
Упутство за попуњавање електронске пријаве за финансијску подршку пројектима
промоције и популаризације науке у 2022. години

Попуњавање ове електронске пријаве https://www.cpn.edu.rs/javnipoziv/ је једини начин да
се пријавите за финансијску подршку пројектима промоције и популаризације науке у
2022. години. Рок за пријављивање је отворен до 14. марта 2022. у 12.00.

УПОЗОРЕЊЕ: Благовремено попуните пријаву. Због великог притиска на самом
крају конкурсног рока, Центар за промоцију науке не гарантује стабилност система
током последњих 48 сати пријављивања.

Пријава се попуњава на српском језику, ћириличним писмом. Потребно је да попуните сва
поља. У супротном, сматраће се да је пријава некомплетна.

Образац пријаве је јасан и сугестиван, али вас молимо да претходно прочитате следеће
савете. Препоручујемо да пре попуњавања пријаве прочитате текст Јавног позива и
Правилникa Јавног позива.

ИЗБОР КАТЕГОРИЈЕ

Овогодишњи јавни позив предвиђа да се пројекти пријављују, вреднују и реализују у три
различите категорије. Пре него што започнете попуњавање електронске пријаве за
финансијску подршку пројектима промоције и популаризације науке у 2022. години,
неопходно је да на отворeној страници изаберете којој категорији припада ваш
пројекат. Регистрација која ће уследити важи само унутар једне категорије.

Уколико пријављујете пројекат у категорији Пројекти промоције науке у научним
клубовима, који ће се реализовати у центрима за стручно усавршавање и регионалним
центрима за професионални развој запослених у образовању, неопходно је да затражите
њихову сагласност за реализацију пројекта, коју ћете у виду документа додати током
пријаве пројекта, на последњој страни. Један пројекат се мора пријавити у два научна
клуба. Листу и контакте науних клубова можете пронаћи на http://naucniklub.rs/.

РЕГИСТРАЦИЈА ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ

Да би се попунила електронска пријава, неопходно је да се прво региструјете.
Регистрација се обавља обавезним попуњавањем поља Eлектронска пошта и Лозинка.

https://www.cpn.edu.rs/javnipoziv
http://naucniklub.rs/


Након тога стићи ће вам маил са линком потврде, који је потребно да отворите. Може се
десити да маил потврде регистрације буде филтриран у СПАМ фолдер, па је потребно да
и њега проверите. Молимо Вас да запамтите ове податке, који ће вам омогућити да и
касније, у току трајања конкурса, правите измене у пријави. Једном електронском поштом
можете да пријавите само један пројекат. Уколико желите да пријавите други, искористите
другу имејл адресу.

НАВИГАЦИЈА КРОЗ ПРИЈАВУ

Уколико сте попунили сва поља, и ако сматрате да ваша пријава садржи коначне податке,
она се прослеђује Центру за промоцију науке притиском на Пошаљите пријаву.

Пријава садржи више страна, чији се редни бројеви такође налазе у врху интернет
странице.

Кроз пријаву се можете кретати у оба смера, враћати се на претходне странице или
прелазити на следеће, независно од тога колико сте поља тренутно попунили.

ЦЕЛИНЕ КОЈЕ ТРЕБА ПОПУНИТИ

У обрасцу за пријаву пројеката након сваке ставке постоји поље предвиђено за
попуњавање или одабир понуђених опција. У зависности од ваших одговора сам образац
може мењати број страна и број ставки које треба попунити.

На последњој страни пријаве налази се списак потребних докумената које у електронском
облику треба прикачити уз образац. У зависности од категорије и одговора које сте дали у
самој пријави, овај списак може имати различит број ставки, односно различит тип и број
докумената који су обавезни део пријаве за пројекат.

НАЧИН ПОПУЊАВАЊА ПОЉА

Молимо вас да пријаву попуните на српском језику, ћириличним писмом. Величина поља
предвиђених за текст сугерише дужину очекиваног одговора.

У случају да је потребно додати неко поље, на за то предвиђеним местима у обрасцу то
се просто може учинити притиском на + Додајте. Код питања са више понуђених одговора
могуће је одабрати више од једне ставке.



СУГЕСТИЈА О СУОРГАНИЗАТОРИМА ПРОЈЕКТА

Након што попуните тражене податке на првој страници, електронска пријава ће тражити
податке о суорганизаторима само ако сте изабрали одговор Да на питање о постојању
суорганизатора. У том случају, на другој страни пријаве, где наводите податке о
суорганизатору, у зависности од броја суорганизатора можете додати цео одељак
притиском на + Додајте још једног суорганизатора.

На последњој страни неопходно је додати сагласност установе о учешћу у пројекту.
Уколико постоји суорганизатор, неопходно је додати сагласност о учешћу сваке од
партнерских организација. Сагласности мора да буде у пдф формату и именовати у
форми: БројКатегорије_НазивПројекта_НаучниКлуб.

Пример: 1_НаукаОкоНас_Лесковац.pdf


