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У В О Д  

У систему научноистраживачке делатности у Републици Србији, сходно члану 12. Закона о 

научноистраживачкој делатности („Службени гласник РС”, бр. 110/05, 50/06-исправка, 18/10 и 

112/15) – (у даљем тексту: Закон), Национални савет за научни и технолошки развој (у даљем 

тексту: Национални савет) основан је ради унапређења научног и технолошког развоја, квалитета 

научноистраживачког рада и развоја научноистраживачког рада, као највише стручно и 

саветодавно тело Владе Републике Србије. 

Сходно члану 13. Закона Национални савет има председника и тринаест чланова, из реда 

академика, истраживача у звању научног саветника и редовног професора универзитета и 

привредника. Председника и чланове Националног савета именује и разрешава Влада, у складу са 

Законом. 

У Национални савет Влада именује: три члана у звању научног саветника запослена у 

институтима, са листе кандидата коју предлаже Заједница института Србије, три члана у звању 

редовног професора запослена на универзитетима, са листе кандидата коју предлаже 

Конференција универзитета Србије, два члана на предлог Српске академије наука и уметности, 

једног члана на предлог Матице српске, једног члана у звању научног саветника или редовног 

професора у војној научноистраживачкој установи Министарства одбране и Војске Србије на 

предлог Министарства одбране и три члана из реда истакнутих привредника са листе кандидата 

коју предлаже Привредна комора Србије. 

Влада је, у складу са Законом, на седници одржаној 5. октобра 2016. године донела Решење о 

именовању председника и 13 чланова Националног савета за научни и технолошки развој  из реда 

академика, научника, професора универзитета и привредника. Мандат председника и чланова 

Националног савета траје пет година. Председник и чланови Националног савета могуће је 

именовати највише два пута, с тим што се први мандат рачуна од именовања у складу са Законом.  

Надлежност Националног савета прописана је Законом о научноистраживачкој делатности. 

Национални савет, сходно члану 14. наведеног закона:  1)  прати стање и развој 

научноистраживачке делатности у Републици Србији; 2) даје мишљење министру на текст нацрта 

стратегије научног и технолошког развоја Републике Србије; 3) припрема и доставља Влади 

извештај о стању у науци, крајем марта сваке године за протеклу годину, са предлозима и 

сугестијама за наредну годину; 4) даје претходно мишљење на програме од општег интереса за 

Републику Србију, а које утврђује министар; 5) даје претходно мишљење на акте о избору, 

вредновању и финансирању: Програма основних истраживања, Програма истраживања у области 

технолошког развоја и Програма трансфера знања и технологија и подстицања примене резултата 

научноистраживачког рада, које доноси министар; 6)  предлаже министру научне области, гране и 

дисциплине за које се оснивају матични научни одбори; 7) даје претходно мишљење на акт о 

поступку и начину вредновања, и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата 

истраживача, који доноси министар; 8) именује и разрешава чланове Комисије за стицање 

научних звања; 9) доноси акт о вредновању научноистраживачког рада и поступку акредитације 

института, интегрисаних универзитета, факултета и центара изврсности; 10) доноси акт о 

критеријумима и мерилима за додељивање, потврђивање и одузимање статуса центра изврсности, 

научноистраживачки рад и финансирање центра изврсности; 11) доноси акт о додели, 

потврђивању или одузимању статуса центра изврсности, на основу одлуке Одбора за 

акредитацију научноистраживачких организација; 12) одлучује у другом степену по жалбама у 

поступку акредитације научноистраживачких организација; 13) остварује међународну научну и 

технолошку сарадњу, као и сарадњу са одговарајућим телом у области високог образовања, и 

другим органима и организацијама; 14) доноси пословник о свом раду; 15) обавља и друге 

послове, у складу са Законом  и пословником о раду. 

Национални савет за научни и технолошки развој, реализујући активности у оквиру своје, 

Законом утврђене надлежности, сачинио је Предлог извештаја о стању у науци за 2016. годину 

који садржи и предлоге мера и сугестије за наредну годину.  
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1. ОЦЕНА СТАЊА – САЖЕТАК 

 

Наука у Србији у 2016. години се може укратко представити следећим чињеницама: 

 

1. Настављена је реализација програма који су дефинисани Законом и Стратегијом научног и 

технолошког развоја 2010–2015 (у даљем тексту Стратегија НТР), и поред тога што је усвојена 

нова Стратегија научног и технолошког развоја Републике Србије за период 2016. до 2020. – 

„истраживање за иновације“ (у даљем тексту Стратегија ИИ). Као што је познато, конкурс за нови 

пројектни циклус, расписан 13. априла 2016. године, поништен је одлуком Владе Републике 

Србије од 6. маја 2016. углавном због процедуралних пропуста. У међувремену су отклоњени 

недостаци, па се очекује да почетком јесени 2017. дође до расписивања новог пројектног циклуса 

у складу са Стратегијом ИИ. 

2. Захваљујући великом ангажовању истраживачке заједнице, наука Републике Србије се високо 

позиционира на међународним ранг-листама, што недвосмислено говори о потенцијалу који 

земља има у овој области и о њеној међународној конкурентности.  На основу рангирања, више 

од 230 земаља које обавља SCImago Journal&Country Rank, Србија заузима 48. место у свету. 

Универзитет у Београду је на најпрестижнијој ранг листи универзитета „Шангајској листи“ у 

2012. години био међу првих пет стотина универзитета, а у 2013. години се померио за сто места 

и нашао се у групи универзитета који заузимају позиције између 301. и 400. места, где се налазио 

све до 2016. године, када је рангиран између 201. и 300. места. Овај успех остварен је огромним 

залагањем научника са факултета и института у саставу Универзитета у Београду. 

Позиционирање на Шангајској листи која обухвата свега два одсто светских универзитета, доказ 

је квалитета и конкурентности Универзитета у Београду. Универзитети у Нишу, Крагујевцу и 

Новом Саду први пут се ове године појављују на Шангајској ранг листи светских универзитета и 

то међу 500 најбољих универзитета из области математике, рангирани између 301. и 400. места 

(Ниш), односно 401. и 500. места (Крагујевац и Нови Сад). 

3. И поред тога што издвајања за науку и технолошки развој нису ни приближно била довољна 

остварени су значајни резултати рада на пројектима у 2016. години. Анализа постигнутих 

резултата је извршена на основу редовних годишњих извештаја које су, за финансиране пројекте, 

сачињавали одговарајући матични научни одбори. За анализу успешности научне продукције 

коришћени су библиометријски индикатори, које дефинише база Web of Science (WoS) која 

покрива највећи број најзначајнијих часописа у већини научних области. У областима друштвених 

и хуманистичких наука, за анализу су коришћени и резултати матичних одбора. На основу ове 

анализе у 2016. остварено је укупно 26.198 резултата научног рада које препознаје Правилник о 

поступку, начину вредновања и квантификованом исказивању научноистраживачких резултата 

истраживача. Графички приказ дистрибуције резултата истраживања по категоријама дат је на 

слици 4.2. Треба напоменути да у укупном броју резултата истраживања има и дупликата који су 

настали у оним случајевима када су истраживачи ангажовани на више од једног пројекта. С 

обзиром на то да се бројање резултата врши по пројектима дуплирање није било могуће избећи. 

Упоређењем броја радова из WoS базе са бројем радова истих категорија (М21+М22+М23) које су 

бројали одговарајући матични одбори утврђено је да се разликују за око 25%, што се може 

прихватити као степен дуплирања и за тај проценат би требало умањити све резултате бројања 

које су вршили МНО.  

 

Спроведена евалуација пројеката је показала да је у 2016. године објављено око 7000 научних 

радова у међународним научним часописима који се реферишу на WoS бази (тачно 6979 радова у 

WoS бази, односно 7607 радова у Scopus бази, бројање вршено 14.08.2017), што чини приближно 

1000 радова годишње на милион становника или 0.61 радова годишње по једном фул тајм 

финансираном истраживачу (11.450 ФТИ у 2016), што је у нивоу развијенијих земаља ЕУ. У истом 

периоду је остварено 315 различитих нових техничких решења и 140 патената, сојева, сорти или 

раса, на међународном или националном нивоу (М91+М92). Објављено је 49 монографија 

међународног значаја (М11) и око 6.200 радова у домаћим часописима (категорије М24, М51, М52 

и М53). Током 2016. године докторирало је 527 истраживача ангажованих на пројектима, а на 
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свим универзитетима у земљи одбрањено је 2012 докторских дисертација, чиме је у знатној мери 

увећан истраживачки хумани потенцијал земље.  

На основу анализе постигнутих резултата у 2016. години може се констатовати следеће:  

У научноистраживачким резултатима доминирају научни радови. Од укупног броја 

остварених резултата 58% чине научни радови објављени у међународним или националним 

часописима са рецензијом. Од укупног броја научних радова 39% чине радови категорије М20 

објављени у часописима које реферише база WoS, а 61% чине научни резултати објављени на 

националном нивоу. У врхунским међународним часописима – часописи који у својој области 

спадају у 30% часописа са највећим двогодишњим вредностима импакт фактора, публиковано је 

39% од укупног броја научних радова који потичу из Републике Србије (радови категорије М21), а 

који су реферисани у WoS-у. Цитираност радова који потичу из Републике Србије је у порасту али 

још увек заостаје за европским просеком. Доминантни резултати у областима друштвених и 

хуманистичких наука су радови објављени у домаћим часописима категорије М24, радови 

монографског карактера (М10) који чине 8% од свих објављених истраживачких резултата, а свега 

3,2% чине радови објављени у међународним часописима који су индексирани у WoS бази. Број 

радова објављених у међународним часописима није значајније растао током реализације текућег 

пројектног циклуса.  

 

Слика 1.1. Процентуална расподела научних резултата објављених у 2016. години по категоријама. 

Посебан проблем је категоризација резултата истраживања објављених у зборницима радова 

са домаћих научних скупова. Веома често се ти скупови од стране неких матичних одбора 

означавају као међународни, а радови објављени у овим зборницима уместо категорије М63, 

означавају категоријом М33, или што је још девијантније, као М13 или М14 (поглавље у 

монографији М11 или М12, редом). Укупан број ових резултата у 2016. години је веома велики: 

5473 (М33), 1438 (М14) и 469 (М13), слика 4.2. 

Истраживачка изврсност зависи од области истраживања. Расподела објављених радова у 

врхунским међународним часописима није униформна, нити по програмима (слике 4.3 и 4.4), нити 

по областима унутар програма. Највећи проценат објављених радова у врхунским међународним 

научним часописима остварен је у оквиру Програма основних истраживања (ОИ) – 49% , а највећи 

удео радова у врхунским међународним часописима од 72% има област физике; У програму 

интегралних и интердисциплинарних истраживања (ИИИ), проценат радова у врхунским 

међународним часописима је 32%, при чему је највећи у области Нови материјали и нанонауке 

55%. У Програму истраживања у области технолошког развоја (ТР), од укупног броја научних 

радова реферисаних у WoS-у 21% је објављено у врхунским међународним часописима. 

Број резултата који могу бити од значаја за привреду је низак. Од укупног броја свих 

остварених резултата (патенти и техничка решења) чине 2%. 315 резултата научноистраживачког 

рада су техничка решења, а 140 су патенти, сојеви, сорте или расе, на међународном или 
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националном нивоу. Највећи број ових резултата остварено је у (ТР) пројектима. Eлектроника, 

телекомуникације и информационе технологије су најуспешније области по броју и 

комерцијализацији остварених техничких решења. Биотехнологија и пољопривреда је 

најуспешнија област по броју патената. Од укупног броја патената 75% припада овој области. 

Значајан број области у оквиру програма (ТР) и програма (ИИИ) даје недовољан допринос 

реализацији нових техничких решења или патената. Неке области технолошког развоја учествују у 

истраживањима која су финансирана буџетским средствима кроз пројекте других министарстава, 

као што су области пољопривреде и заштите животне средине, енергетике, саобраћаја, урбанизма 

и грађевине, одбране итд. Резултати тих истраживања су углавном студије, истраживачке 

експертизе или други захтевани резултати. 

4. Наша земља према индексној бази GCI – Global Competitiveness Index по квалитету научних и 

истраживачких институција на међународном нивоу заузима 67. место у 2015/2016. години. 

Међутим, укупни научни потенцијал наше земље није довољно укључен у побољшање опште 

конкурентности земље. Према овој индексној бази Светског економског форума (World Economic 

Forum) Србија се у 2015/2016. налази на 94. месту од 140 земаља које овај индекс прати. Посебно 

забрињава да по капацитету земље да задржи таленте (одливу мозгова) наша земља заузима 

последње 140. место, а по капацитету земље да привуче таленте смо на 139. месту,  што јасно 

говори о малој бризи коју земља посвећује овим проблемима. Бољи резултати су забележени у 

ефикасности високог образовања и квалитету образовања у математици и природним наукама. 

Оно што посебно треба истаћи је чињеница да је број пријављених патената на милион 

становника у значајној мери порастао у односу на претходни период, тако да се Србија у овој 

категорији налази на 53. месту.  

5. Буџетска средства намењена за истраживање и развој (БСН као % БДП) требало је, према 

Стратегији НТР (2010-2015), непрекидно да расту и да у 2015. години достигну 1,05 % БДП-а, што 

није реализовано. Током претходних шест година БСН као % БДП су била испод 0,5 % (варирају у 

границама 0,36% – 0,46%, (Слика 9.1). Наведени проценат БДП-а показује значајно заостајање 

Србије у односу на земље ЕУ и неке државе из региона (Словенија, Хрватска). 
 

У Стратегији научног и технолошког развоја Републике Србије за пeриoд oд 2016. дo 2020. гoдинe, 

пројектован је пораст улагања у науку и истраживања из буџета до нивоа oд 0,6% БДП-a (у склaду 

сa рaспoлoживим срeдствимa буџeтa Рeпубликe Србиje) као и укупнa улaгaњa из свих извoрa 

финaнсирaњa која би требало да дoстигну ниво од 1,5% БДП-a. Остварење планираног пораста 

улагања у науку и истраживања пружио би основу да се oствaри визиja дa Рeпубликa Србиja 

пoдржaвa изврснoст у нaуци, као и рeлeвaнтнa истрaживaњa и инoвaтивни систeм кojи утичe нa 

eкoнoмски и друштвeни рaзвoj зeмљe. 

Систем финансирања буџетским средствима обухвата укупно 16 програма од општег интереса за 

Републику Србију, који су утврђени Законом о научноистраживачкој делатности, а који се 

пројектно финансирају након јавно спроведених конкурса/позива и селекције, по унапред 

дефинисаним правилима. Највећи део буџетских средстава (81%) се дистрибуира на истраживачке 

програме који се финансирају пројектно (Слика 9.2). Средства намењена истраживачким 

пројектима се највећим делом троше на финансирање рада истраживача (око 76% укупних 

средстава). Удео средстава усмерених у материјалне трошкове истраживања био је изузетно низак 

што је у значајној мери утицало, како на обим, тако и на квалитет истраживања, а самим тим и на 

изврсност и примену остварених резултата.  

Средства за ДМТ 2 у 2016. у укупном износу од 680.269.464 динара представљају само 4,75% 

укупног буџета за науку МПНТР за 2016, односно 23 промила (23 ‰) БДП Републике Србије. То 

значи да су директни материјални трошкови просечно по истраживачу били 4.951 РСД/месец, 

односно 165 РСД/дан. Овакав ниво финансирања директних материјалних трошкова је недовољан 

да обезбеди базичан ниво истраживања. Због тога постоји озбиљна претња да ће у блиској 

будућности доћи до престанка рада, односно прекида започетих истраживањима, што може 

изазвати несагледиве штетне последице на даљи развој Републике Србије. 
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6. Постоји велика несразмера у финансирању појединих институција и тела који се старају о науци 

у односу на обим њихових послова. За Српску академију наука и уметности и Матицу српску, 

научне институције од највишег националног значаја, издвојено је у 2016. години укупно 62,32 

милиона динара. У истој години Центар за промоцију науке финансиран је са 90 милиона 

динара, ЈУП истраживање и развој доо са 110 милиона динара, Фонд за иновациону делатност 

са 48,5 милиона динара, ЈП Нуклеарни објекти Србије са 200 милиона динара и Научно-техно-

лошки парк Београд са 45 милиона динара.  

7.  Директна буџетска подршка истраживањима се реализује и кроз програм „Истраживање и развој у 

јавном сектору” чија је реализација започела 2011. године. Ова подршка обухвата низ инвестиција 

за ревитализацију истраживања и развоја у јавном сектору у Републици Србији, укључујући 

модернизацију постојећих истраживачких капацитета и инфраструктуре, формирање нових 

научних центара, изградњу станова за младе научнике и модернизацију академске рачунарске 

мреже. Пројекти из овог програма финансирају се из кредита Европске инвестиционе банке (ЕИБ) 

и Банке за развој Савета Европе (ЦЕБ), Инструмената за претприступну помоћ Европске уније и 

средствима из буџета Републике Србије. Завршени су значајни инфраструктурни објекти: 

технолошки паркови „Београд” и „Нови Сад Фаза 1”, Централна зграда Универзитета у Новом 

Саду и станови за младе истраживаче Блок 32 на Новом Београду, објекти Истраживачке станице 

Петница и Природњачки музеј Свилајнац.  

Један од најважнијих потпројеката који се реализује у оквиру овог пројекта јесте набавка 

капиталне опреме за потребе научноистраживачких организација. Истраживачким тимовима 

(пројектни циклус 2011–2015) је одобрена набавка 3.070 комада капиталне опреме у укупној 

вредности од 53,2 милиона евра. До сада је испоручено и у научноистраживачим организацијама 

пуштено у рад укупно 1250 комада истраживачке опреме у вредности од 28,2 милиона евра. 

Важно је напоменути да је рок расположивости средстава по уговору о зајму који је закључен 

између Републике Србије и Европске инвестиционе банке истекао је 31. децембра 2015. године. 

Влада Републике Србије донела је дана 13. јуна 2016. године Закључак број 48-5555/2016 којим се 

даља реализација Пројекта, након анексирања уговора са међународним финансијским 

организација-кредиторима, поверава Канцеларији за јавна улагања Републике Србије с тим да се 

Закључком (члан 3) „ЈУП Истраживање и развој „ д.о.о. Београд обавезује да све преузете обавезе 

по закљученим уговорима реализује у предвиђеним роковима. Овим последњим чином се средства 

намењена искључиво улагању у развој науке, подршку и школовању научног кадра у Србији 

одричу научницима и студентима, и значајно смањује могућност научног рада у најширем смислу 

(практично се онемогућава). Најважније од свега јесте драстично смањење могућности младима да 

се школују у (релативно) модерним условима, да поред станова за младе истраживаче и 

опремања/оснивања неколико центара није предвиђено ни испуњење плана набавке капиталне 

опреме за истраживање нити потрошног материјала нити су предвиђена средства за повратак 

научника из иностранства, што су све били програми финансирани из ових извора.  

8. Због недостајућих средстава нису се могли реализовати у пуној мери ни остали програми од 

општег интереса (као што су подршка одржавању научних скупова у земљи, учешће наших 

научника на међународним скуповима, телима и организацијама и сл) суфинансирање издавања 

научних часописа и монографија, подршка младим талентима обдареним за научноистраживачки 

рад и др. а што је све у функцији реализације пројеката. Укупно је у 2016. години додељено 15 

стипендија истраживачима докторима наука за шестомесечно последокторско усавршавање на 

престижним институцијама у свету. Стипендирано је 612 студента на докторским академским 

студијама. Стипендиран је 31 талентовани студент и ученик. 53 млада истраживача и стипендиста 

учествовала су на скуповима у земљи и иностранству и на студијским боравцима у иностранству, 

као и другим облицима усавршавања. 398 истраживача учествовало на научним скуповима у 

иностранству са излагањем рада. 36 истраживача учествовало је на састанцима радних тела 

научних скупова у иностранству. Обезбеђено је чланство 51 НИО и удружења у међународним 

научним удружењима. 344 страна истраживача учествовала су на скуповима у земљи и по позиву 

НИО. 224 млада истраживача остварило је подршку Министарства за суфинансирање завршне 

обраде докторских дисертација. 
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9. Истраживање и иновације у Републици Србији су саставни елементи већине стратешких 

докумената који су усвојени у претходних неколико година, и самим тим, везани су за делатност 

већег броја министарстава. Мада суштинску одговорност за развој науке и иновација имају у свом 

домену сва министарства, основни послови у овој делатности су поверени Министарству 

просвете, науке и технолошког развоја. Због великог броја институција које су битне за развој 

науке и иновација и због недостатка координације међу њима укупна буџетска средства за 

подршку овој области се не користе делотворно и оптимално. Осим тога, унутар истраживачког 

система нису успостављени одговарајући управљачки механизми који обезбеђују да резултати 

истраживања нађу свој пут до конкурентног производа или услуге:  

Истраживачки систем је организован по Закону о научноистраживачкој делатности, а иновациони 

по Закону о иновационој делатности. Иновационе организације су укључене у реализацију 

научноистраживачких програма од општег интереса, а научноистраживачке организације нису 

препознате као саставни део иновационог система; 

 Највећи број научноистраживачких организација нема стратешки приступ у управљању 

истраживањима и усмеравању истраживања према иновацијама.  

 Организационе и управљачке структуре универзитета и факултета препознају две 

компоненте своје делатности, образовање и истраживање, али не и иновације.  

 Организација и управљање иновацијама није саставни део делатности највећег броја 

института, чак ни оних који значајан део прихода и сада остварују на тржишту;  

Матични научни одбори спроводе политику праћења научноистраживачког рада истраживача и 

остварених резултата на пројектима, али не и иновативне делатности.  

Фонд за иновациону делатност је у оквиру Програма сарадње науке и привреде одобрио 14 

пројеката за финансирање, уз учешће Фонда од укупно 3 милиона ЕУР. У оквиру Програма из 

области иновационе делатност, а који финансира МПНТР, у 2016 било је подржано 15 

иновационих организација које су након евалуације поднетих пројеката добили буџетска средства 

као бесповратне грантове. 

10.  Међународна сарадња се успешно одвија. О значајном обиму међународне сарадње говори и 

чињеница да је у 42,6% (видети слику 3.6) од укупног броја радова српских истраживача 

објављених у 2015. години (SCImago база) један од коаутора био странац. Настављена је 

реализација текућих и у 2016. години одобрених пројеката билатералне међународне сарадње кроз 

298 пројеката уговорених преко МПНТР и 75 пројекта које је остварила САНУ. Према 

статистичким подацима из маја 2017. године, у програму Хоризонт 2020 одобрено је за 

финансирање 143 пројеката на којима учествује 206 институција из наше земље, од чега 65 

партнера из индустрије. Институције које су успеле да привуку највише средстава су научно-

истраживачке организације Биосенс (скоро 17 милиона евра за 11 пројеката) и Институт за физику 

(преко 2 милиона евра за 4 пројекта), високообразовне институције Пољопривредни факултет у 

Београду (787.000 € за 4 пројекта) и Пољопривредни факултет у Новом Саду (709.000 € за 3 

пројекта) и Дунавнет доо (преко 2,5 милиона евра), од стране привредног сектора, Табела 7.2. 

Уговорени буџет за све одобрене пројекте је преко 40 милиона евра. Током 2017. године 

истраживач из Републике Србије (др Магдалена Ђорђевић, Институт за физику Београд) добила је 

грант Европског истраживачког савета намењен изузетним истраживачким идејама/пројектима 

које померају границе истраживања (она је други истраживач из наше земље која је добила ово 

велико признање). Поред тога, Србија учествује у Еурека пројектима (8 пројеката), COST акцијама 

(255 пројеката), НАТО програму „Наука у служби мира и безбедности“ (22 пројекта). 

Истраживачи из Србије су у CERN-у учествовали у кооперацијама ATLAS, ALICE и CMS, као и са 

истраживачким центром Дубна у Руској федерацији. Република Србија активно учествује и у свим 

регионалним иницијативама. 

11. У Републици Србији акредитовано је укупно 15 центара изузетних вредности, који су у 2016. 

години имали изузетну активност. Квантитативни извештаји резултата истраживања за 13 од њих 

указују да је у овим центрима у 2016. години укупно објављено 406 радова највишег квалитета, да 
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су ови центри носиоци 8 пројеката из програма Хоризонт 2020, 26 COST акција, и 43 пројекта 

билатералне сарадње.  

12. Јединица за управљање пројектима ЈУП „Истраживање и развој“ д. о. о. Београд основано је 

одлуком Владе Републике Србије за управљање Пројектом „Истраживaње и развој у јавном 

сектору“, као једночлано друштво. Укупна сума на располагању за реализацију овог пројекта била 

је 420,3 милиона евра. За финансирање рада ЈУП „Истраживање и развој“ у 2016. из буџета 

МПНТР издвојено је 110 милиона динара. У 2016. години готово да није било значајније 

реализације набавке опреме и потрошног материјала. Према Закључку Владе Србије из 2016. 

године ЈУП би требало да реализује преузете обавезе од око 26 милиона евра. Остатак 

неутрошеног новца, намењеног науци у Србији и њеним истраживачима, који износи око 280 

милиона евра премештен је Канцеларији за јавна улагања Републике Србије, са непознатом 

наменом.  

13. Центар за промоцију науке је у 2016. годину ушао са амбициозним плановима, посебно када су у 

питању отвореност ка грађанима и укључивање што већег броја ангажованих кроз конкурсе, као и 

кроз програм „Децентрализација промоције науке“, односно отварање 12 научних клубова у 

градовима широм Србије. Поред отварања научних клубова, Центар је наставио успешну 

реализацију својих других пројеката, као и изградњу продуктивног односа са научном заједницом, 

школама, привредом, медијима и, нарочито, локалним самоуправама.  
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2. ПРЕДЛОЗИ МЕРА И СУГЕСТИЈЕ ЗА НАРЕДНУ ГОДИНУ 

Научно-технолошки напредак земље је предуслов за бржи привредни развој, отварање нових радних 

места, пораст стопе запошљавања и општи друштвени развој. Кроз реализацију текућих истраживања 

и уз повећани обим међународне сарадње, очекује се даље унапређење научноистраживачког рада и 

иновативне делатности. Овоме ће допринети и више значајних инфраструктурних пројеката чија је 

реализација у току. Да би наука постала генератор развоја потребно је: 

1. Значајно повећање квалитета научног рада и квалитета објављених научних радова, што 

није могуће без значајног повећања средстава за научноистраживачки рад и то за: 

 

o директне материјалне трошкове (материјал, одлазак на научне скупове,...), 

o трошкове одржавања постојеће капиталне опреме и постројења (посебан програм), 

o финансирање докторских и постдокторских позиција (заустављање одлива 

мозгова), 

o хитно завршавање израде мапе пута научне инфраструктуре, и то уз укључивање 

постојећих и дефинисање нових инфраструктурних постројења и програма, и 

усмеравање свих средстава предвиђених за реализацију програма "Истраживање и 

развој у јавном сектору", укључујући она стављена на располагање Канцеларији за 

јавна улагања 2016. године, на изградњу научне инфраструктуре, и то преко 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја. (Хитно редефинисање 

односа између МНТР и ЈУП, или укидање финансирања ЈУП који тренутно не 

служи намени за коју је основано). 

 

Стагнација издвајања за науку и технолошки развој, или чак смањење средстава за науку које је 

било у 2016. години, ће битно угрозити даље напоре за унапређење научноистраживачког рада и 

иновационе делатности, наше капацитете за укључивање у Хоризонт 2020, а самим тим, и развојни 

потенцијал земље који мора да има ослонац у науци и технолошком развоју.    

 

2. Размотрити могућност формирањановог новог облика старања о науци (формирање 

фонда/агенције за науку или новог министарства које би се бавило високим школством и 

науком). То би допринелo ефикаснијем расписивању  новог пројектног циклуса, бржем 

формирању регистра истраживача, решењу питања пројектно-институционалног 

финансирања, да поменемо само неке од проблема који захтевају хитно решавање. 

 

3. Расписивање новог циклуса научних пројеката се мора извршити по хитном поступку не 

чекајући да се сви проблеми у науци најпре реше. При томе, једини услов који мора бити 

испуњен је израда регистра истраживача научних радника у Републици Србији без 

чијег постојања нема смисла ни конкурс за нови пројекти циклус, као и доношење 

пратећих докумената за конкурс о новим пројектима. 

 

4. Регистар научних радника мора бар да садржи основне биографске податке и списак 

објављених радова по категоријама. У следећој фази мора се укључити напредовање у 

истраживању, пројекти на којима су истраживачи били учесници и којима су руководили, 

како домаћим тако и међународним, број цитата без аутоцитата, Хиршов индекс, исказан 

допринос сваког од коаутора на раду, број патената, менторство наводећи име кандидата 

и наслов тезе, итд. 

