које су 

у последњих пет година од привреде, ЕУ или другог министарства (не 

ресорног министарства које финансира развој науке) на истраживачко-

развојним пројектима приходовале у збиру најмање 300.000 евра.   

9. Да ли је довољно да Руководилац има поднету 
само пријаву патента у последњих 5 година? 

Услови за 

Руководиоца 

пројекта 

Потребно је да предложени Руководилац испуњава све опште и 

специфичне услове наведене у члану 7. Акта Зеленог програма 

сарадње науке и привреде, а техничка решења, патентне пријаве или 

патенти морају бити прихваћени. 
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10. Да ли представник привредног субјекта може 

да буде Руководилац пројекта? 

Услови за 

Руководиоца 

пројекта 

Потребно је да предложени Руководилац испуњава све опште и 

специфичне услове наведене у члану 7. Акта Зеленог програма 

сарадње науке и привреде.  

Између осталог, неопходно је да Руководилац пројекта буде запослен у 

акредитованој НИО у Републици Србији која је Носилац Предлога 

пројекта, при чему запослење у тој НИО на месечном нивоу износи 

минимум 50% пуног радног времена за све време трајања пројекта, као 

и у тренутку подношења Предлога пројекта, тј. затварања Јавног 

позива. 

11. Да ли се за Руководиоца може поставити 

експерт који је тренутно на породиљском 

одсуству, а који ће се вратити у наредном 

периоду, односно пре почетка рeализације 

Пројекта? 

Услови за 

Руководиоца 

пројекта 

Могуће је да планирате Руководиоца пројекта уколико лице испуњава 

све услове дефинисане у члану 7. Акта Зеленог програма сарадње 

науке и привреде., а које ће се са породиљског одсуства вратити пре 

почетка реализације пројекта.  

Напомињемо да је потребно да предложени Руководилац пројекта буде 

ангажован на пројекту минимум 30% пуног радног времена месечно 

током целог трајања реализације пројекта.  



 

ФОНД ЗА НАУКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ – ЗЕЛЕНИ 

ПРОГРАМ САРАДЊЕ НАУКЕ И ПРИВРЕДЕ 

ОТВОРЕНА ВРАТА – 8. ЈУЛ 2022. ГОДИНЕ 

12. У вези са првим специфичним условом за 

Руководиоца пројекта, дефинисаног чланом 7. 

Акта програма, да ли се под руковођењем 

пројектом сматра ситуација када је НИО била 

учесник на пројекту, а лице руководило 

пројектом испред НИО која га предлаже за 

Руководиоца пројекта, или НИО мора да буде 

носилац целокупног пројекта? На који начин се 

приказује референца у том случају? 

Услови за 

Руководиоца 

пројекта 

За наведени специфични услов је неопходно да је руководио 

пројектима у НИО подносиоцу Предлога пројекта периоду од 

01.07.2017. године до 30.06.2022. године, а укупна вредност тих 

пројеката, у назначеном периоду, мора бити једнака или већа од 

предложеног буџета Пројекта. 

Уколико је НИО уједно и подносилац предлога пројекта, а у тој НИО сте 

руководили пројектом у периоду од 01.07.2017. године до 30.06.2022. 

године, у вредности која је једнака или већа буџету Предлога пројекта 

који подносите у оквиру Јавног позива овог програма, сматраће се да је 

овај део услова за Руководиоца пројекта испуњен. 

Можете користити и референцу у којој је Ваша НИО била учесник у 

конзорцијуму, а не координатор, али је важно да наведете само буџет 

који је припадао Вашој НИО, не целокупан буџет пројекта. 

13. У акту као специјални услов за Руководиоца 

пројекта стоји да је потребно да има 

”прихваћена техничка решења или патентне 

пријаве или патенте”. Уколико Руководилац не 

испуњава ниједан од тражених услова, али 

има регистрован тест за COVID-19 (производ) 

који се користи у ИНЕП-у, а који је проистекао 

из заједничке сарадње на пројекту УНДП, да 

ли се може сматрати да испуњава услове? 

