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ФОНД ЗА НАУКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ – ЗЕЛЕНИ 

ПРОГРАМ САРАДЊЕ НАУКЕ И ПРИВРЕДЕ 
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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. 
 
Сви појмови употребљени у овом документу у мушком граматичком роду, обухватају мушки и женски род лица на која се 
односе. 
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ФОНД ЗА НАУКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ – ЗЕЛЕНИ 

ПРОГРАМ САРАДЊЕ НАУКЕ И ПРИВРЕДЕ 

ОТВОРЕНА ВРАТА – 22. ЈУЛ 2022. ГОДИНЕ 

Р.бр. Питање Тема Одговор 

1. Да ли се код испуњавања услова за 

Руководиоца пројекта признаје 

руковођење пројектима који су започети 

пре, а завршени унутар наведеног 

петогодишњег периода, односно у 

наведеном периоду задовољавају 

финансијске услове буџета предложеног 

пројекта? 

Услови за 

Руководиоца 

пројекта 

Да би испунио први специфични услов за Руководиоца пројекта 

дефинисан чланом 7. Акта Зеленог програма сарадње науке и 

привреде, потребно је да је предложени Руководилац пројекта 

руководио пројектима у НИО подносиоцу Предлога пројекта чија 

је укупна вредност једнака или већа од предложеног буџета 

Пројекта у протеклих пет година, рачунајући период уназад од 

дана објављивања Јавног позива за Зелени програм сарадње 

науке и привреде (од 01.07.2017. године до 30.06.2022. године). 

Да би задовољио овај услов, довољно је да је у назначеном 

периоду неким својим делом трајала реализација пројекта/ата 

који се наводе као референца, а рачунајући укупну вредност 

наведених пројеката. 

Међутим, потребно је обратити пажњу да се услов који се односи 

на НИО Носиоца пројекта разликује у односу на услов за 

Руководиоца. 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. Дакле, рачунају се само средства која су у периоду од 

01.07.2017. до 30.06.2022. године уплаћена на рачун НИО 

Носиоца пројекта у сврху реализације пројеката који су наведени 

као референце док се пројекти ресорног министарства које 

финансира развој науке не рачунају. 



  

4 
 

ФОНД ЗА НАУКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ – ЗЕЛЕНИ 

ПРОГРАМ САРАДЊЕ НАУКЕ И ПРИВРЕДЕ 

ОТВОРЕНА ВРАТА – 22. ЈУЛ 2022. ГОДИНЕ 

2.  Да ли је код испуњавања услова 

Руководиоца пројекта меродаван Хиршов 

индекс у последњих 5 година или укупни 

Хиршов индекс? 

Услови за 

Руководиоца 

пројекта 

Како би Руководилац испунио овај услов, потребно је да има 

укупну вредност Хиршовог (Hirsch - h) индекса цитираности од 

минимум 7 (h ≥ 7, извор Web of Science-WoS) без временског 

ограничења. 

3. Како неко може бити Руководилац и члан 

тима на различитим позивима ако мора 

бити 30% ангажован као Руководилац, а 

није могуће да буде ангажован 0% на 

другом пројекту? 

Услови за 

Руководиоца 

пројекта 

 

На основу члана 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 Републике Србије 

(укључујући различите програме). Такође, на основу истог члана, 

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 сте већ запослени са 100% пуног радног времена 

месечно у НИО, имате могућност да привремено зауставите 

институционално финансирање и будете исплаћени 100% пуног 

радног времена из средстава са два пројекта Фонда за науку РС. 

Потребно је да се о могућностима привременог заустављања 

институционалног финансирања распитате унутар ваше НИО. 
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ФОНД ЗА НАУКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ – ЗЕЛЕНИ 

ПРОГРАМ САРАДЊЕ НАУКЕ И ПРИВРЕДЕ 

ОТВОРЕНА ВРАТА – 22. ЈУЛ 2022. ГОДИНЕ 

4. Да ли претходни пројекти предложеног 

Руководиоца морају да буду из области 

заштите животне средине?  

 

Да ли се х-индекс са Scopus-а/publons-а 

или Google scholar-а признаје или је 

неопходан извештај Народне библиотеке? 

Да ли Руководилац мора да има патентне 

пријаве, техничка решења или патенте или 

је довољно да има референцу из једне од 

наведених категорија (нпр. само пријаву 

патента) ? Да ли се признаје мали патент? 

