
На основу члана 3. Споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе 
Републике Словеније о сарадњи у области  културе, образовања и науке („Службени гласник 
БиХ“, број 1/2001) и Протокола десетог засједања Заједничког одбора за научну и технолошку 
сарадњу између Босне и Херцеговине и Републике Словеније, одржаног путем електронске 
преписке у децембру 2013, Министарство цивилних послова БиХ, објављује 
 

К о н к у р с 
за суфинансирање боравака и путовања у оквиру сарадње  истраживача који раде на 

реализацији заједничких научноистраживачких пројеката у оквиру научне и технолошке 
сарадње између Босне и Херцеговине и Републике Словеније за 2016. и 2017. годину 

 
 
Предмет конкурса 
 

Предмет конкурса је суфинансирање (до 14 дана годишње) међусобних посјета (трошкови 
путовања и боравка) истраживача из БиХ и истраживача из Републике Словеније, који ће 
изводити заједничке истраживачке пројекте (у даљем тексту: билатералне пројекте) у 2016. 
и 2017. години. 
 
Словеначка страна ће за босанскохерцеговачке младе истраживаче за додатно одобрене дуже посјете 
у Републици Словенији (од 1 до 3 мјесеца) поред боравка суфинансирати и путне трошкове.  
 
 

Критеријуми за одабир пројеката 
 
Критеријуми за одабир пројеката за суфинансирање су: 

a) значај резултата истраживања за економски и друштвени развој Босне и Херцеговине, 
b) научна вриједност  и/или примјењивост истраживања, 
c) потенцијална могућност за укључивање у истраживачке пројекте ЕУ, 
d) употребљивост резултата истраживања у пракси, односно у економији земље, 
e) референце истраживачке групе, 
f) укључивање младих истраживача, 
g) изводљивост пројекта. 

 
Предност при избору пројекта имаће пројекти који имају младе истраживаче и  
подршку партнера из привреде. 
  
Све пројектне апликације које подносу апликанти из Босне и Херцеговине морају испуњавати 
опште и посебне услове одредби правилника/критеријума о суфинансирању научно-
истраживачких пројеката које примјењују Федерално министарство образовања и науке (за 
апликанте с подручја Федерације Босне и Херцеговине) и Министарство науке и технологије 
Републике Српске (за апликанте с подручја Републике Српске), а на бази којих ће бити вршено 
и вредновање поднесених пројеката. 
 
 
Вријеме извођења заједничких пројеката 
 
Вријеме извођења заједничких пројеката је двије године. 
Предвиђени термин почетка рада на пројектима је 1. јануар 2016. године. 
 
Пријава на конкурс 
 
Пријава на конкурс се подноси Министарству цивилних послова Босне и Херцеговине, путем 
ентитетских министарстава надлежних за науку (Федерално министарство образовања и науке, 
Министарство науке и технологије Републике Српске). 



Пријава за конкурс треба да садржи сљедеће елементе: 
a) Назив пројекта, 
b) Податке о институцији која предлаже пројекат, 
c) Податке о главним истраживачима на пројекту из Босне и Херцеговине и из Републике 

Словеније са њиховим најзначајнијим публикацијама које се односе на садржај 
пројекта, а објављене су у посљедњих 5 година, 

d) Детаљан опис пројекта са очекиваним резултатима, 
e) План размјене посјета босанскохерцеговачких и словеначких истраживача за сваку 

годину пројекта. 
 

Пријаве пројеката на конкурс подносе се на обрасцима који се могу преузети са wеб странице 
Министарства цивилних послова Босне и Херцеговине www.mcp.gov.ba (линк конкурси), 
односно на веб страницама ентитетских министарстава науке www.fmon.gov.ba и 
www.vladars.net. 
 
 
Истраживачи из Босне и Херцеговине за учешће у заједничким пројектима треба да обезбиједе 
и писану сагласност словеначког партнера на апликационом обрасцу. 
 
Главни истраживач у име босанскохерцеговачке стране мора бити држављанин Босне и 
Херцеговине са пребивалиштем у Босни и Херцеговини и запослењем на некој од институција 
која се бави научноистраживачким радом. 
 
Пријава на конкурс мора стићи до 15. јуна 2015. године до 10.00 часова у просторије 
Федералног министарства образовања и науке, др. Анте Старчевића бб, 88 0000 Мостар (за 
апликанте са подручја Федерације Босне и Херцеговине) или Министарства науке и 
технологије Републике Српске, Трг Републике Српске 1, 78 000 Бања Лука (за апликанте са 
подручја Републике Српске) с назнаком „Пријава за суфинансирање боравака и путовања у 
оквиру сарадње  истраживача који раде на реализацији заједничких научноистраживачких 
пројеката у оквиру научне и технолошке сарадње између Босне и Херцеговине и Републике 
Словеније за 2016. и 2017. годину“. 
 
Партнери  из  Словеније  пријаву  предају  у  Републици Словенији за Јавну агенцију за 
истраживање, до 15. јуна 2015.  године  до 12.00 часова. 
 
Заједничка комисија Министарства цивилних послова Босне и Херцеговине, Федералног 
министарства образовања и науке и Министарства науке и технологије Републике Српске 
размотриће пристигле пријаве и извршити одабир пројеката које ће предложити Заједничком 
одбору за суфинансирање.  
 
Заједнички одбор за научнотехнолошку сарадњу између Босне и Херцеговине и Републике 
Словеније извршиће избор пројеката и обим размјена у оквиру којих ће се суфинансирати 
боравци и путовања истраживача и њихова сарадња, а на бази достављених пројектних 
апликација на овај конкурс, о чему ће апликанти бити обавјештени у задњем кварталу 2015. 
године. 
Ентитетска министарства надлежна за науку ће припремити и на својим службеним 
интернетским страницама објавити интерне процедуре и обрасце захтјева за додјелу 
средстава по одобреним пројектима и извјештаја о реализацији пројектних активности. 
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