
Питања која су представници доносилаца одлука постављали на 

информативном састанку одржаном 19. септембра у РСЈП у вези са 

јавним позивом за доносиоце одлука у оквиру пројекта PERFORM 

 

ПИТАЊА КОЈА СЕ ОДНОСЕ НА ДОНОСИОЦЕ ОДЛУКА: 

1. Да ли је предвиђено подстицајно бодовање за успостављену/планирану сарадњу 

са другим доносиоцима одлука? 

 

ДА. Погледати Пријавни oбразац тачка 5. и 5.1.  (страна 3). У пријавном 
обрасцу постоји питање: „Да ли предложена тема истраживања покрива и неку другу 
област која је у надлежности неког другог органа државне управе?“ на које 
подносилац одговора са ДА или НЕ и у обавези је да ако одговори позитивно, да опише 
како ће други орган државне управе у чијем делокругу надлежности је тема бити 
укључен у пројекат, тј. како подносилац намерава да оствари сарадњу са тим органом.  

 

2. Шта уколико се номинована тема односи на више институција, а орган који 

подноси тему има интерес, али не и надлежност за дату тему? 

 

Оваква ситуација није препрека за орган државне управе да номинује 

тему, али је потребно да обезбеде заједничко учешће органа који је надлежан за 

одређено питање. Важно је навести само за које потребе ће се искористити добијени 

резултати истраживања. Неопходно је укључити надлежни орган уколико се без  

њиховог учешћа неће моћи обезбедити употреба налаза истраживања, односно 

студије. 

 

3. Да ли је кофинансирање неопходан услов? У ком обиму треба министарство да 

учествује у финансирању? 

 

Кофинансирање НИЈЕ непоходан услов, али ће се спремност за 
кофинансирање посебно вредновати, односно носиће додатне поене приликом 
вредновања поднетих пријава (максимално у износу од 5% од укупне вредности 
остваривих бодова које је могуће у процесу бодовања остварити). У процесу 
вредновања, поменуте додатне поене моћиће да добију искључиво они доносиоци 
одлука који искажу спремност за коофинансирање студија у уделу већем од 10% од 
укупне предвиђење вредности траженог истраживања.  
 

4. За колики износ доносилац одлука може аплицирати приликом номиновања 

теме?  

Како је наведено у тексту Позива, у Поглављу 3 – Општи Услови, 
наведено је да ће бити финансирано највише 8, а најмање 6 истраживања, на основу 
износа које понуђачи предложе, а који се могу кретати ориентационо у распону од 
12.000  до 15.000 ЕУР (исказано у динарској противвредности). 



РСЈП у сарадњи са ПЕРФОРМ тимом, формирањем Комисије за 
селекцију и вредновање понуда, врши селекцију тема на основу критеријума 
дефинисаних овим конкурсом, а у складу са расположивим средствима које пројекат 
ПЕРФОРМ издваја за овај процес. Укупан износ предвиђен за реализацију 6 до 8 
истраживања (у зависности од сложености тема, односно њеног обухвата) је 100.000 
ЕУР у бруто износу. 

 Ово свакако не искључује и могућност пружања подршке у изради 
анализа које захтевају већа средства уколико су орган или организација спремни да 
кофинансирају део који превазилази могућности Пројекта.  
 

5. Да ли ће постојати подстицајно бодовање за већ успостављену сарадњу 

доносиоца одлука и истраживачке организације?  

 

Није предвиђено.  

 

6. Да ли постоји сукоб надлежности у случају одабира истраживачке организације 

са којом је већ остварена сарадња (у прошлости или тренутно)?  

 

Ово питање се не односи на овај позив, јер је сада само расписан Позив 

за избор тема које ће бити предмет истраживања уз подршку ПЕРФОРМ пројекта. 

Након избора тема за финасирање, кандидованих од стране доносиоца одлука, биће 

расписан Јавни позив за истраживачке организације. Приликом одабира 

истраживачких организација за спровођење истраживања за одабране теме, неће 

постојати препреке за истраживачку организацију, која је већ сарађивала са органом 

државне управе чија тема је предмет истраживања, да  аплицира равноправно са 

другим истраживачким организацијама. 