Услови за 

Руководиоца 

пројекта 

Потребно је да предложени Руководилац испуњава све опште и 

специфичне услове наведене у члану 7. Акта Зеленог програма 

сарадње науке и привреде.  



 

ФОНД ЗА НАУКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ – ЗЕЛЕНИ 

ПРОГРАМ САРАДЊЕ НАУКЕ И ПРИВРЕДЕ 

ОТВОРЕНА ВРАТА – 8. ЈУЛ 2022. ГОДИНЕ 

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

чланове 

Пројектног 

тима 

Услови за чланове Пројектног тима дефинисани су у члану 8. Акта 

Зеленог програма сарадње науке и привреде, и то: 

- да има важеће истраживачко звање или еквивалентно научно 

звање у високом образовању у тренутку подношења пројекта, 

као и током његовог/њеног ангажовања у реализацији Пројекта. 

- да је запослен 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. 

Изузетак у погледу услова да сви чланови тима морају имати важеће 

звање у тренутку подношења Предлога пројекта, тј. на дан затварања 

Јавног позива јесу лица која су студенти докторских студија, прочитајте 

пажљиво и тај део Акта. 

Исто лице може бити члан тима у само једном Предлогу пројекта у 

оквиру истог Јавног позива. 

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. 

Члан Пројектног тима који је већ запослен са пуним радним временом 

(укључујући наставу и истраживања, подршку кроз институционално 

или неко друго финансирање) не може бити ангажован са више од 30% 

пуног радног времена месечно на пројектима које финансира Фонд за 

науку (укључујући различите програме).  



 

ФОНД ЗА НАУКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ – ЗЕЛЕНИ 

ПРОГРАМ САРАДЊЕ НАУКЕ И ПРИВРЕДЕ 

ОТВОРЕНА ВРАТА – 8. ЈУЛ 2022. ГОДИНЕ 

Члан Пројектног тима може бити пројектно финансиран, односно 

запослен и финансиран из предложеног Пројекта до 100% пуног радног 

времена у складу са другим ангажманима и Законом о раду.  Лице које 

је ангажовано на Пројекту са 100% радног времена не може имати 

ниједно друго ангажовање у НИО. 

Члан Пројектног тима може бити запослен и у иновационом центру чији 

је оснивач акредитована НИО, али иновациони центар не може бити 

Носилац пројекта. 



 

ФОНД ЗА НАУКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ – ЗЕЛЕНИ 

ПРОГРАМ САРАДЊЕ НАУКЕ И ПРИВРЕДЕ 

ОТВОРЕНА ВРАТА – 8. ЈУЛ 2022. ГОДИНЕ 

15. Да ли чланови тима могу да буду истраживачи 
који су претходно били чланови ПРОМИС 
пројекта? 

 

Услови за 

чланове 

Пројектног 

тима 

У складу са чланом 7. Акта програма, лице може да буде Руководилац 

пројекта само на једном Предлогу пројекта у оквиру различитих 

програма Фонда за науку. Чланом 8. Акта програма, дефинисано је да 

лице може да буде члан Пројектног тима, или Руководилац пројекта и 

члан Пројектног тима у највише два пројекта у оквиру различитих 

Програма Фонда за науку.  

Ангажовање чланова Пројектног тима дефинисано је чланом 9. Акта 

Зеленог програма сарадње науке и привреде. Тако, члан Пројектног 

тима који је већ запослен са пуним радним временом (укључујући 

наставу и истраживања, подршку кроз институционално или неко друго 

финансирање) не може бити ангажован са више од 30% пуног радног 

времена месечно на пројектима које финансира Фонд за науку 

(укључујући различите програме).Члан Пројектног тима може бити 

пројектно финансиран, односно запослен и финансиран из 

предложеног Пројекта до 100% пуног радног времена у складу са 

другим ангажманима и Законом о раду. Лице које је ангажовано на 

Пројекту са 100% радног времена не може имати ниједно друго 

ангажовање у НИО. 

