
На основу Споразума између Савета Министара Србије и Црне Горе и Владе Републике 

Мађарске о сарадњи у области образовања, науке, културе, омладине и спорта, закљученог 

13. марта 2006. године и Програма сарадње у области образовања, науке и културе између 

Владе Републике Србије и Владе Мађарске за период од 2015. до 2017. године, потписаног 

1. јула 2015. године у Будимпешти, Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Републике Србије у сарадњи са Националном службом за истраживање, развој и иновације  

Мађарске (National Research, Development and Innovation Office) расписује  
 

            К О Н К У Р С 

за размену учесника на пројектима између  

     Републике Србије и Мађарске 

 за пројектни период 2017-2018. године 

 

 

 

Опште информације 

 

 

У циљу развијања сарадње и поспешивања мобилности између српских и мађарских 

научника и истраживача, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике 

Србије и Национална служба за истраживање, развој и иновације Мађарске, утврдили су 

Програм заједничког унапређења размене учесника на пројектима. 

 

 

1. Програм 

 

1.1. Циљ Програма  

 

Циљ прогама је јачање научне сарадње двеју земаља кроз промоцију и подршку размене 

научних радника, нарочито младих научника, на заједничким научноистраживачким 

пројектима, у свим научноистраживачким областима природних и техничких наука.  

 

 

1.2. Право учешћа  

 

 

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. 

 

Предлог пројекта мора испуњавати услове у складу са Законом о научноистраживачкој 

делатности као и утврђене критеријуме Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја. 

 

 



2. Процедура подношења предлога пројеката  

 

2.1. Координатори истовремено подносе заједнички предлог пројекта надлежним 

националним институцијама које су задужене за овај програм (Министарству просвете, 

науке и технолошког развоја за српске партнере (на српском и енглеском језику) и 

Националној служби за истраживање, развој и иновације Мађарске, за мађарске партнере 

(на мађарском и енглеском језику). 

 

2.2. Пријава на Конкурс подноси се Министарству просвете, науке и технолошког развоја: 

 

     К О Н К У Р С за пријаву пројеката између  

Републике Србије и Мађарске  за пројектни период 2017-2018. године 

            Немањина 22-26 

             11 000 Београд 

     

 

 

и паралелно преко web сајта : http://147.91.185.20/bilateral/hungary/        на ком се налазе 

обрасци који се подносе у писаној форми и који се шаљу на мејл: 

                                                    milica.g.tasevska@mpn.gov.rs           

до 30.09.2016. године. 
 

 

Предлоге пројеката треба да потпишу и печатом овере обе стране (координатори и декани, 

односно директори).  

 

Предлози пројеката које координатор не достави у траженим формама и предлози пројеката 

примљени након наведеног рока неће бити разматрани. 

 

 

3. Избор предлога пројеката 

 

Одлука о пројектима који ће бити одобрени за суфинансирање 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. 
 

 

4. Финансирање 

 

Српска страна сноси: 

-    трошкове превоза српских истраживача између седишта институција које сарађују и 

-  трошкове смештаја и дневница за мађарске истраживаче у износу од 80 евра за 

истраживаче које бораве до 14 дана, и у месечном износу од 1000 евра за истраживаче који 

бораве од 15 дана до 1 месеца (максимална дужина боравка је 3 месеца) 

 

http://147.91.185.20/bilateral/hungary/
mailto:milica.g.tasevska@mpn.gov.rs


 

 

Мађарска страна сноси: 

-  трошкове превоза мађарских истраживача између седишта институција које сарађују и  

-  трошкове смештаја и дневница за српске истраживаче у износу од 100 евра за истраживаче 

које бораве до 14 дана, и у месечном износу од 1.000 еура за истраживаче који бораве од 15 

дана до 1 месеца (максимална дужина боравка је 3 месеца). 

 

 

4.1 

 

На српској страни, максимална предвиђења издвајања по пројектном циклусу су у износу 

до 4.000 евра (до 2.000 евра по пројектној години). 

 

На мађарској страни, максимална предвиђена издвајања по пројектном циклусу су у износу 

до 6.500 евра ( до 3.250 евра по пројектној години). 

 

4.2. Финансирање се реализује на основу националне процедуре за финансирање 

билатералних програма. 

Захтеви за рефундацију трошкова достављају се Министарству просвете, науке и 

технолошког развоја уз образац који се преузима са интернет странице Министарства и са 

потписом руководиоца пројекта и декана/директора, по реализованиј активности и уз 

пратеће прилоге. 

 

 

5. Годишњи, односно финални извештај 

 

Годишњи, односно финални извештај о реализованим активностима на пројекту доставља 

се у року од месец дана од датума завршетка пројектне године, односно пројекта. Извештаји 

се достављају на писарницу Министарства, или поштом на наведену адресу Министарства, 

на обрасцу који се преузима са интернет странице Министарства.  

 

 

 

Контакт особа са српске стране Контакт особа са мађарске стране 

Милица Голубовић Тасевска 

E-маил: milica.g.tasevska@mpn.gov.rs 

 

Тел.: +381 11 361 65 89 

Веб-сајт: http://www.mpn.gov.rs/ 

 

 

Ágota Dávid 

E-mail: agota.david@nkfih.gov.hu 

 

Тел. : + 36 1 7959453 

Веб-сајт: http://nkfih.gov.hu/ 
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