
 

На основу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о научној и 

технолошкој сарадњи, закљученог 21. марта 2011. године, као и Програма сарадње 

између Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и 

Министарства науке Црне Горе  у областима науке и технологије за период 2015/2017. 

година, потписаног 17. септембра 2015. године, Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја објављује  

 

 

К О Н К У Р С 

 

За суфинансирање научне и технолошке сарадње између Републике Србије и 

Црне Горе за период 15. окотобар 2016. – 15. октобар 2018. године 

 

1. Предмет конкурса  

 

Суфинансирање заједничких научноистраживачких пројеката, који се већ финансирају 

као национални пројекти од стране Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја или као међународни пројекти, и то међусобних посета (трошкови путовања и 

боравка) истраживача из Србије и истраживача из Црне Горе, који ће изводити 

заједничке истраживачке пројекте. 

 

Трошкови ће бити покривени на следећи начин:  

 

Српска страна покрива:  

Трошкове превоза између седишта институција које сарађују за своје истраживаче; 

Трошкове смештаја и дневница за црногорске истраживаче; 

Локалне трошкове превоза на својој територији за црногорске истраживаче који су 

неопходни за реализацију програма пројекта. 

 

Црногорска страна покрива:  

Трошкове превоза између седишта институција које сарађују за своје истраживаче; 

Трошкове смештаја и дневница за српске истраживаче; 

Локалне трошкове превоза на својој територији за српске истраживаче који су 

неопходни за реализацију програма пројекта. 

 

2. Услови конкурса 

 

На конкурс се могу пријавити носиоци научног истраживања, чије националне научно-

истраживачке пројекте већ финансира Министарство просвете, науке и технолошког 

развоја, а који су уписани у Регистар акредитованих научноистраживачких 

организација Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 

 

Пројекат мора испуњавати услове у складу са Законом о научно-истраживачкој 

делатности као и утврђене критеријуме Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја. 

 

Руководилац пројекта мора бити именован за сваки пројекат и у Републици Србији и у 

Црној Гори. Оба руководиоца пројекта треба да припреме заједничку пројектну пријаву 

и поднесу је надлежним институцијама у својим државама. Руковдилац може поднети 

само једну пријаву пројекта. 
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3. Пријава на конкурс  

 

Заједничке предлоге пројеката истраживачки тимови истовремено пријављују 

Министаратву просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и 

Министарства науке Црне Горе (координатори програма). Пројектни предлози 

подносилаца из Републике Србије достављају се у задатим пријавним формуларима 

Министарству просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, а пројектни 

предлози подносилаца из Црне Горе у задатим пријавним формуларима подносе 

Министарству науке Црне Горе. Пријава пројеката почиње 28. априла 2016. године и 

трајаће до 31. маја 2016. године. Пријаве које поднесе само једна страна сматраће се 

административно некомплетним. 

 

У Републици Србији пријава пројекта на конкурс се подноси на српском језику. 

Процедура пријаве пројекта у Србији је следећа: 

-       Пројектну пријаву потребно је најпре on-line попунити у предвиђеном 

временском периоду. Уласком на сајт: 

http://147.91.185.20/bilateral/crnagora/ 

-        Попуњену пројектну пријаву послати на електронску адресу 

milica.g.tasevska@mpn.gov.rs. 

-        Попуњену пројектну пријаву одштампати и послати на адресу 

министарства  

Конкурс за суфинансирање научне и технолошке сарадње између 

Републике Србије и Црне Горе 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције 

Немањина 22-26 

11000 Београд 

Ниједна пријава пристигла после крајњег рока неће се разматрати. 

Препоручује се кандидатима да провере да ли је њихов црногорски партнер уредно 

поднео идентичан предлог пројекта код свог министарства. 

 

4. Селекција пројеката 

 

Коначну одлуку о пројектима који ће бити одобрени за суфинансирање доноси 

Мешовити српско-црногорски комитет. Одлука ће бити базирана на резултатима 

евалуације у свакој земљи у складу са установљеним критеријумима.  

Критеријуме српске стране дефинише Акт о критеријумима за оцењивање пројекта 

билатералне научно-технолошке сарадње. 

 

5. Предност при избору пројеката ће имати пројекти из следећих области:  

 

- пољопривреда и храна; 

- медицина и здравље људи; 

- одрживи развој; 

- енергија; 

- информационо-комуникационе технологије; 

- нови материјали, производи и услуге; 

- културна баштина  

 

У зависности од применљивости резултата пројекта, посебна пажња биће посвећена 

пројектима које воде млађи истраживачи, а предност ће имати предлози који имају 

подршку партнера из привреде.  

 

http://147.91.185.20/bilateral/crnagora/
mailto:адресу%20milica.g.tasevska@mpn.gov.rs
mailto:адресу%20milica.g.tasevska@mpn.gov.rs
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/AKT-kriterijumi-BILATERALA-2015.pdf
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/AKT-kriterijumi-BILATERALA-2015.pdf
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6. Период реализације пројеката 

 

Предвиђени рок за почетак је 15. октобар 2016. године, а завршетак пројеката је 15. 

октобар 2018.године.  

Носиоци изабраних пројеката дужни су да поднесу извештај након прве године 

истраживања, док завршни извештај треба да се поднесе у оквиру три месеца након 

завршетка пројекта (најкасније до краја 2018.године). 

 

Контакт особа са српске стране 

 

Милица Голубовић Тасевска    

Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Немањина 22-26      

11 000 Београд   

e-mail: milica.g.tasevska@mpn.gov.rs  

 

Контакт особа са црногорксе стране (односи се на партнерску институцију из Црне 

Горе)  

Снежана Вукотић,  

Римски трг б.б.,   

20000 Подгорица 

Тел: 020/ 405 326 

e-mail: snezana.vukotic@mna.gov.me 

 

 

mailto:milica.g.tasevska@mpn.gov.rs
mailto:snezana.vukotic@mna.gov.me