 

5. Увести стимулативне мере за објављивање у истакнутим међународним часописима и 

истраживањима која су усмерена према иновацијама. У највећој могућој мери пружити 

све облике подршке талентованим и даровитим студентима и на тај начин формирати 

нову генерацију истраживача оспособљених да развију нове производе и нове 

технологије. С тим у вези:  

o поново увести статус  „Заслужан научни радник“ 
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o Донети Закон о националним наградама и признањима за научно стваралаштво. 

Годишње награде и признања додељују се истраживачима који живе и раде у 

Србији  и то: 

 Награда и признање „Милутин Миланковић“ као највиша национална 

награда и признање за изузетне доприносе научном стваралаштву у 

последњих 10 година или за целокупно животно дело. (највише до 4 

награде и до 4 признања годишње) 

 Признање „Михаило Пупин“ за изузетне научне доприносе на пољу 

технолошког развоја и иновација (највише 4 признања  годишње за 

проналаске, развој и коришћење научних резултата у увођењу иновација у 

економској пракси) 

o Истраживачима који живе и раде или су радили у иностранству додељује се 

признање: Амбасадор српске науке у свету за изузетне научне резултате 

постигнуте у  иностраним научним институцијама (такође највише 4 награде 

годишње) 

 

6. Етички кодекс и одбор за етику. Под хитно донети етички кодекс (задатак Националног 

савета) и именовати Одбор за етику, у складу са законом о НИД. 

 

7. Успостављање Фонда за подстицање истраживања који ће подржавати истраживачке и 

развојне пројекте намењене младим талентованим истраживачима, повратницима који су 

боравили на реномираним научним институцијама у свету и оснаживати сарадњу са 

научном дијаспором кроз формирање заједничких пројеката и других облика научне и 

технолошке сарадње. Фонд ће бити успостављен уз учешће буџетских и донаторских 

средстава. С тим у вези треба донаторе стимулисати за улагање у науку, бар укидањем 

пореза на донације. Поред тога, решити проблеме и препреке везане за услове под којима 

страни истраживачи могу да дођу, бораве и раде у Републици Србији и да се врате у своју, 

или трећу државу и наставе каријеру, као на пример 1) нема основа за финансирање 

страних истраживача из буџета Републике Србије; 2) неинтегрисаност универзитета има 

негативан утицај на долазну мобилност; 3) боравак страних истраживача није регулисан 

са правног аспекта; 4) не постоји систем „истраживачке визе” тако да се на истраживаче 

примењују идентичне процедуре, веома дуготрајне и компликоване, као за све странце. 

 

8. Основати Национални репозиторијум резултата научноистраживачке делатности, који би 

не само битно допринео повећању видљивости резултата истраживачког сектора већ би 

елиминисао тренутни хаос у евиденцији и вредновању резултата научног рада у 

Републици Србији. 

 

9. Знатно редуковати примену тендерске процедуре за набавке у научноистраживачкој 

делатности. 

10. Унапредити финансирање и инвестиционо опремање центара изврсности тако да могу 

бити саставни део европске мреже центара изврсности. Довршити изградњу и опремање 

других центара предвиђених постојећим програмима јачања инфраструктуре и 

Стратегијом ИИ (Центар изврсности Универзитета у Крагујевцу, Наноцентар и други 

центри чија је изградња започета, а који имају истраживачки потенцијал и повезују више 

истраживачких институција). Успоставити регистар истраживачке опреме са  

дефинисаним условима коришћења, оперативном подршком за функционисање и 

сервисирање.  Истраживачку опрему учинити доступном и малим и средњим предузећима 

и другим корисницима, посебно новооснованим предузећима учесницима програма 

подршке за иновације.  

 

11. Унапредити финансирање Српске академије наука и уметности и Матице српске.  
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12. Сарадња Србије са Европском организацијом за нуклеарна истраживања (ЦЕРН) треба да 

се одвија паралелно кроз: (а) истраживања у физици везана за експерименте у ЦЕРН-у, и 

(б) испоруку роба и пружање услуга ЦЕРН-у и развој акцелераторских технологија у 

Србији. У вези с тим, подржава се намера Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја да предложи Влади да се о ове две компоненте сарадње, које треба да буду 

избалансиране, стара посебна комисија састављена од представника тог министарства, 

Министарства привреде, Министарства финансија, Министарства спољних послова и 

Привредне коморе, која би о томе подносила годишње извештаје Влади. Главни циљ 

формирања и рада те комисије треба да буде да помогне да сарадња Србије са ЦЕРН-ом 

што пре постане обострано корисна, а тиме и дугорочно одржива. 

 

13. Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Министарство привреде, 

Министарство за заштиту животне средине и Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења 

и нуклеарну сигурност, треба да успоставе строгу заједничку контролу рада Јавног 

предузећа "Нуклеарни објекти Србије" (НОС), и то у складу са Уредбом о мерама 

безбедности нуклеарних објеката и нуклеарних материјала и Уредбом о утврђивању 

програма нуклеарне сигурности и безбедности. Први кораци у том послу треба да буду 

захтеви НОС-у да у кратком року изради и поднесе (а) извештај о стању радијационе и 

нуклеарне сигурности и безбедности на локацији "Винча", и (б) програм и план решавања 

релевантних проблема, са посебним освртом на могућност обнављања њиховог 

финансирање кроз ИПА пројекте и сарадњу са Међународном агенцијом за атомску 

енергију. На основу добијених докумената, та три министарства и Агенција требало би да 

поднесу Влади на разматрање и усвајање заједнички предлог за трајно решавање тих 

проблема, и да потом детаљно прате реализацију донете одлуке. 
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3. ПОЛОЖАЈ СРПСКЕ НАУКЕ  НА МЕЂУНАРОДНОМ НИВОУ  

3.1. Рангирање земље на бази научне продукције.  

Истраживачки развојни и иновациони потенцијал неке земље је у непосредној зависности од 

броја истраживача, квалитета и резултата истраживања, истраживачке инфраструктуре и нивоа 

финансијских улагања. Оцену стања науке у Србији је потребно ставити у општи контекст у коме 

се земља налази, сагледати међународну видљивост остварених резултата и ниво средстава која 

се улажу у науку и истраживање. Анализу стања науке у Републици Србији започињемо приказом 

позиционирања наше науке у неким међународним индексним базама.   

На основу глобалног рангирања истраживања које обавља часопис SCImago Journal&Country 

Rank, Србија је у 2015. години била на 48. (исто као и 2011. године) месту од укупно 239 земаља. 

Остварени H-индекс наше науке има вредност од 118, који је још увек знатно нижи од индекса 

које достижу развијене земље и неке земље из окружења (Словенија, Хрватска, Мађарска). 

Неопходно је нагласити да Србија континуирано остварује повећање свог удела у светској науци, 

у региону источне Европе, као и број публикованих радова који се цитирају. По научној 

продукцији међу земљама источне Европе Србија је на седмом месту испод Руске федерације, 

Пољске, Чешке републике, Румуније, Мађарске и Украјине, слика 3.1. 

 

 

Слика 3.1. Ранг-листа земаља Источне Европе по броју објављених научних чланака у 2015 години. Извор 
SCImago_2015. 

Приказ научне продукције српских истраживача у последњих десет година дат је на слици 3.2. 

Пребројавање је вршено 14. августа 2016. године коришћењем WoS и SCOPUS индексних база.  

WoS (Web of Science, издавач Thomson Reuters Scientific Inc, Philadelphia) индексна база1 обухвата 

13.848 научних часописа међу којима и 23 домаћа научна часописа (+23 домаћа научна часописа који 

су на листи чекања да буду укључени у ову базу. Они су на тзв. Emerging Sources Citation Index –

(ESCI) листи часописа). SCOPUS индексна база (издавач Elsevier) тренутно обухвата 22.794 научних 

часописа из природних, техничких, медицинских и друштвених наука од којих је 3.643 са потпуно 

                                                 
1 Web of Science садржи:  

(1) три цитатна индекса -1. SCIexpanded – Science Citation Index Expanded – за 2016 годину обухвата 8833 

наслова часописа; 2. SSCI – Social Science Citation Index – за 2016 годину обухвата 3241 наслова часописа и 3. 

AHCI – Arts and Humanities Citation Index – за 2016. годину обухвата 1774 наслова часописа.  
(2) две секције зборника радова са конференција: – 1) CPCI-S Conference Proceedings Citation Index – Science и 

2) CPCI-SSH Conference Proceedings Citation Index – Social Science & Humanities 
(3) две секције Journal Citation Reporta (JCR): -1) JCR Science Edition и 2) JCR Social Sciences Edition 
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отвореним приступом. Ова база обухвата 70 домаћих научних часописа. Списак домаћих научних 

часописа који су укључени у поменуте индексне базе дат је у Прилогу. 

 

Слика 3.2. Број чланака српских истраживача у WoS и SCOPUS индексним базама у последњих 10 година. 

С обзиром на то да SCOPUS индексна база обухвата 60% више часописа од WoS базе природно је за 

очекивати да ће број радова српских истраживача бити већи у SCOPUS бази (628 више у односу на 

WoS базу у 2016 години, што је нешто мање од 9% разлике) у односу на WoS базу. Анализе научне 

продукције српских научника у последњих неколико година показују да је око 40% домаће 

истраживачке продукције могуће пратити у наведеним индексним базама, а да око 60% резултата 

научноистраживачког рада објављених у домаћим часописима, монографијама или зборницима 

радова са научних скупова, није „видљиво“. Сумарни приказ истраживачких резултата постигнутих у 

2016. години је дат у наредном поглављу овог извештаја. Наведимо овде само да је укупан број 

научних резултата у 2016, без дупликата, око 21.000 и узимајући да у Србији имамо око 12.000 

истраживача финансираних на пројектима долазимо до просечне вредности од 1,75 објављеног рада 

на годишњем нивоу по истраживачу, што свакако не представља изузетну или ни прекомерну 

продукцију. С друге стране, у 2016. години објављено је око 7000 научних радова у међународним 

научним часописима који се реферишу на WoS бази (тачно 6979 радова у WoS бази, односно 7607 

радова у Scopus бази, бројање вршено 14.08.2017), што чини приближно 1000 радова годишње на 

милион становника или 0.61 радова годишње по једном фул тајм финасираном истраживачу (11.450 

ФТИ у 2016), што је у нивоу развијенијих земаља ЕУ. 

На слици 3.3 дат је приказ броја радова по годинама у научним дисциплинама у којима су српски 

истраживачи најплоднији.  

 

Слика 3.3. Број објављених радова српских истраживача по научним дисциплинама у периоду 2011-2015. 
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Као што се са слике 3.3 види највише радова се објави из области медицинских, електротехничких и 

телекомуникационих наука. Традиционално значајну продукцију имају и математичке науке. 

Интересантно је што су поједине научне дисциплине имале нагли скок у продуктивности, што је 

посебно приказано на слици 3.4.  

 

Слика 3.4. Број чланака српских научника у неколико научних дисциплина које су имале изразит скок 
продуктивности у 2012. години 

У случају физике елементарних честица пораст продуктивности у 2012. години је лако објашњив јер 

је средином те године дошло до открића честице која је коегзистентна са Хигсовим бозоном, што је 

изазвало лавину публикација у овој области. У осталим областима: општа медицина, 

мултидисциплинарно инжењерство и металургија уочени пораст се врло лепо описује порастом 

објављених радова српских истраживача у лажним часописима HealthMED, ТТЕМ и Metalurgia 

International, два босанска и један румунски часопис, који су избачени из WoS и SCOPUS базе 2012. и 

2013. године јер се радило о лажним часописима. Објављивање радова у овим часописима је на време 

санкционисано. Наиме, ови радови нису били признавани приликом избора у научна звања нити су 

узимани у обзир као резултати пројеката. 

Упоређење продуктивности и квалитета српских истраживача у односу на суседне земље дато је на 

слици 3. 5.  

Србија је рангирана на 78. место од 239 земаља према h-индексу2 земаља. Са слике 3.5(г) се види да у 

погледу h-индекса (квалитета) још увек видно заостајемо у односу на суседне и друге источно 

Европске земље.  

Као што се види из датог прегледа наша наука бележи одличан рејтинг у свету упркос чињеници да 

су издвајања за науку веома ниска, што сведочи о изузетном ангажовању научне заједнице. Низак 

ниво издвајања за науку и технолошки развој (0.3–0.4% БДП), који је знатно нижи од европског 

просека не пружа могућност за даљи развој науке нити за знатнији утицај науке на технолошки развој 

земље. С тим у вези може се закључити да је квантитет преовлађујући индикатор српског 

истраживачког и развојног сектора. 

 

                                                 
2 h-индекс је број радова (h) који имају бар h цитата. Овај индекс повезује продуктивност и импакт објављених 
научних радова. Може да се дефинише за земљу, за научни часопис или за истраживача. 
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а) Број радова на 1000 становника (WoS база) б) Број цитата по раду (SCOPUS база)  

 

 

 

в) Број објављених радова упоређених са БНД г) Хиршов индекс неколико суседних земаља 

Слика 3. 5. Продуктивност и квалитет публикација српских истраживача у односу на суседне земље. 

Недостатак средстава за истраживања се у великој мери надокнађује путем међународне сарадње 

којом се трошкови истраживања преносе на стране партнере. Из тог разлога је и број објављених 

резултата у колаборацији са страним коауторима у сталном порасту и у 2015. години достигао је 

42,6%, слика 3. 6. 

 

Слика 3. 6. Процентуални удео чланака српских аутора реализованих кроз међународну сарадњу. 
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3.2. Рангирање земље на бази опште и специфичне конкурентности.  

Наша земља према индексној бази GCI – Global Competitiveness Index по квалитету научних и 

истраживачких институција на међународном нивоу заузима 67. место у 2015/2016 години. Међутим, 

укупни научни потенцијал наше земље није довољно укључен у побољшање опште конкурентности 

земље. Према овој индексној бази Србија се у 2012/13. налазила на 95. месту у свету, 2013/14. 

године је пала на 101. место од укупно 148 земаља, а 2015/2016. се налази на 94. месту од 140 

земаља које овај индекс прати. У табели 3.1. дат је преглед неких карактеристичних индикатора 

који су посредно, или непосредно, везани за науку, високо образовање и технолошки развој.  

Табела 3.1. Индекси конкурентности (делимичан преглед индикатора) за Србију за 2012/13, 2013/14. и 
2015/16. годину (GCI Global Competitiveness Index) 

 Индекс 2012/13 2013/14 2015/16 

1. глобални индекс компетентности – Србија 95 101 od 148 94 od 140 

2. ефикасности високог образовања  85 83 79 

3. квалитет образовног система 111 111 110 

4. квалитет образовања у математици и природним 

наукама 

60 55 48 

5. капацитет земље да задржи таленте – „одлив мозгова“ 125 146 140 

6. капацитет земље да привуче таленте  141 147 139 

7. трансфер технологије 123 115 110 

8. заштита интелектуалне својине 116 115 129 

9. капацитет за иновације 120 133 132 

10. број пријављених патената на милион становника 119 53 53 

11. квалитет научних и истраживачких институција  67 66 67 

12. сарадња универзитета и индустрије 99 104 95 

13. расположивост научника и инжењера 78 85 82 

 

Као што се може видети из кратког прегледа датог у табели 3.1, по „одливу мозгова“ наша земља 

убедљиво заузима последње место, што јасно говори о малој бризи коју земља посвећује овој 

области. Известан пораст је забележен у ефикасности високог образовања и квалитету образовања у 

математици и природним наукама. Оно што посебно треба истаћи је чињеница да је у нашој земљи 

број пријављених патената на милион становника у значајној мери порастао, у односу на претходни 

период.  

Графички приказ глобалне конкурентности Србије и неких суседих земаља дат је на слици 3.7. 

 

Слика 3.7. Глобални индекс конкурентности Србије и околних земаља. 

Квалитет образовног система и научних институција у Србији упоређен са суседним земљама 

илустрован је на слици 3.8. 
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Слика 3.8. Индикатори конкурентности везани за образовни и научни сектор. 

Неки од индикатора конкурентности заслужују да буду, ако не детаљно анализирани, онда бар 

поменути. Наиме, чуди да квалитет образовног система сврстава Албанију на високо 28. место, Црну 

Гору на 58, а Србију тек на 110. место од 140 земаља. Чуди и податак да је Црна Гора по квалитету 

научних и истраживачких институција на 65. (не знамо да ли оне тамо уопште постоје), а Србија на 

67. месту. Посебно је упадљиво да квалитет образовања у математици и природним наукама 

позиционира Албанију на 28, Црну гору на 39, а Србију на 48. место. 

Капацитет за иновације. Капацитет за иновације се у глобалном индексу конкурентности процењује 

на бази следећих елемената: 

 Способности постојећих привредних субјеката за развој новог дизајна или нових врхунских 

производа са додатом вредношћу како би успели да одрже конкурентност;  

 Стварање новог окружења које ће бити подржано од стране оба: јавног и приватног сектора. 

То значи довољно улагања у истраживање и развој, нарочито од стране приватног сектора;  

 Присуство висококвалитетних научноистраживачких институција које могу генерисати 

основна знања потребна да се изграде нове технологије;  

 Широка сарадња у истраживању и технолошком развоју између универзитета и индустрије; и  

 Заштита интелектуалне својине. 

Графички приказ капацитета за иновације Србије и околних земаља, заједно са бројем патентних 

пријава дати су на сликама 3.9 и 3.10. 
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Слика 3. 9. Капацитет за иновације Србије и околних земаља према GCI 

 

 

 

Слика 3.10. Број пријављених патената на милион становника у 2015. (горе) и укупан број 
пријављених патената у 2015. (доле) у Србији и околним земљама. 
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4. АНАЛИЗА  ОСТВАРЕНИХ РЕЗУЛТАТА  НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА У 2016. 

4.1. Анализа резултата рада на пројектима 

 У 2016. години укупно је финансирано 778 пројеката, од којих је 395 из области основних 

истраживања (ОИ), 275 из области технолошког развоја (ТР) и 110 пројеката интегралних и 

интердисциплинарних истраживања (ИИИ). Расподела броја пројеката по научним дисциплинама 

дата је на слици 4.1. 

 

Слика 4.1. Расподела броја пројеката финансираних од стране МПНТР по научним дисциплинама 

Као што се са слике 4.1 види, највише пројеката има из области медицинских наука (74), затим из 

биотехнологија и пољопривреде (72) и хемије (61), а најмање из информационих и комуникационих 

технологија (8).  

На слици 4.2 дат је графички приказ резултата научноистраживачког рада у 2016. години по 

категоријама резултата. Приказани подаци добијени су од матичних одбора. Укупан број објављених 

резултата највише категорије (М21+М22+М23=8814) се разликује од пребројавања истих резултата, 

на пример WoS базе (6979) за 1835 радова. Ова разлика (око 25%) потиче од понављања при 

пребројавању (дупликата) оних резултате који су заједнички за два или више пројеката  

Као што се са слике 4.2 види највише објављених резултата је категорије М33 (рад са међународног 

научног скупа штампан у целини), затим следе радови категорије М23 и М21. Доминација М33 

радова вероватно потиче из већ устаљене праксе да се сваки скуп организован у земљи проглашава 

међународним скупом, па је отуда и број радова реферисаних на овим скуповима највећи. На исечку 

слике 4.2 приказана је дистрибуција резултата категорије М10, којих је у 2016. години укупно било 

2197. Види се да је међу овим резултатима највише оних категорије М14 (монографска 

студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значаја), преко 65%. 

Укупан број монографија међународног значаја је 49. Опште је познато да је највише девијантног 

понашања уочено у категоризацији радова из М10. Наиме, матични одбори су различито 

категорисали ове радове када се радило о приказу индивидуалних доприноса кандидата приликом 

њиховог избора у звања и оних када се радило о резулттима на пројектима. Израдом регистра 

истраживача ће се ова пракса санкционисати. 
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Слика 4.2. Расподела резултата објављених у 2016. години по категоријама 

Расподела радова највише категорије (М21, М22, М23 и М24) по научним дисциплинама дата је на 

слици 4.3.  

 

Слика 4.3. Расподела радова највише категорије објављених у 2016. години по научним дисциплинама 
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Као што се са слике 4.3 види, преко 50% свих објављених радова је категорије М21 само у физици, 

новим материјалима и нанонаукама и хемији. У биологији, математици, медицини и биомедицини је 

преко трећине М21 радова, а у друштвеним и хуманистичким наукама доминирају М24 радови 

објављени у домаћим часописима. Расподела М21 и М24 радова по научним дисциплинама дата је на 

сликама 4.4 и 4.5.   

 

Слика 4.4. Расподела М21 радова по научним дисциплинама 

 

Слика 4.5. Расподела М24 радова по научним дисциплинама 

Као што се са слика 4.4 и 4.5 види највише резултата М21 и М24 категорије реализовано је у 

пројектима основних истраживања, при чему се радови М21, М22 и М23 категорије доминантно на 

пројектима из природних наука, а категорије М24 из друштвено хуманистичких наука.  
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На слици 4.6 приказана је дистрибуција радова објављених у 2016. години у домаћим часописима 

националног значаја (М51) по научним дисциплинама. У овом случају највише М51 радова имају 

пројекти технолошког развоја, а међу пројектима основних истраживања веома мало је радова ове 

категорије у природним наукама.  

 

Слика 4.6. Расподела М51 радова по научним дисциплинама 

Интересантно је поменути да је број резултата научноистраживачког рада у 2016. години категорије 

М91 и М92 (реализован патент, сој, сорта или раса на међународном и домаћем нивоу, редом) у 

научним дисциплинама биологија и пољопривреда и то 29 од 34 у М91 и 76 од укупно 106 у М92. 

Расподела резултата М80 (техничка решења) и М90 по дисциплинама је дата на слици 4.7. 

На основу анализе постигнутих резултата у 2016. години, приказаних на претходним илустрацијама, 

може се констатовати следеће:  

У научноистраживачким резултатима доминирају научни радови. Од укупног броја остварених 

резултата 58% чине научни радови објављени у међународним или националним часописима са 

рецензијом. Од укупног броја научних радова 39% чине радови категорије М20 објављени у 

часописима које реферише база WoS, а 61% чине научни резултати објављени на националном нивоу. 

У врхунским међународним часописима – часописи који у својој области спадају у 30% часописа са 

највећим двогодишњим вредностима импакт фактора, публиковано је 39% од укупног броја научних 

радова који потичу из Републике Србије (радови категорије М21), а који су реферисани у WoS-у. 

Цитираност радова који потичу из Републике Србије је у порасту али још увек заостаје за европским 

просеком. Доминантни резултати у областима друштвених и хуманистичких наука су радови 

објављени у домаћим часописима категорије М24, радови монографског карактера (М10) који чине 

8% од свих објављених истраживачких резултата, а свега 3,2% чине радови објављени у 
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међународним часописима који су индексирани у WoS бази. Број радова објављених у међународним 

часописима није значајније растао током реализације текућег пројектног циклуса.  

Истраживачка изврсност зависи од области истраживања. Расподела објављених радова у 

врхунским међународним часописима није униформна, нити по програмима (слике 4.3 и 4.4), нити по 

областима унутар програма. Највећи проценат објављених радова у врхунским међународним 

научним часописима остварен је у оквиру Програма основних истраживања (ОИ) - 49% , а највећи 

удео радова у врхунским међународним часописима од 72% има област физике; У програму 

интегралних и интердисциплинарних истраживања (ИИИ), проценат радова у врхунским 

међународним часописима је 32%, при чему је највећи у области Нови материјали и нанонауке 55%. 

У Програму истраживања у области технолошког развоја (ТР), од укупног броја научних радова 

реферисаних у WoS-у 21% је објављено у врхунским међународним часописима. 

Број резултата који могу бити од значаја за привреду је низак. Од укупног броја свих остварених 

резултата (патенти и техничка решења) чине 2%. 315 резултата научноистраживачког рада су 

техничка решења, а 140 су патенти, сојеви, сорте или расе, на међународном или националном нивоу. 

Највећи број ових резултата остварено је у (ТР) пројектима. Eлектроника, телекомуникације и 

информационе технологије су најуспешније области по броју и комерцијализацији остварених 

техничких решења. Биотехнологија и пољопривреда је најуспешнија област по броју патената. Од 

укупног броја патената 75% припада овој области. Значајан број области у оквиру програма (ТР) и 

програма (ИИИ) даје недовољан допринос реализацији нових техничких решења или патената. Неке 

области технолошког развоја учествују у истраживањима која су финансирана буџетским средствима 

кроз пројекте других министарстава, као што су области пољопривреде и заштите животне средине, 

енергетике, саобраћаја, урбанизма и грађевине, одбране итд. Резултати тих истраживања су углавном 

студије, истраживачке експертизе или други захтевани резултати. 

 

Слика 4.7. Расподела М80 и М90 радова по научним дисциплинама 
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4.2. Број одбрањених докторских теза 

Број одбрањених докторских теза у последње три године на универзитетима у Србији приказан је у 

Табели 4.1. До ових података дошли смо захваљујући законској обавези Факултета и универзитета о 

депоновању доктората у репозиторијум Универзитетске библиотеке са отвореним приступом. 

Захваљујемо се Биљани Урошевић из РЦУБ-а која нам је наведене податке доставила. 

 

Табела 4.1. Број одбрањених докторских теза у последње три године на универзитетима у Србији 

Универзитет 2014 2015 2016 2017 Укупно 

Државни универзитет у Новом Пазару   3  3 

Европски универзитет  2   2 

Универзитет “Џон Незбит” 11 13 34 5 63 

Универзитет „Алфа БК“  2 14  16 

Универзитет Едуконс  9 26 4 39 

Универзитет Метрополитан 1 1   2 

Универзитет одбране 7 11 20  38 

Универзитет Привредна академија у Новом Саду 6 20 30 5 61 

Универзитет Сингидунум 3 11 54 4 72 

Универзитет у Београду 589 669 1133 11 2402 

Универзитет у Крагујевцу 89 102 118 15 324 

Универзитет у Нишу 74 127 137  338 

Универзитет у Новом Саду 134 245 347 20 746 

Универзитет у Приштини – Косовска Митровица 21 13 29 1 64 

Универзитет уметности у Београду 22 41 55 11 129 

Универзитет Унион 1 8 6  15 

Универзитет Унион Никола Тесла  2 6  8 

Укупно 958 1276 2012 76 4322 

Графичка илустрација података из Табеле 4.1 дата је на слици 4.8. Као што се са слике 4.8 види 

највише је одбрањено докторских дисертација на Београдском универзитету при чему је тај број 

удвостручен у 2016. години у односу на претходне године. До овог наглог скока дошло је због 

законске обавезе да се до 01.10.2016. године одбране докторске тезе за студенте који нису уписивали 

докторске студије (стари систем са магистратурама и докторатима).  

Укупан број одбрањених теза у периоду 2104–2016. је 4246. Имајући у виду важећу стратегију 

образовања која предвиђа до 200 теза годишње на милион становника (Србија има 7,2 милиона 

становника х 200 х 3=4320), број одбрањених теза у протеклих три године је у пуној сагласности са 

стратегијом.   

Подаци о одбрањеним докторских дисертацијама у 2016. години на бази извештаја матичних одбора 

дати су на слици 4.9. Укупан број одбрањених теза у 2016. је према овим подацима само 527, што 

значи да велики број дисертација одбрањен у 2016. години није био финансиран у оквиру пројектног 

циклуса. Највише теза одбрањено је на пројектима технолошког развоја, а готово подједнако на 

пројектима ОИ и ИИИ. У оквиру ОИ пројеката највише теза је одбрањено у оквиру друштвено 

хуманистичких наука.  Више о докторским студијама може се наћи у поглављу 8.8. 
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Слика 4.8. Расподела броја одбрањених докторских дисертација по универзитетима у периоду 2014–2016. 

 

  

Слика 4.9. Расподела одбрањених докторских дисертација у 2016. по научним дисциплинама по 
извештајима МО 

 

 



27 

5. ИНОВАЦИОНА ДЕЛАТНОСТ 

У скоро свим аспектима иновација и трансфера технологија Србија има ограничен капацитет. Као 

што се може видети из података датих у Табели 5.1, патентна активност у протеклој години је 

порасла у односу на 2015. Али је и даље не ниском нивоу у односу на претходне године  

Табела 5.1. Статистички подаци о патентима у Србији 2014–2016. године 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Пријава патената, домаћи подносиоци 191 201 201 178 191 

Пријаве малих патената, домаћи подносиоци 75 71 65 58 55 

Регистровани патенти домаћих подносилаца 79 78 62 62 50 

Регистровани мали патенти, домаћи 
подносиоци 

61 47 50 30 36 

Структура патентних пријава у 2016. години је приказана на слици 5.1. 