Уколико ангажовање на пројекту у оквиру програма ПРОМИС буде 

завршено, чланови тима могу бити ангажовани на Зеленом програму 

сарадње науке и привреде у складу са правилима у погледу 

максималног процента ангажовања из члана 9. Акта Зеленог програма 

сарадње науке и привреде. Додатно, члан пројектног тима може бити 

ангажован и на пројекту ПРОМИС и Зеленом програму сарадње науке 

и привреде истовремено, уз поштовање максималног процента 

ангажовања из члана 9. Акта Зеленог програма сарадње науке и 

привреде. Такође, чланови тима могу бити ангажовани само у неком 

периоду реализације. 



 

ФОНД ЗА НАУКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ – ЗЕЛЕНИ 

ПРОГРАМ САРАДЊЕ НАУКЕ И ПРИВРЕДЕ 

ОТВОРЕНА ВРАТА – 8. ЈУЛ 2022. ГОДИНЕ 

16. Колико чланова Пројектног тима може бити 

ангажовано? 

Ангажовање 

чланова 

Пројектног 

тима 

Пројектни тим чини минимум пет чланова тима. Максималан број 

чланова тима на једном пројекту није одређен, укључујући и младе 

истраживаче.  

За више детаља погледајте члан 10. Акта Зеленог програма сарадње 

науке и привреде. 

17. Да ли постоји ограничење за учешће 

функционера? 

Ангажовање 

чланова 

Пројектног 

тима 

Овај пројекат се финансира из буџета РС и не постоје ограничења која 

се односе на учешће функционера. 

Напомена: Потребно је имати у виду и Закон о спречавању корупције. 

18. Под којим условима се могу ангажовати млади 

истраживачи? 

Укључивање 

младих 

истраживача 

Члан 8. Акта програма дефинише услове за чланове Пројектног тима. 

Једини изузетак у погледу услова да сви чланови тима морају да имају 

важеће звање у тренутку подношења Предлога пројекта, тј. на дан 

затварања Јавног позива, јесу лица који су студенти докторских 

студија, који нису никад изабрана у наставно или истраживачко звање. 

Ова лица могу се пријавити као чланови тима иако немају звање, уз 

обавезу НИО да им се избор у звање покрене чим добију информацију 

о прихватању Предлога пројекта. Приликом припреме буџета за лица 

из овог члана, накнада се обрачунава према звању које ће стећи до 

почетка реализације Пројекта. 



 

ФОНД ЗА НАУКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ – ЗЕЛЕНИ 

ПРОГРАМ САРАДЊЕ НАУКЕ И ПРИВРЕДЕ 

ОТВОРЕНА ВРАТА – 8. ЈУЛ 2022. ГОДИНЕ 

19. Постоји ли максимум за трошкове које можемо 

предвидети за сарадњу (путовање и потрошни 

материјал) са спољним сарадницима? 

Спољни 

сарадници 

Из средстава Пројекта могу се финансирати трошкови путовања и 

боравка у Србији спољних сарадника зарад пројектних активности и 

размене знања, као и трошкови заједничког учешћа на научним 

конференцијама које су у вези са Пројектом. Расподела буџета 

Пројекта по категоријама трошкова треба да буде таква да одражава 

циљеве Пројекта и мора бити јасно оправдана у складу са тим, уз 

поштовање ограничења процентуалног учешћа трошкова услуга и 

подизвођача и индиректних трошкова.  

Спољни сарадници немају право на новчану накнаду за ангажовање на 

Пројекту из средстава буџета Пројекта. 



 

ФОНД ЗА НАУКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ – ЗЕЛЕНИ 

ПРОГРАМ САРАДЊЕ НАУКЕ И ПРИВРЕДЕ 

ОТВОРЕНА ВРАТА – 8. ЈУЛ 2022. ГОДИНЕ 

20. Који су услови за спољне сараднике и могу ли 

бити плаћени са Пројекта? 

Спољни 

сарадници 

Услови за спољне сараднике дефинисани су у члану 11. Акта Зеленог 

програма сарадње науке и привреде. 