Да ли патенти и техничка решења морају 

да буду из области заштите животне 

средине? Да ли се признају само патенти, 

патентне пријаве и техничка решења у 

последњих 5 година? 

Услови за 

Руководиоца 

пројекта 

Специфичан услов за Руководиоца пројекта из члана 7. Акта 

Зеленог програма сарадње науке и приведе 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 се услов који се односи 

на НИО Носиоца пројекта разликује у односу на услов за 

Руководиоца. 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. Дакле, рачунају се само средства која су у периоду од 

01.07.2017. до 30.06.2022. године уплаћена на рачун НИО 

носиоца пројекта у сврху реализације пројеката који су наведени 

као референце док се пројекти ресорног министарства које 

финансира развој науке не рачунају. 

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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ФОНД ЗА НАУКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ – ЗЕЛЕНИ 

ПРОГРАМ САРАДЊЕ НАУКЕ И ПРИВРЕДЕ 

ОТВОРЕНА ВРАТА – 22. ЈУЛ 2022. ГОДИНЕ 

Није неопходно да претходни пројекти предложеног Руководиоца 

буду из области заштите животне средине.  

За доказ индекса цитираности (х-индекса) потребно је доставити 

фотокопију званичне потврде на меморандуму овлашћене 

библиотеке са потписом и печатом библиотекара, према упутству 

Народне библиотеке Србије. 

У складу са поменутим чланом, за категорије прихваћених 

техничких решења, патентних пријава и патената довољно је да 

Руководилац пројекта има једну од наведених категорија:  

или прихваћена техничка решења  

или патентне пријаве  

или патенте и то у периоду од претходних пет година од дана 

објављивања Јавног позива овог програма.  

Може се приказати и мали патент. 

5. Да ли директор института може да буде 

Руководилац пројекта, с обзиром на то да 

је обавља јавну функцију? 

Услови за 

Руководиоца 

пројекта 

На овом програму не постоји препрека да лице које обавља јавну 

функцију учествује на пројекту. 
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ФОНД ЗА НАУКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ – ЗЕЛЕНИ 

ПРОГРАМ САРАДЊЕ НАУКЕ И ПРИВРЕДЕ 

ОТВОРЕНА ВРАТА – 22. ЈУЛ 2022. ГОДИНЕ 

6. Да ли на Пројекта могу да се укључе 

лаборанти? Ако могу, на који начин? 

Ангажовање 

чланова 

Пројектног 

тима (модели 

ангажовања, 

проценат 

ангажовања 

на пројекту и 

слично) 

Постоји могућност ангажовања физичких и правних лица у оквиру 

категорије Трошкови услуга и подизвођача. Овде можете 

предвидети екстерне услуге свих физичких и правних лица 

потребне за истраживање и реализацију Пројекта. Ангажовање 

физичких лица односи се на лица која нису запослена у НИО које 

учествују у Пројекту, а неопходна су за реализацију пројектних 

активности. Ова лица ће се сматрати пружаоцима услуга или 

подизвођачима, а не учесницима у Пројекту.  

Напомињемо да на основу члана 23. Акта Зеленог програма 

сарадње науке и привреде, пружаоци услуга не могу бити НИО 

које учествују на том Пројекту, нити лица запослена у НИО које 

учествују на том Пројекту. Највиша дозвољена накнада за 

физичко лице ангажовано за извођење услуга одговара 

тржишном износу зараде лица за наведену услугу, а скалира се 

пропорционално проценту његовог месечног ангажовања на 

Пројекту. У случају ангажовања физичких лица за специфичне 

услуге, накнада физичког лица обрачунава се преко тржишне 

цене за набавку конкретне врсте услуге. 

За више информација погледајте овај члан. 
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ФОНД ЗА НАУКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ – ЗЕЛЕНИ 

ПРОГРАМ САРАДЊЕ НАУКЕ И ПРИВРЕДЕ 

ОТВОРЕНА ВРАТА – 22. ЈУЛ 2022. ГОДИНЕ 

7. Да ли лице које је нпр. ангажовано у првој 

години пројекта са 30%, а у другој са 0%, у 

другој години има право на ангажман на 

неком другом пројекту Фонда? 

Ангажовање 

чланова 

Пројектног 

тима (модели 

ангажовања, 

проценат 

ангажовања 

на пројекту и 

слично) 

Није могуће планирати ангажман од 0% радног времена. 

