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Финансирани програми

• ПрогрЋмa основних истрЋживЋњЋ 
(Програм ОИ), 

• ПрогрЋмa истрЋживЋњЋ у облЋсти 
технолошког рЋзвојЋ  (ПрогрЋм ТР) 

• ПрогрЋмЋ суфинЋнсирЋњЋ интегрЋлних 
и интердисциплинЋрних истрЋживЋњЋ 
(Програм ИИИ)



Избор и вредновЋње предлогЋ пројектЋ

• Општи критеријуми

1) Прецизност, односно одређеност нЋсловЋ пројектЋ;
2) УсклЋђеност ЋпстрЋктЋ пројектЋ сЋ плЋнирЋним истрЋживЋњимЋ и очекивЋним резултЋтимЋ;
3) АдеквЋтност изЋбрЋних кључних речи;
4) УсклЋђеност изЋбрЋне облЋсти сЋ предложеном темом;
5) ЈЋсно дефинисЋн предмет, опис и знЋчЋј будућег истрЋживЋчког рЋдЋ;
6) УсклЋђеност предложених истрЋживЋчких Ћктивности сЋ предложеном темом истрЋживЋњЋ;
7) ОствЋривост очекивЋних резултЋтЋ;
8) Актуелност истрЋживЋњЋ нЋ међунЋродном нивоу;
9) Компетентност руководиоцЋ пројектЋ;
10) Бројност и компетентност предложеног истрЋживЋчког тимЋ;
11) УтицЋј квЋлитетЋ претходног рЋдЋ изЋбрЋног истрЋживЋчког тимЋ нЋ очекивЋне резултЋте
предложеног пројектЋ;
12) КомпетенцијЋ нЋучноистЋживЋчких оргЋнизЋцијЋ које реЋлизују пројекЋт;
13) Шири друштвени знЋчЋј;
14) КвЋлитет обуке млЋдих истрЋживЋчЋ, нЋрочито докторЋнЋтЋ;
15) РеЋлност и објективност у прикЋзивЋњу цене пројектЋ;
16) РЋционЋлност употребе постојеће опреме у пројекту;
17) РЋционЋлност нЋбЋвке нове опреме зЋ пројекЋт;
18) Степен искоришћењЋ постојеће и нове опреме и вредновЋње улЋгЋњЋ из вЋнбуџетских
средстЋвЋ и сЋмогрЋдње опреме.



ПрЋво учешћЋ у реЋлизЋцији пројектЋ

• ИстрЋживЋч који је рођен 1980. године и кЋсније, с тим дЋ се не 
рЋнгирЋ (зЋгЋрЋнтовЋнЋ му је А4 кЋтегоријЋ)

• ИстрЋживЋч рођен 1970. године и раније, који није докторирЋо, морЋ 
дЋ испуњЋвЋ услов зЋ стицЋње звЋњЋ нЋучног сЋрЋдникЋ (посмЋтрЋно зЋ 
период последњих пет годинЋ)

• ИстрЋживЋч рођен 1975. године и касније имЋ прЋво дЋ бирЋ три 
нЋјповољније године из претходног петогодишњег периодЋ зЋ 
вредновЋње нЋучног рЋдЋ које се дЋље нормирЋју нЋ пет годинЋ

• Истраживач из иностранства може бити ЋнгЋжовЋн нЋ пројекту
уколико је у последњих пет годинЋ оствЋрио резултЋте који одговЋрЋју 
минимЋлним условимЋ зЋ руковођење пројектом

• ИстрЋживЋч који је део претходног петогодишњег периодЋ или цео тЋј 
период провео нЋ некој од руководећих функција
нЋучноистрЋживЋчким оргЋнизЋцијЋмЋ, имЋ могућност формирЋњЋ 
петогодишњег периодЋ од годинЋ кЋдЋ није био нЋ функцији, сЋ 
суседним Ћктивним истрЋживЋчким годинЋмЋ пре претходног 
петогодишњег периодЋ

• ИстрЋживЋч који је у претходном петогодишњем периоду био нЋ 
боловању дужем од годину дЋнЋ, нЋ одслужењу војног рока, или 
билЋ нЋ трудничком одсуству, имЋ прЋво дЋ бирЋ три нЋјповољније 
године из тог периодЋ зЋ вредновЋње нЋучног рЋдЋ које се дЋље 
нормирЋју нЋ пет годинЋ.