 

Слика 5.1. – Структура пријава 

У 2016. поднета је и 61 пријава малих патената, 20 захтева за признање сертификата о додатној 

заштити лекова (19) и средстава за заштиту биља (1). Домаћи подносиоци су поднели Заводу као 

заводу примаоцу 15 пријава за међународну заштиту проналазака путем PCT руте, 21 пријаву за 

међународну заштиту дизајна путем Хашког система и 238 захтева за међународну заштиту жига 

путем Мадридског система. У току протекле године поднета су 4 захтева за установљење ознаке 

географског порекла. Поднета је 231 пријава Заводу за уношење у евиденцију и депоновање 

ауторских дела и предмета сродних права. 

Према последњем извештају Глобалног индекса иновативности који рангира земље по њиховом 

капацитету иновативности и успешности иновација, Србија је у прошлој години заузела 65. позицију 

од 128 земаља. У последње три године није направљен значајан помак у погледу позиције (67. место 

у 2014, односно 63. место у 2015. години), док се индекс иновативности креће углавном испод цифре 

37, слика 5.2. Извештај припремају универзитет Корнел, INSEAD и Светска организација за 

интелектуалну својину, а анализа се заснива на бројним изворима, укључујући податке Светске банке 

и Светског економског форума. 
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Слика 5.2. – Рангирање земаља по Индексу иновативности 

Према главних 7 показатеља (институције, људски капитал и истраживање, инфраструктура, 

софистицираност тржишта, софистицираност пословања, производи знања и технологија, производи 

креативног рада), Србија се не истиче ни по доброј ни по лошој позицији (ако изузмемо показатељ 

софистицираности тржишта који обухвата заштиту малих инвеститора, ниво тржишне 

капитализације, улагања ризичног капитала и друге индикаторе, где заузима незавидно 109. место), 

слика 5.3.  

 

Слика 5.3 – Позиција Србије према појединачним показатељима Глобалног индекса конкурентности 

Појединачни показатељи показују значајне разлике у покретачима иновативности Србије. Остварена 

је задовољавајућа 44. позиција код показатеља броја домаћих патентних пријава и броја PCT пријава 

резидената у односу на паритет куповне моћи. Међутим, када видимо да се Србија котира високо по 

броју научних и техничких публикација у односу на паритет куповне моћи, налазећи се чак на 8. 

месту, може се доћи до закључка да патентирање и даље није кључни продукт научноистраживачког 

рада. Да постоји значајан простор за повећање патентних пријава говори и податак да по уделу 

дипломираних студената у инжењерским дисциплинама према укупном броју дипломираних 

студената Србија заузима високу 21. позицију. Ниво сарадње универзитета и привреде у области 
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истраживања није повољно оцењен, те се ту Србија нашла на ниском 89. месту. С друге стране, по 

уделу БДП-а који се издваја за истраживање и развој, Србија је на двоструко вишој позицији и 

заузима 44. место. Имајући у виду стратешко опредељење Србије за даље увећање улагања у 

истраживање и развој, овде се може очекивати и бољи пласман у наредном периоду. 

Током 2016. настављене су активности везане за финансирање и организацију иновационе делатности 

и трансфера технологије и то кроз:  

1. Фонд за иновациону делатност  

2. Програме из области иновационе делатности, пројеката које финансира  Министарство 

просвете науке и технолошког развоја. 

Активности су се одвијале паралелно и независно. 

5.1. Фонд за иновациону делатност  

Фонд за иновациону делатност (у даљем тексту: Фонд) је посебно правно лице основано Законом о 

иновационој делатности („Службени гласник РС”, бр. 110/05, 18/10 и 55/13 – у даљем тексту: Закон). 

Уписан је код Агенције за привредне регистре под матичним бројем 20154691, ПИБ 104403200 – 

решење о регистрацији БД 117351. 

Делатност Фонда за иновациону делатност 

Фонд обавља послове у вези са финансирањем припреме, реализације и развоја програма, пројеката и 

других активности у области спровођења иновационе политике, а нарочито: 

 стручне и друге послове у вези са прибављањем средстава Фонда, управљањем тим 

средствима и њиховим коришћењем 

 посредовање у вези са финансирањем иновационе делатности из средстава међународних 

организација, финансијских институција и тела, као и домаћих и страних правних и физичких 

лица, нарочито у областима науке и технологије које стратешки документи утврде као 

приоритетне 

 вођење базе података о програмима, пројектима и другим активностима у области 

иновационе делатности које Фонд финансира, као и потребним и расположивим 

финансијским средствима за њихову реализацију 

 успостављање сарадње са међународним и домаћим финансијским институцијама и другим 

правним и физичким лицима ради финансирања иновационе делатности, у складу са 

иновационом политиком и другим стратешким плановима и програмима, као и закљученим 

међународним уговорима за намене утврђене Законом. 

У складу са Законом, Фонд остварује приход из: 

 средстава буџета Републике Србије; 

 донација, прилога, поклона и помоћи; 

 средстава остварених по основу реализације иновације чији је развој Фонд финансирао, а у 

складу са уговором одређеним правима на интелектуалну и другу својину; 

 средстава остварених по основу продаје свог удела у власништву привредног друштва и 

других организација, а оствареног улагањем Фонда у развој иновација; 

 прихода остварених на основу међународне билатералне и мултилатералне сарадње на 

програмима, пројектима и другим активностима у области иновационе делатности; 

 прихода од управљања слободним новчаним средствима Фонда; 

 других извора, у складу са законом. 

Средства Фонда користе се за финансирање иновационе делатности, а нарочито за: 
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 улагања у реализацију и пласман тржишно оријентисаних иновација новооснованих 

привредних субјеката; 

 подстицање иновативности у приоритетним областима науке и технологије; 

 остваривање делатности Фонда. 

Фонд може учествовати и у суфинансирању програма, пројеката и других активности за подстицање 

иновативности у приоритетним областима науке и технологије, ако их организују и финансирају 

међународне организације, финансијске институције и тела или друга страна и домаћа правна и 

физичка лица. 

Фонд врши своје пословање по принципима друштвене одговорности и одрживог развоја и води 

рачуна о безбедности и здрављу на раду, као и заштити животне средине. 

Програми финансирања Фонда за иновациону делатност у 2016. години 

У току 2016. године Фонд за иновациону делатност је своје активности спроводио кроз четири 

програма  

 Програм раног развоја (Mini Grants Program) и Програм суфинансирања иновација (Matching 

Grants Program) 

 Програм трансфера технологије 

 Програм сарадње науке и привреде 

 Програм за развој предузећа и иновације Западног Балкана (Western Balkan Enterprise 

Development and Innovation Facility – WB EDIF) 

Програм раног развоја (Mini Grants Program) и Програм суфинансирања иновација (Matching 

Grants Program) 

Програм раног развоја (Mini Grants Program) је намењен приватним микро и малим предузећима у 

раним фазама развоја, која поседују технолошку иновацију и имају потенцијал за стварање нове 

интелектуалне својине, као и јасну тржишну потребу. Циљ Програма раног развоја је подстицање 

иновативних компанија заснованих на знању, тако што ће обезбедити финансирање тржишно 

оријентисаних иновативних технологија и услуга са високим потенцијалом комерцијализације. 

Пројекат са којим се аплицира за Програм раног развоја мора бити планиран за период од 12 месеци 

и може бити из свих поља науке и технологије, у свим индустријским секторима. Подносилац 

Пријаве мора бити приватно микро или мало предузеће, основано у Србији, пре не више од 3 (три) 

године, у време пријаве, са већинским српским власништвом. Кроз овај програм, Фонд додељује 

суфинансирање у максималном износу до 80.000 евра по пројекту и може обезбедити максимално до 

85% укупног буџета пројекта, уз обавезно суфинансирање од стране конзорцијума у износу од 

минимум 15% укупног буџета пројекта. 

Програм суфинансирања иновација (Matching Grants Program), има за циљ повећање улагања 

приватног сектора у пројекте технолошког развоја и комерцијализације за нове и унапређене 

производе и услуге. Програм суфинансирања иновација намењен је да помогне предузећима која 

настоје да обезбеде значајна финансијска средства за развојни циклус и покривање високих трошкова 

за пренос истраживања у комерцијално одржив производ. Поред тога, Програм суфинансирања 

иновација ће помагати предузећима у развоју активности везаних за истраживање и развој, у 

успостављању сарадње са стратешким партнерима из приватног сектора и партнерима за 

истраживање и развој. 

Подносиоци Пријава су приватна, микро, мала и средња предузећа, основана у Србији, која поседују 

технолошку иновацију или потенцијал за стварање нове интелектуалне својине, конкурентску 

позицију на глобалном/локалном нивоу и јасну тржишну потражњу. Кроз овај програм, Фонд 

додељује суфинансирање у максималном износу до 300.000 евра по пројекту и може обезбедити 

максимално до 70% укупног буџета пројекта, уз обавезно суфинансирање од стране конзорцијума у 



31 

износу од минимум 30% укупног буџета пројекта. Максимални период имплементације за 

финансиране пројекте је до 24 месеца. 

У оквиру овог програма кључне активности у 2016. години су: 

 Током прва два квартала 2016. године, Фонд је радио на завршним активностима финалног 

надзора имплементације (контрола финалних извештаја) финансираних пројеката кроз 

Програм раног развоја и Програм суфинансирања иновација који су се финансирали кроз 

Пројекат подршке иновацијама у Србији (Innovation Serbia Project, IPA I 2011, компонента 2 – 

Support Human Capital Development Research); 

 У 2016. години обављена је независна финансијска ревизија Пројекта подршке иновацијама у 

Србији. Извештај о ревизији за 2015. и 2016. годину је достављен Светској банци;  

 Фонд је у фебруару 2016. године урадио завршни извештај о имплементацији Пројекта 

подршке иновацијама у Србији кога је у складу са Уговором о ЕК Гранту бр. ТФ011257 

потписаног 5. децембра 2011. године послао Светској банци; 

Средства за наставак спровођења Програма раног развоја и Програма суфинансирања иновација 

обезбеђена су према Споразуму о зајму за Пројекат за унапређење конкурентности и запошљавања за 

период 2016–2018. године. Међутим, како ова средства у 2016. години нису била опредељена у 

буџету Републике Србије, Фонд у 2016. години није био у могућности да спроведе нове јавне позиве 

у оквиру ова два програма. Фонд је у 2016. години радио на ревизији приручника за Програм раног 

развоја и Програм суфинансирања иновација у сарадњи са Светском банком, која, према одредбама 

Уговора о зајму за Пројекат за унапређење конкурентности и запошљавања одобрава приручник за 

Програм раног развоја и за Програм суфинансирања иновација заједно са пратећом документацијом; 

Програм трансфера технологије 

Фонд је почев од 2015. године, у оквиру прве компоненте Пројекта подршке истраживању, 

иновацијама и трансферу технологије у Србији (Research, Innovation and Technology Transfer Project), 

успоставио активности централне Канцеларије за трансфер технологије (у даљем тексту: КТТ или 

Канцеларија за трансфер технологије), која пружа подршку локалним канцеларијама за трансфер 

технологије, научноистраживачким организацијама, као и другим организацијама које пружају 

подршку иновацијама, са циљем да се повећа њихова способност и ефикасност поготово у погледу 

закључивања уговора са компанијама из приватног сектора и пратећим трансакцијама. 

Функционисање централизоване канцеларије има за циљ да ојача национални капацитет за трансфер 

технологије и њено постојање је планирано током трајања овог међународног пројекта, а уколико се 

достигну задати циљеви и обезбеде одговарајућа финансијска средства, и након његовог завршетка. 

Укупан износ средстава за ову компоненту пројекта износе 1.185.000,00 евра. Средства за 

финансирање овог пројекта су обезбеђена из ЕУ ИПА фондова за 2013. годину. 

Фонд је у 2016. години спровео следеће кључне активности: 

 Почетком 2016. године потписани су споразуми са универзитетима у Београду, Нишу и 

Новом Саду у вези са спровођењем Програма ТТФ, чиме је створен оквир за сарадњу Фонда 

са овим институцијама, како би се резултати истраживања који имају потенцијал да постану 

иновације понудиле привреди; 

 До краја првог квартала 2016. године, Фонд је припремио Програм трансфера технологије 

(Програм ТТФ) кога је одобрила Светска банка. Програм ТТФ подразумева следећа 

документа: Упутство/Приручник о Програму ТТФ, Уговор о поверљивости података, Образац 

о откривању проналаска, Образац пријаве за услуге, Матрица за процену нивоа технолошке 

спремности (TRL матрица), Упитник о процени утицаја на животну средину, Образац 

развојног плана, Уговор о услугама комерцијализације без финансирања и Уговор о услугама 

комерцијализације и услугама финансирања, Тројни уговор о плаћању између Фонда, 

добављача и корисника финансирања; 
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 30. марта 2016. године Фонд је објавио позив за подношење пријава пројеката. Тиме је 

истраживачима у Србији стављена на располагање стручна и финансијска помоћ са циљем 

примене резултата научних истраживања у пракси; 

 Март–новембар 2016. године: Одржано је укупно 18 сесија на Универзитетима у Београду, 

Нишу, Новом Саду и Крагујевцу где је потенцијалним корисницима представљен Програм 

ТТФ; 

 Прва пријава на ТТФ Програм је примљена 3. јуна 2016. године. До краја године укупно је 

примљено 7 пријава. Од 7 поднетих пријава три су одобрене, две су одбијене, једна је 

повучена од стране подносиоца а једна је до краја године још увек била у процесу евалуације; 

Програм сарадње науке и привреде 

Програм сарадње науке и привреде осмишљен је у оквиру друге компоненте ИПА 2013 Пројекта 

подршке истраживању, иновацијама и трансферу технологије у Србији (Research, Innovation and 

Technology Transfer Project) уз техничку помоћ Светске банке. 

Основни циљ Програма сарадње науке и привреде је подстицање сарадње између приватног сектора 

и јавних научноистраживачких организација на пољу стварања нове интелектуалне својине са 

тржишном вредношћу и применом. 

Корисници средстава су конзорцијуми који развијају нове комерцијално применљиве технологије, 

услуге и производе из свих области науке и технологије. Конзорцијуми морају бити сачињени од 

најмање једне српске компаније у приватном власништву и једне регистроване научноистраживачке 

институције. Кроз овај програм, Фонд додељује суфинансирање у максималном износу до 300.000 

евра по пројекту и може обезбедити максимално до 70% укупног буџета пројекта, уз обавезно 

суфинансирање од стране конзорцијума у износу од минимум 30% укупног буџета пројекта. 

Максимални период имплементације за све финансиране пројекте је до 24 месеца. 

Имплементација Програма траје 36 месеци и финансира се из средстава ЕУ ИПА 2013 фондова, у 

износу од 2,4 милиона евра, док Република Србија, преко Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја, издваја 1 милион евра. Уговор о Директном гранту између Фонда и 

Министарства финансија одн. Сектора за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ, којим 

се дефинише имплементација овог инструмента, потписан је 5. фебруара 2016. године. 

Фонд је у 2016. години спровео следеће кључне активности: 

 Уговор о директном гранту са CFCU је постао ефективан 30. марта 2016. године; 

 У другом кварталу Фонд је припремио комплетну документацију везано за спровођење 

Програма сарадње науке и привреде, и ова документација је одобрена од стране Светске 

банке 18. маја 2016. године; 

 21. јуна 2016. године објављен је јавни позив за достављање пријава пројеката, уз 

организовање званичног догађаја којем су присуствовали представници приватног сектора, 

научноистраживачке заједнице, јавних институција и медија; 

 21. септембра 2016. године завршен је рок за достављање пријава пројеката и покренут је 

процес независне међународне евалуације пријављених пројеката. Укупно 96 пријава 

пројеката је достављено у оквиру јавног позива; 

 Почетком новембра завршена је првостепена евалуација пројеката и донета је одлука о ужем 

избору, при чему је 28 пројеката уврштено у ужи избор; 

 Почетком децембра спроведена је финална евалуација и одабир пројеката за финансирање од 

стране независне експертске комисије. 14 пројеката је одобрено за финансирање, уз учешће 

Фонда од укупно 3 милиона ЕУР и овом приликом је одржан свечани догађај поводом 

званичног проглашења добитника финансирања; 

 Спроведене су разне пратеће активности (анализе основних карактеристика пријављених 

пројеката, прикупљање података, припрема статистике, итд.) које омогућавају и обезбеђују 

несметану имплементацију друге компоненте Пројекта, у складу са условима Пројекта и 

закљученим међународним уговорима. 



33 

Програм за развој предузећа и иновације Западног Балкана (Western Balkan Enterprise 

Development and Innovation Facility – WB EDIF) 

Програм за развој предузећа и иновације Западног Балкана (WB EDIF) је регионална иницијатива за 

стварање платформе финансијске подршке иновативним малим и средњим предузећима (МСП) са 

високотехнолошким потенцијалом, чије je финансирање одобрено у децембру 2011. године кроз 

Инвестициони оквир Западног Балкана. Мала и средња предузећа ће, кроз ову платформу, моћи да 

приступе финансирању кроз четири комплементарна механизма финансијске подршке: 

1. Фонд за иновативна предузећа (Еnterprise Innovation Fund – ENIF) – Фонд ризичног капитала 

за финансирање иновативних МСП у почетној фази развоја; 

2. Фонд за развој предузећа (Еnterprise Expansion Fund – ENEF) – Фонд развојног капитала који 

ће се фокусирати на већ успостављена МСП која имају висок потенцијал за раст; 

3. Кредитна линија за гарантовање кредитирања (Guarantee Facility – GF) – која ће значајно 

побољшати могућности за МСП за приступ финансирању од стране банака, као и 

потенцијално смањење трошкова задуживања, путем осигурања кредитног портфолија 

финансијским посредницима; 

4. Техничка подршка (Тechnical Assistance Facility – TA) – која има за циљ да унапреди 

регулаторни оквир од значаја за иновативна МСП са високим потенцијалом раста, кроз 

подршку земљама учесницама овог програма при спровођењу приоритетних реформи. 

Закључком Владе Републике Србије 05 бр. 337-1952/2012 од 22. марта 2012. године, Фонд је одређен 

као овлашћени имплементатор овог програма и институција надлежна да предузима активности и 

потписује документа која уређују образовање и функционисање Фонда за иновативна предузећа 

(ENIF) и програма у целини, као и да приступи поступку уговарања и имплементирања активности 

овог програма. У складу са наведеним, Фонд ће настојати да координише активности са земљама 

региона које учествују у програму. 

Укупна контрибуција Републике Србије у овом програму износи 1.328.000,00 евра. Имајући у виду да 

Фонд има на располагању прву траншу укупне контрибуције, која се налази на рачуну Фонда и којој 

је сачувана вредност. Очекује се да целокупан програм, кроз координирану примену 

комплементарних компоненти, подстакне и убрза развој здравог сектора ризичног капитала у региону 

и донесе значајне инвестиције у компаније у Србији. Имајући у виду да је укључивање Србије у овај 

програм посредством Фонда оцењено као ефикасно и у неспорном интересу домаћих МСП, Фонд и у 

2016. години наставио да ради на реализацији иницијално утврђених циљева и унапређењу 

привредног окружења и националног иновационог система. 

У оквиру ENIF, прве инвестиције на нивоу западног Балкана су се десиле у 2016. години и то у три 

српска предузећа. 

5.2. Програми из области иновационе делатности које финансира  МПНТР  

Министарство подржава формирање и развој нових малих и средњих иновативних предузећа, 

пословних инкубатора (организација које треба да створе оптималне услове за рад новоформираних 

предузећа), научно-технолошких паркова, центара за трансфер технологија, организација за 

подстицај иновационих активности у приоритетној области науке и технологије, истраживачко-раз-

војне центре, иновационе центре, технолошка друштва. Ефекти досадашњих активности могу се 

сагледати кроз оснивање следећих облика организација за обављање иновационих делатности:  

 6 иновационих центара  

 19 истраживачко-развојних центара, 

 43 развојно-производна центра  

Регистрација и упис организација за обављање иновационе делатности, као и организација за 

пружање инфраструктурне подршке иновационој делатности достављају захтев за упис у Регистар 

иновационе делатности, који води Министарство током целе године. По Закону о иновационој 

делатности, Министарство такође подржава активности индивидуалних физичких лица иноватора и 
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врши упис истих у Регистар физичких лица по критеријумима опредељеним кроз Правилник о 

условима за упис у Регистар иновационе делатности.  

Активности у оквиру Програма из области иновационе делатности реализују се у циљу пружања 

подршке развоју иновативних производа, технологија, процеса и услуга, ради подстицања примене и 

комерцијализације научноистраживачких резултата, као и пружања подршке коришћењу савремених 

технологија и изградњи инфраструктуре иновационих организација.   

У 2016. години која је била проглашена годином предузетништва, министарство је расписало Јавни 

позив за пријаву и учешће у реализацији иновационих пројеката по програму иновационе делатности 

утврђеном за 2016. годину по коме су аплицирали развојно производни центри – иновационе 

организације  (мала и средња предузећа) која су регистрована по Закону о иновационој делатности. 

Било је подржано 15 иновационих организација које су након евалуације поднетих пројеката  добили 

буџетска средства као бесповратне грантове. 

Објављен је Јавни позив за спровођење и организацију Такмичења за најбољу технолошку иновацију 

у 2016, које омогућило заинтересованим институцијама да се пријаве самостално или као 

конзорцијум  од две или више институција за спровођење и организацију такмичења. Технолошко-

металуршки факултет, Универзитет у Београду и Факултет Техничких Наука, Универзитет у Новом 

Саду је потписало споразум о сарадњи и били су једини апликант по јавном позиву везано за 

спровођење активности такмичења. Финале такмичења одржано у децембру на РТС-у и додељено је 

првих пет награда од наградног фонда који обезбеђује министарство. 

У оквиру пројекта ИФ4ТМ, под називом “Институционални оквир за развоја треће мисије 

универзитета у Србији”, а који се односи на активности трансфера технологија и иновације, 

континуирано образовање и друштвено одговорно понашање и деловање универзитета који се 

финансира у оквиру ЕРАСМУС+ програма Европске уније, као структурни пројекат са учешћем 

министарства као партнера у конзорцијуму од 18 партнера, формирана је радна група за анализу, 

развоја и унапређење стратегија и закона у Србији који се односе на трећу мисију универзитета, а 

посебно на реализацију активности у оквиру радног пакета 1.3 – Analysis of strategies and laws in the 

Republic of Serbia supporting the development of the third mission i 2.2. – Development of new policies and 

law amendments for establishing the third mission of Serbian universities, којим координира 

министарство као таск лидер.  

Закључком Владе, министарство је формирало међу министарско радно тело са Републичким 

секретаријатом за јавне политике ради припреме Стратегије паметне специјализације (Smart 

Specialization Strategy) са успостављањем активности везано за координацију у оквиру међу ресорне 

радне групе, свеобухватне анализе везано да се  

 идентификују сектори који највише доприносе регионалној економији,  

 да се идентификује потенцијал знања (научне снаге),  

 да се пронађу области које имају динамичан раст,  

 да се идентификују сектори који улажу у истраживање, развоја и иновације,  

 идентификовање сектора који имају конкурентну међународну предност,  

 да се констатује веза између науке и привреде на регионалном нивоу,  

 да се разуме положај привреде у глобалним ланцима вредности.   

Формирана су два тима ради лакшег рада на изради стратегије :  

 оперативни и  

 аналитички   

 

5.3. Научно-технолошки парк Београд  

Научно-технолошки парк Београд основан je  у партнерству Владе РС (у име Владе, Министарство 

просвете, науке и технолошког развоја), Града Београда и Универзитета у Београду јуна 2015. године, 

у циљу убрзаног технолошког развоја земље стварањем препознатљивог иновативног екосистема 

повољног за трансфер знања, развој нових технологија, комерцијализацију иновација, умрежавање и 
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стимулисање раста економије засноване на знању кроз повезивање привреде и науке.  Успостављање 

и развој Научно-технолошког парка Београд подржала је Влада Швајцарске (Швајцарски 

секретаријат за економске послове – СЕКО).  

НТП Београд је намењен:  

 домаћим и страним растућим технолошко-развојним компанијама (МСП и развојна одељења 

великих компанија) 

 стартап и спин-оф компанијама (кроз програм Пословно-технолошког инкубатора – БИТФ) 

Приоритетне области за чланство, на основу Стратегије научно-технолошког развоја Србије су: 

информационо-комуникационе технологије, биомедицина, нови материјали и нанотехнологије, 

енергетика и енергетска ефикасност, пољопривреда и храна. 

У Научно-технолошком парку Београд данас послује 50 технолошко-развојних компанија (29 стартап 

компанија и 21 растућа компанија) које радно ангажују више од 400  инжењера. Компаније су 

изабране на основу њиховог доприноса српској економији у погледу развоја нових технологија, 

запошљавања, извоза и раста прихода. 

НТП Београд нуди технолошко-развојним компанијама пакет инфраструктурних и стручних услуга 

које подстичу њихов убрзан раст и развој. Низом активности НТП Београд пружа компанијама 

олакшан приступ најбољим кадровима, истраживачима и  лабораторијској опреми Универзитета у 

Београду, пословно саветовање у различитим областима, приступ финансијским фондовима 

организовањем састанака са потенцијалним инвеститорима, те подстиче умрежавање и 

интернационализацију кроз организовање Б2Б састанака са потенцијалним партнерима на 

националном и међународном нивоу. 

Пословно-технолошки инкубатор техничких факултета Београд д.о.о. 

 
Пословно технолошки инкубатор техничких факултета Београд 

д.о.о. успостављен је у партнерству четири техничка факултета 

Универзитета у Београду (Грађевински, Машински, Електротех-

нички и Технолошко металуршки), општине Палилула и 

Иницијативе за демократску транзицију, а успостављање је 

подржано и од стране Организације за европску безбедност и 

сарадњу. 

 

Успостављање инкубатора базира се на међународном искуству и 

примерима најбоље праксе са следећим циљевима: 

 

 Стварање инструмента за подршку младим, технички образованим људима да започну и 

развију сопствени бизнис и тако остваре своју економску егзистенцију и остану у земљи 

 Стварање услова за директну комерцијализацију резултата научноистраживачког рада 

професора и сарадника факултета кроз оснивање сопствених предузећа 

 Стварање нових МСП у области високих технологија 

Циљ је обезбедити подршку у раној фази развоја бизниса покривајући део трошкова (изнајмљивање 

канцеларијског и истраживачког простора, технолошке и телекомуникационе инфраструктуре), 

административне помоћи (правна регулатива, књиговодство...) као и пословно саветовање (бизнис 

план, менаџмент, маркетинг...). 

 

Резултати Пословно-технолошког инкубатора техничких факултета Београд д.о.о. у протеклом 

периоду су приказани на приложеним графиконима. 
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5.4. Привредна комора Србије 

Активности службе за иновације  

У оквиру Привредне коморе Србије формирана је служба за Иновације која је током 2016. године 

спровела низ активности које су за циљ имале подршку иновативним предузећима и иновативним 

идејама.  

У овом делу документа биће представљене неке од најзначајних активности у 2016. години.  

 Креирање иновативног екосистема стимулативног за настајање и развој високотехнолошких, 

брзорастућих предузећа на националном, регионалном и локалном нивоу предлагањем и 

промовисањем развојних мера јавне политике. 

o Институционална подршка за формирање првог Наноцентра у Србији  

o Институционална подршка за формирање првог Центра за развој роботике у Србији 

 Подршка развоју предузетништва и конкурентности 

o Кроз Службу за иновације је у 2016. години прошло више од 50 иноватора и 

иновативних компанија којима је пружена помоћ у виду таргетирања њихове тренутне 

позиције у процесу комерцијализације, пружање модела и предлога за израду 

пословне стратегије, успостављање комуникације са релевантним институцијама, 

хоризонтална комуникација са удружењима ради умрежавања иновативног решења са 

потенцијалним корисницима, подршка и обавештавање за учешће на пројектима и 

корисним обукама  

 Успостављање ефикасних, ефективних и дугорочних сарадњи између научноистраживачких 

организација и привредних субјеката. 

o Направљена брошура државних универзитетских акредитованих лабораторија која 

има за циљ промоцију услуга НИО које су намењене привредним субјектима 

 Организација обука, тренинга, радионица, семинара и конференција на тему иновација, 

технолошког развоја, права интелектуалне својине, иновативних стартупова. 