Ангажман се рачуна на месечном нивоу, и у складу са условима 

из Акта могућ је на максимално два пројекта у оквиру различитих 

програма Фонда за науку. У складу са чланом 9. Акта Зеленог 

програма сарадње науке и привреде, уколико је лице у НИО 

запослено са пуним радним временом (100% запослења на 

месечном нивоу), максимални ангажман на свим пројектима 

Фонда за науку може износити 30% пуног радног времена 

месечно. Такође, у складу са наведеним чланом, за чланове 

Пројектног тима могућ је ангажман који је краћи од укупног 

периода реализације пројекта.  

У складу са тим, могуће је да планирате ангажмане на два 

пројекта у различитим периодима тако да на месечном нивоу 

хонорар не прелази максимално дозвољених 30% пуног радног 

времена, или можете комбиновати ангажман тако да не 

прекорачи 30% радног времена у једном месецу у оквиру 

различитих пројеката. 
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ФОНД ЗА НАУКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ – ЗЕЛЕНИ 

ПРОГРАМ САРАДЊЕ НАУКЕ И ПРИВРЕДЕ 

ОТВОРЕНА ВРАТА – 22. ЈУЛ 2022. ГОДИНЕ 

8. Да ли може да се планира ангажман лица 

у првој години на пројекту у оквиру 

Зеленог програма са 15%, а након тога две 

године на пројекту у оквиру ПРИЗМА 

програма са истим процентом 

ангажовања, с тим што је лице на ИДЕЈА 

програму лице ангажовано до новембра 

2022. године са 15%? 

Учествовање 

на више 

програма/про

јеката 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 Републике Србије 

(укључујући различите програме).  

Дозвољено је да паралелно истраживач буде ангажован на 

максимално два различита програма Фонда за науку, 

искључујући специјалне програме (Дијаспора, COVID-19). 

Уколико ангажман ни у једном тренутку неће прекорачити 

дозвољених 30% пуног радног времена из средстава 

пројекта/ата, и уколико ни у једном тренутку лице неће бити 

ангажовано паралелно на више од два пројекта у оквиру 

различитих програма Фонда за науку, предложени ангажман ће 

бити у складу са Актом програма. 
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ФОНД ЗА НАУКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ – ЗЕЛЕНИ 

ПРОГРАМ САРАДЊЕ НАУКЕ И ПРИВРЕДЕ 

ОТВОРЕНА ВРАТА – 22. ЈУЛ 2022. ГОДИНЕ 

9. Да ли спољни сарадник може бити 

докторант који није запослен у НИО, већ 

ради у некој другој фирми? 

Услови за 

укључивање 

спољних 

сарадника 

Спољни сарадници на пројекту могу бити искључиво лица из 

категорија наведених у члану 11. Акта Зеленог програма сарадње 

науке и привреде:  

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. 

Постоји могућност ангажовања физичких и правних лица као 

пружаоца услуга, њихово ангажовање мора бити у складу са 

чланом 23. Акта програма. Пружаоци услуга не могу бити НИО 

које учествују на том пројекту, нити лица запослена у НИО које 

учествују на том пројекту. За више информација о условима 

ангажовања физичких и правних лица на пројекту погледајте 

наведени члан Акта програма. 
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ФОНД ЗА НАУКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ – ЗЕЛЕНИ 

ПРОГРАМ САРАДЊЕ НАУКЕ И ПРИВРЕДЕ 

ОТВОРЕНА ВРАТА – 22. ЈУЛ 2022. ГОДИНЕ 

10. Да ли као спољни сарадник може бити 

ангажовано лице које је запослено у 

Јавном предузећу? 

Услови за 

укључивање 

спољних 

сарадника 

Члан 11. Акта Зеленог програма сарадње науке и привреде 

дефинише која лица могу бити укључена у Пројекат на позицији 

спољног сарадника. Лице које је запослено у јавном сектору није 

категорија која је дефинисана Актом програма.  

Постоји могућност ангажовања физичких и правних лица као 

пружаоца услуга, њихово ангажовање мора бити у складу са 

чланом 23. Акта програма.  

Пружаоци услуга не могу бити НИО које учествују на том 

пројекту, нити лица запослена у НИО које учествују на том 

пројекту.  

