
На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник PC”, 

бр. 79/05,   101/07, 95/10 и 99/14) и члана 31. став 1. тачка 8. Закона о високом 

образовању („Службени гласник PC”, бр. 88/2017, 73/2018, 27/2018 – др.закон 67/2019 

и 6/2020 – др.закони),               

         

 

министaр просвете, науке и технолошког развоја, расписује 

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС 
 

за пријаву и учешће у пројектима који се финансирају  

у оквиру програмске активности „Развој високог образовања“ 

 

 

1. Предмет јавног конкурса 

 

Предмет јавног конкурса је финансирање од стране Министарства просвете, науке 

и технолошког развоја (у даљем тексту: Министарство) пројеката за подршку 

високошколским установама у развоју нових и иновирању постојећих предмета у оквиру 

акредитованих студијских програма, који треба да допринесу остварењу програмских 

циљева Министарства:  

l ) унапредити компетенције наставника и сарадника за извођење наставе; 

2) иновирати постојеће студијске програме који прате потребе тржишта 
рада; 

3) унапредити квалитет образовног процеса кроз стварање бољих услова за 

реализацију наставе и учење студената;  

4) развити предузетничке вештине студената и унапредити сарадњу 
високошколске установе са привредом и другим заинтересованим актерима у 
локалној заједници; 

5) повећати употребу информационих технологија у настави и процесу учења. 

 

Посебно ћe се ценити и допринос пројеката реализацији Владиног акционог плана за  

унапређење  ИТ сектора. 

 

2. Период реализације и финансирање пројекта 

 

Очекивани период реализације пројеката је семестар у којем се предмети реализују, 

а најкасније до краја летњег семестра школске 2020/2021. године.  

 

Пројекти који се односе на увођење или иновирање једног предмета финансираће 

се у предложеном износу, а највише до 250.000,00 динара. Пројекти који се односе на 

групу предмета на студијском програму финансираће се у предложеном износу, а највише 

до 1.000.000,00 динара. 



Финансирају се директни трошкови пројекта који обухватају накнаде за рад на 

пројекту којима нису обухваћене исплате за активности по основу редовног рада,  

трошкови путовања за студијске посете у иностранству, трошкови набавке опреме и 

софтвера, потрошног лабораторијског материјала, трошкови штампања приручника и 

уџбеника, набавке литературе итд. 

 

3. Учесници  

 

Право учешћа на јавном конкурсу имају акредитоване високошколске установе 

чији је оснивач Република Србија, односно Аутономна покрајина (у даљем тексту: 

Високошколска установа) које имају акредитоване студијске програме у оквиру којих се 

пројектом предлаже увођење нових или иновирање постојећих предмета. 

 

Руководилац пројекта је наставник запослен на акредитованој Високошколској 

установи који је носилац предмета чије се увођење у студијски програм или 

модернизација пројектом предлаже. У случају да пројекат обухвата групу предмета, 

наставници и сарадници на тим предметима чине пројектни тим и сагласни су са 

номинацијом руководиоца, што потврђују достављањем потписане сагласности. 

 

Руководилац пројекта не може да буде наставник који је био руководилац пројекта 

финансиранoг у оквиру програмске активности „Развој високог образовања“, у претходна 

три циклуса финансирања (2017/2018, 2018/2019 и 2019/2020 године). 

Наставник може да конкурише као руководилац само са једним пројектом. 

Путем овог конкурса није могуће финансирати оно што је већ обухваћено 

програмом Еразмус+ и ти трошкови неће бити признати. 

 

4. Пријава пројекта 

 

Пријавни формулар и пратећа документа се налазе на страници 

http://www.mpn.gov.rs/obrazovanje-i-vaspitanje-konkursi-novo/ 

 

Пројектни предлог путем пријавног формулара и пратећих документа предаје 

искључиво руководилац пројекта, слањем мејла на мејл адресу 

razvoj2020@mpn.gov.rs 

 

Пријавни формулар потписан  од стране овлашћеног лица реализатора пројекта и 

руководиоца пројекта, заједно са пратећим документима (логичком матрицом пројекта, 

табелом буџета, биографијама руководиоца и чланова пројектног тима, потписане 

сагласности за руководиоца пројектног тима – уколико постоји пројектни тим) доставља 

се у једном штампаном примерку Министарству на адресу:  

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Сектор за високо образовање 

Немањина 22-26,  

11000 Београд,  

са назнаком „за Јавни конкурс-Развој високог образовања 2020/2021“ 

http://www.mpn.gov.rs/obrazovanje-i-vaspitanje-konkursi-novo/
mailto:razvoj2020@mpn.gov.rs


 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.  