Број створених стартап фирми у БИТФ 
Приход - извоз фирми у БИТФ 

Ангажована лица у стартап фирмама 
инкубатора 



37 

o Српско-словачки форум о иновацијама. У просторијама амбасаде Словачке Републике 

24. 10. 2016. у Београду, форум је окупио експерте из Србије и Словачке у области 

иновација и стартапова. Током форума аутомобилски кластери Србије и Словачке су 

потписали Меморандум о будућој сарадњи 

o Семинар “Иновације-француски систем подршке иновативним компанијама“. Током 

семинара је представљен француски систем подршке иновативним компанијама, а у 

оквиру сектора који су и у Србији оцењени као перспективни, као што су прехрамбена 

индустрија, ИТ и ауто индустрија, енергетика и заштита животне средине, кроз 

конкурентност кластера, стартап инкубатора, инвестиционе програме и порески 

режим. Предавач је био г-дин Herve Pottier, Директор за инвестиције за регион 

Медитеран – Балкан у Business France-у  

o Тренинг „ RRI Tools – Сет алата за одговорно истраживање и иновације“.  РРИ 

(Responsible Research and Innovation) је концепт имплементиран од стране Европске 

комисије као основни принцип за све фондове, а посебно за Хоризонт 2020, те је 

познавање и поштовање РРИ принципа од велике важности приликом аплицирања за 

средства из европских фондова и развијање пословања на овај начин. Тренинг је имао 

за циљ да подстакне сарадњу између свих заинтересованих страна у процесу 

истраживања и иновација (привреда и индустрија, истраживачка заједница, креатори 

политика, организације цивилног друштва, образовна заједница), као и да свим 

заинтересованим странама пружи практичне смернице и алате како да свој рад учине 

друштвено пожељним, етички прихватљивијим и одрживим.  

 Учествовање у националним и међународним пројектима који имају за циљ креирање и 

поспешивање иновативног екосистема и подизање значаја привредног развоја базираног на 

знању и иновацијама. 

o Учествовање у пројекту Climate KIC Accelerator – програм подржава и поспешује 

настанак и развој нових предузећа која имају високу свесност о остављању ниског 

угљеничног отиска кроз своје производе, услуге и процесе. Пројекат се реализује кроз  

пружање пакета консалтинг услуга и новчаних награда за одабране учеснике из 

земаља Србије и региона. Пет тимова из Србије је прошло обуку и добило по 

15.000,00 евра подстицаја 

o Climate KIC – Climathon, који окупља појединце који имају страст и способност да 

реше климатске проблем светских градова. Climathon привлачи иноваторе, 

предузетнике, студенте и професионалце за стварање иновативних еколошких решења 

за све веће изазове климатских промена. Climathon је глобална 24 часовна радионица 

која се истовремено дешава у свим већим градовима света 

Европска мрежа предузетништва 

Европска мрежа предузетништва за циљ има унапређење конкурентности малих и средњих предузећа 

из Србије путем имплементације обједињених услуга са фокусом на  иновативне капацитете, 

продуктивност  и интернационализацију 

Пројекат настоји да подстакне иновативност код малих и средњих предузећа изградњом и јачањем 

њихових капацитета и има следеће специфичне циљеве: 

1. Утврђивање капацитета за примање подршке у погледу иновација у најмање 16 иновативних 

МСП и 2 корисника МСП инструмента  

2. Попуњавање празнина у знању МСП у области иновација  

3. Јачање знања иновационог процеса и промена процеса  

4. Изградња капацитета МСП за  управљање иновационим активностима унутар сопствене 

организације  

5. Изградња капацитета МСП за коришћење широког спектра услуга које су омогућене од 

стране ЕЕН И инструмента МСП КОЗМЕ, који им може помоћи у расту. 

У току 2016. године спроведен је низ активности који је довео до следећих резултата:  
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 18 компанија је до сада добило подршку у погледу иновација од стране конзорцијума.  

 За време трајања пројекта, идентификован је широк спектар слабих тачки И попуњене су 

празнине у специфичним областима попут: ИПР, побољшања сарадње између МСП И Р&Д 

институција, комерцијализација иновативних пројеката, развој нових услуга и производа, 

приступ финансирању за иновационе пројекте, као и иновације по питању организације.  

 Од стране Извршне агенције за мала и средња предузећа (ЕАСМЕ) у периоду 2015–2016, 

четири компаније су биле кориснице МСП инструмента, којима су пружене КАМ услуге од 

стране представника институција конзорцијума, као припреме за фазу 2 МСП инструмента.  

Резултати пружених услуга су повећана иновативност и конкурентност свих укључених компанија, 

док су корисници МСП инструмента остварили дубљи увид у њихову тржишну позицију захваљујући 

подршци тренера, док су неке значајно повећале свој профит. Неколико компанија које су користиле 

услуге успоставиле су нове везе са релевантним потенцијалним партнерима на међународном 

тржишту, али и побољшале своје иновативне карактеристике, подстицањем њихових иновативних 

капацитета за јачање међународне сарадње и повећањем учинка на домаћем тржишту. 

Компаније кориснице подршке у погледу иновација су постале свесне својих слабости у погледу 

иновационих капацитета и као резултат тога, предузеле су мере за побољшање оних сегмената који 

омогућавају њихове прилике за раст и подстичу реализацију њиховог комерцијалног потенцијала. 

Приступ међународном тржишту, посебно за кориснике  МСП инструмента, је значајно побољшан.  

И поред тога што је подршка обезбеђена ограниченом броју МСП, напредак високо иновативних 

компанија је повећао интересовање других, такође иновативних компанија, за ЕИМЦ И КАМ услуге. 

Ширење искустава задовољних корисника подршке на пољу иновација привукло је доста добрих 

компанија сличних капацитета да се обрате ЕЕН партнерима за иновативну подршку као и  за друге 

ЕЕН услуге, које су обезбеђене радним пакетом КОЗМЕ програма. Обезбеђена подршка на пољу 

иновација им је помогла да идентификују тржишта на која желе да иступе, као и средства и ресурсе 

потребне за ширење. Ипак, мање од 10% компанија је запослило нове раднике до сада, али њихови 

планови до краја 2017. године укључују отварање нових радних места, која су предвиђена  

реализацијом њиховог иновационог пројекта, као резултат остварене подршке на пољу иновација. 

Сарадња са ЦЕРН-ом  
 

У марту 2012. године, Србија је постала придружена чланица Европске организације за нуклеарна 

истраживања (ЦЕРН), Женева, Швајцарска. Та сарадња је усмерена доминантно на учествовање 

научних институција из Србије у експериментима у области физике честица у ЦЕРН-у. Међутим, 

поред тога, на основу одговарајућег споразума, предузећа из Србије имају право да се јављају на 

јавне позиве за понуде за испоруку роба и обезбеђивање услуга које објављује ЦЕРН. У периоду 

2012–2016. године, та предузећа су добијала послове просечне вредности око 170.000 CHF годишње. 

Међутим, годишњи финансијски допринос Србије ЦЕРН-у у том периоду био је просечно око 1,06 

милиона CHF. То значи да постоји простор за вишеструко повећање индустријског повраћаја Србије 

из ЦЕРН-а. Треба посебно истаћи да је Србија на путу да ускоро постане чланица ЦЕРН-а, када ће јој 

годишња чланарина порасти на око 2,5 милиона CHF. Ово је детаљније описано у делу 7.5 Извештаја. 

 

У вези с тим, Институт за нуклеарне науке ''Винча'', који се више од 25 година бави развојем и 

применом акцелераторских технологија, покренуо је почетком 2016. године иницијативу да се у 

оквиру Привредне коморе Србије формира посебна групација чије би се чланице организовано и 

активно укључиле у изградњу акцелератора у ЦЕРН-у, и то на основу придруженог чланства и 

касније чланства Србије у ЦЕРН-у. Та иницијатива је детаљно размотрена на састанцима 

представника заинтересованих предузећа и Привредне коморе одржаним 11. фебруара и 17. марта 

2016. године. На другом од тих састанака, формулисан је предлог о формирању Групације за 

акцелераторске технологије у оквиру Удружења за металну, електро-индустрију, руднике метала и 

металургију Привредне коморе. 
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Тим поводом, 10. марта 2017. године, у ЦЕРН-у је боравила делегација Привредне коморе. Главне 

теме разговора који су том приликом вођени биле су садашње и могуће будуће учешће предузећа из 

Србије у испоруци роба и пружању услуга ЦЕРН-у. Посебно се разговарало о могућностима да 

предузећа из Србије добију од ЦЕРН-а високотехнолошке послове. У складу с тим, 22. маја 2017. 

године, основана је Групација за акцелераторске технологије, а 19. јуна 2017. године у Београду, 

одржан је први састанак Привредне коморе и ЦЕРН-а о индустријском повраћају Србије из ЦЕРН-а. 

На том састанку, посебна пажња је била посвећена повезивању сарадње Групације са ЦЕРН-ом са 

технолошким развојем Србије. 

 

Став Националног савета о сарадњи Србије са ЦЕРН-ом дат је у поглављу 7.5 Извештаја. 

 

5.5. Остало 

Belgrade Venture Forum (BgVF) је одржан 5–7. децембра 2016. године у хотелу Crowne Plaza у 

Београду. Угостио је преко  

 500 учесника,  

 преко 15 инвестиционих фондова,  

 50 инвеститора и  

 преко 50 говорника.  

Неки од кључних говорника: 

- Steve Jillings, доскорашњи директор велике ИТ компаније TeleSign 

- Steven Koltai, некадашњи саветник државне секретарке САД за предузетништво 

- Alex Conconi, технолошки директор компаније Frog Design која је дизајнирала први Apple Mac 

компјутер 

- Danielle Weinblatt, оснивачица компаније Take The Interview из Њујорка, која има развојни тим у 

Београду. Њихов инвеститор из Турске је такође био међу учесницима  BgVF 

BgVF су отворили министарка Ана Брнабић, амбасадор САД г. Кајт, председник ПКС г. Марко 

Чадеж и директор Microsoft-a у Србији.  

На форуму је представљено 30 иновативних предузетничких идеја кроз тзв. Pitching сесије, као и кроз 

Сајам иновација који је организован у оквиру догађаја. Одржана је и посебна презентација 

иновативних решења из домена социјалног предузетништва. 

Неке од тема о којима је на форуму било речи:  

 сарадња корпорација и стартапа,  

 паметни градови,  

 искуства развоја производа из Силиконске долине,  

 venture филантропија,  

 будућност комуникационих технологија,  

 финансијске технологије,  

 како започети инвестирање у технолошка предузећа, итд. 
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6. УНАПРЕЂЕЊЕ КАПАЦИТЕТА ЉУДСКИХ РЕСУРСА У 2016. 

 

Министарство додатно унапређује научноистраживачки рад кроз четири додатна програма са 

периодом важења од четири године: 

1) програм усавршавања кадрова за научноистраживачки рад, којим се суфинансира учешће 

истраживача на научним скуповима, боравак гостујућих истраживача, израда докторских дисертација 

и последокторска усавршавања; 

2) програм подстицања и стипендирања младих и надарених за научноистраживачки рад, 

доктораната и ученика завршних година средњих школа; 

3) програм набавке научне и стручне литературе из иностранства и приступа електронским 

научним и стручним базама података, којим се обезбеђује и оптимална видљивост домаћих 

научнотехнолошких истраживања; 

4) програм издавања научних публикација и одржавања научних скупова, којим се 

суфинансира издавање домаћих научних часописа и публикација монографског типа, одржавање 

научних скупова у земљи и колективних чланарина у међународним научним удружењима; 

Сви наведени програми за период 2012–2015. године, као и акта о финансирању везана за ове 

програме, сачињени су крајем 2011. године. Сви програми су у 2016. години продужени на период 

2016–2020. Сви јавни позиви на основу којих су селекционисани захтеви за коришћење средстава по 

програмима презентовани су на сајту Министарства и тако учињени доступним најширој јавности. 

Програм усавршавања кадрова за научноистраживачки рад и Програм издавања научних публикација 

и одржавања научних скупова за период 2016–2020. године првенствено обезбеђују услове за 

истраживања у основним, технолошким и интердисциплинарним наукама, и то кроз усавршавање 

кадрова за научноистраживачки рад (одлазак истраживача на научне скупове и радне састанке у 

иностранство, постдокторско усавршавање истраживача доктора наука у иностранству, боравак 

страних истраживача у Републици Србији). Побољшани услови за презентацију домаћих резултата 

научнотехнолошких истраживања код нас и у свету реализују се суфинансирањем објављивања 

резултата рада у монографијама и часописима, одржавањем скупова у земљи, суфинансирањем 

чланарина наших друштава у међународним удружењима, обезбеђивањем набавке стручне 

литературе из иностранства и многим другим активностима. Подаци који се односе на поднете и 

одобрене захтеве у оквиру ових програма током 2016. године дати су у табели 6.1. 

 

Табела 6.1. Број поднетих и одобрених захтева по појединачним категоријама програма за унапређење 
капацитета људских ресурса 

1) Програм усавршавања кадрова за 
научноистраживачки рад у 2016. години 

Укупно поднетих захтева / број 
одобрених захтева 

Истраживачи на научним скуповима у 
иностранству 

498/398 

Истраживачи на састанцима радних тела 
научног скупа у иностранству 

41/36 

Боравак истраживача из иностранства у РС 
по позиву 

98/69  
516 странаца/344 странаца 

Завршна обрада докторских дисертација  
истраживача и стипендиста Министарства 

276/224 

Постдокторско усавршавање истраживача 27/15 
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2) Програм подстицања и стипендирања 
младих и надарених за 
научноистраживачки рад у 2016.  

Укупно поднетих захтева / број 
одобрених захтева 

Млади истраживачи на олимпијадама 
знања и другим облицима такмичења 

0 / 0 

Студенти последипломских студија на 
скуповима у земљи, иностранству и 
студијским боравцима у иностранству 

18/15 

Стипендисти на скуповима у земљи, 
иностранству, студијским боравцима у 
иностранству и другим облицима 
усавршавања 

41/38 

Трошкови пријаве и одбране докторске 
дисертације стипендиста Министарства 

19/17 

Материјални трошкови укључивања 
стипендиста на пројекат Министарства 

за 84 НИО 
(32 института и 52 факултета) 

 

3) Програм набавке научне и стручне 

литературе из иностранства и приступа 

електронским научним и стручним 

базама података у 2016. години 

Број финансираних категорија 

Набавка научне и стручне литературе из 

иностранства 

- електронскe базe података          21 
- број часописа у пуном тексту који се 

налазе у електонским базама  
података                              19.098  

- број часописа у папиру           0 
- број домаћих часописа са  

DOI бројевима                                                55 
- број електронских књига          143.710 

Национални цитатни индекси и 

библиометријска анализа часописа 

Библиометријска анализа за око 418 

домаћих часописа. 

 

4) Програм издавања научних 
публикација и одржавања научних 
скупова у 2016. години 

Укупно поднетих захтева / број 
одобрених захтева 

Издавања научних часописа у РС 176/129 

Издавање монографија у РС 174/135 

Одржавање  научних скупова у РС 260/195 

Колективна чланарина у међународним 
удружењима 

56/51 

 

Програмом подстицања и стипендирања младих и надарених за научноистраживачки рад за период 

2016–2020. године стварају се услови за очување и развој научноистраживачког подмлатка, путем 

подстицања и стипендирања најбољих студената докторских академских студија и најбољих ученика 

завршних разреда средњих школа. Уз стипендирање доктораната и ученика финансијски се подржава 

и низ активности везаних за њихово студирање и усавршавање: одлазак на научне скупове у земљи и 

иностранству, студијски боравци и други облици усавршавања). Ове програмске активности 

допринеће и спречавању одлива научних кадрова из развојних потенцијала Републике Србије. У 

2016. години од укупно поднетих 345 захтева за стипендирање доктораната, одобрено је 200 захтева, 

а продужено је финансирање 412 раније поднетих захтева. У 2016. години, од укупно поднетих 18 



42 

захтева за стипендирање најбољих ученика завршних разреда средњих школа, одобрено је 10, а 

продужено је стипендирање за 21 ученика.  

У табели 6.2 дат је детаљнији преглед неких активности програма и број учесника који учествују у 

њиховој реализацији. 

Табела 6.2. Преглед активности подршке са бројем учесника у 2016. години 

АКТИВНОСТ БРОЈ УЧЕСНИКА 

Последокторско 
стипендирање младих 
научника 

Додељено 15 стипендија истраживачима докторима наука 
за шестомесечно усавршавање на престижним 
институцијама у свету 

Стипендирање студената 
докторских студија 

Стипендирано 612 студента на докторским академским 
студијама (412 којима је стипендија продужена на основу 
извештаја стипендиста и њихових ментора на пројекту – 
постигнутих резултата у 2015. години и 200 стипендиста 
који су укључени од почетка 2016. године). Сви 
стипендисти укључени су у научноистраживачке пројекте 
Министарства. 

Стипендирање 
талентованих  

Стипендиран 31 талентовани студент и ученик. 

Подршка научном 
подмлатку  

- 53 млада истраживача и стипендиста учествовала на 
скуповима у земљи и иностранству и на студијским 
боравцима у иностранству, као и другим облицима 
усавршавања; подржано је 50% укупних трошкова пријаве 
и одбране докторских дисертација за 17 стипендиста 
Министарства. 

Наши научници на 
научним скуповима у 
иностранству 

398 истраживача учествовало на научним скуповима у 
иностранству са излагањем рада; 
36 истраживача учествовало је на састанцима радних тела 
научних скупова у иностранству. 

Чланарине научних 
друштава у 
међународним научним 
удружењима/ 
организацијама  

Обезбеђено је чланство 51 НИО и удружења у 
међународним научним удружењима. 

Страни научници на 
научним скуповима у 
нашој земљи и по позиву 
НИО 

344 страна истраживача учествовала су на скуповима у 
земљи и по позиву НИО 

Завршна обрада 
докторских дисертација 
истраживача и 
стипендиста 
Министарства 

224 млада истраживача остварило је ову подршку 

 

У табели 6.3 дат је преглед суфинансирајућих активности у оквиру програма издавања научних 

публикација и одржавања научних скупова за период 2011–2016. године. Број суфинансираних 

часописа у 2016. години је у порасту од око 10% у односу на 2015. годину и око 50% у односу на 

2014. годину.  

 



43 

Табела 6. 3. Преглед по областима броја суфинансираних часописа, монографија и одржаних научних 

скупова у периоду 2011–2016. године 

 

ОБЛАСТ 
НАУКЕ 

Број часописа Број монографија 
Бр. Организовања научних 

скупова 

Година, 20- 

11 12 13 14 15 16 11 12 13 14 15 16 11 12 13 14 15 16 

Природно-
математичка 

24 10 20 10 15 14 21 6 9 3 10 5 16 11 23 21 13 21 

Техничко-
технолошка 

38 13 41 19 33 34 50 14 41 16 24 22 46 46 50 34 41 50 

Биотехничка 22 6 16 2 13 15 25 8 10 5 13 11 19 19 21 9 13 16 

Медицинска 9 2 5 3 3 4 8 1 1 1 0 0 16 12 11 10 13 14 

Друштвена 55 19 56 21 33 38 67 36 47 56 36 39 51 39 66 43 40 52 

Хуманистичка 31 10 36 10 21 24 112 57 65 39 61 58 23 21 17 13 17 20 

Интердисци-
плинарна  

2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87 55 47 22 30 22 

Укупно: 181 60 175 65 118 129 283 116 173 120 144 135 258 203 238 152 167 195 
 

У односу на 2011. годину број суфинансираних часописа је нижи око 30%, а првенствено због нижег 

броја суфинансираних часописа у природно-математичким, биотехничким и друштвено-хума-

нистичким областима науке. 

Број суфинансираних монографија је на нешто нижем нивоу у односу  на 2015. годину, али виши је 

него у 2014. години. Упадљиво је да је број суфинансираних монографија на око 50% нижем нивоу у 

свим годинама 2012–2016. у поређењу са бројем из 2011. године.  

Број суфинансираних организовања научних скупова у периоду 2014–2016. има тренд сталног 

пораста, иако је у односу на број суфинансираних  научних скупова у 2011. години нижи за око 25%. 
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7. МЕЂУНАРОДНА НАУЧНА САРАДЊА 

7.1. Активности у области билатералне сарадње 

Међународна сарадња током 2016. се одвијала у оквиру билатералних и низа мултилатералних 

пројеката и акција, али и кроз индивидуалну сарадњу наших истраживача са истраживачима у свету. 

Из ове сарадње објављено је укупно 42,5% заједничких радова, видети слику 3.6. 

У табели 7.1 је дата листа земаља са којима је током 2016. године остваривана билатерална сарадња 

са бројем пројеката који су спровођени или су у току. 

Табела 7.1. Преглед земаља са којима се остварује билатерална сарадња 

 Земља 
 

Завршени пројекти 
у 2016. години 

Пројекти који 
су у току у 2016 

Одобрени пројекти у  
2016. години 

1.  Француска 0 0 19 
2.  Словенија 0 0 53 
3.  Хрватска 0 0 52 
4.  Немачка 20 46 10 
5.  Црна Гора 0 30 30 
6.  Кина 0 20 0 
7.  Португал 0 10 0 
8.  Италија 0 10 0 
9.  Белорусија 8 8+5 5 

10.   Словачка  15 0 17 
11.   Аустрија 0 18 18 

Још увек нису успостављени механизми евалуације финансираних билатералних пројеката. Непходно 

је установити критеријуме и механизме за евалуацију ових пројеката као и укључивање вредновања 

ове сарадње приликом вредновања рада истраживача.  

На Конкурс за пријаву 5 истраживачко-развојних пројеката између Републике Србије и Народне 

Републике Кине који је био објављен од 1. фебруара. – 17. марта 2017. године. Пријављено је 46 

пројеката са наше стране у девет приоритетних области. У току је процес усаглашавања листа 

административно коректних пројектних пријава које би требало да буду евалуиране. 

На Jавни позив за суфинансирање научне и технолошке сарадње између Републике Србије и 

Републике Белорусије за период 2018–2019. године, који је био објављен у периоду од 1.-31. марта 

2017. године достављено је 18 административно коректних предлога пројеката, који ће бити 

процесуирани у поступку евалуације. 

На Jавни позив за суфинансирање научне и технолошке сарадње између Републике Србије и Народне 

Републике Кине за период 2017–2019. године, који је био отворен до 20. априла 2017. године 

достављена је 51 пријава пројекта, које се налазе у поступку евалуације. 

Четврто заседање Заједничке комисије Србија-Баден-Виртемберг одржано је 6–7. октобра 2016. у 

Улму. Договорено је да се ради на даљем унапређивању сарадње у области високог образовања и 

науке и истраживања.  

Ha Првом заседању Међувладине српско-казахстанске комисије за трговинско-економску сарадњу 

која је одржана 22–23. августа 2016. наведени су правци будуће научно-техничке сарадње.  

Треће заседање Мешовитог комитета за економску сарадњу са Републиком Индијом, одржано је у 

Београду 10. марта 2017. путем видео конференције. На овом састанку је поновљена ранија 

иницијатива да се састанак Заједничког комитета за научно-техничку сарадњу одржи у другој 

половини 2017. године. Индијској страни су достављени предлози термина.  
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Потписан је Први Амандман на меморандум о разумевању између Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја Републике Србије и Института за међународно образовање у Њујорку о 

финансирању подршке Фулбрајт програму академске размене 20. фебруара 2017. 

 

7.2. Активности у оквиру мултилатералне сарадње  

Програм Хоризонт 2020  

Потписан је Споразум између Владе Републике Србије и Европске уније о учешћу Републике Србије 

у програму Хоризонт 2020. На основу резултата евалуираних позива у програму Хоризонт 2020 до 

октобра 2016. године, истраживачи из Републике Србије (144 институције) учествују у 96 пројеката 

са уговореним буџетом за реализацију истих у износу од 24,6 милиона евра. 

Према статистичким подацима Европске комисије, закључно са 4. мајем 2017. године, у програму 

Хоризонт 2020 учествује 206 институција из наше земље на укупно 143 пројекта који су одобрени за 

финансирање (од чега 65 партиципација из индустрије). Уговорени буџет за одобрене пројекте 

износи 49,43 милиона евра. Списак пројеката српских институција и области у којима су добијени 

пројекти Хоризонт 2020 програма дати су у Прилогу (Табеле 6 и 7). У Табели 7.2 дате су институције 

које су успеле да привуку највише средстава из овог програма. 

Табела 7.2. Најуспешније српске институције у оквиру Хоризонт 2020 програма 

Ранг 
листа 

Институција 
 

Уговорена 
средства 

(еври) 

Број 
пројеката 

    
 Научноистраживачке организације   
    

1. BIOSENSE INSTITUTE – RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE FOR 
INFORMATION TECHNOLOGIES IN BIOSYSTEMS 

16.991.917 11 

2. INSTITUT ZA FIZIKU 2.013.472 4 

3. MINING AND METALLURGY INSTITUTE BOR LTD 904.656 1 

4. INSTITUTE FOR FOOD TECHNOLOGY OF NOVI SAD 445.131 1 

5.  INSTITUT ZA ARHITEKTURU I URBANIZAM SRBIJE 349.375 1 

6.  INSTITUT MIHAJLO PUPIN 336.484 5 

    

 Универзитети   

    

1. UNIVERZITET U BEOGRADU 1.131.980 6 

2. UNIVERZITET U NOVOM SADU 581.600 5 

3. UNIVERZITET U NISU 219.375 3 

    

 Високошколске установе   

    

1. FACULTY OF AGRICULTURE – UNIVERSITY OF BELGRADE 787.662 4 

2. Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet Novi Sad 709.156 3 

3. UNIVERZITET U NOVOM SADU FAKULTET TEHNICKIH NAUKA 565.922 5 

4. Univerzitet u Beogradu – Saobracajni fakultet 555.327 4 

5. FAKULTET INZENJERSKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU 533.225 2 

6. University of Belgrade – Faculty of Mechanical Engineering 485.829 3 

7. EKONOMSKI FAKULTET, UNIVERZITET U BEOGRADU 439.625 2 
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 Мала и средња предузећа   

    

1. DRUSTVO ZA KONSALTING, RAZVOJ I IMPLEMENTACIJU INFORMACIONIH I 
KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA DUNAVNET DOO 

2.541.374 5 

2. MYSKIN DOO BEOGRAD (STARI GRAD) 1.663.348 2 

3. PRIVREDNO DRUSTVO ZA PRUZANJE USLUGA ISTRAZIVANJE I RAZVOJ 
NISSATECH INNOVATION CENTRE DOO 

1.476.813 4 

4. ISTRAZIVACKO-RAZVOJNI INSTITUT RT-RK DOO ZA SISTEME ZASNOVANE NA 
RACUNARIMA NOVI SAD 

1.330.625 2 

5.  INOSENS DOO NOVI SAD 1.102.833 6 

 

Током прве године реализације програма Хоризонт 2020 истраживач из Републике Србије (др Софија 

Стефановић и њен тим из Лабораторије за биоархеологију, при Одељењу за археологију Филозофског 

факултета у Београду), добио је грант Европског истраживачког савета намењен изузетним 

истраживачким идејама/пројектима које померају границе истраживања. Почетком 2017. године др 

Магдалена Ђорђевић из Института за физику Београд такође је добила ERC пројект намењен 

изузетним истраживачким идејама. Поред тога, Институт Биосенс, добио је грант за реализацију 

пројекта АНТАРЕС, који је објављен у оквиру Teaming позива Х2020 програма и који представља 

капитално инфраструктурно улагање у изградњу Центра изврсности у области примене 

информационих технологија у пољопривреди и заштити животне средине. 

Пројекти Хоризонт 2020 програма у којима учествује Министарство 

Пројекат IDEALIST2018 

Одржан је технички семинар за поједине тематске области актуелних позива за пријављивање 

пројеката за националне контакт особе програма ХОРИЗОНТ 2020 у оквиру мреже NCP ACADEMY 

(Берлин, јануар, 2017). 

Пројекат АНТАРЕС 

Потписивањем Споразума о финансирању и управљању пројектом изградње зграде Института 

БиоСенс и набавке научноистраживачке опреме званично је почела реализација пројекта АНТАРЕС, 

пројекта који кроз Хоризонт 2020 заједнички финансирају Европска комисија и Влада Републике 

Србије. БиоСенс институт је освојио прво место у Европи у оквиру позива Европске Комисије 

Хоризонт 2020-Тиминг, намењеног успостављању Европских центара изврсности у научним 

истраживањима. Пројекат АНТАРЕС је почео 1. марта 2017. године и трајаће седам година. У Новом 

Саду је од 1–3. марта 2017. год. одржан први састанак пројектних партнера  

Пројекат NCP_WIDE.NET. 