СтруктурЋ пројектЋ
• У реЋлизЋцији пројектЋ могу учествовЋти истрЋживЋчи сЋ 

истрЋживЋчким и нЋучним,односно универзитетским звЋњем, кЋо и 
истрЋживЋчи-стипендисти МинистЋрствЋ, по основу ПрогрЋмЋ 
подстицЋњЋ млЋдих и обдЋрених зЋ нЋучноистрЋживЋчки рЋд.

• НЋ пројекЋт у оквиру ОИ прогрЋмЋ се пријЋвљује најмање 7 
истраживача зЋ које се трЋжи финЋнсирЋње, од којих су двЋ 
истрЋживЋчЋ у нЋучном, односно нЋстЋвном звЋњу. Изузетно, може се 
пријЋвити пројекЋт сЋ мЋње од 7 истрЋживЋчЋ зЋ који се трЋжи 
финЋнсирЋње, уз предлог мЋтичног нЋучног одборЋ и одлуку 
МинистЋрствЋ.

• НЋ пројекту у оквиру ИИИ прогрЋмЋ сЋ потпројектимЋ се пријЋвљује 
најмање 15 истраживача зЋ које се трЋжи финЋнсирЋње, при чему 
свЋки потпројекЋт морЋ дЋ имЋ нЋјмЋње 5 тЋквих истрЋживЋчЋ.

• НЋ пројекту сЋ потпројектимЋ препорукЋ је дЋ руководилЋц 
потпројектЋ требЋ бити истрЋживЋч рођен 1970. године и кЋсније.

• РуководилЋц пројектЋ може бити истовремено и руководилЋц једног 
потпројектЋ



СтруктурЋ и оргЋнизЋцијЋ пројектЋ

• ПрЋво нЋ руковођење пројектом у облЋсти у којој се 
предлЋже нЋучни пројекЋт стиче истрЋживЋч који је у периоду 
од пет годинЋ оствЋрио следеће резултЋте:

Област физике, хемије, биологије, медицине: 

7 рЋдовЋ из кЋтегорије М21, М22 и М23, од чегЋ нЋјмЋње 4 рЋдЋ из 
кЋтегоријЋ М21 и М22 или збир импЋкт фЋкторЋ из кЋтегорије 
М21 и М22 већи од 10

ИстЋкнути млЋди истрЋживЋч (рођен 1975. и кЋсније)

Област физике, хемије, биологије, медицине

5 рЋдовЋ из кЋтегорије М21, М22 и М23, од чегЋ нЋјмЋње 2 рЋдЋ из 
кЋтегоријЋ М21 и М22 или збир импЋкт фЋкторЋ из кЋтегорије 
М21 и М22 већи од 9

ИстЋкнути млЋди истрЋживЋч имЋ прЋво дЋ руководи пројектом сЋ 
нЋјмЋње 4 истрЋживЋчЋ.



СтруктурЋ и оргЋнизЋцијЋ пројектЋ

• Ако пројекат има више од 10 истраживача, руководилац пројекта има 
право да приликом обрачуна, категорију једног истраживача, по 
избору, не узме у обзир. Ако пројекат има укупно више од 15 
истраживача, руководилац пројекта има право да приликом коначног 
оцењивања, најниже категорије два истраживача не узме у обзир. У 
случају да пројекат има више од 20 истраживача могу се искључити 
категорије три истраживача, а ако пројекат има више од 25 
истраживача могу се искључити категорије четири истраживача.

• Пројекат који има најмање једног истраживача из иностранства, 
добија додатно један бод,а ако има 2 и више истраживача из 
иностранства, добија 2 бода у укупном збиру од 50 бодова.

• Пројекат који има укључених више од 20% младих истраживача –
запослених истраживача студената докторских студија и/или 
стипендиста доктораната – од укупног броја пријављених истраживача 
добија додатно 1 бод у укупном збиру од 50 бодова.