 

7. Након што истраживања буду спроведена, да ли доносилац одлука има одређене 

обавезе?  

 

ДА. Од доносиоца одлука се очекује да практично употреби добијене 

резулатате истраживања, на основу онога што је навео у Пријави под тачком 2. у 

Пријавном Формулару (а што ће бито један од критеријума за вредновање). Пројекат 

се не завршава у тренутку када је истраживање завршено, будући да се након тога 

врши мониторинг спровођења резултата истраживања. 

„Образложење: Опишите детаљно како и  за које потребе планирате да 
користите добијене резултате истраживања: 
 а) за креирање јавне политике 

   б) као подршку за праћење актуелне политике и њено унапређење 
Обавезно наведите у ком року планирате да искористите добијене 
резултате истраживања:_____________________________________“ 

 

8. Зашто је потребно подносити и штампану верзију поредлога пројекта/теме, тј. 

зашто није довољна само електронска верзија?  



 

Неопходно је доставити све пријаве и у штампаној форми из разлога 

постојећих захтева и принципа пословања, комуникације и архивирања, на основу 

којих послују сви органе државне управе, сходно Уредби о канцеларијском пословању 

органа државне управе ("Сл. гласник РС", бр. 80/92, 45/2016 и 98/2016). 

 

ПИТАЊА КОЈА СЕ ОДНОСЕ НА ИСТРАЖИВАЧКЕ ИНСТИТУТЕ: 

9. Како ће изгледати процес одабира истраживачких института?  

 

Истраживачке организације ће бити одабране након спровођења јавног 

позива који ће бити расписан за све истраживачке организације и на коме ће све 

акредитоване истраживачке организације имати прилику да конкуришу за добијање 

средстава за спровођење истраживања на теме које ће бити одабране по основу 

спровођења овог позива. Јавни позив за истраживачке организације у овом кругу 

Пројекта биће спроведен током новембра 2017. године. Одабир ће бити извршен у 

поступку вредновања поднетих пријава и њиховог рангирања, на основу унапред 

утврђених критеријума. 

 

10. Ко све може да буде носилац истраживања? На коју врсту акредитације се односе 

ознака “акредитиване научно-истраживачке институције”? 

 

Носилац истраживања могу бити све научно-истраживачке институције 

акредитоване од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 

Потпуна листа акредитованих организација је објављена на сајту наведеног 

министарства.  С друге стране, то није препрека да акредитована научно-истраживачке 

организације, за потребе спровођења истраживања, конкуришу заједно са 

индивидуалним истраживачима и/или другим истраживачким организацијама (без 

обзира да ли су акредитована или не) за финансирање истраживања, са којима би том 

приликом склопили одговарајуће уговоре о сарадњи за потребе истраживања. 

 

11. Зашто истраживачке организације нису укључене од самог почетка спровођења 

пројекта (од фазе одабира тема)? Да ли се може одмах укључити истраживачки 

институт/организација у овој фази процеса? 

 

Истраживачке организације нису укључене у ову фазу првенствено због 

постојећих правила у оквиру процеса управљања јавних политика. Тиме се 

подразумева да је доносилац одлука треба да прати стање у области и да уочи 

одређене проблеме које планира доношењем нове или ревизијом постојеће јавне 

политике, стратешки да реши. За то је неопходно да сам доносилац одлука има 

капацитете да уочени проблем дефинише, постави циљеве где жели да стигне у 

наредном периоду у одређеној области и да, у ситуацијама у којима нема капацитете 

да детаљно истражи и анализира конкретне проблеме, може да формулише свој 

захтев ка истраживачким организацијама. Уколико доносилац одлука није у стању да 



самостално дефинише проблем, онда неће знати ни да постави захтев према 

истраживачкој организацији, што може  проузроковати израду студије која неће бити 

употребљива за креирање јавних политика.  

