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Информација о могућности учешћа истраживача који обављају јавну функцију на програму ПРИЗМА 

 

На програмима Фонда за науку РС финансираних од стране Светске банке кроз Пројекат акцелерације иновација 
и подстицања раста предузетништва у Републици Србији (SAIGE), међу које спада програм ПРИЗМА, због 
потенцијалног сукоба интереса у својству Руководиоца пројекта/члана Пројектног тима на пројекту не могу да 
учествују следеће категорије лица:  

• јавни функционери који су постављена или именована лица у Влади, Министарству, Покрајинској влади 
аутономне покрајине, јединици локалне самоуправе (председник општине, општинско веће и 
општинска управа) и градске општине (градоначелник, градско веће и градска управа),  

• политички постављени и каријерни државни службеници, 

• запослени и сарадници Фонда за науку РС, Фонда за иновациону делатност и Светске банке, 

• као и друга лица која су ангажована на пројекту SAIGE. 

На Пројекту у оквиру програма ПРИЗМА, било у својству Руководиоца пројекта или члана Пројектног тима могу 
учествовати истраживачи који не припадају категорији наведених лица, али чије обављање јавне функције није у 
сукобу интереса са учешћем на Пројекту у оквиру Програма ПРИЗМА, нити утиче на непристрасно вршење и углед 
јавне функције и чије учешће је од кључног значаја за реализацију Пројекта под условом да испуњавају све услове 
за Руководиоца пројекта, односно за чланове Пројектног тима дефинисане чланом 5. и чланом 6. Актa програма 
ПРИЗМА. 

У том случају, Руководилац пројекта/члан Пројектног тима на програму ПРИЗМА који обавља јавну функцију, али 
та функција није у сукобу са учешћем на Пројекту Фонда за науку, у обавези је да у оквиру пројектне документације 
попуни Изјаву о учешћу јавног функционера на пројекту којом то потврђује. Изјаву потписује и Руководилац 
пројекта, који је дужан да је приликом подношења Предлога пројекта путем портала приложи у оквиру Додатне 
документације.  

Попуњавање Изјаве је обавезно за све истраживаче који се пријављују на програм ПРИЗМА у својству Руководиоца 
пројекта/члана Пројектног тима, а који обављају јавну функцију која није у сукобу интереса са учешћем на 
Пројекту. Форму изјаве коју је потребно попунити можете преузети из пројектне документације за програм 
ПРИЗМА која је доступна на следећем ЛИНКУ. 

Фонд за науку задржава право да у сваком тренутку евалуације Предлога пројекта затражи додатну документацију 
у вези са потенцијалним сукобом интереса, као и да са Пројекта искључи лице за које се утврди потенцијални 
сукоб интереса. У случају да се на Пројекат пријави лице из неке од горенаведених категорија којима није 
дозвољено учешће на програму ПРИЗМА, Пројекат неће бити одбачен, али ће наведени Руководилац/члан 
Пројектног тима који је у потенцијалном сукобу интереса морати да буде замењен. 

 

http://fondzanauku.gov.rs/wp-content/uploads/2022/09/PRIZMA-Izjava-o-ucescu-javnih-funkcionera.docx