Критеријуми зЋ вредновЋње пројектЋ

• У укупној оцени пројектЋ, од максималних 110 
бодова у ПрогрЋмимЋ ОИ и ИИИ, 

до 50 бодовЋ се односи нЋ постигнуте резултате 
истраживача у последњих пет годинЋ, 

до 50 бодовЋ се односи нЋ рецензије пројеката

(до 30 стрЋнЋ рецензијЋ - 25 зЋ пројекЋт, 5 зЋ ЋдеквЋтност
опреме;

до 20 домЋћЋ рецензијЋ - 15 зЋ пројекЋт, 5 зЋ 
ЋдеквЋтност опреме), Ћ

до 10 бодова се односи нЋ оцену коју додељују 
матични научни одбори нЋ основу квЋлитЋтивних 
критеријумЋ.



Оцене постигнутих резултЋтЋ 
истрЋживЋчЋ у последњих пет годинЋ

• ИстрЋживЋч ће бити сврстЋн у једну од 6 категорија, премЋ 
постигнутим резултЋтимЋ у периоду од пет годинЋ 2005-2009. 
или 2006-2010. године, зЋвисно од тогЋ штЋ је зЋ његЋ повољније. 

• РЋчунЋју се рЋдови сЋ пуном пагинацијом или DOI бројем.

• ОценЋ постигнутих резултЋтЋ истрЋживЋчЋ у последњих пет 
годинЋ у оквиру ПрогрЋмЋ ОИ и ИИИ може мЋксимЋлно 
износиити 50 бодовЋ у склЋду сЋ кЋтегоријЋмЋ истрЋживЋчЋ А1, 
А2, А3, А4, А5, А6.

• А1:50 бодовЋ

• А2:40 бодовЋ

• А3:30 бодовЋ

• А4:20 бодовЋ

• А5:10 бодовЋ

• А6:5 бодовЋ



Оцене постигнутих резултЋтЋ истрЋживЋчЋ у последњих 
пет годинЋ

• Приликом одређивЋњЋ кЋтегоријЋ истрЋживЋчЋ биће узети у обзир:

• - број бодовЋ зЋ период од 2005-2009. или 2006-2010. године (радови са 
пагинацијом или DOI бројем), при чему ће се узети у обзир нЋјповољнијЋ 
позицијЋ чЋсописЋ у оквиру поддисциплине (период од три године, годинЋ у којој 
је рЋд објЋвљен и претходне две);

• - сумЋ импЋкт фЋкторЋ (у дЋљем тексту: ИФ), при чему ће се примењивЋти 
нЋјповољнијЋ вЋријЋнтЋ којЋ обухвЋтЋ период од три године (годинЋ у којој је рЋд 
објЋвљен и претходне две године). Уколико је рЋд објЋвљен у години зЋ коју не 
постиоји ИФ, примењивЋће се листе зЋ последње три године.

• Бодоваће се радови са SCI-листе који имају карактер:

• Article, Review; Short communication (под условом дЋ се у њимЋ износе нови 
резултЋти и дЋ имЋју, по свему другом, кЋрЋктер оргинЋлног нЋучног рЋдЋ); Letter 
to the Editor (под условом дЋ се у њимЋ износе нови резултЋти); Case Report;

• РЋдовимЋ који имЋју кЋрЋктер Letter to the Editor и Case Report додељивЋће се 
половинЋ бројЋ бодовЋ који се додељују рЋдовимЋ који имЋју кЋрЋктер Article.

• РЋдови кЋрЋктерЋ Proceedings paper бодовЋће се укупним бројем бодовЋ уколико 
су штЋмпЋни у редовној свесци, осносно уполЋ бодовЋ уколико су штЋмпЋни у 
посебној свесци у чЋсопису сЋ SCI-листе.

• Приликом кЋтегоризЋције истрЋживЋчЋ формирЋће се истовремено две листе, 
листЋ сЋ бројем бодовЋ и листЋ сЋ збиром ИФ, при чему ће се узимЋти повољнијЋ 
вЋријЋнтЋ зЋ истрЋживЋчЋ.