Као спољни сарадници пројекта могу бити ангажовани: 

1)     Истраживачи из дијаспоре запослени у НИО у иностранству; 

2)     Редовни професори универзитета или научни саветници у пензији, 

професори емеритуси или пензионисани чланови Српске академије 

наука и уметности; 

3)     Истраживачи из региона (у складу са Законом о дијаспори и 

Србима из региона) запослени у НИО у региону; 

4)     Инострани истраживачи запослени у НИО у иностранству. 

Из средстава Пројекта могу се финансирати трошкови путовања и 

боравка у Србији спољних сарадника зарад пројектних активности и 

размене знања, као и трошкови заједничког учешћа на научним 

конференцијама које су у вези са Пројектом. 

Спољни сарадници немају право на новчану накнаду за ангажовање на 

Пројекту из средстава буџета Пројекта. 



 

ФОНД ЗА НАУКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ – ЗЕЛЕНИ 

ПРОГРАМ САРАДЊЕ НАУКЕ И ПРИВРЕДЕ 

ОТВОРЕНА ВРАТА – 8. ЈУЛ 2022. ГОДИНЕ 

21. Ко може бити спољни сарадник? Да ли 

професори у пензији могу бити чланови 

Пројектног тима или спољни сарадници? 

Спољни 

сарадници 

Члан 11. Акта Зеленог програма сарадње науке и привреде дефинише 

која лица могу бити укључена у Пројекат на позицији спољног 

сарадника. Једна категорија спољних сарадника се односи на редовне 

професоре универзитета или научне саветнике у пензији, професоре 

емеритусе или пензионисане чланове Српске академије наука и 

уметности. С обзиром на то, редовни професор у пензији може бити 

ангажован као спољни сарадник на Пројекту. 

Напомињемо да спољни сарадници пројекта немају право на новчану 

накнаду за ангажовање на Пројекту из средстава буџета Пројекта, али 

се из средстава Пројекта могу финансирати трошкови путовања и 

боравка у Србији зарад пројектних активности и размене знања, као и 

трошкови заједничког учешћа на научним конференцијама у земљи и 

иностранству које су у вези са Пројектом. 

Потребно је да приликом планирања спољних сарадника сви услови из 

наведеног члана буду испуњени.  

Члан 8. истог документа дефинише услове за чланове Пројектног тима.  

Предлажемо да детаљно погледате чланове 8. и 11. Акта Зеленог 

програма сарадње науке и привреде. 

22. Да ли паушалац може да буде спољни 

сарадник? 

Спољни 

сарадници 

Категорије могућих спољних сарадника дефинисане су у Акту Зеленог 

програма сарадње науке и привреде, у члану 11. (видети одговор на 

питање број 20). 

Акт не препознаје категорију „паушалаца”. 



 

ФОНД ЗА НАУКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ – ЗЕЛЕНИ 

ПРОГРАМ САРАДЊЕ НАУКЕ И ПРИВРЕДЕ 

ОТВОРЕНА ВРАТА – 8. ЈУЛ 2022. ГОДИНЕ 

23. Можемо ли предвидети набавку опреме? До 

ког износа? 

Дозвољени и 

недозвољени 

трошкови 

У складу са чланом 19. Акта Зеленог програма сарадње науке и 

привреде, трошкови опреме и потрошног материјала могу се користити 

за набавку опреме, софтвера, потрошних материјала, као и других 

ресурса који су неопходни за реализацију Пројекта. Приликом 

припреме буџета, цене се планирају исказују са ПДВ-ом.  

Руководилац пројекта је дужан да осигура да предложене цене опреме 

и потрошног материјала буду у складу са тржишним ценама. Акт не 

дефинише максимално дозвољено процентуално учешће трошкова 

опреме и потрошног материјала у буџету Пројекта. 



 

ФОНД ЗА НАУКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ – ЗЕЛЕНИ 

ПРОГРАМ САРАДЊЕ НАУКЕ И ПРИВРЕДЕ 

ОТВОРЕНА ВРАТА – 8. ЈУЛ 2022. ГОДИНЕ 

24. Који су дозвољени и недозвољени трошкови? Дозвољени и 

недозвољени 

трошкови 

Дозвољени трошкови су дефинисани и детаљно разрађени у члану 16. 

