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ФОНД ЗА НАУКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ – ЗЕЛЕНИ 

ПРОГРАМ САРАДЊЕ НАУКЕ И ПРИВРЕДЕ 

ОТВОРЕНА ВРАТА – 5. АВГУСТ 2022. ГОДИНЕ 

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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Р.бр. Питање Тема Одговор 

1. Да ли се за Хиршов индекс цитираности 

Руководиоца подразумева целоживотни 

период или последњих 5 година? 

Услови за 

Руководиоца 

пројекта 

Одговор погледајте у документу Отворена врата 22.7.2022 - Питања и 

одговори, који можете преузети на званичној интернет презентацији 

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

резервисаном за Зелени програм сарадње науке и привреде.  

Одговор се налази у питању под редним бројем 2. 

2. Да ли је потребно доставити превод Уговора о 

реализацији пројекта којим се доказује 

испуњеност услова за Руководиоца уколико је 

уговор на енглеском? 

Услови за 

Руководиоца 

пројекта 

Није потребно достављати додатну документацију у фази 

пријављивања Предлога пројекта.  

Руководилац пројекта Изјавом о испуњености услова Руководиоца 

пројекта (образац Ф8) под пуном моралном и кривичном одговорношћу 

гарантује истинитост референци које уноси у овај документ.  

Фонд за науку РС задржава право да ове референце провери и 

затражи додатну документацију у фази административне провере, 

евалуације или реализације пројекта, уколико пројекат буде одобрен за 

финансирање. 

3. Да ли спољни сарадник може бити редовни 

професор који је запослен у другој НИО у 

иностранству? 

Услови за 

укључивање 

спољних 

сарадника 

Спољни сарадник може бити лице које припада једној од категорија 

наведених у члану 11. Зеленог програма сарадње науке и привреде. 



  

4 
 

ФОНД ЗА НАУКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ – ЗЕЛЕНИ 

ПРОГРАМ САРАДЊЕ НАУКЕ И ПРИВРЕДЕ 

ОТВОРЕНА ВРАТА – 5. АВГУСТ 2022. ГОДИНЕ 

4. У Акту програма члан 5. наведене су теме 

програма. У пријавном формулару Ф1а, Part A, 

na Cover Page, тачка 3. треба навести: Topic 

(air, water and soil; industry; waste) and specific 

topic within defined by Green program of 

cooperation between science and industry.  

Да ли је могуће навести неколико различитих 

тема у које се уклапа Предлог пројекта или је 

дозвољено изабрати само једну? 

F1a Project 

description part 

A 

Могуће је да тема Пројекта обухвата више тема дефинисаних у члану 

5. Зеленог програма сарадње науке и привреде. 

5. Да ли се прихватају за НИО Носиоца пројекта 

(услов у последњих пет година са развојно-

истраживачким пројектима у вредности 

300.000 евра ван Министарства науке) 

Програми надзора над штетним организмима 

Града Београда, Министарства 

пољопривреде, огледа са штеточинама за 

иностране научне институте и Пројекат ИДЕЈА 

Фонда за науку РС? 

Ф6 Изјава 

НИО Носиоца 

пројекта и 

Учесника 

пројекта 

У складу са чланом 6. Зеленог програма сарадње науке и привреде, 

као услов за НИО Носиоца пројекта не прихватају се пројекти ресорног 

министарства које финансира развој науке, па самим тим ни пројекти 

Фонда за науку Републике Србије не могу бити референца за НИО 

Носиоца пројекта.  

Неопходно је да пројекти које приказујете као референце буду 

истраживачко-развојни. Одговорност НИО Носиоца пројекта је да 

осигура да приказане референце буду у складу са условима 

дефинисаним у Акту Зеленог програма сарадње науке и привреде. 
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6. Који TRL (Technology Readiness Level) ниво се 

очекује као резултат по завршетку прве фазе 

тј. након две године? 

Остала 

питања 

Акт не дефинише обавезе у погледу TRL (Technology Readiness Level) 

нивоа резултата пројекта.  

У складу са чланом 55. Акта Зеленог програма сарадње науке и 

привреде, остварени резултати Пројекта прате се и евалуирају током 

реализације Пројекта у складу са правилима овог Акта. 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. 

 

*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. 

zeleni@fondzanauku.gov.rs

