
ЈАВНИ ПОЗИВ

 Центар за промоцију науке, април 2020

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ ПРОЈЕКТИМА ПРОМОЦИЈЕ И ПОПУЛАРИЗАЦИЈЕ НАУКЕ У 
2020 ГОДИНИ



Циљ Јавног позива
је подизање нивоа научне писмености и 
научног образовања кроз децентрализацију 
промоције и популаризације науке на 
територији Републике Србије, подршка 
разноврсним и иновативним пројектним 
приступима, подршка високоутицајним 
пројектима из области промоције науке, као и 
подршка креативним пројектима који афирмишу 
доступност знања у отвореном простору.



1. Развој капацитета истраживача 
за ширење научне културе  

2. Подстицај и развој комуникације 
између научноистраживачких 
организација са државном управом 
и јединицама територијалне управе 
и локалне самоуправе кроз размену 
вредности и пракси  

  3. Развој различитих програма 
промоције науке заснованих на 
научној култури и научној 
писмености код свих грађана 
Републике Србије  

  4. Јaчање ресурса за промоцију 
науке како би програми били 
доступнији грађанима 

•



Категорија 1- Пројекти промоције науке у 
научним клубовима 
Ова категорија се односи на наставнике и друге 
појединце којима Центар нуди простор да идеје 
реализују у неком од 14 научних клубова који су 
део центара за стручно усавршавање. Обавезно 
је пријављивање у 2 научна клуба. 

Категорија 2- Пројекти промоције науке 
Ова категорија се односи на све непрофитне 
организације: научна, научно-стручна друштва, 
школе, удружења и друге организације које 
промовишу и популаришу науку. 

Категорија 3- Пројекти идејних решења за 
интерактивне експонате у парковима науке Ова 
категорија се односи на научна, научно-стручна 
друштва, школе, удружења и друге организације 
које промовишу и популаришу науку.



Пројектна идеја: 

- оригиналност предложених садржаја,  
- иновативност пројекта, 
- положај пројектне идеје у односу на све досадашње 
реализиране пројекте,  
- сврсисходност предложених активности у реализацији 
пројектне идеје,  
- степен интерактивности предложених садржаја унутар 
пројекта,  
- релевантност и методологија пројекта,  
- потенцијал даљег развијања и одрживост пројекта,  
- усклађеност пројекта с циљевима Центра и Програма 
промоције  науке; 

Критеријуму за оцењивање пројеката категорија 1 и 2  



Програм рада: 

- сврсисходност предложених активности у реализацији 
пројекта,  
- разрада активности кроз конкретне кораке,  
одрживост пројекта,  
- одрживост очекиваних резултата пројекта и - 
идентификација потенцијалних ризика по пројекат,  
- усклађеност описа активности са специфичним 
циљевима пројекта,  
- усклађеност описа активности с циљевима Центра и 
Придлогом програма промоције науке,  
- реалност очекиваних резултата,  
- прецизност плана реализације пројекта; 

Критеријуму за оцењивање пројеката категорија 1 и 2  



Утицај: 

- процена утицајности и значајности предложеног пројекта 
на - укупан број потенцијалних корисника пројекта,  
- процена утицајности пројекта на циљну групу (узрасна 
структура итд.), 
 -корелација између финансијског учешћа и степена 
утицајности пројекта,  
- обим задовољавања Јавног интереса,  
- степен унапређења стања области у којој се пројект 
спроводи,  
- партиципативност других партнера у пројекту,  
- видљивост пројекта за шире друштвене групе,  
- учинак предложених активности на повећање степена 
информисања и интересовања јавности за науку и 
технологију ,  
-процена метода евалуације која ће се применити. 

Критеријуму за оцењивање пројеката категорија 1 и 2  



Општи утисак: 

- оцена приложеног портфолија и досадашњих референци 
чланова пројектног тима / појединца из области промоције 
и популаризације науке,  
- процена финансијског и организацијског капацитета 
подносиоца пројектне апликације (професионални, 
технички и стручни капацитет за изведбу пројекта),  
- законитост и ефикасност кориштења средстава и 
одрживост ранијих пројеката;  
- процена колико је прецизно написана пројектна 
апликација,  
- оцена фокуса и расписаних циљева апликације,  
- прецизност у изражавању,  
- процена ефективности у приказивању идеје, 
- оцена укупне конзистентности апликације, 
- веза између квалитете пројектног тима као предлагача и 
пројектне апликације. 

