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Причаћемо о:

O.     Општим информацијама о финансирању

Новом моделу финансирања

Приступу планирања трошкова
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Опште информације

• Претеча у претходном циклусу Програма – Стратешка партнерства у
области високог образовања

• Оквирни буџет за партнерства у области високог образовања
финансирана од стране Националне агенције у Србији: око 400 000
евра за све одобрене пројекте.

• Максимални буџет по пројекту: 400 000 евра

• Пројекте (ко)финансирају Националне агенције у држави
координатора пројекта.

• Националне агенције: линк

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/contacts/national-agencies


Конкурсни рок 2022
• 2 одобрене пријаве од пристиглих 11 (пролазност 18,2 %)

Бр. Назив Координатор Буџет (EUR)

1. Development of green energy competences for 
energy stability

Академија техничко-
васпитачких струковних 

студија, Ниш
120.000,00

2.
Agroforestry practices in West Balkan for 

sustainable development: weaknesses and 
strengths

Универзитет у Београду 250.000,00

Укупан буџет: 370.000,00



Конкурсни рок 2021
• 4 одобрене пријаве од пристиглих 11 (пролазност 36,4%)

Бр. Назив Координатор Буџет (EUR)

1. Steering Transition and Advancement of 
Tertiary Underrepresented Students

Висока школа струковних 
студија за образовање 

васпитача, Вршац
193.276,00

2.

From digital technology to educational tools: 
Improving the quality of active learning and 

teaching in the online and hybrid environment 
in applied disciplines of agricultural sciences

Универзитет у Београду 162.973,00

3.
Enhancing digital and psychological resilience 

through peer networking in the online 
environment in times of crises

Универзитет у Крагујевцу 184.438,00

4. Developing Guidelines for the implementation 
of microcredentials in higher education Универзитет у Београду 203.915,00

Укупан буџет: 744.602,00



Конкурсни рок 2020

• 2 одобрене пријаве од пристиглих 13 (пролазност 15,6 %)

Бр. Назив Координатор Буџет (EUR)

1.

Enhancing of Heritage Awareness and 
Sustainability of Built Environment in 

Architectural and Urban Design Higher 
Education 

Универзитет у Београду 246.922,00

2.
Mathematics of the Future: Understanding and 

Application of Mathematics with the help of 
Technology 

Универзитет у Новом Саду 152.867,00

Укупан буџет: 399.789, 00



Додатни конкурсни рок 2020
• 5 одобрених пријава од пристиглих 9 (пролазност 55,6%)

Бр. Назив Координатор Буџет (EUR)

1. Effective teaching for student engagement & 
success in digital learning environment Универзитет у Београду 103.440,00

2. Digital internship model for higher professional 
studies

Академија струковних 
студија Западна Србија, 

Ужице
50.046,00

3.
Development of digital approach for 

occupational health and safety systems in 
higher education courses

Универзитет у Новом Саду 38.098,00

4. Digital education in veterinary studies Универзитет у Београду 112.204,00

5.
Репозиторијум отворених садржаја 

образовања ради лабораторијске подршке у 
природним и техничким наукама

Универзитет у Крагујевцу 143.295,00

Укупан буџет: 447.083,00



Конкурсни рок 2019

• 2 одобрене пријаве од пристиглих 7 (пролазност 28,6%)

Бр. Назив Координатор Буџет (EUR)

1.
New Quality in Education for Gender Equality -
Strategic Partnership for the Development of 
Master`s Study Program LAW AND GENDER

Универзитет у Београду 250.231,00

2. STEM in Heritage Sciences* Универзитет у Београду 327.424,00

Укупан буџет: 577.655,00



Од 2022: Прелазак са
јединичних трошкова
на паушални износ



Паушални износи
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Приликом планирања пројеката, потребно је 
да се одабере јединствени паушални износ 
прикладан за покривање трошкова пројеката 
на основу потреба и циљева пројекта: 120.000, 
250.000 или 400.000 евра.

Бира подносилац пријаве у пријавном 
формулару.

Одобрени буџет евалуатори процењују у
односу на опис у пријави.

Ако пројекат буде одабран за финансирање, 
тражени паушални износ постаје укупан 
износ одобрених наменских бесповратних 
средстава.

Није могуће умањити или повећати тражени 
износ.

Избор неадекватног износа сматра се 
слабошћу пријаве због лоше процене 
пројектног тима и она не може да буде
одобрена.



Дефинисање буџета пројекта

• Опис пројекта мора да укључи:

Ø Анализу потреба;
Ø Детаљну методологију пројекта са јасном расподелом задатака; 
Ø Финансијске аранжмане партнерских установа;
Ø Детаљан временски оквир са главним резултатима;
Ø Праћење и систем контроле;
Ø Успостављање механизама за обезбеђивање благовременог спровођења 

пројектних активности.

• Очекивана је комплексност пријаве у складу са траженим износом.

• Пројекат се конципира и буџетира кроз радне пакете подељене на активности. 