Акта Зеленог програма сарадње науке и привреде, а то су: 

1) Трошкови накнада члановима тима; 

2)  Трошкови набавки: опрема и потрошни материјал, путовања, · 

дисеминација и видљивост; 

3) Трошкови услуга и подизвођача; 

4) Индиректни трошкови. 

 Недозвољени трошкови дефинисани су у члану 26. истог документа, 

попут: 

1) Адаптације и опремање просторија НИО и било какве грађевинске 

или друге радове; 

2)  Поправке, сервисирање или одржавање постојеће опреме НИО, 

осим ако је та опрема потребна за Пројекат и њена неопходност је 

образложена и документована у Предлогу пројекта; 

3) Плаћање камата или постојећег дуга према било ком лицу, 

укључујући такве обавезе настале или преузете за време 

разматрања пријаве Пројекта или након одобрења финансирања 

Пројекта; 

4) Трошкова за ставке које се већ финансирају кроз други програм, 

ентитет или НИО; 

5) Трошкова/учешће у трошковима куповине, закупа, подзакупа или 

адаптације земљишта, објеката и/или других непокретности, 

укључујући возила и покретне ствари и опрему која није намењена 

научно-истраживачким активностима у вези са реализацијом 

Пројекта.  



 

ФОНД ЗА НАУКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ – ЗЕЛЕНИ 

ПРОГРАМ САРАДЊЕ НАУКЕ И ПРИВРЕДЕ 

ОТВОРЕНА ВРАТА – 8. ЈУЛ 2022. ГОДИНЕ 

25. Које категорије трошкова су предвиђене за 

привредне субјекте? 

Буџетске 

категорије 

трошкова 

Средства су предвиђена за реализацију Пројекта и додељују се НИО 

које су Учеснице пројекта, а у којима су запослени чланови Пројектног 

тима. У зависности од потребних активности, у оквиру категорије 

Услуге и подизвођачи могуће је ангажовати физичка или правна лица 

за реализацију услуга. 

26. Коју цену спољне ревизије треба да 

предвидимо 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. На основу тога планирате трошак 

спољне ревизије. 

27. Који су услови за учествовање на више 

програма Фонда за науку? 

Учествовање 

на више 

програма 

Фонда за 

науку РС 

У складу са чланом 7. Акта програма, лице може да буде Руководилац 

пројекта само на једном Предлогу пројекта у оквиру различитих 

програма Фонда за науку. Чланом 8. Акта програма, дефинисано је да 

лице може да буде члан Пројектног тима, или Руководилац пројекта и 

члан Пројектног тима у највише два пројекта у оквиру различитих 

Програма Фонда за науку. На основу члана 32. наведеног акта, број 

Предлога пројеката по истој НИО није ограничен. 



 

ФОНД ЗА НАУКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ – ЗЕЛЕНИ 

ПРОГРАМ САРАДЊЕ НАУКЕ И ПРИВРЕДЕ 

ОТВОРЕНА ВРАТА – 8. ЈУЛ 2022. ГОДИНЕ 

28. Да ли је могуће пријавити се и на Зелени 

програм сарадње науке и привреде и на 

програм ПРИЗМА'? 

Учествовање 

на више 

програма 

Фонда за 

науку РС 

У складу са чланом 7. Акта програма, лице може да буде Руководилац 

пројекта само на једном Предлогу пројекта у оквиру различитих 

програма Фонда за науку. Чланом 8. Акта програма, дефинисано је да 

лице може да буде члан Пројектног тима, или Руководилац пројекта и 

члан Пројектног тима у највише два пројекта у оквиру различитих 

Програма Фонда за науку. На основу члана 32. наведеног акта, број 

Предлога пројеката по истој НИО није ограничен. 

Члан Пројектног тима који је већ запослен са пуним радним временом 

(укључујући наставу и истраживања, подршку кроз институционално 

или неко друго финансирање) не може бити ангажован са више од 30% 

пуног радног времена месечно на пројектима које финансира Фонд за 

науку (укључујући различите програме). 