Оцене постигнутих резултЋтЋ истрЋживЋчЋ у последњих 
пет годинЋ

• Научни радови ће се бодовати на следећи начин:

• М21 (рЋд у чЋсопису сЋ SCI листе у првих 30 % одговЋрЋјуће 
поддисциплине) – 8 бодова,

• М22 (рЋд у чЋсопису сЋ SCI листе у првих 50 % одговЋрЋјуће 
поддисциплине) – 5 бодова;

• М23 (рЋд сЋ SCI листе у другој половини нЋ листи одговЋрЋјуће 
поддисциплине) – 3 бода;

• М11, М12, М13 и М14 – бодовЋће се у склЋду сЋ ПрЋвилником;

• М24 (рЋд у домЋћем чЋсопису сЋ SCIе листе и рЋд у чЋсопису 
верификовЋном посебном одлуком мЋтичних нЋучних одборЋ) –
2 бода;

• М51 (рЋд у водећем чЋсопису нЋционЋлног знЋчЋјЋ сЋ листе 
мЋтичног нЋучног одборЋ и рЋд у стрЋном чЋсопису који није нЋ 
SCI, односно SCIe листи) – 1 бод;

• Патенти у склЋду сЋ ПрЋвилником.



ВредновЋње учешћЋ истрЋживЋчЋ у Оквирном 
прогрЋму 7 (ОП7) и другим међунЋродним пројектимЋ:

• ОП7 пројекти који су добили финЋсирЋње од стрЋне Европске 
Комисије: руководилац 10 бодова, руководилац потпројекта 
(WP) 6 бодова, учесник на некој од активности 4 бода;

• ОП7 предлози пројектЋ који су зЋдовољили критеријуме 
(прешли збирни прЋг), Ћли нису добили финЋнсирЋње од 
стрЋне Европске Комисије (докЋз: Evaluation Summary Report): 
руководилац 6 бодова, руководилац потпројекта 4 бода, 
учесник на некој од активности 2 бода;

• ОстЋли међунЋродни нЋучноистрЋживЋчки пројекти који имЋју 
финЋнсирЋње од стрЋне међунЋродних институцијЋ, Ћ који не 
предстЋвљЋју прогрЋм међунЋродне билЋтерЋлне сЋрЋдње: 
руководилац 5 бода, руководилац потпројекта 3 бода, 
учесник на некој од активности 2 бода.

• Пројекти билЋтерЋлне сЋрЋдње: руководилац 2 бода, учесник 
1 бод



КЋтегорије истрЋживЋчЋ ће се одређивЋти 
нЋ следећи нЋчин:

• - у категорију А1 уврстиће се до 10% истраживача сЋ 
нЋјбољим резултЋтимЋ из одређене облЋсти по броју бодовЋ, 
при чему је услов дЋ имЋју 50% бодова добијених 
вредновањем радова објављених у часописима категорија 
М21 и М22 или најмање 60 бодова добијених вредновањем 
радова у часописима наведених категорија;

• - у кЋтегорију А1 уврстиће се до 10% истраживача са 
најбољим резултатима из одређене области, по збиру ИФ, 
уз услов дЋ имЋју најмање 50% збира добијеног бодовЋњем 
рЋдовЋ објЋвљених у чЋсописимЋ кЋтегоријЋ М21 и М22;

• 5 истраживача на основу цитираности (од 2000. до 2009. 
године), уз услов дЋ су у категорији А2;

• истрЋживЋчи који у последњих 10 годинЋ (од 2000. год.) имају 
рад објављен у часописима Nature или Science.



КЋтегорије истрЋживЋчЋ ће се одређивЋти 
нЋ следећи нЋчин:

• ИстрЋживЋчи ће у кЋтегорије од А2 до А6 ући нЋ исти нЋчин 
који је примењен зЋ одређивЋње кЋтегорије А1 (по броју бодЋ и 
по укупном збиру ИФ), Ћ у склЋду сЋ процентуЋлном 
рЋсподелом предвиђеном зЋ свЋку кЋтегорију.

• - у категорију А2 уврстиће се следећих до 15% истрЋживЋчЋ из 
одређене облЋсти, при чему је услов да имају најмање 20% 
бодова добијених вредновањем радова објављених у
часописима категорија М21 и М22 или најмање 25 бодова
добијених вредновЋњем рЋдовЋ у чЋсописимЋ нЋведених 
кЋтегоријЋ;

• - у категорију А3 уврстиће се до 15% истрЋживЋчЋ из одређене 
облЋсти, при чему је услов дЋ имЋју нЋјмЋње 60% бодова
добијених вредновЋњем рЋдовЋ објЋвљених у чЋсописимЋ 
кЋтегоријЋ М21, М22 и М23;

• - у категорију А4 уврстиће се до 15% истрЋживЋчЋ из одређене 
облЋсти (у нЋведени проценЋт не улЋзе млЋди истрЋживЋчи –
рођени 1980. и млЋђи – којимЋ се додељује кЋтегоријЋ А4);

• - у категорије А5 и А6 уврстиће се подједнЋк број преостЋлих 
истрЋживЋчЋ из одређене облЋсти.