Одржана је радионица за пројектне партнере у Бону, Немачка, од 12. до 15. марта 2017. која је била 

посвећена размени информација и примера добре праксе о националним искуствима везаним за 

позиве у Widening области Хоризонт 2020 програма. 

Пројекат Strength2Food  

У Кастелдефелсу, Шпанија, 20–21. априла 2017. год. одржан је годишњи састанак пројекта 

Strength2Food – ојачавање одрживости ланца снабдевања храном у Европи променом политике 

јавних набавки. Циљ годишњег састанка био је да се представе досадашње активности на пројекту и 

планови за наредни период. Координатор је нагласио да нам предстоји 18омесечни извештај и да је 

сесија која је планирана за 21. април посвећена припреми извештаја. Састанак је организован по 

принципу паралелних сесија тако да су представници МПНТР присуствовали сесијама представљања 

Радног пакета 6 и 9 (WP6 i WP9), односно тамо где МПНТР има активности. 

http://www.f.bg.ac.rs/laboratorija_za_bioarheologiju
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Пројекат Net4Mobility 

Одржан је годишњи састанак пројекта Net4Mobility у Женеви 9–10. јуна 2016. и тренинг о 

финансирању пројеката за акције у оквиру области Мари Склодовска Кири.  

Инфо дани 

Одржани су бројни инфо дани у 2016. и 2017. години у складу са објављеним позивима за 

приоритетне области програма Хоризонт 2020 у којима су учествовале националне контакт особе као 

и у промоцији програма са општим информацијама. 

Представници МПНТР су активно учествовали на састанцима Програмских комитета Хоризонт 2020 

програма као и састанцима Националних контакт особа Хоритонт 2020 програма. 

Посебно истичемо националне инфо дана који су организовани у сарадњи са Европском комисијом – 

Генералним директоратом за истраживање и иновације, и то: 

 9. фебруара 2016. године инфо дан на тему Оквирног програма за истраживање и иновације 

“ХОРИЗОНТ 2020”, са посебним освртом на учешће неакадемског сектора (индустрија, мала 

и средња предузећа) у области Marie Sklodowska Curie акције. Инфо дану је присуствовало 

око 120 учесника. Више информација налазе се на сајту https://mscabusiness.teamwork.fr/ 

 8. децембра 2016. у Српској академији наука и уметности одржано је предавање Луиса 

Фарина Бустоа из Извршне агенције европског истраживачког савета (European Research 

Council Executive Agency), тела Европске комисије за финансирање истраживања са изврсним 

резултатима. Тема предавања је била European Research Council – Funding opportunities for 

frontier science. 

 13. децембра 2016. године Министарство просвете, науке и технолошког развоја у сарадњи са 

Универзитетом у Београду и Европском комисијом – Генералним директоратом за 

образовање и културу, организовало је инфо дан у оквиру кампање посвећене ефикаснијем 

коришћењу програма Марија Склодовска Кири акција (MSCA) у земљама придруженим 

чланицама Програма Хоризонт 2020. Присуствовало је око 150 учесника. 

 7. марта 2017. године у Научно-технолошком парку Београд одржана је радионица намењена 

сектору малих и средњих предузећа на тему „Извори финансирања иновација и улога државе 

у изградњи екосистема – Могућности и перспективе учешћа у Хоризонту 2020”. 

COST програм 

Према подацима COST секретаријата, институције из Србије учествују у 255 COST акција. Србија 

учествује у акцијама које покривају различите научне области. Према проценама, а на основу броја 

учесника у радним групама у појединачним COST акцијама, тренутно је у реализацију различитих 

COST акција укључено 600 искусних и млађих истраживача из Србије.  

Еурека програм 

На основу Јавног позива за финансирање Еурека пројеката, а у вези са Заједничким јавним позивом 

за Еурека пројекте у дунавском региону, који је био објављен у периоду од 9. марта до 17. јуна 2015. 

године, на који је пријављено 30 административно коректних предлога пројеката, на основу 

националних евалуација и усаглашавањем ранг-листа земаља учесница, у 2016. години одобрено је за 

финансирање 8 Еурека пројеката са српским учешћем. 

NATOSPS (NATO Science for Peace and Security) 

Настављено је са учешћем српских научника и научноистраживачких организација у активностима 

Програма. 

https://mscabusiness.teamwork.fr/
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У Београду је одржан Састанак о оцени учешћа Републике Србије у НАТО програму – Наука за мир и 

безбедност, 29. јуна 2016. године, у коме су поред представника Министарства учествовали: Dr. 

Deniz Yüksel-Beten, руководилац Одељења за научну сарадњу у Секретаријату НАТО-а у Бриселу, 

Randi L. Gebert, НАТО програм – Наука за мир и безбедност у Бриселу, генерал-мајор Cesare 

Marinelli, из NATO Војне канцеларије за везу у Београду,Tијана Андрић, из NATO Војне канцеларије 

за везу у Београду и Бранислав Пекић, из Министарства спољних послова Републике Србије. 

BMBF – Очекује се од Немачке стране да дефинише тачан датум у 2017. години за почетак 

реализације одобрених пројеката. 

7.3. Регионална сарадња  

Дунавски регион 

На основу Програма за финансирање мултилатералне научне и технолошке сарадње у Дунавском 

региону између Србије, Аустрије, Чешке Републике и Словачке Републике, који је закључен 15. јула 

2016. године, расписан је Позив за предлоге пројекта мултилатералне научне и технолошке сарадње у 

Дунавском региону за 2017–2018. годину. Изборни састанак са представницима Аустријског савезног 

министарства за науку, истраживање и економију, Министарства просвете, омладине и спорта Чешке 

Републике и Министарства просвете, науке, истраживања и спорта Словачке Републикe, из Позива за 

предлоге пројеката научне и технолошке сарадње у дунавском региону за 2017–2018. годину одржан 

је 22 децембра 2016. године. Евидентирано је да се у дунавској мрежи на Позив пријавило 47 

административно коректних мултилатералних предлога пројеката, који су у свакој од земаља 

евалуирани на основу критеријума утврђеним Програмом. Током састанка је усаглашена и закључена 

листа од укупно 19 пројеката за финансирање, од којих је 11 пројеката са учешћем српских 

научноистраживачких организација, чије је финансирање и реализација започета почетком 2017. 

године. 

BSEC 

У оквиру припреме за председавање Републике Србије Организацијом за црноморску економску 

сарадњу од 01. јула 2016. године у циљу формирања базе иновационих инфраструктура у земљама 

чланицама ове организације, прикупљени су попуњени упитници који описују делатност 

иновационих центара у Републици Србији. Подаци о иновационим инфраструктурама Републике 

Србије достављени су Секретаријату ове организације у Истанбулу. У оквиру руског председавања 

Организацијом, у Ростову на Дону одржан је састанак Радне групе за науку и технологију 15–16. маја 

2016. На овом састанку је договорено да се што пре успостави билатерална сарадња између земаља 

чланица ове организације, тако да је покренута иницијатива за дефинисање билатералне научно-тех-

ничке сарадње са Румунијом. 

У оквиру председавања Републике Србије Организацијом за црноморску економску сарадњу, на 

састанку Радне групе за науку и технологију одржаном у Истанбулу 24-25. октобра 2016. реализовано 

је учешће на експертском нивоу 

WISE 

Нацрт закона о потврђивању Уговора о Центру за истраживање и иновације Западног Балкана –

WISE, (потписан у Сплиту је 18. септембра 2015. год) је 19. јануара 2016. Достављен Влади ради 

разматрања и одлучивања. Поменути нацрт је враћен 14. марта 2016. Министарству спољних послова 

пошто није разматран на седници Владе, а Влади је престао мандат 04. марта 2016. 

ENIF 

Дана 20.04.2017. године усвојен је Предлог закључка којим се усваја текст Уговора о упису капитала 

у вези са Фондом за иновативна предузећа к.д., којим се обезбеђује учешће Републике Србије у 

Програму за развој предузећа и иновације Западног Балкана (Western Balkan Enterprise Development 

and Innovation Facility WB EDIF). 
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7.4. Евроинтеграције 

Преговарачка позиција за област наука и истраживање усвојена је на седници Владе која је одржана 

27. октобра 2016. године. 

 

У оквиру процеса преговора за приступање Републике Србије Европској унији, у Бриселу је 13. 

децембра 2016. године одржана Међувладина конференција о приступању Републике Србије 

Европској унији на којој је отворено и привремено затворено (до затварања свих 35 преговарачких 

поглавља) Преговарачко поглавље 25 – наука и истраживање. 

Директор генералног директората за истраживање и иновације Европске комисије Роберт-Јан Смитс 

састао се 3. марта 2017. год. са представницима Министарства просвете, науке и технолошког развоја 

у циљу упознавања са досадашњим радом Министарства, као и конкретизације даљих заједничких 

активности. 

У току посете Београду, Роберт Јан Смитс посетио је Фонд за иновациону делатност и био у прилици 

да упозна четири компаније (добитнице различитих грант шема) али и да разговара са директорком 

Научно-технолошког парка Београд, Горданом Грковић Даниловић. Приликом посете НТП Београд, 

господин Смитс посетио је и три стартап компаније које су станари Парка. Такође, након посете 

компанијама, Роберт Јан је разговарао са представницима Српске академије наука и уметности, 

Ректората Универзитета у Београду као и са представницима научне заједнице наше земље. Посету је 

завршио обиласком изложбе посвећене учешћу Србије у Хоризонт 2020 програму у организацији 

Центра за промоцију науке. 

 
7.5. ЦЕРН 

 

Европска организација за нуклеарна истраживања (ЦЕРН) је највећа лабораторија за физику честица 

на свету. Налази се у близини Женеве на граници између Швајцарске и Француске. ЦЕРН је 1954. 

године основало 12 европских држава. Међу њима је била Југославија. Међутим, она је 1961. године 

иступила из ЦЕРН-а. Данас су чланице ЦЕРН-а 21 држава из Европе и Израел. Бугарска, Грчка, 

Мађарска и Румунија су међу тим државама. Три државе имају статус придружене чланице на путу ка 

чланству, а четири државе статус придружене чланице ЦЕРН-а. Од 15. марта 2012. године, Србија 

припада првој од ове две група, на основу споразума потписаног 12. јануара 2012. године. Овакав 

њен статус требало је да траје пет година. Словенија је добила исти статус 2016. године. Јапан, Русија 

и САД имају статус посматрача у ЦЕРН-у, заједно са УНЕСКО-ом и Европском комисијом. 

Македонија, Хрватска и Црна Гора сарађују са ЦЕРН-ом на основу посебних споразума. У ЦЕРН-у је 

запослено око 4.300 стручњака и службеника, а његове експерименталне уређаје користи око 12.800 

истраживача. 

 

Иначе, три услова која држава треба да задовољи да би постала чланица ЦЕРН-а су: (1) да у њој 

постоје организоване групе истраживача интегрисане у пројекте ЦЕРН-а, (2) да у њој постоје 

предузећа способна и спремна да се јављају на јавне позиве за понуде за испоруку роба и 

обезбеђивање услуга које објављује ЦЕРН, и (3) да је политички и економски стабилна. 

 

У ЦЕРН-у ради ланац од шест акцелератора, кружни колајдер LHC, децелератор AD, масени 

сепаратор ISOLDE, и неутронско постројење nTOF. Сваки од тих шест акцелератора повећава 

енергију снопа честица пре него што га испоручи неком експерименталном уређају, следећем 

акцелератору у ланцу, или колајдеру LHC. Колајдер LHC се налази у подземном тунелу обима око 27 

km. Он убрзава снопове протона и/или јона олова у супротним смеровима, који се онда сударају у 

четири региона дуж његовог обима. У тим регионима су постављена четири велика експериментална 

уређаја – CMS, ATLAS, LHCb и ALICE. За колајдер LHC везана су и три мања експериментална 

уређаја. Сваки од тих седам уређаја је комплексан детектор који омогућава истраживање 

специфичног аспекта честичних судара.  
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Истраживачи из Србије који раде у ЦЕРН-у везани су за пет пројеката. Прва од ових група, која 

укључује истраживаче из Института за нуклеарне науке ''Винча'' и са Физичког факултета 

Универзитета у Београду, учествује у експериментима са детектором CMS. Друга група, коју чине 

истраживачи из Института за физику, Београд, везана је за експерименте са детектором ATLAS. 

Трећа група, коју чине истраживачи са Природно-математичког факултета Универзитета у Новом 

Саду, учествује у експериментима са сепаратором ISOLDE, који су усмерени на изучавање 

нестабилних атомских језгара. Четврта група, која укључује истраживаче из Института за физику, 

учествује у реализацији пројекта GRID, који обухвата развој и примену технологија сакупљања, 

чувања, преноса и обраде експерименталних података добијених у експериментима у ЦЕРН-у. Пета 

група, коју чине истраживачи са Физичког факултета Универзитета у Београду, учествује у 

реализацији пројекта N61/SHINE, који је везан за акцелератор SPS и усмерен на испитивања 

својстава хадрона. У ЦЕРН-у такође ради постројење са којим се тестира принцип рада будућег 

линеарног електронско-позитронског колајдера (CLIC). За њега је везана и група истраживача из 

Института ''Винча''. Укупан број истраживача из Србије тренутно ангажованих у ЦЕРН-у је 35. 

 

Доприноси чланица и придружених чланица буџету ЦЕРН-а одређени су на основу њихових бруто 

друштвених производа. У периоду 2012–2016. година, Србија је уплаћивала ЦЕРН-у као чланарину 

просечно око 1,06 милиона CHF годишње. У том периоду, она је уплаћивала и средства за 

учествовање у пет горе наведених пројеката – просечно око 150.000 CHF годишње. Треба напоменути 

да су се наведена чланарина и додатна средства само индиректно и у малој мери могла користити за 

покривање трошкова путовања и боравка истраживача из Србије у ЦЕРН-у. Када постане чланица 

ЦЕРН-а, Србија ће имати обавезу да уплаћује у његов буџет око 2,5 милиона CHF годишње, с тим 

што ће, по учлањењу, морати да једнократно уплати износ годишње чланарине увећан за 50%.  

 

На основу споразума о придруженом чланству Србије у ЦЕРН-у, који је потписан 12. јануара 2012. 

године, предузећа из Србије имају право да се јављају на јавне позиве за понуде за испоруку роба и 

обезбеђивање услуга које објављује ЦЕРН. У периоду 2012–2016. године, та предузећа су добила 

послове просечне вредности око 170.000 CHF годишње. Међутим, чињенице да је у том периоду 

Србија уплаћивала ЦЕРН-у просечно око 1,21 милиона CHF годишње и да ће годишњи допринос 

Србије ЦЕРН-у по добијању чланства бити око 2,5 милиона CHF јасно показују да постоји простор за 

вишеструко повећање индустријског повраћаја Србије из ЦЕРН-а. Наведена велика разлика између 

уплаћених средстава и индустријског повраћаја показује да Србија 12. јануара 2012. године није 

задовољавала други од три горе наведена потребна услова за приступање ЦЕРН-у, и да се то до данас 

није много променило. 

 

Због свега тога, 22. маја 2017. године у оквиру Привредне коморе Србије, основана је Групација за 

акцелераторске технологије, и то на иницијативу Института ''Винча''. Групацију тренутно чини 21 

предузеће из Србије, а њени главни циљеви су да знатно допринесе повећању индустријског 

повраћаја Србије из ЦЕРН-а и да ту сарадњу повеже са технолошким развојем земље. Ово је 

детаљније описано у делу 5.4 Извештаја. 

 

Национални савет сматра да сарадња Србије са ЦЕРН-ом треба да се одвија паралелно кроз: (1) 

истраживања у физици везана за експерименте у ЦЕРН-у, и (2) испоруку роба и пружање 

услуга ЦЕРН-у и развој акцелераторских технологија у Србији. У вези с тим, Савет подржава 

намеру Министарства просвете, науке и технолошког развоја да предложи Влади да се о ове две 

компоненте сарадње, које треба да буду избалансиране, стара посебна комисија састављена од 

представника тог министарства, Министарства привреде, Министарства финансија, 

Министарства спољних послова и Привредне коморе, која би о томе подносила годишње 

извештаје Влади. Главни циљ формирања и рада те комисије треба да буде да помогне да 

сарадња Србије са ЦЕРН-ом што пре постане обострано корисна, а тиме и дугорочно одржива. 
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8. ИНСТИТУЦИЈЕ, ТЕЛА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ КОЈЕ СЕ СТАРАЈУ О НАУЦИ 

О обезбеђивању квалитета научноистраживачког рада и развоју научноистраживачке делатности у 

Републици Србији старају се министарство надлежно за научноистраживачку делатност и низ других 

институција, тела и организација, сходно Закону о научноистраживачкој делатности и другим 

законима и прописима у области науке и технолошког развоја, високог образовања и иновационе 

делатности. У овом поглављу је дат кратак преглед активности институција, тела и организација које 

се старају о науци. 

8.1 Министарство  

Рад Министарства у подручју науке и технолошког развоја се током 2016. одвијао у оквиру следећих 

сектора:  

 Сектор за основна истраживања и развој научноистраживачких кадрова; 

 Сектор за технолошки развој, трансфер технологија и иновациони систем; 

 Сектор за европске интеграције и међународне развојне и истраживачке програме и пројекте 

у образовању и науци. 

Активности Министарства за просвету, науку и технолошки развој, а везане за научноистраживачку 

делатност приказане су у оквиру других поглавља овог Извештаја. 

     

8.2. Српска академија наука и уметности 

Српска академија наука и уметности (САНУ) и Матица српска су научне институције од највишег 

националног значаја. Рад  Српске академије наука и уметности и института чији је она оснивач 

уређен је  Законом („Службени гласник РС“ 18/10).  

У 2016. години научноистраживачки програм САНУ, укључујући Огранке у Новом Саду и Нишу и 

центар у Крагујевцу, је обухватио укупно 158 пројеката које је САНУ реализовала самостално или у 

сарадњи са домаћим научним институцијама. Распоред индивидуалних и одељењских пројеката по 

одељењима Академије је приказан у на слици 8.1. 

 

Слика 8.1. Расподела индивидуалних и одељењских пројеката по одељењима САНУ у 2016. 

Резултати рада на пројектима, укључујући и списак најзначајнијих публикација је објављен у 

Билтену Фонда за научна  истраживања САНУ за 2016. годину који је у електронском облику 

доступан на сајту Академије. 

Финансирање научних и уметничких активности Академије одвија се кроз Фонд САНУ за 

истраживања у науци и уметности. Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике 

Србије финансира рад Фонда. Буџет Фонда већ неколико година је непроменљив и износи 45 
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милиона динара. Преглед средстава Фонда у последњих 10 година приказан је на слици 8.2. Види се 

да је после дугогодишње стагнације на релативно ниском нивоу финансирања од око 45 милиона 

динара годишње у 2017 години дошло до скромног раста од 5%.  

 

Слика 8.2. Дистрибуција средстава фонда САНУ за истраживања у науци и уметности у последњих 10 година. 
Године 2012. је уговорен износ од 70 милиона динара, а реализовано само 42.8 милиона динара. На почетку 
наредне године уплаћено је 4 милиона динара као дуг за претходну годину. Зато је у 2013. години реализовано 
више него што је уговорено.  Године 2014. је било уговорено само 32,5 милиона динара. При крају године 

износ је анексом уговора увећан за 10 милиона динара. 

Буџет Фонда, који је у 2016. години износио 45.000.000 динара, финансиран је од стране 

Министарства за просвету, науку и технолошки развој уплатама у једнаким износима крајем маја и 

септембра 2016. године и реализован је у потпуности.  

Већи део средстава Фонда (51,3%) утрошен је на финансирање академијских, одељењских и 

индивидуалних пројеката и то 29 пројеката из области математике, физике, геонаука, 19 из области 

хемијских и биолошких наука, 15 из области техничко-технолошких наука, 32 из области 

медицинских наука, 17 из области језика и књижевности, 20 из области друштвених наука, 32 из 

области историјских наука и 10 пројеката из области ликовне и музичке уметности. 

Остали део буџета потрошен је на финансирање:  

• издавачке делатности,  

• учешћа на научним скуповима у земљи и иностранству 

• трошкова међународне сарадње,  

• организације научних скупова,  

• набавке и размене стручне литературе,  

• рад галерија Академије, да поменемо само највеће ставке. 

Издавачка делатност. У издањима САНУ у 2016. години одштампано је 47 наслова, у укупном 

обиму од око 1.300 ауторских, односно 1.400 штампарских табака. У овим издањима 515 аутора 

објавило је укупно 495 радова. За Академију ове књиге су наштампане у укупном тиражу од 24.650 

примерака. Међу овим публикацијама, између осталих су објављени и  Светлост у развоју друштва, 

Оснивачи Друштва српске словесности, Минерални ресурси никла у Србији и утицај на животну 

средину, Свет српске рукописне књиге XII–XVII век итд. 

Међународна сарадња, организација научних скупова и учешће чланова САНУ на научним 

скуповима у земљи и иностранству. Током 2016. године 47 чланова и сарадника САНУ остварили 

су студијске боравке, учествовали на научним скуповима у земљи и иностранству и узели учешћа у 

радним телима међународних асоцијација, или као представници САНУ на значајним међународним 

скуповима, а САНУ је посетило преко 1.500 научника из иностранства по основу споразума о 

сарадњи, учешћа на научним скуповима, као предавачи или чланови званичних делегација.. Тринаест 
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истраживача посетило је научне институције ван састава САНУ које су носиоци пројектне сарадње у 

оквиру њених билатералних споразума.  

Академија је у 2016. години организовала и била покровитељ 16 научних скупова, 35 предавања, 

једног округлог стола, два циклуса предавања, 8 научних конференција и 3 свечане академије. Српска 

академија наука и уметности забележила је врло истакнуту међународну активност и у овој години. 

Контакти са научним и културним институцијама имали су посебно место у њеним активностима.  

Академија је такође усмерила своју пажњу на унапређење и проширење сарадње са иностраним 

академијама и међународним научним институцијама и организацијама, било кроз чланство у овим 

организацијама или кроз рад на заједничким научним пројектима на основу потписаних 

билатералних споразума. САНУ има потписане билатералне споразуме о научној сарадњи са 22 

националне академије наука и две високе државне научне институције из укупно 24 земље, слика 8.3. 

 

Слика 8.3. Билатерални пројекти САНУ по земљама 

Размена истраживача по принципу бездевизне размене на основу важећих протокола и усклађених 

тематских планова била је 2016. године нешто успешнија него преетходних година. Наша страна 

искористила је укупно 61 недељу за размену, а примила истраживаче из других академија на 

студијске боравке у трајању од 43 недеље. Укупно су за бездевизну размену утрошене  104 

човек/недеље. 

У 2016. години обележена је 175 годишњица континуитета Академије низом активности укључујући 

и новоуведену институцију „Гост САНУ“ у оквиру које су гости академије били Антун Цајлингер, 

председник Аустријске академије наука (веома познати физичар) и нобеловац Орхан Памук. Поред 

тога, крајем године организован је и научни скуп „Положај националних академија наука у 21 веку“ у 

оквиру којег смо угостили и извршни одбор заједнице европских академија наука (ALLEA – ALL 

European Academies). 

8.3. Матица српска 

Најстарије српско књижевно, научно и културно друштво српског народа, основано 1826. у Пешти а 

пресељено у Нови Сад 1864. године, ради на основу Закона о Матици српској из 1992. године. 

Упркос приличним економским тешкоћама, ова установа је, заједно са својом Библиотеком, 

Галеријом и Издавачким центром, остварила веома запажене резултате и била једна од најактивнијих 

установа културе и науке у земљи. Остварени су значајни резултати у области неговања језика, 

издаваштва, научноистраживачког рада, енциклопедистике, предавачке делатности и представљања 

нових резултата српске науке. Доста пажње је поклоњено и ефикаснијем обавештавању јавности 

путем новина, електронских медија, а посебно преко веб-странице на којој је могуће, системом 

директног преноса и одложеног гледања, испратити све важније Матичине програме. Много напора 

је, такође, уложено у настојања да се некако реше неки од постојећих проблема у финансирању 

Матичиних активности.  
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За рад Матице српске веома је важан систем часописа који установа негује, а по бројности 

публикација и ширини научних области Матица је без премца у Србији. Најстарије српско живо 

гласило, Летопис Матице српске (главни и одговорни уредник проф. др Слободан Владушић) 

редовно је (по месечним свескама) и у предвиђеном обиму излазио (две књиге, са укупно 12 бројева), 

потврђујући свој углед као национално водеће књижевно-научно гласило. Од научних текстова ту су 

објављени текстови из области проучавања српске књижевности и културе, али има и радова из 

области компаративне и опште књижевности.  

Од највећег значаја за српску науку јесте и редовно излажење 9 научних часописа. Зборник Матице 

српске за књижевност и језик (главни и одговорни уредник проф. др Јован Делић) изашао је у 

предвиђене 3 свеске, а доминирају текстови који књижевноисторијски и књижевнотеоријски 

проучавају српску књижевност у европском контексту. Зборник Матице српске за филологију и 

лингвистику (главни и одговорни уредник је академик Јасмина Грковић Мејџор) изашао је у две 

предвиђене свеске, а радови се баве разноврсним облицима лингвистичких и филолошких 

проучавања. Зборник Матице српске за славистику (главни и одговорни уредник проф. др Корнелија 

Ичин) изашао је у две предвиђене свеске, а часопис објављује научне текстове на свим словенским 

језицима, како о проблемима изучавања словенских језика тако и словенских књижевности. Зборник 

Матице српске за класичне студије (главни и одговорни уредник проф. др Ксенија Марицки 

Гађански) објавио је предвиђену једну свеску са радовима из области проучавања антике и њених 

одјека у потоњим епохама. Зборник Матице српске за друштвене науке (главни и одговорни уредник 

је академик Часлав Оцић) изашао је у предвиђене четири свеске, а радови се односе на широк спектар 

друштвених и хуманистичких наука. Зборник Матице српске за историју (главни и одговорни 

уредник је проф. др Војин Дабић) изашао је у две предвиђене свеске, а објављени су радови из 

области националне историје. Зборник Матице српске за природне науке (главни и одговорни 

уредник је проф. др Ивана Максимовић) објавио је две предвиђене свеске, а текстови су из области 

више различитих природних наука. Зборник Матице српске за ликовне уметности (главни и 

одговорни уредник је проф. др Александар Кадијевић) објавио је једну предвиђену свеску часописа 

са радовима из области историје уметности, а Зборник Матице српске за сценске уметности и музику 

(главни и одговорни уредник је проф. др Мирјана Веселиновић Хофман) две предвиђене свеске са 

радовима из области театрологије и музикологије. Изашле су и две предвиђене свеске часописа Језик 

данас, који је намењен неговању српске језичке културе.  

У оквиру научноистраживачких пројеката Матице српске (преко 40 пројеката у разним научним 

областима, углавном друштвено-хуманистичким, али има и пројеката из природних наука) радило се 

у складу са веома малим приливом средстава на већини пројеката, али је ипак било значајних 

резултата. У области енциклопедистике објављен је шести том Српског биографског речника (главни 

уредник проф. др Бранко Бешлин), а крају се приводи и ауторски део посла на првој књизи трећег 

тома Српске енциклопедије (заједно са САНУ и Заводом за уџбенике; председник Уређивачког 

одбора проф. др Драган Станић). У области лексикографије изашао је Орнитолошки речник Дејана 

Милорадова, Васе Павковића, Слободана Пузовића, и Јавора Рашајског, као и огледна свеска Речника 

славеносрпског језика (главни уредник проф. др Исидора Бјелаковић). Објављено је и ново издање 

Правописа српскога језика (тим стручњака на челу са проф. др Матом Пижурицом),  затим 

фототипско издање важно за студије предвуковске епохе у развоју српскога језика – књига 

Јестествословије Павла Кенгелца (приредила Милена Зорић), као и студија Михаја Радана Фонетика 

и фонологија Карашевских говора данас (са Филозофским факултетом из Новог Сада и Институтом 

за српски језик САНУ). О Матици српској у пештанском периоду њенога трајања објављена је 

споменица Тако, а не иначе (приређивачи проф. др Драган Станић и проф. др Ђорђе Ђурић). 

Објављене су књиге интервјуа Чедомира Попова Историја на делу, аутобиографије Василија Ђ. 