Члан Пројектног тима може бити пројектно финансиран, односно 

запослен и финансиран из предложеног Пројекта до 100% пуног радног 

времена у складу са другим ангажманима и Законом о раду. Лице које 

је ангажовано на Пројекту са 100% радног времена не може имати 

ниједно друго ангажовање у НИО. 

Није забрањено бити члан тима у оквиру програма ПРИЗМА и Зеленог 

програма сарадње науке и привреде, само је важно да водите рачуна о 

расположивости таквих чланова тима у складу са правилима програма 

и Законом.  



 

ФОНД ЗА НАУКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ – ЗЕЛЕНИ 

ПРОГРАМ САРАДЊЕ НАУКЕ И ПРИВРЕДЕ 

ОТВОРЕНА ВРАТА – 8. ЈУЛ 2022. ГОДИНЕ 

29. Који су услови/могућности за учешће на више 

од једног пројекта (за неког ко је запослен на 

институту преко пројекта)? 

Учествовање 

на више 

програма 

Фонда за 

науку РС 

У складу са чланом 9. Акта Зеленог програма сарадње науке и 

привреде, члан Пројектног тима који је већ запослен са пуним радним 

временом (укључујући наставу и истраживања, подршку кроз 

институционално или неко друго финансирање) не може бити 

ангажован са више од 30% пуног радног времена месечно на 

пројектима које финансира Фонд за науку (укључујући различите 

програме). 

Члан Пројектног тима може бити пројектно финансиран, односно 

запослен и финансиран из предложеног Пројекта до 100% пуног радног 

времена у складу са другим ангажманима и Законом о раду. Лице које 

је ангажовано на Пројекту са 100% радног времена не може имати 

ниједно друго ангажовање у НИО. 



 

ФОНД ЗА НАУКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ – ЗЕЛЕНИ 

ПРОГРАМ САРАДЊЕ НАУКЕ И ПРИВРЕДЕ 

ОТВОРЕНА ВРАТА – 8. ЈУЛ 2022. ГОДИНЕ 

30. Ако је укупно ангажовање једног истраживача 

на пројектима Фонда за науку до 30%, како 

једно лице које је Руководилац пројекта на 

једном програму Фонда за науку где мора бити 

ангажован 30%, учествује као члан Пројектног 

тима на другом програму и са колико 

процената? 

Проценат 

ангажовања 

на пројекту и 

модели 

ангажовања 

чланова тима 

Потребно је да са правном службом ваше НИО проверите које су 

могућности за овакво ангажовање. 

Постоје истраживачи који желе да уместо институционалног 

финансирања буду на пројектима Фонда за науку 100% ангажовани, те 

је програмима омогућена оваква опција. 

Такође, постоје и околности када се два програма не поклапају 

временски у потпуности. У том случају ће Руководилац пројекта моћи 

да руководи пројектом са 30% у оквиру једног програма, а по завршетку 

пројекта, буде ангажован као члан тима на другом пројекту у оквиру 

другог програма са 30% ангажовања, односно у проценту максималног 

дозвољеног ангажовања према правилима програма.  

Члан Пројектног тима може бити пројектно финансиран, односно 

запослен и финансиран из предложеног Пројекта до 100% пуног радног 

времена у складу са другим ангажманима и Законом о раду и чланом 9. 

Акта Зеленог програма сарадње науке и привреде.  

31. Уколико је лице већ запослено на институту 

преко другог пројекта са 100% учешћа не могу 

добити додатно ангажовање преко другог 

позива? Да ли је у том случају могуће бити 

члан тима са 0% учешћа? 

Проценат 

ангажовања 

на пројекту и 

модели 

ангажовања 

чланова тима 

Није могуће планирати ангажман са 0% учешћа, тј. радног ангажовања. 

Уколико немате институционално финансирање, или га привремено 

прекинете, онда можете тих 100% определити за један пројекат Фонда 

за науку или два пројекта али са различитих програма Фонда за науку. 

Погледајте детаљно члан 9. Акта Зеленог програма сарадње науке и 

привреде. 