 

5. Рок за подношење пријаве пројекта 

 

Рок за подношење пријава пројеката је 17. јул 2020. године до 23:59 часова.  

 

6. Вредновање и рангирање пројеката  

 

Критеријуми за вредновање и рангирање пројеката обухватају 

1. Релевантност, структура и квалитет пројекта (24 %)  

2. Квалитет наставног програма и наставе (18%) 

3. Развој дигиталних компетенција (15%) 

4. Развој предузетничких компетенција (15 %) 

5. Људски и технички капацитети (15%) 

6. Буџет (13%). 

 

Пријаве које буду  вредноване са мање од 70% бодова неће бити финансиране. 

 

Укупна финансијска средства опредељена за конкурс ће бити подељена, у 

подједнаком износу, на следећа образовно-научна, односно образовно-уметничка поља: 

1) Природно-математичке науке; 

2) Друштвено-хуманистичке науке; 

3) Медицинске науке; 

4) Техничко-технолошке науке; 

5) Уметност. 

 

У случају недодељених финансиjских средстава у неком од наведених поља, 

иста ће бити преусмерена  на преостала поља у подједнаком износу. 

Наведени поступак ће се спроводити за пријаве вредноване са најмање 70% 

бодова у оквиру расположивих средстава за  финансирање изабраних пројеката. 

 

7. Одлука о избору пројекта 

 

Прелиминарну Листу вредновања и рангирања пријављених пројеката утврђује 

Конкурсна комисија коју образује министар просвете науке и технолошког развоја (у 

даљем тексту: Министар), до 21.августа 2020. године. 

Листа из става 1. ове тачке објављује се на званичној интернет страници 

Министарства. 

На Листу из става 1. ове тачке учесници конкурса имају право приговора у року од 

пет дана од дана њеног објављивања. 

Одлуку о приговору на Листу из става 1. ове тачке Конкурсна комисија доноси у 

року од десет дана од дана пријема приговора, након чега утврђује коначну Листу 

вредновања и рангирања пријављених пројеката која се објављује на званичној интернет 

страници Министарства. 



Одлуку о избору пројеката који се финансирају из буџета Републике Србије, у 

оквиру програма „2005 - Високо образовање“, програмска активност „0014 - Развој 

високог образовања“, на предлог Конкурсне комисије доноси Министар у року од 5 дана 

од дана објављивања Листе вредновања и рангирања пријављених пројеката из става 4. 

ове тачке.  

 

8. Уговoр о финансирању пројекта 

 

На основу Одлуке о избору пројеката из тачке 7. овог јавног конкурса, 

Министарство ће закључити уговоре о финансирању пројекта са високошколским 

установама чији су пројекти изабрани, најкасније до 18. септембра 2020. године. 

Уговором између Министарства и високошколске установе уредиће се међусобна 

права, обавезе и одговорности уговорних страна, а нарочито: предмет пројекта, рок у коме 

се пројекат реализује, износ одобрених средстава, динамика исплате средстава, обавеза 

наменског трошења средстава и поступање у случају ненаменског трошења, обавеза 

извештавања о реализацији пројекта и рок за подношење извештаја Министарству.  

Министарство ћe извршити исплату средстава у износу до 13.000.000,00 динара    

опредељених у буџету за 2020. годину у року од петнаест (15) дана од дана закључења 

уговора о финансирању пројекта са високошколском установом, са програма „2005 - 

Високо образовање“, програмска активност „0014 - Развој високог образовања“, 

економска класификација 424200 - Услуге образовања, културе и спорта. Средства која ће 

бити опредељена у буџету за 2021. годину, у износу до 17.000.000,00 Министарство ће 

исплатити високошколским установама до краја фебруара 2021. године.  

Руководиоци пројекта у обавези су да Министарству доставе финални извештај о 

реализацији пројекта, као и доказе о реализованом финансирању пројекта, најкасније 

тридесет (30) дана након завршетка семестра у којем се пројекат реализује. 

Министарство ће евалуирати студенте који буду слушали предмет, који је уведен 

или иновиран. Руководилац пројекта дужан је да у року од 15 дана од отпочињања наставе 

достави Министарству мејл адресе студената које ће бити коришћене за онлајн 

евалуацију. 

 

9. Информације 

 

Додатне информације се могу добити у Министарству просвете, науке и 

технолошког развоја, у Сектору за високо образовање.  

 

Контакт подаци:  

Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Сектор за високо образовање 

IV спрат, Б крило, канцеларија 8 

Немањина 22-26 

Тел: 011/363 1799 

Факс: 011/361 65 91 

Е-маил: razvoj2020@mpn.gov.rs 

mailto:razvoj2020@mpn.gov.rs