• Приказује се и подела буџета по партнерским установама.



Могуће врсте активности

• Управљање пројектом: активности планирања, координације и праћења 
пројекта, укључујући сарадњу пројектних партнера (организациони и 
административни задаци, састанци партнера у циљу управљања пројектом, 
припреме материјала намењеног комуникацији и мањих материјала за учење, 
припрема и праћење учесника који учествују у активностима, евалуација 
пројекта итд.)

• Спровођење пројекта: догађаји умрежавања, састанци, радне сесије за размену 
пракси и развијање резултата, обуке запослених и студената (под условом да 
њихово учешће доприноси постизању циљева пројекта).

• Промотивне активности: организовање конференција, сесија, догађаја 
намењених дељењу и промоцији резултата пројекта.



Примери уобичајених врста трошкова

• Хонорари за рад на пројекту

• Трошкови путовања

• Трошкови боравка

• Развој ИТ решења (платформа, веб-сајт)

• Уређивање и публиковање материјала

• Мања (специфична) опрема или софтвери

• Административни трошкови итд. 



Трошкови –флексибилности и ограничења

• Управљање пројектом – највише 20% укупног буџета

• Не може се подуговарати управљање пројектом нити активности кључне за 
постизање циљева пројекта.

• Кофинансирање се очекује (назначити у пријави), али се сума не прецизира у
пријави нити се проверава касније.

Ø Пример: ако подносилац захтева паушални износ од 120.000 евра, неће бити у 
обавези да достави детаљан буџет пројекта где све ставке износе више од 
120.000 евра, већ само да покаже да је процењена вредност планираних 
активности већа од траженог износа средстава.



Трошкови –флексибилности и ограничења

• НА контролише оствареност исхода, а не висине реално насталих трошкова – зато су 
неопходни квалитативни и квантитативни индикатори.

• Од корисника се не тражи да доставе доказе о стварно насталим трошковима. 
Међутим, како би осигурали добро финансијско управљање (ефикасност, 
економичност), треба пратити рачуноводствене процедуре у складу са националним 
законодавством и међународним стандардима.

• Не постоје прописане буџетске линије нити ограничења за одређене категорије 
трошкова (нпр. хонораре, путне трошкове итд.), али треба водити рачуна о трошковној 
ефикасности.

• У пријави се назначава тражена сума по Радним пакетима и по активностима.

• У збиру, сви радни пакети треба да изнесу тражени паушални износ.



Пример израде буџета



Gantt chart



Трошкови –флексибилности и ограничења

• У спровођењу пројекта постојаће флексибилност реалокације средстава унутар радних 
пакета.

• Ако реалокација буџета значи и измену пратећих активности, координатор пројекта 
упућује захтев за измену  НА, која га разматра и одобрава.

• Није дозвољено стварање профита из пројектних активности током трајања пројекта.



Наменска бесповратна средства
• Фондација Темпус врши пренос средстава, у траншама, на наменски 
рачун координатора пројекта, са којим закључује Уговор о додели 
наменских бесповратних средстава.

• Координатор пројекта, у динамици коју може да утврди, преноси 
средства партнерским установама, са којима закључује Партнерске 
уговоре.

• Придружени  партнери – не спадају у минимум конзорцијума и немају 
правну спону са пројектом нити буџет.

• Средства су бесповратна само уколико су утрошена наменски тј. у 
складу са пројектном пријавом (умањења за испод 70 од 100 поена 
за цео извештај и за сваки радни пакет у Завршном извештају).

• Пројекти се по одобрењу ослобађају ПДВ-а.

https://erasmusplus.rs/odobreni-projekti-ka2-he/


Корисни линкови

Пријавни формулари за високо образовање (одабрати HED-220):
https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus

Претрага организација по OID броју:
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/organisations/search-for-an-organisation

EU login:
https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt-help/Content/C_EU%20login/create-a-new-EU-login-
account.htm

https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/
https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/organisations/search-for-an-organisation
https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt-help/Content/C_EU%20login/create-a-new-EU-login-account.htm
https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt-help/Content/C_EU%20login/create-a-new-EU-login-account.htm


Korisni linkovi

Програмски водич за конкурсни рок 2023. године:
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/erasmus-programme-guide

Еразмус+ платформа пројектних резултата:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/

База пројеката Фондације Темпус:
https://projects.erasmusplus.rs/en/

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
https://projects.erasmusplus.rs/en/


Питања и одговори¿?



@fondacijatempus
@etwinningsrbija

Facebook
@fondacijatempus
Instagram

@FondacijaTempus
Twitter

Контакти
Група за високо образовање

Жабљачка 12, Београд
Телефон: +381 11 33 42 430
Имејл: higher-education@tempus.ac.rs
Веб-сајт: www.erasmusplus.rs

Фондација Темпус

mailto:higher-education@tempus.ac.rs
http://www.erasmusplus.rs/


Хвала на пажњи!


