
На основу Споразума између Владе Савезне Републике Југославије и Владе 

Републике Белорусије о научној и техничкој сарадњи, потписаног 6. марта 1996. 

године, а на основу Протокола са Деветог заседања Заједничке комисије за 

научно-техничку сарадњу које је одржано од 2-3. децембра 2019.год. у Београду, 

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја објављује 

 

 

К О Н К У Р С 

 

за суфинансирање научно-техничке сарадње између Републике Србије и 

Републике Белорусије за период 2022 – 2023. године 

 

 

Предмет конкурса је суфинансирање узајамних посета  истраживача (трошкови 

путовања и боравка) које се реализују  у оквиру пројектних активности програма  

билатералне научно-техничке сарадње. 

 

 

Услови конкурса  

 

Истраживачи из Србије који пријављују билатерални пројекат са истраживачима 

из Републике Белорусије требало би да буду лица у наставним, научним и 

истраживачким звањима која су запослена у установама високог образовања и 

научноистраживачким организацијама у складу са Законом о науци и 

истраживањима („Службени гласник РС“, бр. 49/19, у даљем тексту: Закон) и 

учествују у спровођењу Програма институционалног финансирања или другим 

програмима од општег интереса у складу са Законом. 

„Mлади истраживач“ у оквиру пројектног тима, у овом Јавном позиву,  

подразумева лице које испуњава следеће услове: 

• изабрано је у истраживачко или научно звање или у еквивалентно звање у 

високом образовању; 

• назив доктора наука, уколико је лице докторирало, стекло је највише 10 година 

истраживачког рада, пре дана закључивања јавног позива1 и 

• запослено је, у акредитованој научноистраживачкој организацији.   

 

 

Предлози морају бити поднети истовремено у обе земље, и то: пројектни 

предлози подносилаца из Републике Србије -  Министарству просвете, науке и 

технолошког развоја Републике Србије, а пројектни предлози подносилаца из 

Републике Белорусије – Државном комитету за науку и технологију Републике 

Белорусије.  

 

Пројекти који буду изабрани биће заједнички финансирани на основу 

националног законодавства обеју земаља.  

 

                                                
1 Оправданост прекида/застоја/мировања у истраживачком раду од значаја за стицање звања – на 

пример, привремена спреченост за рад, одсуство, укључујући породиљско одсуство или 
одсуство са рада ради (посебне) неге детета или друге особе – може се узети у обзир при оцени 

и утврђивању трајања периода од 10 година, али иста мора бити адекватно образложена. 



Процедура пријављивања на конкурс 

 

У Републици Србији, пријава пројекта на Конкурс се подноси на српском језику 

и садржи: 

- испуњене, потписане и оверене пријавне формуларе, којима се утврђује опис 

пројекта, циљеви пројекта, методологија, ресурси и очекивани резултати пројекта  

- кратке биографије руководиоца пројекта и чланова истраживачке групе српске 

стране, као и кратке биографије руководиоца пројекта и чланова белоруске 

истраживачке групе. 

- у прилогу биографија треба доставити пет најважнијих публикација које се 

односе на тему истраживања пројекта. 

 

Пријава предлога пројекта на конкурс подноси се до 21.12.2021.године: 

 

1. преко wеб сајта http://147.91.185.20/bilateral/belarus/  
2. лично на писарници или поштом на адресу:  

Конкурс научно и технолошке сарадње између Републике Србије и Републике 

Белорусије 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције  

За Светлану Богдановић 

Немањина 22-26 

11000 Београд 

и 

3. на електронску адресу: belorusija@mpn.gov.rs   

 

Пројектну пријаву потребно је најпре on-line попунити у предвиђеном 

временском периоду.  

Процедура пријаве пројекта је следећа: 

- најпре се треба улоговати на сајт http://147.91.185.20/bilateral/belarus/  
ради добијања кoдa за on-line попуњавање пројектне пријаве  

- у периоду док је конкурс отоворен могуће је on-line, допуњавање и 

кориговање предлога пројекта 

- попуњена пројектна пријавa остаје на сајту 

- попуњену пројектну пријаву (*.pdf fajl) послати на горе наведену 

електронску адресу (тачка 3. Пријава предлога пројекта) 

- попуњену пројектну пријаву одштампати и послати на наведену адресу 

министарства. Предлози примљени након наведеног рока неће бити разматрани. 

 

Селекција пројектних предлога 

 

Коначну одлуку о пројектима који су одобрени за суфинансирање доноси 

Мешовити комитет за научну и технолошку сарадњу Републике Србије и 

Републике Белорусије. Одлука ће бити базирана на резултатима евалуације у 

свакој земљи.  

Носиоци селектованих пројеката дужни су да Mинистарству  поднесу извештаје 

након прве године рeaлизације, као и након завршетка пројекта.  

 

Време извођења заједничких пројеката је две године. 

 

http://147.91.185.20/bilateral/belarus/
mailto:belorusija@mpn.gov.rs
http://147.91.185.20/bilateral/belarus/


Додатне информације: 

Светлана Богдановић 

Министарство пpосвете, науке и технолошког развоја 

11000 Београд, Немањина 22 – 26 

Тел/Факс: +381 11 3616 529 