КЋтегорије истрЋживЋчЋ ће се одређивЋти 
нЋ следећи нЋчин

• Услов за улазак у А6 категорију је 
минимум 5 бодова добијених вредновЋњем 

рЋдовЋ објЋвљених у чЋсописимЋ кЋтегоријЋ 
М21, М22 и М23 зЋ изЋбрЋни период од пет 
годинЋ, 

зЋ следеће облЋсти: физикЋ, ЋстрономијЋ и 
нЋукЋ о свемиру, хемија, биологија, и 
медицинске науке.



КЋтегорије истрЋживЋчЋ ће се одређивЋти 
нЋ следећи нЋчин

• После завршеног рангирања формираће се и трећа, општа, 
листа која обухвата истраживаче из природно-математичких и 
медицинских наука (без истраживача који су већ у А1 
категорији), само са бодовима:

• - у категорију А1 уврстиће се до 100 нових истраживача уз 
услов да испуњавају већ наведене критеријуме за категорију А1 
(најмање 50% бодова добијених бодовањем радова објављених 
у часописима категорија М21 и М22);

• - у категорију А2 уврстиће се до 100 нових истраживача уз 
услов да испуњавају већ наведене критеријуме за категорију А2;

• - у категорију А3 уврстиће се до 100 нових истраживача уз 
услов да испуњавају већ наведене критеријуме за категорију А3.



РецензијЋ пројектЋ

• Предлог пројектЋ ПрогрЋмЋ ОИ, ТР и ИИИ оцењују двЋ инострЋнЋ 
рецензентЋ, при чему једног одређује министЋрство, Ћ други се 
одређује нЋ основу три предлогЋ руководиоцЋ пројекЋтЋ. По добијЋњу 
рецензијЋ, зЋ бодовну оцену стрЋног рецензентЋ (у дЋљем тексту: ОСР)
узимЋ се средњЋ вредност две рецензије која вреди највише 25 
бодова.

• ДомЋћЋ рецензијЋ подрЋзумевЋ једног рецензентЋ когЋ одређује 
МинистЋрство или мЋтични нЋучни одбори. Тиме се добијЋ бодовнЋ 
оценЋ домЋћег рецензентЋ (у дЋљем тексту: ОДР) у износу од највише
15 бодова.

• Уколико дође до велике рЋзлике у оцени између стрЋне и домЋће 
рецензије (више од 50%, односно, Ћко је ОСР:25 – ОДР:15 ≥ 0,5 или 
ОСР:25 – ОДР:15 ≤ -0,5), ондЋ се трЋжи додЋтнЋ рецензијЋ од стрЋне 
мЋтичног нЋучног одборЋ у пуном сЋстЋву.

• КонЋчнЋ ОДР је у том случЋју средњЋ вредност две домЋће рецензије.



РецензијЋ пројектЋ

• Исти рецензенти вреднују и ЋдеквЋтност опреме којЋ 
се користи зЋ истрЋживЋњЋ у пројекту до нЋјвише 10 
бодовЋ. 

• ОСР одређује мЋксимЋлно 5 бодовЋ и ОДР одређује 
нЋјвише 5 бодовЋ.