Критеријуму за оцењивање пројеката категорија 1 и 2  



Структура буџета: 

- степен конзистентности између буџета и плана 
активности,  
- процена сврсисходности улагања у предложени 
пројект (корелација између уложеног новца и 
утицајности пројекта),  
- однос процењених трошкова и очекиваних резултата,  
- процена рационалности предвиђених трошкова, 
- анализа укупног предвиђеног буџета за изведбу 
пројекта (у случају да се од Центра потражује 
суфинансирање). 

Критеријуму за оцењивање пројеката категорија 1 и 2  



Пројектна идеја:  
оригиналност пројектне идеје,  
усклађеност пројекта с циљевима Центра и Програма промоције 
науке; 

Изводљивост:  
могућност да се експонат направи, функционалност; квалитет 
реализације у погледу безбедности корисника,  
квалитет експоната у погледу безбедности самог експоната, време 
потребно за реализацију, потребе за одржавањем експоната; 

Дизајн:  
дизајн експоната,  оригиналност,  избор материјала; 

Структура предмера:  
ниво слагања цена материјала и радова с тржишним вриједностима 

Разрада техничке документације:  
детаљност и прецизност описа,нацрта и образложења експоната; 

Критеријуму за оцењивање пројеката категорија 3  



Сваки од појединачних критеријума 
вреднује се оценом од "1" до "5", у 
свим категоријама Јавног позива. 
  

Оценом "5" вреднује се пројект који у потпуности испуњава 
захтеве унутар појединачног критеријума.  
Оценама од "4" до "1" вреднује се пројекат који дјеломично 
испуњава захтеве унутар појединачног критеријума. 

Оцене од 1 до 5 имају следеће значење: 
5 - одлично, 
4 - добро, 
3 - осредње, 
2 - лоше, 
1 - врло лоше.



Оцена буџета не улази у коначну оцену!

Oцена буџета директно ће се користити и као основ за скалирање траженог и одобреног буџета и то као: 

5 - 100% од траженог буџета, 
4-  80% од траженог буџета, 
3 - 60% од траженог буџета, 
2 - 40% од траженог буџета, 
1 - 20% од траженог буџета. 



Ко оцењује пројекте Категорије 1 и 2? 

Комисија 1 -  
16 чланова из редова стручњака - актера 
промоције који су дефинисани Програмом 
промоције науке, запослених и ангажованих у 
Центру: Научна заједница, Креатори јавних 
политика, Једнице територијалне управе и 
локалне самоуправе, Организације цивилног 
друштва, Образовне и друге институције, Медији, 
Привредни субјекти и субјекти иновационе 
делатности, Установе културе, Грађани 

Ко оцењује пројекте Категорије 3?  

Комисија 2 -  
12 чланова из редова стручњака - архитекте, 
дизајнери, уметници, запослених и ангажованих у 
Центру.
•



Датум Активност

2.4.2020 Објављивање огласа

27.4. 2020 Крај конкурса

22.5. 2020 Објава Прелиминарне листе

25. - 27.5.2020 Приговори

27. - 28.5.2020 Одговори на приговоре

1.6. 2020 Објава Коначне листе



http://prijave.cpn.rs/

Текст Јавног позива 

Правилник Јавног позива 
Измена Правилника Јавног позива 2019 
Измена Правилника Јавног позива 2020 

Упутство за попуњавање 

Битни датуми 

Архива Јавног позива

Пријава

http://prijave.cpn.rs/
http://prijave.cpn.rs/Oglas%20JP%202020.pdf
http://prijave.cpn.rs/Pravilnik%20o%20javnom%20pozivu%202018.pdf
http://prijave.cpn.rs/pravilnik%20o%20izmenama%20i%20odpunama%20pravilnika%202019.pdf
http://prijave.cpn.rs/Pravilnik%20o%20izmeni%20Pravilnika%20o%20javnom%20pozivu%20(2020).pdf
http://prijave.cpn.rs/Uputstvo%20za%20popunjavanje%20JP%202020.pdf
http://prijave.cpn.rs/
http://www.cpn.rs/arhiva-javni-poziv/
http://prijave.cpn.rs/