Крестића Запамћења и ново издање Михајла Пупина Са пашњака до научењака (са фондацијом 

Карић), биографија Милана Кашанина Аристократ духа из пера Радована Поповића, као и мемоари 

Триве Милитара Из позадине и Милана Петровића Успомене (обе књиге у сарадњи са Градском 

библиотеком из Новог Сада). Изашле су и студије др Богдана Ђаковића Богослужбени уметнички 

елементи у српској црквеној хорској музици у периоду између два светска рата и др Олге Брукнер и 

др Велике Даутове Рушевљан Римска пољопривредна имања: Виле рустике у југоисточном делу 

провинције Паноније.  
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Реализован је читав низ предавања од којих су веома важни циклуси предавања Савремени човек и 

савремени свет (заједно са Библиотеком Матице српске), а изашао је и један зборник текстова са тих 

предавања. Непрестано се, још од 2014. године, изводи циклус предавања о Првом светском рату, а 

такође је од тих предавања објављен један зборник радова. Такође су обележене многе важне 

годишњице, као и Дан Матице српске, Савиндан и Дан Светих Кирила и Методија. Додељене су и 

награде које су вредновале нове прилоге у нашој науци и уметности: Змајева награда за поезију 

(добитник Ђорђе Нешић); Повеља Матице српске за неговање српске језичке културе (добитници су 

проф. Богдан Терзић – постхумно, акција „Негујмо српски језик“ и лист „Политика“); награда 

„Иларион Руварац“ за најбоље дело у области историографије (добитник је др Милош Ковић за 

ауторски и уређивачки рад на књизи Срби 1903–1914. Историја идеја); награда „Лазар Стојковић“ из 

области агроекологије и агроекосистема (добитник је др Ранко Чабиловски); Бранкова награда за 

студентске радове из области проучавања књижевности. 

Обављана је и међународна сарадња, тако да се са Славистичким институтом Руске академије наука 

припрема зборник радова о српско-руским књижевним и културним везама, са Матицом моравском 

зборник радова о српско-чешким књижевним и културним везама, а са Српским институом из 

Будимпеште зборник радова о српско-мађарским књижевним и културним везама.  Програми Матице 

српске извођени су не само у Новом Саду и Београду, него и у Подгорици, Бања Луци, Бечу, 

Темишвару, Будимпешти и др. Матица српска је све постављене циљеве свога Плана рада за 2016. у 

потпуности реализовала, па је чак урадила и више него што је првобитно планирано.  

8.4. Национални савет за научни и технолошки развој 

Национални савет за научни и технолошки развој, сходно члану 12. Закона о научноистраживачкој 

делатности („Службени гласник РС“, бр. 110/05, 50/06-исправка, 18/10 и 112/15)-(у даљем тексту: 

Закон), је највише стручно и саветодавно тело Владе у систему научноистраживачке делатности у 

Републици, а оснива се ради унапређења научног и технолошког развоја, квалитета 

научноистраживачког рада и развоја научноистраживачке делатности у Републици Србији. 

Сходно члану 13. Закона Национални савет има председника и тринаест чланова,  из реда академика, 

истраживача у звању научног саветника и редовног професора универзитета и привредника. 

Председника и чланове Националног савета именује и разрешава Влада, у складу са Законом. 

Надлежност Националног савета прописана је у члану 14. Закона о научноистраживачкој делатности.  

Председнику и члановима Националног савета у претходном мандату престала је функција 20. маја 

2015. године, а Влада је  донела Решење о именовању председника и чланова Националног савета за 

научни и технолошки развој на седници одржаној 5. октобра 2016. године, у новом петогодишњем 

мандату.   

У периоду  од 5. октобра до 31. децембра 2016. године Национални савет је одржао три седнице на 

којима је:   

 конституисан Национални савет, уручењем решења Владе и избором заменика председника 

Националног савета;   

 донет Пословник о раду Националног савета;  

 донета Одлука  о разрешењу и именовању заменика председника Комисије за стицање 

научних звања;  

 разматран Предлог правилника о избору, вредновању и финансирању Програма основних 

истраживања и усмерених основних истраживања за период 2016. до 2020. године и Програма 

истраживања у области технолошког развоја за период од 2016. до 2019. године, и уз предлоге и 

сугестије чланова Националног савета дато позитивно мишљење на наведени правилник:  

 образоване радне групе за разматрање жалби научноистраживачких организација на одлуке 

Одбора за акредитацију научноистраживачких организација;  

 образоване радне група за разматрање жалби истраживача на одлуке Комисије за стицање 

научних звања;   
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 разматран Предлог правилника о изменама Правилника о поступку, начину вредновања и 

квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача и уз предлоге и 

сугестије чланова Националног савета дато позитивно мишљење на наведени правилник:  

 утврђена Листа кандидата за чланове матичних научних одбора која садржи двоструко већи 

број од оног који се именује одлуком министра;  

 донете  три одлуке о додели статуса центара изузетних вредности, сходно члану 14. тачка 12) 

Закона о НИД;  

 размотрене, у другом степену, 20 жалби истраживача на првостепене одлуке Комисије за 

стицање научних звања. Национални савет је већином гласова донео одлуке да се 11 жалби 

истраживача на првостепене одлуке Комисије за стицање научних звања одбију као неосноване,  

за 5 жалби су донета решења о поништењу одлука Комисије за стицање научних звања и жалбе су 

враћене Комисији за стицање научних звања на поновно разматрање и одлучивање. За преостале 

жалбе затражене су допуне документације и доказа о наводима из жалби и померене за 

разматрање на наредним седницама;  

 размотрене, у другом степену, три жалбе факултета на првостепене одлуке Одбора за 

акредитацију научноистраживачких организација. Национални савет је донео две одлуке о 

одбијању жалби, са образложењем да су неосноване, а једну жалбу је усвојио и предмет вратио 

првостепеном органу – Одбору за акредитацију на поновно разматрање и одлучивање;  

 размотрене, у другом степену, две жалбе центара за изузетне вредности на првостепене 

одлуке Одбора за акредитацију научноистраживачких организација и донете одлуке о одбијању 

жалби, са образложењем да су неосноване.   

Поред напред наведених активности и донетих аката, Национални савет се у назначеном периоду 

бавио и другим актуелним питањима у научноистраживачкој делатности, пратио активности 

Министарства у вези са конкурсом за нови циклус истраживања у науци и технолошком развоју и 

разматрао нека питања достављена од стране појединих истраживача, НИО и других институтција и 

организација у систему научноистраживачке делатности. Чланови Националног савета су активно 

учествовали у раду великог броја конференција и скупова посвећених унапређењу науке и научног 

рада. 

 

8.5. Комисија за стицање научних звања 

Комисија за стицање научних звања је самостално стручно тело које разматра захтеве истраживача и 

научноистраживачких организација и спроводи поступак за стицање (реизбор) у научна звања. 

Комисија се образује у складу са чланом 21. Закона о научноистраживачкој делатности. Комисија има 

15 чланова, из реда академика, научних саветника и редовних професора универзитета. Председника, 

заменика председника и чланове Комисије именује Национални савет, и то: шест чланова из шест 

области наука на предлог Заједнице института Србије, шест чланова из шест области наука на 

предлог Конференције универзитета, два члана на предлог Српске академије наука и уметности и 

једног члана на предлог министра. 

Национални савет за научни и технолошки развој именовао је председника, заменика председника и 

чланове Комисија  новембра 2014. године, у новом мандату. Мандат председника, заменика 

председника и чланова Комисије траје четири године. 

Комисија ради на седницама. Поступак спроводи и доноси одлуке о стицању научних звања (научни 

сарадник, виши научни сарадник и научни саветник), у складу са Законом о научноистраживачкој 

делатности и Правилником о поступку и начину вредновања и квантитативном исказивању 

научноистраживачких резултата истраживача, а по прибављеном мишљењу одговарајућег матичног 

научног одбора. 

У 2016. години Комисија је редовно заседала сваког месеца, а због великог броја захтева седнице су 

трајале дуже од времена предвиђеног за трајање по Пословнику. Током 2016. Комисија је разматрала 
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731 захтев за избор (реизбор) у научна звања и донела 603 позитивне одлуке остицању научних 

звања, 22 негативне одлуке, а за 6 захтева решавање је одложено због доставе допуне документације.  

Као што се види из приказаних података, Комисија је на свакој седници разматрала више од 50 

захтева, тако да је потребно у наредном периоду члановима Комисије обезбедити директни 

електронски приступ документацији и знатнију административну подршку како би у потпуности 

могли да се поштују рокови задати Законом и Правилником. Из године у годину се бележи све већи 

број захтева за избор у звање што је, са једне стране последица већег броја истраживача, односно 

доктораната а са друге стране захтеви за убрзано напредовање (пре истека резборног периода), као и 

све већи број захтева које подносе лица која на универзитетима имају наставничка звања.  

Прилоком избора кандидата било пропуста у вредновању кандидата од стране комисија за писање 

извештаја, научних већа, па и самих матичних одбора, и предложила да се целокупан материјал о 

избору кандидата у наредном периоду преко сајта Министарства учини доступним јавности. 

 

8.6 Одбор за акредитацију научноистраживачких организација  

Одбор за акредитацију је највише и једино стручно тело у Републици Србији које спроводи поступак 

акредитације научноистраживачког рада института, факултета и интегрисаних универзитета и 

центара изузетних вредности у Србији (у даљем тексту: научноистраживачке организације).  

Одбор за акредитацију научноистраживачких организација (у даљем тексту: Одбор), сходно члану 17. 

Закона о научноистраживачкој делатности има 13 чланова. Чланове Одбора именује министар 

надлежан за научноистраживачку делатност на предлог Заједнице института Србије, Конференције 

универзитета Србије и Српске академије наука и уметности.  

Надлежност Одбора прописана је у члану 19. Закона о научноистраживачкој делатности и односи се 

на поступак акредитације научноистраживачког рада научноистраживачких организација (НИО) – 

института, факултета и унуверзитета и центара изузетних вредности.  Поступак акредитације се 

обнавља сваке четврте године (редовни поступак), или у краћем року, на захтев НИО, оснивача НИО 

или Министарства (ванредни поступак). Поступак акредитације Одбор спроводи у складу са 

Правилником о акредитацији научноистраживачког рада и поступку акредитације института, 

интегрисаних универзитета, факултета и центара изузетних вредности. 

Поступак и услови за акредитацију научноистраживачких организација (института,  факултета, 

интегрисаних универзитета, центара изузетних вредности и научноистраживачких организација из 

области одбране и Војске Србије) прописани су у члану 19. Закона о научноистраживачкој 

делатности („Службени гласник РС”, бр. 110/05, 50/06-исправка и 18/10) и Правилником о 

вредновању научноистраживачког рада  и поступку акредитације научноистраживачких организација 

(„Службени гласник РС”, број 90/2006)- (у даљем тексту: Правилник) 

У поступку акредитације Одбор за акредитацију, сходно члану 5. Правилника вреднује укупну 

научноистраживачку компетентност научноистраживачке организације и научноистраживачку 

компетентност истраживача запослених у тој организацији. Рад Одбора одвија се на седницама које 

се одржавају по потреби, а најмање, једном месечно. 

У периоду од 7. 12. 2015. до 22. 12. 2016. године, Одбор за акредитацију научноистраживачких 

организација одржао је 18 седницa, посетио 1 центар који је поднео захтев за акредитацију, 2 

факултета и 1 институт, у циљу потврђивања компетентности за бављење научноистраживачким 

радом. Током целе 2016. године Одбор је радио у непотпуном саставу, са једним чланом мање који је 

поднео оставку због сукоба интереса. 

Одбор је у претходном периоду донео одлуке о акредитацији Универзитета у Београду, Крагујевцу и 

Нишу, након што је констатовано да поменути универзитети остварују интегративне  функције у 

складу са законом којим се уређује област високог образовања и након што су сви факултети у 
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њиховом саставу били акредитовани, а у складу са Правилником о вредновању научноистраживачког 

рада и поступку акредитације научноистраживачких организација (Службени гласник РС, број 69/15). 

У 2016. години, Одбор је размотрио захтеве за акредитацију научноистраживачких организација, и то 

за : 

 37 института (19 истраживачко-развојних института и 20 научних инстутута), и донео је 36 

позитивних одлука и 1 негативну  (Центар за унапређење животних активности у Београду); 

 43 државна и 7 приватних факултета, и донео  је 46 позитивних одлука и 4 негативне одлуке 

које се односе на приватне факултете (Европски универзитет – Факултет за европски бизнис и 

маркетинг у Београду; Факултет за дипломатију и безбедност у Београду Универзитета 

„УНИОН – Никола Тесла“; Факултет за примењени менаџмент , економију и финансије 

Универзитета Привредне економије у Новом Саду и Факултет за економију и индустријски 

менаџмент Универзитета Привредне економије у Новом Саду); 

 У току акредитације једног државног универзитета (Државни универзитет у Новом Пазару), 

за који је донета позитивна одлука, и 2 приватна универзитета (за „Унион – Никола Тесла“, за 

који је донета негативна одлука, и за Универзитет „Сингидунум“ у Београду, за који је донета 

позитивна одлука) констатоване су слабости које се највећим делом односе на компетентност 

бављења науком у одређеним научним областима, а које су прецизно наведене уз достављене 

одлуке;    

 Разматрани су материјали 3 центра изузетних вредности и донете су 1 позитивна (центар је 

реакредитован) и 2 негативне одлуке. 

Приликом обављања законом прописаних активности, Одбор је уочио да одређене  НИО подносе 

неуредне и непотпуне захтеве за акредитацију, који не прате одредбе Правилника о акредитацији и 

датих Упутстава, а што доводи до продужења читавог поступка акредитације. Поновно разматрање 

материјала, изражено у процентима, било је знатно веће у случајевима приватних  факултета и 

универзитета.  

8.7. Матични научни одбори 

Матични научни одбори (МНО) су специјализована стручна тела која разматрају предлоге пројеката, 

дају оцену о научној компетенцији истраживача за реализацију програма и пројеката као и мишљење 

о квалитету научноистраживачког рада кандидата за избор у научно звање.  Активности Матичних 

одбора (23) које је формирао министар на предлог Националног савета су у протеклом периоду биле 

фокусиране на дефинисању измене критеријума и квантитативних параметара за изборе у звања, и 

праћење и оцену пројеката чија је реализација у току. Број чланова матичних одбора варира са бројем 

пројеката у одговарајућој области. Укупно 249 истраживача било је ангажовано у матичним 

одборима којима је још у 2013. години истекао мандат, али је на предлог Националног савета и 

потребе да матични научни одбори наставе рад у овом саставу Министар донео одлуку о продужетку 

рада до завршетка пројектног циклуса. Чланови нових матичних одбора именовани су 29.12.2016 

године, чиме је престао рад претходних МНО.  

На једнодневном тематском скупу посвећеном евалуацији (вредновању) пројеката Пројектног 

циклуса  2011–2014. године и оцени остварених резултата у периоду 2011–2013. године, у оквиру  

Програма основних истраживања, Програма  истраживања у области технолошког развоја и 

Програма суфинансирања интегралних и интердисциплинарних истраживања, а који је одржан 12. 

марта 2014. године на Машинском факултету Универзитета у Београду, председници/заменици 

матичних и интердисциплинарних научних одбора су приказали резултате и дали кратак осврт на 

достигнућа у одговарајућој научној области.  

8.8. Високошколске установе 

Усвојена Стратегија развоја образовања до 2020. године предвиђа пораст високобразованих у земљи, 

тако да до 2020. 38,5% особа у старосној доби 30–34 године има високо образовање. Предвиђа се 

такође да 10% студената који заврше мастер студије упише докторске студије, а да број особа које 

годишње докторира достигне 200 доктора на милион становника (око 1.500 доктора годишње). 
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Стратегијом је предвиђено да до 2020. достигнемо да 10% студијских програма буду докторске 

студије које реализујемо заједно са иностраним универзитетима, што је могуће остварити само 

потпуним укључивањем института у докторске студије. Неопходно је извршити усклађивање Закона 

о високом образовању са Законом о научноистраживачком раду.  

Делатност високог образовања у Републици Србији се обавља на универзитетима у чијем се саставу 

налазе факултети и у високим школама. На високошколским установама у Србији је у 2016. години 

на универзитетима у Србији студирало је 251.162 студената од чега 70% студената је студирало на 

државним универзитетима, 11% на приватним универзитетима, 16,5% на државним високим школама 

струковних и академских студија, а преосталих 1,5% студената студира на приватним високим 

школама. У школској 2015/16 школској години на универзитетима у Србији је први пут у прву 

годину академских студија уписано 57.746 студената од чега је 15.236 студената уписано на високе 

школе, а 42.510 на факултете и академије уметности. 

 

У Табели 8.1 је дат преглед броја одбрањених докторских дисертација по факултетима (спојени су 

сродни факултети) у временском периоду 2014–2017. До ових података дошли смо захваљујући 

законској обавези о депоновању доктората у репозиторијум са отвореним приступом.  

 
Табела 8.1. Број одбрањених докторских дисертација по факултетима (спојени су сродни факултети) 

Факултет 2014 2015 2016 2017 Укупно 

Академија класичног сликарства    2 2 

Академија уметности 2 1 1  4 

Архитектонски факултет 11 23 47 1 82 

Београдска банкарска академија – Факултет за банкарство, 
осигурање и финансије 

1 6 2  9 

Биолошки факултет 48 52 56 2 158 

Војна академија 4 2 13  19 

Географски факултет 8 7 13  28 

Грађевински факултет 10 9 20  39 

Грађевинско-архитектонски факултет 1 12 3  16 

Економски факултет 28 44 40  112 

Електронски факултет  12 10  22 

Електротехнички факултет 20 33 44 1 98 

Интердисциплинарне студије 7 19 2  28 

Математички факултет 9 18 25  52 

Машински факултет 24 34 43  101 

Медицински факултет 177 198 370 19 764 

Пољопривредни факултет 44 34 49  127 

Правни факултет 26 36 82 3 147 

Правни факултет за привреду и правосуђе 1 8 14 3 26 

Православни богословски факултет 5  2  7 

Природно-математички факултет 67 88 82 7 244 

Рударско-геолошки факултет 14 9 23  46 

Саобраћајни факултет 11 12 5  28 

Стоматолошки факултет 11 15 28  54 

Студије при универзитету 11 28 84 2 125 
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Факултет 2014 2015 2016 2017 Укупно 

Технички факултет 11 13 12  36 

Технолошки факултет 17 21 30 4 72 

Технолошко-металуршки факултет 20 38 53  111 

Учитељски факултет 2 8 15  25 

Факултет безбедности 5 2 3  10 

Факултет ветеринарске медицине 23 10 28  61 

Факултет драмских уметности   3  3 

Факултет за биофарминг, Бачка Топола 1  2  3 

Факултет за градитељски менаџмент [ФГМ]  1 3  4 

Факултет за европске правно-политичке студије  3 8 1 12 

Факултет за европски бизнис и маркетинг [ФЕБМ]  2   2 

Факултет за екологију и заштиту животне средине [ФЕЗС]  1 3  4 

Факултет за економију и инжењерски менаџмент  5 6 2 13 

Факултет за економију, финансије и администрацију [ФЕФА]   8  8 

Факултет за културу и медије 1 6 5 2 14 

Факултет за машинство и грађевинарство, Краљево 3 3 5  11 

Факултет за медије и комуникацију (ФМК)   1 1 2 

Факултет за међународну економију 1  2 2 5 

Факултет за менаџмент у спорту  2 8  10 

Факултет за менаџмент, Зајечар   6 1 7 

Факултет за пословне студије 4 2 6  12 

Факултет за право, јавну управу и безбедност 2 2 9  13 

Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије 
„МЕФ“, Београд 

4 5 7  16 

Факултет за примењену екологију [ФУТУРА]   4 1 5 

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију 2 5 21  28 

Факултет за спорт и туризам  1 5  6 

Факултет за уметност и дизајн 2 3 4  9 

Факултет за физичку хемију 21 11 17 1 50 

Факултет за финансије, банкарство и ревизију   6  6 

Факултет заштите животне средине   2  2 

Факултет заштите на раду  5 9  14 

Факултет инжењерских наука 6 20 12  38 

Факултет ликовних уметности 4 3 17 4 28 

Факултет музичких уметности 11 19 33 7 70 

Факултет организационих наука 13 20 44  77 

Факултет политичких наука 14 18 66  98 

Факултет пословне економије  4 11 1 16 

Факултет спорта и физичког васпитања 11 20 30 1 62 

Факултет техничких наука 50 68 117 1 236 

Фармацеутски факултет 18 20 22  60 
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Факултет 2014 2015 2016 2017 Укупно 

Физички факултет 7 11 9  27 

Филозофски факултет 76 119 130 2 327 

Филолошки факултет 52 60 129 1 242 

Филолошко-уметнички факултет 6 8 10 2 26 

Хемијски факултет 21 21 16 1 59 

Шумарски факултет 10 16 17 1 44 

 

На слици 8.4 дата је графичка илустрација података из табеле 8.1. Види се да је највећи број 

доктората одбрањен на медицинским факултетима (има их 5 – у Београду, Новом Саду, Крагујевцу, 

Нишу, и Косовској Митровици). На другом месту је групација филозофских факултета, а затим следе 

природно-математички и технички факултети.  

 

 

Слика 8.4. Број одбрањених докторских дисертација у Србији по факултетима 

Од укупног броја публикованих научних радова српских истраживача регистрованих у WoS  бази у 

2016. години 75% радова има адресу два наша највећа универзитета у Србији, слика 8.5, што показује 

да се највећи део научне активности одвија на универзитетима, при чему треба свакако имати у виду 

чињеницу да укупном броју објављених радова Универзитета у Београду доприносе и истраживачи 

ангажовани у 11 научноистраживачких института који су саставу Универзитета у Београду.  

 

Слика 8.5. Процентуална расподела објављених радова у 2016. години по универзитетима. 
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8.9.   Центри изузетних вредности 

Центар изузетних вредности може бити институт, односно високошколска установа или њихов 

организациони део, ако су у временском периоду од пет година остварили врхунске и међународно 

признате научне и стручне резултате у одређеној научној дисциплини и на основу тога имају 

развијену међународну научну, техничку и технолошку сарадњу.  

На основу приспелих извештаја центара изузетних вредности акредитованих у 2016. години може се 

направити следећи сумарни извештај, табела 8.2: 

У 2016. години је радило 15 центара изузетних вредности акредитованих од стране Министарства за 

просвету, науку и технолошки развој. Сумарни резултати свих центара су приказани у табели, која је 

саставни део овог извештаја. У таксативном смислу, центри су постигли следеће резултате у 2016. 

години: 

1. Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду – Центар за математичка 

истраживања нелинеарних феномена: чланови центра су 2016. години објавили 20 радова 

категорије М20, учествовали су у реализацији 3 пројекта из области основних истраживања 

МНПТР и 1 билатералном пројекту. Остварено је 29 студијских посета и то: 23 посете 

страних истраживача Центру и 6 посета истраживача Центра институцијама у иностранству. 

Утрошак финансијских средстава није адекватно документован. Достављен је и план рада за 

2017. 

2. Технолошко-металуршки факултет Универзитета у Београду – Центар за нанотехнологије и 

функционалне материјале: чланови центра су 2016. години објавили 75 радова категорије 

М20, учествовали су у реализацији 3 пројекта из области основних истраживања, 3 ИИИ 

пројекта МНПТР, 3 COST пројекта и 1 билатералног пројекта. Пријавили су пројект из позива 

HORIZON2020. Остварено је више посета истраживача Центра институцијама у 

иностранству. Утрошак финансијских средстава је адекватно документован. Достављен је и 

план рада за 2017. 

3. Институт за хемију, технологију и металургију Универзитета у Београду – Центар изузетних 

вредности за микро и наносистеме: чланови центра су 2016. години објавили 12 радова 

категорије М20, учествовали су у реализацији 3 пројекта из области технолошког развоја 

МНПТР, 3 COST пројекта. Остварено је више посета истраживача Центра институцијама у 

иностранству. Утрошак финансијских средстава није адекватно документован. Достављен је и 

план рада за 2017.  

4. Хемијски факултет Универзитета у Београду – Центар за молекуларне науке о храни: чланови 

центра су 2016. години објавили 78 радова категорије М20, учествовали су у реализацији 7 

пројеката из области основних истраживања, 2 ИИИ пројекта МНПТР, 3 COST пројекта и 8 

билатералних пројеката. Пријавили су пројект из позива HORIZON2020 и један трилатерални 

пројкат. Остварено је 8 студијских посета и то: 3 посете страних истраживача Центру и 5 

посета истраживача Центра институцијама у иностранству. Утрошак финансијских средстава 

је адекватно документован. Достављен је и план рада за 2017. 

5. Институт за физику Универзитета у Београду – Центар за фотонику: чланови центра су 2016. 

години објавили 39 радова категорије М20, учествовали су у реализацији 3 пројекта из 

области основних истраживања, 1 ИИИ пројекту, 1 пројекту технолошког развоја МНПТР, 3 

пројекта HORIZON2020, 4 билатерална пројекта. Остварено је више посета истраживача 

Центра институцијама у иностранству. Утрошак финансијских средстава је адекватно 

документован. Достављен је и план рада за 2017, који није адекватно документован. 

6. Институт за физику Универзитета у Београду – Центар за изучавање комплексних система: 

чланови центра су 2016. години објавили 28 радова категорије М20, учествовали су у 

реализацији 1 пројекта из области основних истраживања, 3 ИИИ пројекта, 1 пројектa 

технолошког развоја МНПТР, 2 пројекта HORIZON2020, 4 билатерална пројекта. Остварено 

је више посета истраживача Центра институцијама у иностранству. Утрошак финансијских 

средстава је адекватно документован. Достављен је и план рада за 2017.  

7. Институт за физику Универзитета у Београду – Центар за неравнотежне процесе:  чланови 

центра су 2016. години објавили 32 рада категорије М20, учествовали су у реализацији 2 
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пројекта из области основних истраживања, 2 ИИИ пројекта МНПТР, 2 пројекта 

HORIZON2020, 1 COST пројекта и 4 билатерална пројекта. Остварено је 10 студијских посета 

и то: 3 посете страних истраживача Центру и 7 посета истраживача Центра институцијама у 

иностранству. Утрошак финансијских средстава је адекватно документован. Достављен је и 

план рада за 2017.  

8. Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу – Центар за молекулску медицину и 

истраживање матичних ћелија: чланови центра су 2016. години објавили 13 радова категорије 

М20, учествовали су у реализацији 6 пројеката из области основних истраживања МНПТР. 

Остварено је више посета истраживача Центра институцијама у иностранству. Утрошак 

финансијских средстава је адекватно документован. Достављен је и план рада за 2017.  

9. Институт за медицинска истраживања Универзитета у Београду – Научноистраживачка група 

за исхрану и метаболизам:  чланови центра су 2016. години објавили 23 рада категорије М20, 

учествовали су у реализацији 5 пројеката из области основних истраживања МНПТР, 1 COST 

пројекта и 4 билатерална пројекта. Остварено је више посета истраживача Центра 

институцијама у иностранству. Утрошак финансијских средстава је адекватно документован. 

Достављен је и план рада за 2017.  

10. Физички факултет Универзитета у Београду – Центар за квантну теоријску физику:  чланови 

центра су 2016. години објавили 12 радова категорије М20, учествовали су у реализацији 

више пројеката из области основних истраживања МНПТР и међународних пројеката. 

Остварено је више посета истраживача Центра институцијама у иностранству. Утрошак 

финансијских средстава је адекватно документован. Достављен је и план рада за 2017.  

11. Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду – Центар за вибро-акустичке системе 

није поднео квантитативни извештај о резултатима у 2016. години. Утрошак финансијских 

средстава је адекватно документован. Достављен је и план рада за 2017. 

12. Филозофски факултет Универзитета у Београду – Лабораторија за биоархеологију није 

поднео квантитативни извештај о резултатима у 2016. години. Утрошак финансијских 

средстава је адекватно документован. Достављен је и план рада за 2017, који није адекватно 

документован. 

13. Институт за нуклеарне науке „Винча“ Универзитета у Београду – Центар за синтезу, 

процесирање и карактеризацију материјала за примену у екстремним условима: чланови 

центра су 2016. години објавили 37 радова категорије М20, учествовали су у реализацији 10 

пројеката из области основних истраживања, 2 ИИИ пројекта, 3 пројектa технолошког развоја 

МНПТР. Утрошак финансијских средстава није адекватно документован. Достављен је и план 

рада за 2017.  

14. Институт за медицинска истраживања Универзитета у Београду – Центар за токсоплазмозу и 

медицинску ентомологију:  чланови центра су 2016. години објавили 5 радова категорије 

М20, учествовали су у реализацији 2 пројекта из области основних истраживања, 1 ИИИ 

пројекта МНПТР, 3 COST пројекта, 1 билатералног и 1 трилатералног пројекта. Остварене су 

3 студијских посета и то: 1 посета страних истраживача Центру и 2 посете истраживача 

Центра институцијама у иностранству. Утрошак финансијских средстава је адекватно 

документован. Достављен је и план рада за 2017.  