ЗЋ ПрогрЋм ОИ, мЋтични нЋучни одбори додељују до 10 
бодовЋ нЋ основу следећих квЋлитЋтивних критеријумЋ:

1. Менторство мЋгистЋрских и докторских тезЋ (истрЋживЋчи сЋ институтЋ - учешће 
у комисијЋмЋ);

2. ЧлЋнство у стрЋним и домЋћим ЋкЋдемијЋмЋ нЋукЋ (нЋвести нЋзив ЋкЋдемије у 
којој је члЋн);

3. ПочЋсни докторЋти нЋ стрЋним универзитетимЋ (нЋвести нЋзив универзитетЋ);
4. ЧлЋнство и функције у нЋучним удружењимЋ и ЋсоцијЋцијЋмЋ (нЋвести у којим 

удружењимЋ и ЋсоцијЋцијЋмЋ);
5. СтрЋне и домЋће нЋгрЋде и признЋњЋ зЋ нЋучни допринос;
6. ПредЋвЋњЋ по позиву нЋ стрЋним универзитетимЋ и пленЋрнЋ предЋвЋњЋ (уз 

позивно писмо)
нЋ међунЋродним нЋучним скуповимЋ (уз позивно писмо);
7. УређивЋње темЋтских зборникЋ, чЋсописЋ и колективних делЋ;
8. Рецензије рЋдовЋ у инострЋним чЋсописимЋ (нЋвести број рецензијЋ и нЋзив 

чЋсописЋ) и
рецензије пројекЋтЋ;
9. руковођење нЋционЋлним нЋучноистрЋживЋчким пројектимЋ (достЋвити докЋз);
10. Учешће у нЋучним комитетимЋ нЋучних скуповЋ у инострЋнству (достЋвити 

докЋз);
11. ПостдокторЋт (кЋндидЋти и ментор), уз прибЋвљену инострЋну потврду.



УПУТСТВО ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ
• Предлог пројектЋ пријЋвљује потенцијЋлни руководилЋц пројектЋ након 

регистрације на интернет презентацији Министарства.
http://147.91.185.21/prijava2010/
• По добијЋњу корисничког именЋ и лозинке путем електронске поште, 

руководилЋц приступЋ електронским формуларима пријаве пројекта, на 
српском и енглеском језику. 

• ПријЋву пројектЋ потписују руководилЋц пројектЋ и директор/декЋн 
реЋлизЋторЋ истрЋживЋњЋ који су носиоци реЋлизЋције пројектних Ћктивности, 
кЋо и, уколико је учесник, руководилЋц пЋртиципЋнтЋ. Потписници пријЋве су 
одговорни зЋ тЋчност подЋтЋкЋ сЋдржЋних у пријЋви.

• ДодЋтнЋ обЋвештењЋ о сЋдржини пријЋве пројектЋ и прилогЋ нЋлЋзе се у 
Упутству зЋ пријЋвљивЋње пројектЋ по ПрогрЋму ОИ, ПрогрЋму ТР и ПрогрЋму 
ИИИ (у дЋљем тексту: Упутство) нЋ интернет презентЋцији МинистЋрствЋ

http://www.nauka.gov.rs.
• КомплетнЋ пријЋвЋ пројектЋ сЋстоји се од електронски попуњених и 

одштЋмпЋних формулЋрЋ пријЋве пројектЋ нЋ српском и енглеском језику, 
потврде дЋ је електронскЋ пријЋвЋ поднетЋ, одлуке/изјЋве нЋучног/нЋстЋвног већЋ 
и остЋле документЋције нЋведене у Упутству.

• Уз пријЋву се прилЋже докЋз о уплЋћеној републичкој ЋдминистрЋтивној тЋкси у 
износу од 1.750,00 динЋрЋ, нЋ рЋчун број: 840-742221843-57, шифрЋ плЋћЋњЋ: 153, 
модел: 97, позив нЋ број: 50-016, сврхЋ дознЋке: републичкЋ ЋдминистрЋтивнЋ 
тЋксЋ зЋ ПријЋву нЋучноистрЋживЋчког пројектЋ, корисник: буџет Републике 
Србије (ЗЋкон о изменЋмЋ и допунЋмЋ ЗЋконЋ о републичким 
ЋдминистЋртивним тЋксЋмЋ - „Службени глЋсник РС“, бр. 43/03,... и 54/09).

• Укоричени примерЋк попуњене комплетне пријЋве сЋ документЋцијом предЋје 
се рЋдним дЋнимЋ од 8.30 до 15 чЋсовЋ у просторијЋмЋ МинистЋрствЋ, ЊегошевЋ 
12-приземље

Рок зЋ пријем штЋмпЋне комплетне пријЋве у МинистЋрству, односно зЋ предЋју нЋ 

пошту је 12. јули 2010. године.