Такође, у овој фази није потребно укључивати истраживачке организације 

јер се ради о процесу у коме се утврђују приоритетне теме за спровођење 

истраживања (у смислу садржине, усклађености теме са приоритеним циљевима 

Владе и у смислу сврхе, односно питања како ће резултати истраживања бити 

искоришћени). Овим се избегава могућност да истраживачка организација, са којом 

постоји раније успостављена сарадња, утиче на доносиоца одлука како ће 

формулисати захтев за истраживање, односно тему. Другим речима, сам доносилац 

одлука треба да одреди приоритете, а не под утицајем извршиоца истраживања. На 

овај начин се утврђује и исказује стварна потреба доносилаца одлука. 

 

12. Како ће изгледати сарадња између истраживачке организације и доносиоца 

одлука? У којој мери доносилац одлука може да утиче на спровођење истраживања? 

 

Након што се одаберу теме, односно надлежни доносилац одлука и 

истраживачка организација, која ће бити носилац истраживања, успоставља се однос 

међусобне континуиране комуникације и кооперације током целог процеса 

спровођења истаживања и израде студије. Наручилац истраживања (доносилац 

одлука) ће континуирано пратити процес спровођења истраживања и усмеравати га, 

како би добио жељени квалитет истраживања и упућивати на која питања је потребно 

да анализа одговори без могућности да утиче на саме резултате истраживања, јер то 

није корисно ниједној страни у овом процесу. 

 

13. Како ће бити правно регулисан однос између истраживачке организације, 

доносиоца одлука и ПЕРФОРМ-а? 

 

Након што су учесници одабрани, пројекат PERFORM ће организовати 

склапање уговора и потписивање уговора са истраживачком организацијом која је 

носилац истраживања. Уговор ће дефинисати сва права и обавеза одабраних учесника 

пројекта. 

PERFORM обезбеђује пипрему уговора специјално за потребе овог пројекта, 

узимајући у обзир сву комплексност и мултидимензионалност односа свих актера на 

пројекту. Одабрана минстарства и други органи и организације са јавним 

овлашћењима неће бити потписнице уговора, али будући да ће бити одабрани по 

основу овог Позива, природа односа ималаца јавних овлашћења и истраживача, 

детаљно ће бити описана у поменутом уговору. Осим уговора, доносиоци одлука, 

самим подношењем пријаве на конкурси, сматра се да су сагласни да активно 

учествују током пројекта, што подразумева да: путем разних механизама 

комуникације са истраживачима сарађују, саветују их и усмеравају, настоје да реше 

могуће проблеме у случају потребе, обезбеђују податке потребне за истраживање и 

друго. 

 



14. Какав модел финансирања је предвиђен за истраживачке институте (да ли се 

примењује сyстем јавних набавки)?  

 

Поступак прописан Законом о јавним набавкама неће бити примењиван 

кад је реч о начину финансирања истраживања. Пројекат ПЕРФОРМ ће користити 

систем директног плаћања истраживачкој организацији, која је носилац истраживања, 

у уговореним траншама, а на основу достављања периодичних извештаја. Одабрана 

је примена овог једноставнијег система финансирања, јер примена поступка јавне 

набавке није обавезна за пројекат ПЕРФОРМ.  

 

15. Ко склапа уговор о финансирању? Ко је одговоран за извештавање, финансијско 

и наративно? Каква је улога Минситартсва као наручиоца истраживања у овом процесу? 

 

Једном када су одабрани на Јавном позиву објављеном за истраживаче, 

PERFORM организује информативни састанак са истраживачким организацијама, на 

којем учесници пројекта добијају све потребне информације о процедури и динамици 

уплате одобрених средстава, као и о процедурама финансијског извештавања (који је 

дефинисан уговором). У сваком случају, истраживачка организација треба да одреди 

особу задужену за финансијске послове, која ће бити на располагању за потребе 

комуникације са PERFORM-ом. То може бити и неко од чланова истраживачког тима 

(уколико има искуства са финансијским извештавањем; али може бити и особа из 

института која је иначе задужена за финансије). Доносилац одлука нема никакве 

обавезе кад је реч о финансијским пословима. У случају постојања суфинансирања, 

посебно ће бити договорени услови како ће тај процес изгледати у практичној 

реализацији. 

 