15. Институт за физику Универзитета у Београду – Центар за нанонауке и нанотехнологије:  

чланови центра су 2016. години објавили 52 рада категорије М20, учествовали су у 

реализацији 2 пројекта из области основних истраживања, 2 ИИИ пројекта МНПТР, 1 

пројекта HORIZON2020, 4 COST пројекта и 16 билатерална пројекта. Остварено је 10 

студијских посета и то: 7 посета страних истраживача Центру и 3 посета истраживача Центра 

институцијама у иностранству. Утрошак финансијских средстава је адекватно документован. 

Достављен је и план рада за 2017. 

Сумарно, већина центара изврсности је поднела адекватне извештаје и дала адекватне планове за 

наредни период. Сви центри су, у складу са објективним могућностима остварили добре до одличне 

квалитативне резултате. Ово се, наравно, односи на центре који су поднели такав извештај. 

Финансијска средства су наменски трошена, при чему је највећи део потрошен за набавку и 

одржавање опреме, репроматеријала, као и студијске боравке у иностранству. Финансијски планови 

за 2017. годину су захтевнији него за 2016. годину, али су реални, изузимајући један центар, који је 
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поднео веома амбициозан план (Филозофски факултет Универзитета у Београду – Лабораторија за 

биоархеологију). 

 
Табела 8.2. Приказ постигнутих резултата центара изузетних вредности у 2016. години 

Назив центра Назив 
институције 

Радови Пројекти (који се 
реализују) 

Број 
студијских 
посета ка 

центру 

Број 
студијских 
посета из 

центра 

Центар за 
математичка 
истраживања 
нелинеарних 
феномена 

Природно-
математички 
факултет 
Универзитета у 
Новом Саду 

20 М21-
М23 

МПНТР - ОI: 3 
Билатерал.: 1 

23 6 

Центар за 
нанотехнологије и 
функционалне 
материјале 

Технолошко-
металуршки 
факултет 
Универзитета у 
Београду 

43 М21 
15 М22 
17 М23 

МПНТР - III: 3 
МПНТР - ОI: 3 

COST: 3 
Билатерал.: 1 

  

Центар изузетних 
вредности за микро и 
наносистеме 

Институт за 
хемију, 
технологију и 
металургију 
Универзитета у 
Београду 

4 М21 
6 М22 
2 М23 

МПНТР - ТR: 3 
COST: 3 

  

Центар за 
молекуларне науке о 
храни 

Хемијски 
факултет 
Универзитета у 
Београду 

48 М21 
12 М22 
16 М23 
2 М24 

МПНТР - III: 2 
МПНТР - ОI: 7 

COST: 3 
Билатреал.: 8 

3 5 

Центар за фотонику Институт за 
физику 
Универзитета у 
Београду 

39 М21-
М23 

МПНТР - III: 1 
МПНТР - ОI: 3 
МПНТР - ТR: 1 

HORIZON 2020: 3 
Билатерал.: 4 

  

Центар за изучавање 
комплексних система 

Институт за 
физику 
Универзитета у 
Београду 

26 М21 
2 М22 

МПНТР - III: 2 
МПНТР - ОI: 1 

HORIZON 2020: 2 
COST: 7 

  

Центар за 
неравнотежне 
процесе 

Институт за 
физику 
Универзитета у 
Београду 

22 М21 
6 М22 
2 М23 
2 М24 

МПНТР - III: 2 
МПНТР - ОI: 2 

HORIZON 2020: 2 
COST: 1 

Билатерал.: 4 

3 7 

Центар за молекулску 
медицину и 
истраживање 
матичних ћелија 

Факултет 
медицинских 
наука 
Универзитета у 
Крагујевцу 

6 М21 
4 М22 
3 М23 

МПНТР - ОI: 6   

Научноистраживачка 
група за исхрану и 
метаболизам 

Институт за 
медицинска 
истраживања 
Универзитета у 
Београду 

10 М21 
2 М22 

11 М23 

COST: 1 
Билатерал.: 4 

 

 2 

Центар за квантну 
теоријску физику 

Физички 
факултет 
Универзитета у 

12 М21  4 4 
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Београду 
Центар за вибро-
акустичке системе 

Факултет 
техничких наука 
Универзитета у 
Новом Саду 

    

Лабораторија за 
биоархеологију 

Филозофски 
факултет 
Универзитета у 
Београду 

    

Центар за синтезу, 
процесирање и 
карактеризацију 
материјала за 
примену у 
екстремним условима 

Институт за 
нуклеарне науке 
„Винча“ 
Универзитета у 
Београду 

24 М21 
9 М22 
4 М23 

МПНТР - III: 2 
МПНТР - ОI: 10 
МПНТР - ТR: 3 

COST: 1 
Билатерал.: 3 

  

Центар за 
токсоплазмозу и 
медицинску 
ентомологију 

Институт за 
медицинска 
истраживања 
Универзитета у 
Београду 

5 М21 МПНТР - III: 1 
МПНТР - ОI: 2 

COST: 3 
Трилатерал.: 1 
Билатерал.: 1 

1 2 

Центар изузетних 
вредности у области 
нанонаука и 
нанотехнологија 

Институт за 
физику 
Универзитета у 
Београду 

52 М21-
М23 

HORIZON 2020: 1 
Билатреал.: 16 

COST: 4 
МПНТР - III: 2 
МПНТР - ОI: 2 

7 3 

 

 

 

8.10. ЈП ''Нуклеарни објекти Србије'' 

 

ЈП ''Нуклеарни објекти Србије'' (НОС) финансирано је скоро у целини од стране Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја, на основу уговора о реализацији програма управљања 

нуклеарним објектима и унапређења нуклеарне сигурности и безбедности у Србији. Пословање и 

управљање НОС-ом прати Министарство привреде. Основни подаци о том финансирању у периоду 

2014–2016. године дати су у табели 8.3. 

 

Табела 8.3. Финансирање ЈП „Нуклеарни објекти Србије“ у периоду 2014–2016. године 

 2014. 2015. 2016. 

Укупна буџетска средства  216.794.000,00 255.831.000,00 229.945.000,00 

Трошкови зарада, накнада зарада и 
остали лични расходи 

 
187.747.000,00 

 
169.997.000,00 

 
161.976.000,00 

Број запослених на да 31.12.2016. 122 120 116 

 

НОС је основала Влада у јулу 2009. године, са задатком да управља нуклеарним објектима у 

државном власништву у Србији. Ти објекти су Реактор РА, Реактор РБ, три хангара за (привремено) 

складиштење чврстог радиоактивног отпада (Х1, Х2 и Х3), складиште радиоактивних извора високе 

активности (БС), четири базена са складиштење течног радиоактивног отпада (ВР-1, ВР-2, ВР-3 и ВР-

4), и постројење за обраду радиоактивног отпада (ППО), која је претходно користио Институт за 

нуклеарне науке ''Винча'', као и објекти Хидрометалуршког постројења у Габровници (код Калне), у 

близини Књажевца, којима је претходно управљао Институт за технологију нуклеарних и других 

минералних сировина, Београд. 

 

Пре тога, у августу 2002. године, Институт ''Винча'' је успешно завршио посао одношења свежег 

високообогађеног уранијумског горива Реактора РА и Реактора РБ у Русију. Маса горива је била 48 
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kg. Посао је организовала Међународна агенција за атомску енергију (МААЕ), Беч, Аустрија. У 

децембру 2010. године, НОС је успешно завршио посао одношења истрошеног нискообогаћеног и 

високообогаћеног уранијумског горива Реактора РА у Русију. Укупна маса горива била је 2.392 kg. 

Посао је такође организовала МААЕ. 

Коришћење Реактора РА престало је 1984. године. У јулу 2002. године, Влада Србије је донела 

одлуку о његовом декомисионирању. Реактор РБ још увек може да се користи. Међутим, његов 

систем за заштиту од зрачења и управљачки и сигурносни систем треба да се обнове. У НОС-у се 

налази око 1.200 m3 чврстог радиоактивног отпада, у хангарима Х1 и Х2, и око 800 m3 течног 

радиоактивног отпада, у базенима ВР-1, ВР-2, ВР-3 и ВР-4. Тај чврсти радиоактивни отпад укључује 

муницију од осиромашеног уранијума и њиме контаминирану земљу прикупљену на четири локације 

у јужној Србији након НАТО бомбардовања, 1999. године. Такође, у НОС-у и Институту ''Винча'' 

налазе се одређене количине неадекватно смештеног радиоактивног и нуклеарног материјала. У 

процесу декомисионирања Реактора РА, наведене количине радиоактивног отпада знатно ће се 

повећати. Сав постојећи и будући радиоактивни отпад треба да се привремено смести у хангар Х3. 

Према Закону о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности (''Службени гласник РС'' 

бр. 36/2009 и 93/2012), до маја 2019. године сав радиоактивни отпад у Србији треба да буде пренет у 

(трајно) одлагалиште радиоактивног отпада. Међутим, локација тог одлагалишта још увек није 

одређена, а нису започете ни припремне активности у оквиру тог посла. 

 

Главни проблеми НОС-а су неадекватно организовање и финансирање послова: (1) декомисионирање 

Реактора РА, (2) обнављање Реактора РБ, (3) коришћење хангара Х3, (4) коришћење складишта БС, 

(5) завршавање изградње и коришћење постројења ППО, (6) декомисионирање хангара Х1 и Х2, (7) 

декомисионирање базена ВР-1, ВР-2, ВР-3 и ВР-4, (8) складиштење додатног радиоактивног и 

нуклеарног материјала, и (9) изградња одлагалишта радиоактивног отпада у Србији. Успешним 

завршавањем тих послова, радијациона и нуклеарна сигурност и безбедност на локацији ''Винча'' и у 

њеној околини била би доведена на неопходан ниво, што је једна од обавеза које је Србија преузела у 

процесу придруживања Европској Унији. Финансијска средства потребна за решавање наведених 

проблема, изузимајући проблеме декомисионирања Реактора РА, обнављања Реактора РБ, и изградње 

одлагалишта радиоактивног отпада, у износу од око 15 милиона EUR, требало је да буду обезбеђена 

кроз три пројеката у оквиру Инструмента за претприступну помоћ (ИПА) Европске уније и то преко 

МААЕ. Међутим, у септембру 2016. године, Европска комисија је прекинула ово финансирање, због 

вишегодишњег неизвршавања преузетих обавеза од стране НОС-а. Тај велики неуспех Србије може 

се приписати и непостојању адекватне заједничке контроли рада НОС-а од стране Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја и Министарства привреде. 

 

Национални савет сматра да Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Министарство 

привреде, Министарство за заштиту животне средине и Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења 

и нуклеарну сигурност, треба да успоставе строгу заједничку контролу рада НОС-а, и то у складу са 

Уредбом о мерама безбедности нуклеарних објеката и нуклеарних материјала (''Службени гласник 

РС'' бр. 39/2014) и Уредбом о утврђивању програма нуклеарне сигурности и безбедности (''Службени 

гласник РС'' бр. 39/2014). Први кораци у том послу треба да буду захтеви НОС-у да у кратком року 

изради и поднесе (а) извештај о стању радијационе и нуклеарне сигурности и безбедности на 

локацији ''Винча'', и (б) програм и план решавања горе наведених девет проблема, са посебним 

освртом на могућност обнављања њиховог финансирање кроз ИПА пројекте и сарадњу са МААЕ. На 

основу добијених докумената, та три министарства и Агенција требало би да поднесу Влади на 

разматрање и усвајање заједнички предлог за трајно решавање тих проблема, и да потом детаљно 

прате реализацију донете одлуке. 
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8.11. Јединица за управљање пројектима - ЈУП 

Пројекат „Истраживање и развој у јавном сектору“ у Србији односи се на низ инвестиција за 

ревитализацију истраживања и развоја у јавном сектору у Србији, укључујући модернизацију 

постојећих истраживачких капацитета и инфраструктуре, формирање нових научних центара, 

изградњу смештаја за студенте и младе научнике и модернизацију академске рачунарске мреже.  

Уговорима са међународним финансијским институцијама је као промотер пројекта и ентитет који је 

у потпуности одговоран за његову имплементацију одређено Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја, док је као јединица за управљање Пројектом одређен „ЈУП Истраживање и 

развој“ д.о.о. Београд. Јединица за управљање пројектима (ЈУП) „Истраживање и развој“ д. о. о. 

Београд основано је одлуком Владе Републике Србије број 02-5424/2010 од 22. јула 2010. године, за 

управљање Пројектом „Истраживaње и развој у јавном сектору“, као једночлано друштво с 

ограниченом одговорношћу које послује у складу са прописима којима се уређује правни положај 

привредних друштава. Једночлано друштво Јeдиница за управљање пројектима – ЈУП је за свој рад 

одговорно промотеру пројекта Министарству просвете, науке и технолошког развоја. 

Имплементација прве компоненте почела у августу 2010. год. Пројекат је финансиран из кредита 

Европске инвестиционе банке (ЕИБ) и Развојне банке Савета Европе (ЦЕБ), Инструмента за 

претприступну помоћ Европске уније и средстава Републике Србије.  

Кредити је требало да буду реализовани на основу следећег правног оквира: 

 закона о ратификацији финансијских уговора (Истраживање и развој у оквиру јавног сектора) 

између Републике Србије и Европске инвестиционе банке (ЕИБ); 

 закона о ратификацији Оквирног уговора о зајму између Банке за развој Савета Европе и 

Републике Србије (Ф/П 1711 (2010.)) (ЦЕБ) 1; 

 закона о ратификацији Оквирног уговора о зајму Ф/П 1739 између Банке за развој Савета 

Европе и Републике Србије (Ф/П 1739 (2011.)) (ЦЕБ 2); 

Истраживање и развој у јавном сектору у Србији је програм (пројекат) који се састоји од 29 

потпројеката који су категорисани у складу са ЕИБ и ЦЕБ споразумима, Табела 8.4. 

 

Табела 8.4. Програм истраживања и развоја – Структура финансирања 

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА 
У милионима 

евра 

I КРЕДИТ ЕВРОПСКЕ ИНВЕСТИЦИОНЕ БАНКЕ 200.00 

II Средства обезбеђена из кредита Развојне банке САВЕТА ЕВРОПЕ – у 
односу на ЕИБ третира се као средства од стране РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ     

ЦЕБ 1711 35.00 

ЦЕБ 1739 70.00 

УКУПНО ЦЕБ 105.00 

III Средства обезбеђена из буџета или од институција у Републици Србији, 
локалних самоуправа или из других извора у Републици Србији   ТБЦ (90.2) 

IV ХЕТИП пројекат (претприступни фондови ЕУ)  30.7 (25.6)  

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ 420.80 

 

Потпројекти су категоризовани у уговорима на следећи начин: 
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Листа категорија потпројекта по финансијским уговорима 

КАТЕГОРИЈА ПОТПРОЈЕКТА - ЕИБ 

Адаптација постојећих зграда и лабораторија 

Истраживачки центар Петница и кампус Математичке гимназије  

Нова капитална опрема за истраживања 

Програм за људске ресурсе у циљу привлачења скоро 1400 српских научника који раде у 
иностранству 

Центар за промоцију науке у Београду 

Оснивање Центара изврсности у областима истраживања где је приоритет: енергетика и 
енергетска ефикасност, заштита животне средине и климатске промене, наука о мате-
ријалима и нанонауке, пољопривреда и прехрана, биомедицина и информационо-кому-
никационе технологије. 

Модернизација академске рачунарске мреже и инфраструктуре за Суперкомпјутер 
иницијативу 

Нове стамбене зграде за младе истраживаче у Београду, Новом Саду, Нишу и Крагујевцу 

Изградња Научно-технолошких паркова у Београду, Нишу, Новом Саду и Крагујевцу 

Инфраструктура за Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

  

КАТЕГОРИЈА ПОТПРОЈЕКТА – ЦЕБ 1 

Компонента 1 (истраживачка опрема): куповина истраживачке опреме за јавне истражи-
вачке јединице и лабораторије 

Компонента 2 (изнајмљивање смештаја младим истраживачима): изградња некомерци-
јалних смештајних објеката за изнајмљивање младим истраживачима са циљем 
унапређења њихових животних услова 

  

КАТЕГОРИЈА ПОТПРОЈЕКАТ – ЦЕБ 2 

Компонента 1: оснивање Центара изврсности за области истраживања са приоритетом. 

Изградња Центра за биомедицинска истраживања у Београду 

Изградња и опремање Агробилошког и технолошког центра у Новом Саду 

Изградња Центра за нове материјале и нанонауку у Београду 

Компонента 2: Изградња Научно-технолошког парка у Нишу 

Компонента 3: Изградња станова за изнајмљивање младим истраживачима у Београду, 
Крагујевцу, Нишу и Новом Саду. 

Компонента 4: Финансијска и техничка подршка за ЈУП. 

Према тренутним активностима на пројекту (децембар 2016), списак потпројеката који су у процесу 

реализације, потпројеката који су у фази планирања и припрема, и потпројеката који тек треба да се 

покрену, а који су још у почетној фази, дата је у наставку. Преглед потпројеката чија је реализација 

(за сада) суспендована такође је дата (децембар 2016). 
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Завршени потпројекти  потрошено/предвиђено 

Научно-технолошки парк, фаза 1, Нови Сад; 1.393.725 ЕУР 

Главна зграда Универзитета у Новом Саду;  4.100.332 ЕУР 

Станови за младе научне раднике, Блок 32, Београд, фаза 1 8.483.620 ЕУР/10М 

Научно-технолошки парк Звездара, Београд;  14.407.656 ЕУР/17М 

Санација темеља Хемијског факултета Универзитета у  

Београду; (радови завршени) 

 

731.517 ЕУР 

Природњачки центар Свилајнац  6.262.237 ЕУР 

Истраживачка станица Петница, Ваљево 8.727.501 ЕУР 

  

Потпројекти у току   

Наноцентар, блок 39, Београд (главни пројекат завршен)  1.412.956 ЕУР/20М 

Центар за промоцију науке, Блок 39, Београд  (фаза израде 

пројектне документације је завршена);  

3.262.399 ЕУР/65М 

Набавка нове капиталне опреме за истраживање;   32.051.402 ЕУР/50М 

Централизовани систем за набавку потрошног материјала; 28.867.471 ЕУР/40М 

Станови за младе истраживаче Универзитета у Крагујевцу  

(радови на градилишту су у завршној фази);   

5.079.452 ЕУР/6,86М 

Центри изврсности Универзитета у Крагујевцу (радови на 

градилишту су у току)     

132.471 ЕУР/14М 

Научно-технолошки парк, фаза 2, Нови Сад (тендер за 

извођење радова је спроведен и потписан уговор са 

Извођачем радова, почетак радова);   

0 ЕУР/9.6М 

Финансијска подршка за ЈУП;  

(закључен је уговор између МПНТР и ЈУП)   

0 ЕУР/3М  

  

Потпројекти у припреми 
 

Центри изврсности – Агробиолошки и технолошки центар,  

Нови Сад;  

0/0 

Адаптација УНЕСКО ИРТЦУД истраживачког центра , 

Београд; 

3 ЕУР/0.35М 

Станови за младе истраживаче, Ниш; 0/0 

Опрема за Наноцентар, блок 39, Београд; 0 ЕУР/20М 

Научно-технолошки парк, Ниш;  0 ЕУР/12М 

Центар изврсности – Центар за биомедицинска истраживања, 

Београд;  

0/0 

Станови за младе научне раднике, Блок 32, Београд, фазе 2  0 ЕУР/8.335М 

Станови за младе научне раднике, Блок 32, Београд, фазе и 3; 0 ЕУР/6.665М 

 

 

Потпројекти на којима нису започете активности 0/0 

Суперкомпјутер иницијатива;  

Центри изврсности – Ветеринарски институт, Нови Сад  

Станови за младе истраживаче, Нови Сад;  

Објекат института, блок 39, Београд;  
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Потпројекти (тренутно) суспендовани 

Адаптација зграде у ул. Светозара Марковића 21, Београд;  

Кампус Математичке гимназије, Београд;  

Потпројекти који су отказани  

Научно-технолошки парк у Крагујевцу;  

Центар за матичне ћелије, придружена јединица Медицинског 

факултета у Крагујевцу. 

 

 

Потпројекти Научно-технолошки парк у Крагујевцу и Центар за матичне ћелије, придружена 

јединица Медицинског факултета у Крагујевцу су отказани. Уместо њих спроводи се потпројекат  

изградње Центара изврсности Универзитета у Крагујевцу. 

Предвиђено је да се потпројекти спроводе на локацијама у Републици Србији. Грађевински 

потпројекти се спроводе у Београду, Крагујевцу, Нишу, Новом Саду, Ваљеву и Свилајнцу. 

Потпројекат за набавку капиталне опреме и потрошног материјала се спроводи на целој територији 

Републике Србије.  

Рок расположивости средстава по уговору о зајму који је закључен између Републике Србије и 

Европске инвестиционе банке истекао је 31. децембра 2015.год. 

Рок расположивости средстава по уговору о зајму који је закључен између Републике Србије и Банке 

за развој Савета Европе (ЦЕБ 1739) истекао је 30. јуна 2015. године. 

Банка за развој Савета Европе је дописом од 1. децембра. 2014. године обавестила Републику Србију 

да је Одбор Банке одобрио продужење рока расположивости  средстава зајма до 30. септембра 2018. 

године. Закључком Владе Републике Србије број 48-6679/2015 од 18. јуна 2015. године одобрено је 

продужење зајма и овлашћен је министар финансија Душан Вујовић  да обавести Банку за развој 

Савета Европе о Закључку.   

Република Србија је иницирала продужење рока реализације Пројекта Истраживање и развој у јавном 

сектору до 2020. године. Влада Р. Србије је овластила министра финансија Душана Вујовића за 

покретање процедуре за продужење. Захтев за анексирање Финансијског уговора бр. 25,497 

закљученог 2010. године између Р. Србије и Европске инвестиционе банке који садржи измену 

техничког описа Уговора, односно листу потпројеката, упућен је Европској инвестиционој банци 28. 

децембра 2015.год. 

Влада Републике Србије донела је дана 13. јуна 2016. године Закључак број 48-5555/2016 којим се 

реализација Пројекта, након анексирања  уговора са међународним финансијским организација-кре-

диторима, поверава Канцеларији за јавна улагања Републике Србије с тим да се Закључком (члан 3) 

„ЈУП Истраживање и развој „ д.о.о. Београд обавезује да све преузете обавезе по закљученим 

уговорима реализује у предвиђеним роковима.   

Овим последњим чином се средства намењена искључиво улагању у развој науке, подршку и 

школовању научног кадра у Србији одричу научницима и студентима, и значајно смањује могућност 

научног рада у најширем смислу (практично се онемогућава). Најважније од свега јесте драстично 

смањење могућности младима да се школују у (релативно) модерним условима. Још је необично 

важно истаћи да Влада није одржала своје обећање у погледу високо рекламираног повећања улагања 

у науку Србије и улагања у Програм за људске ресурсе у циљу привлачења скоро 1.400 српских 

научника који раде у иностранству. То има врло негативан ефекат на студенте и младе истраживаче.  

Укупни резултат  

1. Одређено за пројекат      420.80 МЕУР (2010.) 

2. Предвиђено за уговарање са МПНТР    304,325,753.00 ЕУР 
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3. Од тога уговорено (2010-2016 за извршење)   141,073,069.00 ЕУР 

4. Укупно реализовано (од 420.80 МЕУР, 2010-2016)  114,913,026.00 ЕУР 

Укупни резултат је графички приказан на слици 8.6. 

 

Слика 8.6. Приказ потрошње средстава у оквиру пројекта „Истраживање и развој у јавном сектору" 

Закључак 

1. ЈУП би требало, према Закључку Владе Србије из 2016. год, да реализује преузете обавезе од 

око 26 МЕУР. 

2. Остатак новца намењеног науци у Србији и њеним истраживачима поверава се (премешта са 

непознатом наменом) Канцеларији за јавна улагања Републике Србије.  

3. Остатак неутрошеног новца, намењеног науци у Србији и њеним истраживачима, износи 

279,726,931.00 ЕУР (према расположивим подацима из МПНТР: „Извештај о реализацији 

пројекта септембра 2010. до јануара 2017. године) 

4. Врло је важно истаћи, да поред станова за младе истраживаче и опремања/оснивања неколико 

центара није предвиђено ни испуњење плана набавке капиталне опреме за истраживање нити 

потрошног материјала нити су предвиђена средства за повраћај научника из иностранства. 

Детаљи спровођења Пројекта у дело 

1. Запосленима у ЈУП-у плате обезебеђује (највећим) делом МПНТР и делом CHP SUPPORT 

GRANT AGREEMENT (донација за подршку Регионалном стамбеном програму), табела 8.5.  

 
Табела 8.5. Зараде и број запослених 

Година Број запослених 
(31.12.20..) 

Годишње (бруто2) 
зараде (РСД) 

Просечне месечне (бруто2) 
зараде по запосленом (РСД) 

2010. 17 12.633.347,18 61.928,17 

2011. 37 83.684.986,40 188.479,70 

2012. 34 107.528.640,80 263.550,59 

2013. 50 99.062.992,99 165.104,99 

2014. 60 149.169.382,37 207.179,70 

2015. 97 193.907.680,03 166.587,35 

2016. 94 229.130.702,39 203.130,06 

Извор: Маја Бабић, ЈУП, документ бр. 2583 од 12. маја 2017. 
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Финансирање ЈУП, Истраживање и развој у јавном сектору од стране МПНТР графички је 

илустровано на слици 8.7. 

 

Слика 8.7. Финансирање ЈУП-а од стране МПНТР у временском периоду 2010–2016. 

Списак капиталне опреме вредности преко 90.000 евра, набављене преко ЈУП-а закључно са 2016. 

годином, је у Прилогу. Од целог пројекта до сада је реализована набавка 1.250 инструмената у 

вредности од 28,2 М€. Укупно је било одобрена набавка 3.082 уређаја у вредности већој од 50 М€.  

Оutsourcing – Тендере за капиталну опрему који су покренути 2015. год. је припремала шпанска 

консултантска компанија Eptisa, видети http://www.piu.rs/tenders.php?id=30&p_id=93;  

http://www.piu.rs/tenders.php?id=30&p_id=93. Тендер је био са слабом реализацијом јер су тендерски 

услови били лоше дефинисани, лотови формирани потпуно нелогично, евалуациона комисија радила 

споро, директор одбио да потпише део лотова са малим прекорачењем цене. Процењена вредност 

набавке је била 12.844.808,34 € у 120 лотова, а потписани су уговори за укупно 495.561,00 € (12 

лотова).  

Ових неколико примера јасно говоре о помањкању добре воље и компетентности директора и 

запослених у ЈУП-у, све то на уштрб научне заједнице Србије.  

 

8.12. Центар за промоцију науке 

Центар за промоцију науке (ЦПН) основан је Законом о научноистраживачкој делатности 

(„Службени гласник Републике Србије“ број 110/05, 50/06 и 18/10), као посебно правно лице чија је 

надлежност промоција науке и технологије и научних и технолошких достигнућа у земљи и свету.  

Рад центра у 2016. години се у основи може поделити на два шестомесечна периода, која су 

обележена суштинским разликама у раду Центра. Од 1. јануара до 30. јуна 2016. године, Центар за 

промоцију науке организовао је велики број научнопопуларних догађаја, покренуо више иницијатива, 

издања и програма, и проширио мрежу сарадње са научницима, медијима, школама и посебно 

локалним самоуправама, као и са међународним партнерима, с циљем јачања културе науке, 

подизања научне писмености и стварања услова за целоживотно образовање и раст иновативности у 

Републици Србији. ЦПН је додатним ангажовањем запослених, као и уз помоћ велике подршке 

својих партнера, снажне мреже научних промотера, медија и наставника, као и представника 

локалних самоуправа широм Србије, спровео све надлежности предвиђене Законом о 

научноистраживачкој делатности, али и успешно покренуо читав низ иницијатива које превазилазе 

домен промоције науке. Центар је у 2016. годину ушао са амбициозним плановима, посебно када су у 

питању отвореност ка грађанима и укључивање што већег броја ангажованих кроз конкурсе, као и 

тзв. децентрализација промоције науке, односно отварање 12 научних клубова у градовима широм 

Србије. Поред отварања научних клубова, Центар је наставио успешну реализацију својих других 

http://www.piu.rs/tenders.php?id=30&p_id=93
http://www.piu.rs/tenders.php?id=30&p_id=93
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пројеката, као и изградњу продуктивног односа са научном заједницом, школама, привредом, 

медијима и, нарочито, локалним самоуправама.  