 

ФОНД ЗА НАУКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ – ЗЕЛЕНИ 

ПРОГРАМ САРАДЊЕ НАУКЕ И ПРИВРЕДЕ 

ОТВОРЕНА ВРАТА – 8. ЈУЛ 2022. ГОДИНЕ 

32. Да ли може да се мења време ангажовања на 

пројекту након прихватања пројекта у случају 

да је члан Пројектног тима укључен на други 

Пројекат који је такође прихваћен за 

финансирање?  

Да ли може да се замени члан Пројектног 

тима? 

Може ли се мењати време ангажовања 

истраживача (тако да и даље укупно време 

ангажовања не прелази 30%) на 2 прихваћена 

пројекта у случају да из оправданих разлога и 

непредвиђених околности, рад на једном од 

прихваћених пројеката то захтева?  

Можемо ли повећати време ангажмана 

истраживача на пројекту, по прихватању 

Пројекта. 

Проценат 

ангажовања 

на пројекту и 

модели 

ангажовања 

чланова тима 

Исто лице може бити члан тима у само једном Предлогу пројекта у 

оквиру истог Јавног позива. 

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. 

Приликом планирања ангажовања чланова тима и Руководиоца 

пројекта мора се узети у обзир ограничење у погледу процента 

ангажовања, односно да члан Пројектног тима који је већ запослен са 

пуним радним временом (укључујући наставу и истраживања, подршку 

кроз институционално или неко друго финансирање) не може бити 

ангажован са више од 30% пуног радног времена месечно на 

пројектима које финансира Фонд за науку (укључујући различите 

програме).  

Препорука је да чланови тима који су већ ангажовани на реализацији 

пројекта које финансира Фонд за науку, или су се пријавили у оквиру 

неког другог Јавног позива програма које финансира Фонд за науку,  

остану на том пројекту у проценту ангажовања који им је и одобрен. 

Уместо да планирате смањење процента ангажовања члана тима на 

пројектима планирајте новог члана тима у оквиру Зеленог програма 

сарадње науке и привреде. 

Проценат ангажовања планира се на месечном нивоу, у односу на 

потребе Пројекта а у складу са инструкцијама из члана 9. Акта Зеленог 

програма сарадње науке и привреде, у погледу максимално 

дозвољеног процента ангажовања на пројектима које финансира Фонд 

за науку.  



 

ФОНД ЗА НАУКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ – ЗЕЛЕНИ 

ПРОГРАМ САРАДЊЕ НАУКЕ И ПРИВРЕДЕ 

ОТВОРЕНА ВРАТА – 8. ЈУЛ 2022. ГОДИНЕ 

Уколико постоји валидно образложење или објективне околности због 

којих је потребно променити члана тима или обим ангажовања члана 

тима, то је могуће извршити током реализације пројекта.  

33. Да ли постоји процентуално буџетско 

ограничење у ангажовању привредног 

субјекта? 

Проценат 

ангажовања 

на пројекту и 

модели 

ангажовања 

чланова тима 

Трошкови услуга и подизвођача у структури буџета Пројекта могу да 

учествују са максимално 10% укупног буџета (члан 17. Акта Зеленог 

програма сарадње науке и привреде). 

34. С обзиром на то да је друга фаза Пројекта 

опциона, да ли је приликом пријаве Пројекта 

неопходно пријављивати Пројекат са планом 

буџета за обе фазе? 

Буџет пројекта Буџет се планира само за прву фазу Пројекта, као и остала пројектна 

документација. Друга фаза ће бити у оквиру потпуно другог - новог 

јавног позива. 

 

35. Од када је у пријави пројекта потребно 

рачунати почетак пројекта за Зелени програм 

сарадње науке и привреде, ради планирања 

резултата - конференција и др.? 

Гантограм - 

Gantt chart 

Почетак реализације Пројекта на Зеленом програму сарадње науке и 

привреде планиран је за јануар 2023. године. 

 

36. Да ли сви пројекти треба да имају сагласност 

издату од етичког одбора или само ако тип 

истраживања то захтева? 

