Упутство за попуњавање електронске пријаве за финансијску
подршку пројектима промоције и популаризације науке у 2018.
години

Попуњавање ове електронске пријаве је једини начин да се пријавите за финансијску
подршку пројектима промоције и популаризације науке у 2018. години. Рок за
пријављивање је отворен до 3. децембра 2018. у 17.00.
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 чува при сваком преласку на
следећи корак и не мора се цела попунити одједном. Пријава ће бити прихваћена тек
по завршетку последњег корака.
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
Правилник Јавног позива.

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.
Након регистрације добићете повратни имејл на ком се налази линк којим је потребно
потврдити креирање налога. Кликом на линк отвара се страна за логин. Кликните на
”Логин”, а потом унесите свој имејл и лозинку.

НАВИГАЦИЈА КРОЗ ПРИЈАВУ
Пријава садржи више страна, кроз које се крећете кликом на следећу или претходну
страну. Стране су нумерисане бројевима на врху пријаве.
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.
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.

ЦЕЛИНЕ КОЈЕ ТРЕБА ПОПУНИТИ
У обрасцу за пријаву пројеката након сваке ставке постоји поље предвиђено за
попуњавање, или одабир понуђених опција.
На последњој страни пријаве налази се списак потребних докумената које у електронском
облику треба прикачити (upload) уз образац. Ова документација обухвата референце
извођача и чланова тима, као и сагласност подносиоца да је упознат са техничким
спецификацијама експоната и да пријављивањем прихвата да експонат(е) изради у
складу са њима.

НАЧИН ПОПУЊАВАЊА ПОЉА
Молимо Вас да пријаву попуните на српском језику, ћириличним писмом.
У случају да је потребно додати неко поље, на за то предвиђеним местима у обрасцу то
се просто може учинити притиском на + Додајте.

СУГЕСТИЈА О ПОПУЊАВАЊУ ПОЉА
Посебну пажњу скрећемо на поље ПОДАЦИ О ИЗРАДИ ЕКСПОНАТА. Ова табела
представља преглед активности и финансијских средстава потребних за реализацију.
Предлози могућих поља су: материјали, обрада материјала, превоз експоната, хонорари,
остало. Табелу сами састављате тако што додајете нове експонате кликом на ”Додај
експонат”, а потом унутар сваког експоната одаберете из падајућег менија конкретно који
експонат желите и убацујете потребне ставке. У оквиру једног од експоната можете
додати више ставки кликом на дугме ”додај ставку”. Све цене морају бити изражене у
РСД.

