ЧЕСТО ПОСТАВЉЕНА ПИТАЊА
ЈАВНИ КОНКУРС “РАЗВОЈ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА”
(датум последње измене: 07.09.2017.)
П1. Да ли постоји детаљно упутство за пријављивање предлога пројеката?
О1: Упутство за пријаву руководиоца је доступно у овом тренутку, а додатно упутство
за попуњавaње он-лине формулара је доступно у апликацији у Доситеју
П2. Препоруке за расподелу буџета (осим што је у условима позива наведено да
Реализатор мора обезбедити 15% учешћа), тј препоруке о процентуалном учешћу
појединачних ставки буџета у укупном буџету пројекта
О2: Нема ограничења у расподели буџета по буџетским линијама, али треба имати у
виду динамику уплата и потребу спровођења јавне набавке, као и обавезу да се сва
буџетска средства утроше до краја календарске године. Пошто је прва транша у износу
од 50% вредности пројекта које суфинансира Министарство, и коју ће Реализатор
добити 8 дана након потписивања Уговора, у октобру, потребно је та средства
планирати за набавке које подлежу Закону о јавним набавкама. Уколико Планом јавних
набавки за 2017. нису предвиђена мора се урадити измена плана.
П3. Како узети у обзир оправдане индиректне трошкове, тј. режијске и
админстративне трошкове (не постоји ставка у буџету)
О3: С обзиром да је конкурс намењен унапређењу наставе која је основна делатност
факултета и високих школа индиректни трошкови нису предвиђени за суфинансирање
од стране Министарства, па се такви пратећи трошкови могу сматрати очекиваном
контрибуцијом Реализатора, и не подразумевају 15% суфинансирања.
П4. С обзиром да се накнаде за рад обрачунавају према броју јединица, а јединица је
„дневно“ (према приложеној Еxцел таблици за обрачун буџета), колика је бруто
вредност „дневнице“ члана тима и да ли зависи од звања
О4: Министарство није ограничило износ дневнице за надокнаду за рад чланова
пројектног тима, већ је то препуштено Руководиоцу пројекта, на бази бруто износа које
кроз плату чланови пројектног тима добијају за осмочасовно дневно ангажовање на
послу.
П5. За куповину опреме се мора спровести поступак јавне набавке, а можда неке од
ставки нису предвиђене од стране Реализатора за 2017. годину, па је питање да ли су
можда набавке за ове пројекте изузете од правила Институције, као и да ли постоји
могућност ослобађања од ПДВ-а.
О5: Све набавке морају да се спроведу у складу са Законом о јавним набавкама,
поготову што су у питању буџетска средства и индиректни буџетски корисник.
Ослобађање од ПДВ-а је могуће само за међународне пројекте.

П6. Да ли се пројектни тим може формирати од извршилаца који су већ учесници на
пројектима Технолошког развоја, а да добијају надокнаду за своје учешће на пројекту?
О6: Да, јер су активности за ову врсту пројеката другачије и нема преклапања. Треба
водити рачуна и избегавати било какво дупло финансирање.

