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На основу члана 21. став 1. и члана 22. став 1. Закона о Фонду за науку Републике Србије 

(,,Службени гласник РС”, број 95/18) Фонд за науку Републике Србије расписује  

 

ЈАВНИ ПОЗИВ 

за пријаву научноистраживачких пројеката 

којима се реализује Програм ПРИЗМА 

 

У оквиру Програма ПРИЗМА (у даљем тексту: Програм) који је, на предлог Научног савета 

Фонда за науку, донео Управни одбор Фонда за науку Републике Србије, а Влада Републике Србије 

дала сагласност решењем 05 Број: 451-4933/2022 од 23.06.2022. године, реализују се 

научноистраживачки пројекти Фонда за науку Републике Србије (у даљем тексту: Пројекат). 

Програм ПРИЗМА реализује се у оквиру Програма Идеје из члана 20. став 2. тачка 3. Закона о Фонду 

за науку („Службени гласник РС”, број 95/18). 

Циљеви Програма су: финансирање пројеката који се заснивају на: изврсним идејама које у 

будућности могу да имају значајан утицај на развој науке и истраживања, привреде и/или друштва 

у целини; јасно наведеноj мотивацији за истраживања у оквирима савремених трендова развоја 

науке у одговарајућим научним областима; развоју научних и практичних аспеката у области 

техничко-технолошких наука; развоју истраживања од стратешког значаја за пољопривреду, 

производњу хране и заштиту животне средине; развоју експерименталних, практичних и клиничких 

истраживања која треба да допринесу здрављу људи у Србији; истраживању тема које доприносе 

развоју у областима друштвених и хуманистичких наука у Србији; подизању нивоа науке у 

вештачкој интелигенцији као и њена примена; укључивању изврсних истраживача у научно-

истраживачки рад и јачање професионалних капацитета истраживача у оквиру истраживачких 

тимова. 

 Програм је од јавног интереса за Републику Србију, а планира се и реализује у складу са 

Законом о Фонду за науку Републике Србије, и сагласно другим прописима из области научно-

истраживачке и иновационе делатности. 

Програм подржава основна и примењена истраживања у свим научним областима. Пројекти 

у оквиру овог Програма немају унапред задате теме. Програм омогућава истраживачима да 

дефинишу сопствене програме истраживања, да оформе сопствене тимове и да сарађују са 

одговарајућим лабораторијама, истраживачким центрима и привредом у Републици Србији и у 

свету.  

Програм је намењен научницима и истраживачима који су запослени у акредитованим НИО 

у Републици Србији у својству Носиоца пројекта или Учесника пројекта.  

Програм ПРИЗМА реализује се у оквиру шест потпрограма за развој научних истраживања 

у следећим научним областима: 1) природне науке и математика, 2) техничко-технолошке науке, 3) 

биотехничке науке, 4) биомедицинске науке, 5) вештачка интелигенција и 6) друштвенe и 

хуманистичке науке.  

Трајање Пројеката је до три године (36 месеца). 

Пројектни тим чини минимум три члана тима, при чему максималан број чланова тима на 

једном пројекту није одређен, укључујући и младе истраживаче. Услове које морају да задовоље 

учесници пројекта, дефинисани су члановима 5, 6. и 7. Актa о циљевима, начину реализације и 

условима финансирања пројеката програма ПРИЗМА Фонда за науку Републике Србије 

(http://fondzanauku.gov.rs/pozivi/). 

Буџет доступан за остваривање овог јавног позива је 25.000.000 евра. 

http://fondzanauku.gov.rs/pozivi/
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Максимални износ буџета је 300.000 евра у динарској противвредности по Пројекту.  

Дозвољени трошкови дефинисани су чланом 13. Актa о циљевима, начину реализације и 

условима финансирања пројеката програма ПРИЗМА Фонда за науку Републике Србије 

(http://fondzanauku.gov.rs/pozivi/). 

Пријаве Пројеката на овај Јавни позив (у дањем тексту: Пријава) подносе се искључиво у 

електронској форми, најкасније до 14. октобра 2022. године до 15.00 часова по средњоевропском 

времену, попуњавањем пројектне пријаве на порталу Фонда за науку 

(http://fondzanauku.gov.rs/pozivi/). 

Обавезни елементи Предлога су следећи:  

• Спецификација потпрограма по Јавном позиву на који се пријављује Пројекат (на 

енглеском језику);  

• наслов, акроним, научна област (примарна, секундарна и терцијална), апстракт и 

кључне речи Пројекта (на енглеском језику);  

• подаци о Руководиоцу пројекта, члановима Тима, НИО које учествују у Пројекту (на 

енглеском језику);  

• Опис пројекта А и Б према обрасцу из документације (на енглеском језику); 

• Укупни буџет Пројекта (на енглеском језику, попуњен у складу са Упутством и 

обрасцем из документације);  

• Гантограм на енглеском језику, попуњен према Упутству и обрасцу из 

документације;  

• Упитник за заштиту животне средине и социјални утицај; 

• Етичка сагласност (уколико је применљива за Пројекат);  

• Прилози (изјаве НИО, заједничка изјава Тима и докази о испуњености услова за 

Руководиоца пројекта и чланове Тима дефинисаних Програмом, на српском или 

енглеском језику, припремљени према Упутству и обрасцима из документације и 

друго). 

Начин и критеријуми за евалуацију предлога пројеката и друге додатне информације 

садржани су у Акту о циљевима, начину реализације и условима финансирања пројеката програма 

ПРИЗМА Фонда за науку Републике Србије (http://fondzanauku.gov.rs/pozivi/). 

Kоначна листа Пројеката чије је финансирање по овом јавном позиву Програма одобрено 

биће објављена 1. марта 2023. године у 15.00 часова по средњоевропском времену.  

Контакт адреса за додатне информације о спровођењу овог Јавног позива је 

prizma@fondzanauku.gov.rs.  

 

 

УПРАВНИ ОДБОР 

Председник 

_______________________ 

Проф. др Вујо Дрндаревић 
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