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О
д приступања Програму „Пар -
тнерство за мир” 2006. године,
Република Србија и НАТО кон-
тинуирано унапређују међу-

собну сарадњу и дијалог, а усвајање
„Ин ди видуалног акционог плана пар -
тнерства” – ИПАП, почетком го дине
представља значајан оквир за даље
јачање те сарадње. На тај начин,
орга ни за цијама из наше земље омо-
гућено је да учествују у многоброј-
ним пројектима са орга низацијама
земаља Алијансе и региона. Ови про -
јекти реализују се у оквиру НА ТО
програма „Наука за мир и безбед-
ност”– Sci en ce for Pea ce and Secu rity
(SPS), а односе се на различита мул -
ти дисциплинарна истра живања у
областима од војне индустрије, до
заштите животне средине. Програм
је основан 2006. године како би

доприносио безбедности, стабилно-
сти и солидарности између нација,
применом најсавременијих технич-
ких експертиза и подстакао сарадњу
у свим партнерствима заснованим на
иновацијама и цивилној науци.  

Усвајањем ИПАП-а, наша земља
обавезала се да ће радити на јачању
сарадње с НАТО програмом „Наука
за мир и безбедност” стварањем
повољнијег законског и институцио-
налног окружења за активније уче-
шће експерата и организација из
Србије у пројектима, те на унапређи-
вању билатералне сарадње са земља-
ма региона у области науке и образо-
вања.

Према речима Снежане Омић из
Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, министарства над-
лежног за координацију и спровође-

ПРОГРАМ „НАУКА ЗА МИР И БЕЗБЕДНОСТ” 

Сарадњом до иновација
Програм посебно доприноси
подршци регионалној 
сигурности посредством
научне сарадње између 
партнерских земаља.
Република Србија активно 
учествује у програму од 
2007. године, а учешће наше
земље реализује се у 
различитим активностима
у оквиру Презентационог 
документа, који је закључен
14. јула 2011 . године.
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ње програма, програм „Наука за мир
и безбедност” основан је с намером
да кроз научну дипломатију, размену
знања, развој научних истраживања
и иновација пружи допринос безбед-
ности, стабилности и солидарности
међу нацијама. 

– Програм „Наука за мир и без-
бедност” обезбеђује финансирање,
експертске консултације и подршку
безбедности релевантним активно-
стима које су заједнички развиле
земље чланице Северноатлантског
савеза и партнерске земље. У проте-
клих пет година програм је покренуо
више од 450 заједничких активности
у више од 40 земаља – наглашава
Снежана Омић. 

Говорећи о циљевима програма,
она истиче да су то успостављање

конкретне цивилне сарадње, науч-
ном разменом између земаља НАТО-
а и партнерских земаља или земаља
Медитеранског дијалога, допринос
ефикасном решавању критичних
проблема у области опште безбедно-
сти и заштите животне средине, про-
моција вредности Алијансе, као и
допринос стабилности и миру, те
обезбеђивање иницијалних средста-
ва за решавање приоритетних наци-
оналних потреба.

– Програм посебно доприноси
подршци регионалној сигурности
помоћу научне сарадњу између парт-
нерских земаља. Република Србија
активно учествује у Програму од
2007. године, а њено учешће реали-
зује се различитим активностима у
оквиру Презентационог документа,

Програм подржава сарадњу помоћу три успостављена финансијска
механизма: вишегодишње истраживачке пројекте (пројекти „Наука за
мир”), тренинге и радионице. Заинтересовани кандидати треба да развију
предлоге за активности које се садржајно, финансијски и у свим осталим
аспектима, уклапају у један од тих механизама, тако што конкуришу на веб
сајту www.nato.int/sci en ce за финансирање у конзорцијуму, који сачињава-
ју појединци или организације из најмање једне партнерске и једне земље
НАТО-а. Апликације се морају директно односити на решавање једног од
дефинисаних програмских кључних приоритета и да имати јасну везу с без-
бедношћу. Електронска пријава, потом, подлеже евалуацији, у складу с про-
грамским, експертским, научним и политичким смерницама. 

који је закључен 14. јула 2011. годи-
не – објашњава Снежана Омић.

Када је реч о српским научнои-
страживачким организацијама и
истра живачким тимовима који уче-
ствују у одобреним текућим активно-
стима, она истиче да осим размене
искустава и непосредне међународне
сарадње с организацијама и тимови-
ма земаља чланица НАТО-а и парт-
нерских земаља, они остварују и до -
да тну вредност – кроз куповину науч-
ноистраживачке опреме, организаци-
ју радионица и тренинга, пу то вања и
боравка истраживача, те стипендира-
ње одређеног броја истра живача у
оквиру пројеката „Наука за мир”.

– У складу са смерницама про-
грама, сви пројекти који се иницира-
ју морају имати релевантну димензи-
ју безбедности. Ова фундаментална
веза с безбедношћу огледа се кроз
програмске кључне приоритете и
савремене безбедносне изазове,
укључујући тероризам, одбрану од
хемијских, биолошких, радиолошких
и нуклеарних агенаса, сајбер-одбра-
ну, енергетску безбедност и еколо-
шке проблеме – наглашава Снежана
Омић, додајући да су укључени и
хуманистички и социјални аспекти
безбедности, као што су спровође-
ње Резолуције 1325 Савета безбед-
ности Уједињених нација „Жене, мир
и безбедност”. ƒ Биљана МИЉИЋ
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