За више информација о условима ангажовања физичких и 

правних лица на пројекту погледајте наведени члан Акта 

програма. 
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11. Да ли један од резултата пројекта мора да 

буде патента пријава или патент? Да ли је 

поступак патентне заштите прихватљив 

трошак? 

F1b Project 

description 

part B 

Одговорност Руководиоца пројекта је да планира резултате 

Предлога пројекта, а у складу са циљевима програма.  

Очекивани резултати пројекта су, редом, према значају за 

резултате програма: патенти (производ, поступак, примене 

производа, примена поступка), патентна пријава, техничка 

решења, заштићена ауторска дела (програмски код, збирке 

података и др), научне публикације, услуге и производи настали 

као резултат пројекта уз доказ о успешној комерцијализацији.  

Уз све резултате и публикације обавезно је навођење основних 

података о Пројекту у захвалници публикације (члан 55. Акта 

Зеленог програма сарадње науке и привреде).  

У складу са чланом 16. Акта Зеленог програма сарадње науке и 

привреде, трошкови пријаве патената и заштите интелектуалне 

својине насталих као резултат пројектних активности и пратећи 

трошкови спадају у дозвољене трошкове. 
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12. Да ли се Руководиоцу пројекта може 

признати руковођење Пројектима у 

претходних 5 година, иако на Уговорима 

тих пројеката не стоји експлицитно његово 

име и презиме? Да ли онда НИО издаје 

неку врсту потврде о руковођењу тим 

пројектом? 

Да ли се у финансијски услов за 

Руководиоца пројекта могу уврстити 

пројекти Фонда за иновациону делатност и 

Фонда за науку?   

Који је последњи датум у претходних 5 

година који се узима у обзир за 

финансијски услов за Руководиоца 

пројекта? Да ли би се нпр. признао Уговор 

потписан 30.06.2022. године? 

Ф8 Изјава о 

испуњености 

услова 

Руководиоца 

пројекта 

Референце се наводе у обрасцу Ф8 Изјава о испуњености 

услова Руководиоца пројекта, док ће се исте доказивати 

додатном документацијом коју ће доставити НИО на захтев 

Фонда за науку. 

Акт програма не дефинише категорију донатора када је у питању 

услов руковођења пројектом за предложеног Руководиоца. 

Међутим, потребно је обратити пажњу на 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. 

Потребно је да се у референцама у обрасцу Ф8 прикажу пројекти 

реализовани у периоду од 1.07.2017. године до 30.06.2022. 

године, који су у потпуности, или неким делом реализовани у току 

овог периода. Неопходно је да је пројекат започео са 

реализацијом у овом периоду, а само потписивање Уговора није 

довољно уколико није праћено и почетком реализације Пројекта.   
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13. На који начин је могуће учешће правних 
лица у другој, опционој, фази? Да ли је 
неопходна уплата на наменски рачун? Да 
ли се признаје учешће у раду, материјалу 
и слично? Да ли правно лице мора да буде 
корисник резултата? 

Остала 

питања 

Прва фаза реализације пројекта траје до 24 месеца, укључује 

развој технологије, производа или услуге.  

Друга, опциона фаза, у трајању до 12 месеци, реализује се у 

циљу комерцијализације резултата пројекта, и укључује 

непосредну припрему за примену резултата истраживања. Само 

пројекти који у току прве фазе остваре циљеве програма и 

остваре предуслове за комерцијализацију резултата пројекта 

биће квалификовани за финансијску подршку у оквиру друге 

фазе што ће се реализовати кроз посебан Јавни позив након 

прве фазе реализације пројекта.  

У оквиру овог Јавног позива се не могу приказивати учешћа 

правних лица у трећој години реализације пројекта, имајући у 

виду да реализација прве фазе пројекта траје до 24 месеца, а 

правила у вези са трошковима и учешћем правних лица у другој 

фази реализације пројекта ће бити дефинисани кроз посебан 

Јавни позив за другу фазу реализације пројеката. 



  

15 
 

ФОНД ЗА НАУКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ – ЗЕЛЕНИ 
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14. У члану 55. Акту програма пише да су 

патенти и техничка решења очекивани 

резултати пројекат. Члан 58. каже да је 

Руководилац пројекта дужан да у било ком 

тренутку заинтересованим лицима 

обезбеди приступ резултатима пројекта 

као и да се прикупљеним подацима 

омогући отворени приступ. Та два члана 

су контрадикторна. У ком смеру је 

потребно сагледати овај позив? Да ли ићи 

у правцу комерцијализације производа за 

привреду или отворену науку? 

