УПИТНИК
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ НАУЧНИХ СКУПОВА У ЗЕМЉИ
1. Назив научног скупа

2. Научна област (природноматематичке науке, техничко-технолошке науке, биотехничке
науке, медицина, друштвене науке, хуманистичке науке, екологија и интердисциплинарне
науке)

3. Организатори скупа
Званично име, матични број, жиро рачун и ПИБ главног организатора:

Остали организатори:

4. Место одржавања скупа
5. Време одржавања скупа ( дан - месец - година )
датум почетка рада

датум завршетка рада

6. Временски интервал у којем се скуп одржава ( заокружити )
а) у интервалу од 1 године
б) у интервалу од 2 године
в) повремено
г) у интервалу дужем од 2 године

7. Карактер скупа (национални, национални са међународним учешћем, међународни)

8. Врста скупа (конгрес, конференција, симпозијум, саветовање, радни састанак, колоквијум,
семинар, остало)

9. Опис садржаја рада скупа

10. Да ли се на скупу презентирају резултати пројеката које финансира Министарство
(ког пројекта - евиденциони број пројекта)

11. Планирани учесници скупа
а) број учесника (са и без рада)
из земље
б) структура учесника

из иностранства

12. Начин финансирања
а) преко пројеката ( навести назив и број пројекта )
б) спонзори ( који )

в) обавезна котизација ( износ )
г) остало ( навести )
13. Средства Министарства потребна за одржавање скупа

14. Особа за контакт
Име и презиме:
Телефон:
Е-mail:

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
1) УПИТНИК, који треба доставити у два примерка, и то:
а) попуњен директно на интернету, и
б) потписан и оверен доставити обичном поштом са осталом документацијом која
треба да буде потписана и оверена
2) Извод из записника или одлуку научног већа односно одговарајућег органа
научноистраживачке организације о одржавању скупа – потписан и оверен
3) Финансијски предрачун трошкова – електронском поштом
4) Програм скупа – електронском поштом
5) Имена чланова програмског одбора – електронском поштом
НАПОМЕНА: Документацију доставити на следећу адресу:
- електронском
поштом
на
адресу
tatjana_popovic@mntr.sr.gov.yu,
mirjana_dimitrijevic@mntr.sr.gov.yu или ljiljana_dragovic@mntr.sr.gov.yu.
- потписану и оверену документацију доставити на адресу Министарства науке и
заштите животне средине, Београд, Немањина 24, најмање 2 месеца пре
одржавања скупа.
Непотпуни и неблаговремени захтеви неће се разматрати.
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