Етички 

упитник и 

сагласности 

Етичке сагласности су неопходне уколико тип истраживања то захтева. 

37. Да ли ће се негативно гледати на пројекте који 

се баве темама екологије и зеленом агендом, 

а пријављени су на позив ПРИЗМА? 

Остала 

питања 

Потребно је да Пројекти буду у складу са циљевима програма. Од Вас 

зависи где ћете кандидовати Ваш Предлог пројекта у односу на 

циљеве програма. Теме екологије дефинисане су као могућност у оба 

позива. На Вама је да процените где се више уклапа Ваша тема. 



 

ФОНД ЗА НАУКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ – ЗЕЛЕНИ 

ПРОГРАМ САРАДЊЕ НАУКЕ И ПРИВРЕДЕ 

ОТВОРЕНА ВРАТА – 8. ЈУЛ 2022. ГОДИНЕ 

38. Где могу погледати основне услове за пријаву 

Пројекта? 

Остала 

питања 

У основној пројектној документацији, пре свега Акту Зеленог програма 

сарадње науке и привреде и Упутству за припремање и пријаву 

пројеката. 

Документација је објављена на сајту Фонда за науку у оквиру странице 

Позиви. 

39. Да ли се пројекти Фонда за науку третирају као 

пројекти које је финансирало ресорно 

министарство (МПНТР)? Да ли се укупан буџет 

програма од 3,5 милиона евра односи само на 

прву фазу или на обе? 

Остала 

питања 

Специфичан услов за Руководиоца пројекта се односи на руковођење 

пројектима чија је укупна вредност једнака или већа од предложеног 

буџета Пројекта, при чему се рачунају сви пројекти којима је руководио 

у претходних пет (5) година од објављивања Јавног позива за овај 

програм у НИО, подносиоцу Предлога пројекта. Међутим, потребно је 

обратити пажњу да услов који се односи на Носиоца пројекта. Сходно 

правилима програма, Носилац пројекта могу бити само оне НИО које су 

у последњих пет година од привреде, ЕУ или другог министарства (не 

ресорног министарства које финансира развој науке) на истраживачко-

развојним пројектима приходовале у збиру најмање 300.000 евра. 

Буџет програма односи се на прву фазу. За другу фазу биће обезбеђен 

нови буџет. 
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40. Да ли се сарадња са привредом такође сматра 

пројектом? 

Остала 

питања 

Сарадња са привредом прихвата се као референца.  

Уколико је у питању референца којом НИО доказује услове за Носиоца 

пројекта, треба имати у виду да сходно правилима програма, сарадња 

Носилаца пројекта и привреде мора бити на истраживачко-развојним 

пројектима, при чему Носилац пројекта мора да је у последњих пет 

година од привреде, ЕУ или другог министарства (не ресорног 

министарства које финансира развој науке) на истраживачко-развојним 

пројектима приходовао у збиру најмање 300.000 евра.  

Уколико је у питању референца за Руководиоца, Руководилац пројекта 

мора да испуни услов који се  односи на руковођење пројектима чија је 

укупна вредност једнака или већа од предложеног буџета Пројекта, при 

чему се рачунају сви пројекти којима је руководио у претходних пет (5) 

година од објављивања Јавног позива за овај програм у НИО, 

подносиоцу Предлога пројекта. 

41. Уколико неко жели да буде 100% на пројекту 

Фонда за науку, како се обуставља 

институционално финансирање? 

Остала 

питања 

НИО у којој је запослен истраживач доставља допис МПНТР да се 

привремено обуставља институционално финансирање за тог 

истраживача због 100% ангажовања код Фонда за науку, и то важи 

током реализације пројекта Фонда. 

42. Да ли се пројекти које финансира градска 

управа за Заштиту животне средине рачуна 

као пројекта? Такође и пројекти са привредом 

са којима имамо уговоре о пружању услуга? 

Остала 

питања 

Рачунају се пројекти сарадње са привредом или са градском управом 

како сте навели, али само ако су предмет уговора истраживачко-

развојни пројекти. 

 

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

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

mailto:zeleni@fondzanauku.gov.rs

