
 

ТИПИЧНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ЈАВНИМ ПОЗИВОМ (на основу искуства са 

Позивом од прошле године) 

 

1. Да ли је процедура овог Јавног позива идентична са поступком Јавне 

набавке која се примењује у државним институцијама? 

Процес селекције који се спроводи у овом Позиву није идентичан поступку 

Јавних набавки који се примењује за органе државне управе. Он је специјално 

дефинисан од стране РСЈП и ПЕРФОРМ пројекта, поштујући принципе 

транспарентности, стручности и квалитета пријава. Критеријуми за вредновање 

и оцењивање за сваку појединачну тему, сачинили су тимови из сваког 

министратства која су кандидовала теме за истраживања. 

 

2. Често постављано питање односи се на ПДВ: 

Што се тиче питања које се односи на финансирање студија обавештавамо вас да 

је Представништво Helvetas Swiss Intercooparation SRB ослобођено од плаћања 

ПДВ. 

Другим речима, изабрана научно-истраживачка организација ће Helvetas-у 

достављати профактуре за плаћања у којима ће на износ који им је одобрен бити 

додат износ ПДВ кога ће се Helvetas ослободити по основу ППО-ПДВ Обрасца. 

Један оригинални примерак поменутог Обрасца, оверен од стране Пореске управе 

ће бити достављен изабраним научно-истраживачким организацијама;  на основу 

тог Обрасца ће у фактури за плаћање ПДВ = 0 РСД уз напомену о пореском 

ослобађању.  

Највиши расположиви износ средстава који ће бити пренет изабраним научно-

истраживачким организацијама је онај који је назначен у појединачним 

пројектним задацима. 

Научно-истраживачке организације, приликом аплицирања, треба да доставе 

буџете за истраживања који ће садржати трошкове највише до износа који је 

назначен у сваком појединачном пројектном задатку, са свим пореским обавезама 

које захтева истраживање/бруто износи (фактуре према трећим лицима, порези и 

доприноси и сл.).   

 

3. До колико сати се у петак 01. децембра предају понуде у затвореним 

ковертама? 

С обзиром да се понуде у затвореним ковертама достављају или путем 

препоручене поште или предајом на писарници Републичког секретаријата за 

јавне политике, која се налази у Немањиној 22-26, потребно је да буду предате до 

краја радног времена поште, односно писарнице РСЈП, 01. децембра 2017. 

године.  Уколико се предаје препоручена пошиљка на Пошти, битно  је да буду 

предате на пошту до краја радног времена Поште, како би се на основу овере 

могло видети да је понуда послата благовремено; уколико предајете понуду на 

писарници РСЈП, потребно је да је предате најкасније до 15:30, на адреси која је 

горе наведена. Биће прихваћене и пријаве које буду предате на адресу РСЈП, који 

се налази у Влајковићевој 10, такође до краја радног времена РСЈП до 15:30. 

 

4. Када и где ће се отварати коверте са понудама? 

Све понуде стићи ће затворене на писарницу РСЈП. Коверте са понудама ће се 

отварати у РСЈП, у оквиру појединачних комисија, засебно формираних за сваку 

тему. У свакој комисији на отварању понуда присуствују сви чланова тих 



комисија у саставу који је предвиђен и у Позиву за истраживаче: представници 

наручиоца истраживања (надлежно министарство), члан РСЈП, члан ПЕРФОРМ 

тима, и члан СИПРУ тима.  

 

5. Да ли учесници на Позиву имају право да присуствују отварању коверти?  

Процедуре за спровођење пројекта PERFORM су посебно уређене и нису у складу 

са процедурама јавних набавки, по којима су органи државе управе у обавези да 

поступају. Сходно утврђеним правилима ПЕРФОРМ пројекта, није предвиђено 

отварање пријава у присуству подносилаца апликација на конкурс. С друге 

стране, подносиоци пријава имају могућност да у току жалбеног периода остваре 

увид у конкурсну документацију.  

 

6. Како обезбедити тајност поступка ако се понуде достављају и у е-формату 

пре него што буду отворене коверте? 

Процедуре донатора захтевају достављање и електронске и штампане верзије 

конкурсне документације. Тајност података осигурана је тако што је отворена 

посебна е-маил адреса на коју приступ има само једна особа током стизања 

апликација.  

Уколико се деси да у електронском пакету пропустите да пошаљете неки од 

тражених докумената до 01. децембра 2017. године, примат у процени 

комплетности даје се затвореним ковертама, али сте у обавези да све тражане 

документе, пошаљете и електронски. Недостатајање неког од документа у е-

верзији вас неће дисквалификовати, али ћете након отварања бити у обавези да 

доставите сву послату документацију и електронским путем. 

 

7. Колика је очекивана дужина нацрта истраживања? 

Дужина нацрта није прецизирана, осим ако није другачије дефинисано у самом 

Пројектном задатку наручиоца. Очекује се да Нацрт истраживања садржи све 

елементе дефинисане у пројектном задатку. Иако су неки параметри већ 

одређени, на истраживачима остаје да дају детаљан опис методологије, узорка 

(уколико није већ назначено) у пројектном задатку. У сваком случају Нацрт 

истраживања не би требало да пређе 10 страна.  

 

8. Да ли је потребно додатно разрадити временски оквир истраживања? 

У свим пројектним задацима дефинисан је времески оквир истраживања, али се 

препоручује да истраживачки тим направи детаљан план фаза истраживања 

узимајући у обзир спецификовање улога сваког од истраживача сходно 

задацима/фазама истраживања у којима ће учествовати.  

Пример: 

Фаза истраживања Истраживач 

Сениор  (1) 

Истраживач 

Јуниор 

            (2) 

Истраживач 

Јуниор 

              (3) 

Деск фаза    Јан-Феб 2018           х                х                 х 

Прикупљање података  

Феб 

                х                 х 

Фокус групе     Март           х                х                 х 

Интревјуи         Април           х                х                 х 

Обрада и анализа 

података  Мај 

          х                х  

Писање извештаја   Јуни          х                х                 х 



 