Остала 

питања 

Према члану 55. Акта програма, очекивани резултати пројекта су, 

редом, према значају за резултате програма: патенти (производ, 

поступак, примене производа, примена поступка), патентна 

пријава, техничка решења, заштићена ауторска дела (програмски 

код, збирке података и др), научне публикације, услуге и 

производи настали као резултат пројекта уз доказ о успешној 

комерцијализацији.  

Чланом 58. Акта програма је јасно наведено да се подносиоцима 

Предлога пројекта скреће пажња да приликом припреме 

Предлога пројеката, као и током реализације, воде рачуна о 

планирању научних публикација и патентних пријава, водећи 

рачуна о поверљивости информација које се односе на процес 

приликом подношења патентне пријаве и патента. 

Руководилац пројекта дужан је да у било ком тренутку током 

трајања Пројекта, као и најмање годину дана након завршетка 

Пројекта, омогући заинтересованим лицима приступ резултатима 

Пројекта. Додатна правила о видљивости и саопштењима 

дефинишу се Уговором.  

Имајући наведено у виду, Руководилац пројекта омогућава 

приступ резултатима пројекта, али водећи рачуна о 

поверљивости информација које се односе на патентне пријаве и 

патенте.  

Сходно правилима програма, Програм се реализује кроз две 

фазе. Прва фаза реализације пројекта, у трајању до 24 месеца, 
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укључује развој технологије, производа или услуге. Друга фаза је 

опциона и траје до 12 месеци. Ова фаза се реализује у циљу 

комерцијализације резултата пројекта, и укључује непосредну 

припрему за примену резултата истраживања.  

Само пројекти који у току прве фазе остваре циљеве програма и 

остваре предуслове за комерцијализацију резултата пројекта 

биће квалификовани за финансијску подршку у оквиру друге 

фазе што ће се реализовати кроз посебан Јавни позив у оквиру 

овог Програма.  

Да би се квалификовао за финансијску подршку реализацији 

пројекта у другој фази реализације, Носилац пројекта мора пре 

завршетка прве фазе да обезбеди и новчано суфинансирање 

Пројекта за другу фазу реализације. Новчано суфинансирање 

обезбеђује се од стране једног или више привредних субјеката, 

Партнера из привреде, у износу не мањем од 10% укупне 

вредности буџета пројекта који се финансира од стране Фонда за 

науку РС (збирно за обе фазе реализације пројекта).  

Имајући у виду наведена правила програма, уколико желите да 

се квалификујете за другу фазу реализације пројекта, потребно је 

да испуните услов који је наведен у погледу квалификације за 

другу фазу, те је у том смеру потребно сагледати овај програм. 
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15. У Акту је наведено да НИО Носилац 

пројекта мора имати доказ о приходу у 

последњих пет година у збиру већем или 

једнаком буџету пројекта. Као доказ за 

испуњеност услова у Акту је наведена 

потписана изјава овлашћеног лица НИО уз 

кратак опис пројекта, копије првих 

страница уговора и банкарских извода о 

финансијским трансферима. С тим у вези, 

да ли је ова врста доказа која се тиче 

буџета пројеката и уговора неопходна и за 

ЕУ пројекте чије су информације о буџету 

и партнерима транспарентне и налазе се 

јавно на CORDIS-у 

(https://cordis.europa.eu/)? 

Остала 

питања 

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 НИО конкурише за више Предлога пројеката, износ мора 

бити сразмерно већи (члан 6. Акта Зеленог програма сарадње 

науке и привреде). Приликом подношења документације НИО 

попуњава образац Ф5 Изјаву НИО Носиоца пројекта којом под 

пуном моралном и кривичном одговорношћу гарантује 

испуњеност ових услова уз попуњавање информација у 

документу, у складу са инструкцијама из документа.  

Није неопходно достављање додатне документације у фази 

подношења предлога пројекта, а Фонд за науку задржава право 

да додатну документацију затражи на увид у процесу 

административне провере и евалуације предлога пројекта, док ће 

се она обавезно достављати за пројекте коју буду одобрени за 

финансирање. За ове пројекте, који буду одобрени за 

финансирање, достављање документације којом се доказују 

референце из Изјаве НИО носиоца пројекта биће обавезно без 

обзира на то да ли су информације јавно доступне у некој бази. 

 

*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