Прву половину 2016. године обележили су следећи подухвати:  

1. Центар за промоцију науке је од 5. априла до 21. јуна успешно отворио планираних 12 

научних клубова у градовима широм Србије, у којима локалне научне заједнице, школе, 

организације и заинтересовани појединци већ планирају и спроводе различите научне и 

научнопопуларне садржаје; 

2. У оквиру манифестације Мај месец математике за 2016. годину, под називом Лица 

математике, Центар је спровео конкурс у сарадњи са Математичким институтом САНУ и 

направио избор 10 наставника из Србије који су представили своју добру праксу у настави и 

промоцији математике. У оквиру ове манифестације Центар је организовао више изложби, 

предавања и радионица, као и цртање серије графита у пет различитих градова посвећених 

великанима математике. Покренут је и нови програм Мој данашњи задатак;  

3. У оквиру међународног пројекта Art & Science, Центар за промоцију науке је током априла 

организовао велику изложбу домаћих и иностраних уметника у галерији „Podroom“ у 

Културном центру Београд;  

4. У марту 2016. године на киоске је изашао четврти број илустрованог научнопопуларног 

часописа Елементи, да би у првим данима јула изашао и пети број часописа за лето 2016. 

Часопис ЦПН-а непрекидно привлачи интересовање и његова продаја – расте;  

5. ЦПН је у Београду наставио свој програм изузетно посећених и популарних ЦПН трибина у 

Великој сали Студентског културног центра, са четири трибине одржане у првој половини 

2016. године, као и успостављањем инфраструктуре уз помоћ које су трибине уживо 

приказиване у градовима широм Србије;  

6. Центар је током пролећа 2016. године припремио два важна и занимљива издања за домаћу 

стручну и ширу јавност, која ће се појавити у продаји почетком јула: Увод у објављивање 

научних публикација и Шта биљка зна: водич кроз свет чула. За дизајн корица ова два издања 

расписана су два јавна конкурса;  

7. Настављена је сарадња на неколико међународних пројеката на којима је Центар за промоцију 

науке партнер, где се посебно издваја низ тренинга и радионица које је одржао ЦПН на 

пројекту RRI Tооls у Србији, Хрватској и Црној Гори; 

8. Током пролећа 2016, од априла до јуна, успешно је спроведено електронско пријављивање, 

преглед и избор 65 пројеката који су добили средства у оквиру Јавног позива за пројекте 

промоције и популаризације науке, од чега 47 локалних пројеката у научним клубовима;  

9. ЦПН је учествовао у организацији сајма Нове технологије у образовању 2016. у фебруару, у 

Београду, где је представио модел научног клуба у припреми отварања научних клубова у 

градовима широм Србије;  

10.ЦПН је организовао научнопопуларну трибину током трајања велике астрономске 

конференције LSST@Europe2 у Београду, где су гости били астрономи и астрофизичари из 

Србије, региона и остатка света;  

11.Настављен је путујући програм ЦПН планетаријум и ЦПН океанијум, који су у првој 

половини године посетили многе градове у Србији, али и у региону;  

12.Путујућа изложба Спектри покренута у претходном извештајном периоду, гостовала је у 

научним клубовима широм Србије приликом њихових отварања, али и на Филозофском 

факултету у Београду;  

13.Као најпосећенији сајт у региону за науку, научнопопуларни портал Елементаријум се и у 

овом периоду свакодневно уређивао, пласирајући нове садржаје из популарне науке; 
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14.Настављена је и изградња нових интернет локација за потребе промоције науке, али и за 

инфраструктурне потребе Центра;  

15.Сваког месеца се реализује и пројекат Телескоп, током којег се производе кратки дневни 

астрономски садржаји као замена хороскопским рубрикама у дневној штампи;  

16.Настављена је сарадња са медијима, као и програм Колоквијум научног новинарства, који је 

изазвао велико интересовање међу студентима и из којег се већ издвајају талентовани научни 

новинари;  

17.Како би одговорио и на актуелне изазове у научној заједници, као ванредни догађај, ЦПН је 

током овог периода организовао посећену трибину Шта се догодило са науком у Србији?, која 

је за циљ имала комуникацију између научника и Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја.  

У другу половину 2016. године Центар за промоцију науке је ушао први пут децентрализован, са 

успешно организованим просторима популаризације науке и спровођења пројеката широм Србије.  

Од 1. јула до 31. децембра 2016. године, Центар за промоцију науке се суочио са разноврсним 

изазовима. Установа је два пута променила адресу седишта и сада се налази у улици Краља Петра 46, 

где се адаптира простор Научног клуба Београд.  

Упркос томе, ЦПН је додатним ангажовањем запослених, као и уз помоћ велике подршке својих 

партнера, како научних промотера, медија и наставника, тако и представника локалних самоуправа 

широм Србије, спровео све надлежности предвиђене Законом о научноистраживачкој делатности, али 

и успешно покренуо читав низ нових иницијатива.  

Ову половину 2016. године одликује – доступност. Документи, акције, планови и активности Центра 

су постали значајно доступнији на интернету, а притом прегледнији и јаснији грађанима Републике.  

Пресељење на нову адресу је такође учинило саму установу доступнијом. Изградња мреже Научних 

клубова и иницијатива да се у 12 градова подигну Паркови науке учинила је далеко доступнијим сам 

научнопопуларни садржај много већем броју грађана.  

У сфери издаваштва је пуно тога учињено на плану доступности – чак три нова издања афирмишу 

доступност за научнике на атрактиван и неочекиван начин. Истовремено, часопис Елементи, портал 

Елементаријум и друге медијске иницијативе су наставиле да науку чине доступном грађанима.  

Разноврсне програмске акције, од трибина, изложби и експоната који су постали доступни градовима 

широм Србије, па до учешћа на Сајму књига и Фестивалу науке, отворили су нове канале ка 

доступној науци за грађане. И међународни пројекти на којима Центар учествује су као преломну 

тему ове године имали доступност.  

Полазећи од очигледне претпоставке да културу науке и научну писменост природно може да шири 

само установа која је и сама по себи једнако транспарентна колико и наука, тим Центра је додатно 

отворио врата за све грађане Републике. 
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9. ФИНАНСИРАЊЕ 

Издвајање за науку из БНД у 2016. години. Бројне студије указују да издвајање из буџета од 1% 

БДП (бруто домаћег производа) представља праг који једна држава треба да достигне да би пружила 

адекватну подршку научноистраживачком раду и иновацијама и да би могла да очекује значајни 

утицај науке на привредну активност земље. То је уједно и један од услова које Република Србија 

треба да испуни на путу у чланство у ЕУ, чиме би омогућила да наука у Србији постане равноправни 

део европског истраживачког простора. Стратегијом НТР Републике Србије за период од 2010. до 

2015. године планиран је раст издвајања на годишњем нивоу у износу од 0,15% БДП-а, са основним 

циљем да буџетска издвајања 2015. године достигну 1,05% БДП-а. С обзиром на то да се ниво 

издвајања из буџета у наведеном периоду кретао између 0,42% и 0,46% БДП-а (Слика 9.1.) овај циљ 

Стратегије НТР није остварен. Након пада у 2013. дошло је до благог пораста издвајања за науку у 

периоду 2014-2015.  

 

 
 

Слика 9.1. Удео буџетских средстава за истраживање и развој у периоду 2010–2016. изражен у процентима 
БДП (извор Стратегија ИИ и Републички завод за статистику Републике Србије) 

 

Удео укупних буџетских средстава за истраживање и развој у БДП у 2016. години износио је само 

0,39% (извор Саопштење ИР10_133, Републички завод за статистику, 30.06.2017.). У Стратегији 

научног и технолошког развоја Републике Србије (Стратегија ИИ) за пeриoд oд 2016. дo 2020. 

гoдинe, пројектован је пораст улагања у науку и истраживања из буџета до нивоа oд 0,6% БДП-a (у 

склaду сa рaспoлoживим срeдствимa буџeтa Рeпубликe Србиje) као и укупнa улaгaњa из свих извoрa 

финaнсирaњa која би требало да дoстигну ниво од 1,5% БДП-a. Планирани пораст улагања у науку и 

истраживања пружио би основу да се oствaри визиja дa Рeпубликa Србиja пoдржaвa изврснoст у 

нaуци, као и рeлeвaнтнa истрaживaњa и инoвaтивни систeм кojи утичe нa eкoнoмски и друштвeни 

рaзвoj зeмљe,  

 

Анализа извршења буџета МПНТР за 2016. годину 

 

Нaпрeдaк истрaживaчкoг и инoвaтивнoг систeмa, a сaмим тим и eкoнoмскoг и укупнoг рaзвoja 

Рeпубликe Србиje, рeaлнo, ниje мoгућ бeз пoвeћaних мaтeриjaлних улaгaњa у нaуку и истрaживaњa. У 

2016. години у Републици Србији утрошено је 16.312.531.000 динара буџетских средстава за 

активности истраживања и развоја (извор Саопштење ИР10_133, Републички завод за статистику 

30.06.2017.). Према подацима добијеним из МПНТР, буџет за 2016. годину износио је 14.314.116.118  

динара (РСД), Од овог износа 13.830.458.164 динара утрошено је на финансирање следећих шест 

програма: 1. Програм истраживања (11.108.413.516), 2. Програм научноистраживачког рада САНУ и 

научноистраживачког рада Матице српске (62.320.000), 3. Трансфер знања и технологија и 

иновационе делатности (39.199.999), 4. Унапређење капацитета људских ресурса (396.262.285), 5. 

Међународна научна сарадња (1.729.262.364) и 6. Субвенција oргaнизaциjама кoрисницимa 

буџeтских срeдстaвa (495.000.000), који ће у овом извештају бити детаљније приказани. Преосталих 

483.657.954 РСД утрошено је на финансирање осталих програма МПНТР везаних за науку, 

технолошки развој и иновације.  На слици 9.2 графички је приказана процентуална расподела 

средстава буџета за науку за 2016. годину на поменутих шест програма. 
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Слика 9.2. Расподела средстава на програме у 2016. години. РИ=рад истраживача на пројектима, ДМТ= 

директни материјални трошкови пројеката сва три програма ОИ, ТР и ИИИ. 

 

9.1. Финансирање истраживачких програма 

 

Највећи удео у буџету Министарства просвете, науке и технолошког развоја (81%) у 2016. био је 

намењен је финансирању пројеката из области основних истраживања (ОИ), области технолошког 

развоја (ТР) и пројеката интегралних и интердисциплинарних истраживања (ИИИ) (Слика 9.2). У 

2016. финансирано 778 пројеката, од којих је 395 из области основних истраживања, 275 из области 

технолошког развоја и 110 пројеката интегралних и интердисциплинарних истраживања у укупном 

износу од 11,108,413,516 динара. Финансирање пројеката је обухватало: 
 

1. Накнаде за рад истраживача (РИ) ангажованих на пројектима (8.402.237.752 РСД) 

2. ДМТ 1 (режијски трошкови) – директне материјалне трошкове рада лица запослених код реализатора 

истраживања на стручним, административним и техничким пословима, као и трошкови електричне 

енергије, воде, грејања, комуналних услуга и сличних трошкова реализатора програма пројектног 

финансирања који су у функцији обављања научноистраживачког рада на пројектима (2.025.906.300 

РСД). 

3. ДМТ 2 (трошкови рада) – директне материјалне трошкове који су у функцији обављања 

научноистраживачког рада на пројектима, а односе се на: набавку потрошног материјала, ситне опреме 

и ситног инвентара, трошкове службених путовања чланова пројектног тима, трошкове дисеминације 

резултата истраживања, трошкове услуга истраживачима и сличних трошкова реализатора програма 

пројектног финансирања у функцији обављања пројектних активности (680.269.464 РСД). 

 

 
Слика 9.3. Однос РИ, ДМТ 1 и ДМТ 2 у укупном финансирању сва три програма истраживања у 2016. години 
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Највећи део средстава намењен за финансирање сва три програма истраживања утрошен је на 

финансирање накнада за рад истраживача (76%). Удео финансирања ДМТ 1 износио је 18%, а удео 

ДМТ 2 само 6% , Слика 9.3. 

 

Републички завод за статистику наводи да је у Србији у 2016. години било запослено (с пуним и 

краћим од пуног радног времена, на пословима истраживања и развоја, изражено еквивалентом пуне 

запослености) 15.015 истраживача. Пројекти су били финансирани са 104.737 истраживач-месеци 

(ФТЕ 8.728, укупан број истраживача 11.450). Мада су зараде истраживача знатно мање од зарада 

истраживача истих профила у ЕУ и осталим развијеним земљама света, недовољно финансирање 

програма истраживања највише се огледа у износу који је намењен финансирању ДМТ 2. ДМТ 2 су 

средства која су намењена експерименталном раду и која се троше за набавку реагенаса и потрошног 

материјала, ситне опреме, школарина и учешћу на научним скуповима. Управо су ова средства 

пресудна за квалитет научноистраживачког рада. 

 

Након значајног пада у финансирању ДМТ 2 у 2012. у периоду 2013–2016. дошло је до постепеног 

повећања у нивоу финансирања, али ни у 2016. није постигнут ниво из 2010. (Слика 9.4). 

 

Средства за ДМТ 2 у укупном износу од 680,269,464 динара представљају само 4,75% укупног 

буџета за науку МПНТР за 2016, односно 23 промила (23 ‰) БДП Републике Србије. Произлази да је 

један истраживач просечно био финансиран са 4,951 РСД/месец, односно или 165 РСД/дан. Овакав 

ниво финансирања је недовољан да обезбеди базичан ниво истраживања. Због тога постоји озбиљна 

претња да ће се у блиској будућности истраживачи суочити са престанком рада и прекидом у 

започетим истраживањима, што може изазвати несагледиве штетне последице на даљи развој 

Републике Србије. 

 

 
Слика 9.4. Дистрибуција средства за ДМТ 2 за период  2010–2016. 

 

9.2. Финансирање научноистраживачког рада САНУ и Матице српске 

 

Српска академија наука и уметности (САНУ) и Матица српска су научне институције од највишег 

националног значаја. Финансирање научних и уметничких активности Академије одвија се кроз 

Фонд САНУ за истраживања у науци и уметности, који је у 2016. години био финансиран у износу од 

45 милиона динара (Слика 9.5). Већи део средстава Фонда утрошен је на финансирање 

академијских, одељењских и индивидуалних пројеката, а остали део буџетских средстава у највећој 

мери био је намењен финансирању издавачке делатности, учешћу на научним скуповима, 

трошковима међународне сарадње, организацији научних скупова, као и раду Галерија ликовне и 

музичке уметности и науке и технике САНУ. 

 

Рад Матице српске у 2016. години био је финансиран у износу од 15,6 милиона динара, а 

Библиотеке Матице српске у износу од 1,72 милиона динара (Слика 9.5). Средства намењена раду 

Матице српска, заједно са њеном Библиотеком, Галеријом и Издавачким центром, омогућили су овој 

установи да у 2016. оствари значајне резултате у области неговања језика, издаваштва, 
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научноистраживачког рада, енциклопедистике, предавачке делатности и представљања нових 

резултата српске науке. 

 

Расподела средстава намењених раду САНУ и Матице српске у периоду између 2010. и 2016. године  

приказана је на Слици 9.5. 

 
Слика 9.5. Средства намењена научном раду САНУ и Матице српске (у милионима динара) за период  2010–

2016. 

 

Након драстичног смањења финансирања научноистраживачког рада ових институција у 2012. 

години и мањег пораста у 2013. години, у последње две године (2015. и 2016) средства намењена 

раду ових институција остала су на истом нивоу који далеко заостаје за нивоом финансирања из 2010. 

године (мање од 60% у односу на 2010).  

 

9.3. Финансирање трансфера знања и технологија и иновациона делатност 

 

У оквиру програма трансфера знања и технологија и подстицања примене резултата 

научноистраживачког рада, у току 2016. настављено је финансирање иновационих пројеката 

регистрованих иновационих организација, као и финансирање Пројекта најбоља технолошка 

иновација. Овај Програм је финансиран у укупној вредности од 39,199,999 динара, а удео 

финансирања појединачних активности у оквиру  овог програма приказан је на Слици 9.6. 

 

 
 
 
 
 
 
Слика 9.6. Износи у милионима динара који су у 
2016. потрошени на финансирање иновационих 
пројеката и пројекта Најбоља технолошка  
иновација 

 

 

9.4. Финансирање унапређења капацитета људских ресурса 

 

Министарство унапређује научноистраживачки рад кроз финансирање четири додатна програма: 
1) Програм усавршавања кадрова за научноистраживачки рад, којим се суфинансира учешће истраживача 

на научним скуповима, боравак гостујућих истраживача, израда докторских дисертација и 

последокторска усавршавања; 

2) Програм подстицања и стипендирања младих и надарених за научноистраживачки рад, доктораната и 

ученика завршних година средњих школа; 



79 

3) Програм набавке научне и стручне литературе из иностранства и приступа електронским научним и 

стручним базама података, којим се обезбеђује и оптимална видљивост домаћих научнотехнолошких 

истраживања; 

4) Програм издавања научних публикација и одржавања научних скупова, којим се суфинансира издавање 

домаћих научних часописа и публикација монографског типа, одржавање научних скупова у земљи и 

колективних чланарина у међународним научним удружењима. 

 

 
Слика 9.7. Дистрибуција средства намењених финансирања програма за унапређење капацитета људских 

ресурса за период 2010–2016. 
 

Дистрибуција средства намењених финансирању ових програма за период 2010–2016. приказана је на 

Слици 9.7. Као што се са слике 9.7 види, програми усавршавања кадрова и издавања научних 

публикација и одржавања научних скупова имали су драстично смањење финасирања у 2016. години 

од око два пута у односу на 2010. Још више забрињава драстичан пад у финансирању Програма 

подстицања и стипендирања младих и надарених за научноистраживачки рад, који се суочио са 

смањењем финансирања од око 6.7 пута у 2016. у поређењу са 2010. Овакав тренд смањивања 

финансирања намењеног младим и талентованим истраживачима директно доприноси „одливу 

мозгова“ који већ сада задобија размеру која озбиљно угрожава будућност истраживања и развоја 

Републике Србије. 

 

 
Слика 9.8. Износи који су у 2016. потрошени на финансирање четири програма у оквиру унапређења 

капацитета људских ресурса 
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Једино је Програм набавке научне и стручне литературе из иностранства и приступа електронским 

научним и стручним базама података имао пораст у финансирању у 2016. у поређењу са 2010 (пораст 

у финансирању од нешто мање од 50%). Износи који су у 2016. потрошени на финансирање четири 

програма у оквиру унапређења капацитета људских ресурса приказани су на Слици 9.8. 

 

9.5. Финансирање међународне сарадње 

 

У оквиру реализације Програма међународне научне сарадње од значаја за Републику, на који је у 

току 2016. утрошено 71.901.068 дин, истраживачи из Србије остварили су значајну међународну 

сарадњу у оквиру билатералних и мултилатерарних пројеката и акција. Интензивна сарадња одвијала 

се путем билатералних пројеката (укључено 11 земаља) а билатерални програми финансирани су из 

буџета Министарства у износу од 26.903.918 динара у 2016. Поред билатералних пројеката, у оквиру 

овог Програма током 2016. финансирани су и ЕУРЕКА пројекти (износ 38.554.242 динара), COST 

активности (износ 750.000 динара), као и Пројекат SEE-ERA.NET/SEE-ERA.NET+ (износ 1.228.167 

динара). 

Из буџета Министарства финансирано је и учешће представника Србије на радним састанцима, 

стручним форумима и у научним комитетима у иностранству (износ 409.266 динара). 

 

У оквиру реализације међународне сарадње, током 2016. финансиране су и дотације међународним 

организацијама у укупном износу од 1.679.803.802 укључујући ХОРИЗОНТ 2020 (износ 

1.419.698.138 динара), ЦЕРН (износ 244.106.066 динара), као и ДУБНА, ФУЛБРАЈТ (износ 

17.310.750 динара). На слици 9.9 приказани су програми и дотације на које су потрошени највећи 

износи током 2016. године. 

 

 
 

Слика 9.9. Износи у 2016. који потрошени на финансирање одабраних програма међународне сарадње 

(ЕУРЕКА пројекти и билатерални програми) као дотације на Хоризонт 2020 и ЦЕРН. 

 

9.6. Субвенције за финансирање организација корисника буџетских средстава  

 

Средства из буџета Министарства користе се и за уплате субвенција oргaнизaциjама кoриснициам 

буџeтских срeдстaвa и то: 

 
1. JУП Истрaживaњe и рaзвoj д.o.o; 

2. Цeнтaр зa прoмoциjу нaукe;  

3. JП „Нуклeaрни oбjeкти Србиje”  

4. Фoнд зa инoвaциoну дeлaтнoст;  

5. Научно-технолошки парк Београд. 
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У току 2016. организацијама корисницима ових буџетских средстава исплаћене су субвенције у 

укупној вредности од 495.000.000 динара, а удео финансирања појединачних организација у 

финансирању приказан је на Слици 9.10. 

 

 
 

Слика 9.10. Расподела средстава потрошених у 2016. години за субвенције јавним предузећима и 
организацијама 

 

JУП Истрaживaњe и рaзвoj д.o.o 

 

Јединица за управљање пројектима (ЈУП) „Истраживање и развој“ д. о. о. Београд основано је 

одлуком Владе Републике Србије за управљање Пројектом „Истраживaње и развој у јавном сектору“, 

као једночлано друштво. За финансирање рада ЈУП „Истраживање и развој“ у 2016. из буџета 

МПНТР издвојено је 110 милиона динара, а детаљан приказ рада и финансирања дат је у поглављу 

8.11. Јединица за управљање пројектима – ЈУП. 

Центар за промоцију науке 

 

Центар за промоцију науке (ЦПН) основан је Законом о научноистраживачкој делатности као 

посебно правно лице чија је надлежност промоција науке и технологије и научних и технолошких 

достигнућа у земљи и свету. Посебно место ЦПН припада јачању културе науке, подизању научне 

писмености и стварању услова за целоживотно образовање и раст иновативности у Републици 

Србији. Подаци приказани на Слици 9.11 односе се на трошкове финансиране из средстава добијених 

од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 

 

 
 

Слика 9.11: Износи у милионима динара који су у периоду 2014–2016. потрошени на финансирање Центра за 
промоцију науке. 
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Јавно предузеће “Нуклеарни објекти Србије”  

 

Jaвнo прeдузeћe „Нуклeарни oбjeкти Србиje” oснoвaлa je Влaдa Рeпубликe Србиje, кao oкoсницу и 

oслoнaц нуклeaрнe рaдиaциoнe бeзбeднoсти и сигурнoсти грaђaнa, oбjeкaтa и читaвe држaвe Србиje. 

Ово  предузеће финансирано је само од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 

Подаци приказани на Слици 9.12 односе се само на трошкове финансиране из средстава добијених од 

стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а на основу Уговора о финансирању. 

 
Слика 9.12: Износи у милионима динара који су у периоду 2014–2016. потрошени на финансирање ЈП 

„Нуклeарни oбjeкти Србиje”. 

Фонд за иновациону делатност  

 

Фонд за иновациону делатност је посебно правно лице основано Законом о иновационој делатности 

који обавља послове у вези са финансирањем припреме, реализације и развоја програма, пројеката и 

других активности у области спровођења иновационе политике. У складу са Законом, Фонд остварује 

приход из средстава буџета Републике Србије, као и из других извора. Износи у милионима динара 

који су у временском раздобљу 2014–2016. потрошени на финансирање Фонда приказани су на 

Слици 9.13. 

 
Слика 9.13: Износи у милионима динара који су у периоду 2014–2016. потрошени на финансирање Фонда за 

иновациону делатност. 

 

Научно-технолошки парк Београд 

 

Научно технолошки парк Београд основан je у партнерству Владе РС (у име Владе, Министарство 

просвете, науке и технолошког развоја), Града Београда и Универзитета у Београду 10.06.2015. а прва 

апропријација МПНТР за 2015. годину у износу од 5.316.154 уплаћена је 30.09.2015. године. Основни 

циљ рада овог Парка је убрзани технолошки развој земље стварањем препознатљивог иновативног 

екосистема повољног за трансфер знања, развој нових технологија, комерцијализацију иновација, 
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умрежавање и стимулисање раста економије засноване на знању кроз повезивање привреде и науке. 

У току 2016. за рад Научно-технолошког парка Београд МПНТР је издвојило 45.000.000 динара, што 

представља 60% буџета НТ парка у 2016. години.  

 

 

Сумарни приказ 

 

На Слици 9.14 дат је сумарни приказ извршења буџета МПНТР за 2016. За активности које су 

анализиране у овом Извештају. Приказани си износи потрошени на наведене ставке, са опадајућим 

износима по појединачним ставкама.  

 

 
Слика 9.14: Износи који су у 2016. потрошени, приказани по опадајућим износима. Остала извршења: 

расходи за запослене, коришћење услуга и роба, други програми и пројекти, разно. 
 

Извори: 

 Министарство просвете, науке и технолошког развоја, проф. др Владимир Поповић; др Никола Танић, 

помоћник министра за науку; Сања Павловић, руководилац групе за праћење рада и пословања 

организација корисника буџетских субвенција и средстава међународних кредита; 

 Републички завод за статистику, Сунчица Стефановић Шестић, руководилац статистике образовања, 

науке и културе;  

 Фонд за иновациону делатност, Катарина Димитров, Менаџер финансија; 

 ЈП “Нуклеарни објекти Србије”, Јасмина Добрић, шеф рачуноводства;  

 Центар за промоцију науке, Наташа Ћирић, руководилац Сектора за правне, финансијске и опште 

послове 

 Научно-технолошки парк Београд, Гордана Даниловић Грковић, в.д. директора 
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ПРИЛОЗИ 

 
Табела 1. Српски часописи реферисани у WoS 

 
      Назив часописа Период 

1 Acta Veterinaria  1976– 

2 Applicable Analysis and Discrete Mathematics  2007– 

3 Archives of Biological Sciences  2007– 

4 Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly  2008– 

5 Computer Science and Information Systems ComSIS  2008– 

6 Filomat  2008– 

7 Genetika  2009– 

8 Hemijska industrija  2007– 

9 International Journal of Electrochemical Science  2007– 

10 Journal of Medical Biochemistry (ranije: Jugoslovenska medicinska biohemija) 2009– 

11 Journal of Mining and Metallurgy, Section B: Metallurgy  2007– 

12 Journal of the Serbian Chemical Society  1998– 

13 MATCH - Communications in Mathematical and Computer Chemistry  1995– 

14 Nuclear Technology and Radiation Protection  2008– 

15 Panoeconomicus  2008– 

16 Processing and Application of Ceramics  2013– 

17 Psihologija  2007– 

18 Science of Sintering  2003– 

19 Serbian Astronomical Journal  2011– 

20 Srpski arhiv za celokupno lekarstvo  2008– 

21 Thermal Science  2007– 

22 Vojnosanitetski pregled  2008– 

23 Zograf  2008– 

Табела 2. Српски часописи реферисани у Emerging Sources Citation Index (ESCI) 

 Назив часописа ISSN 
1 Acta Facultatis Medicale Naissensis 0351-6083 

2 Balcanica 0350-7653 

3 ESP Today – Journal of English for Specific Purposes at Tertiary Level 2334-9050 

4 Facta Universitatis – Series Electronics and Energetics 0353-3670 

5 Facta Universitatis – Series Mechanical Engineering 0354-2025 

6 Geographica Pannonica 0354-8724 

7 Građevinski materijali i konstrukcije - Building Materials and Structures 2217-8139 

8 International Review 2217-9739 

9 IPSI BGD Transactions on Internet Research 1820-4503 

10 Journal of Teaching English for Specific and Academic Purposes 2334-9182 

11 Kragujevac Jouranal of Mathematics 1450-9628 

12 Metallurgical & Materials Engineering- Association of Metallurgical Engineers of Serbia 2217-8961 

13 Politics and Religion Journal 1820-6581 

14 Sociologija 0038-0318 

15 Strategic Management 1821-3448 

16 TEM Journal – Technology Education Management Informatics 2217-8309 

17 Temida 1450-6637 

19 Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja 0579-6431 

20 Zbornik Matice Srpske za likovne umetnosti– Matica Srpska Journal for Fine Arts 0352-6844 

21 Zbornik Matice Srpske za slavistiku– Matica Srpska Journal of Slavic Studies 0352-5007 

22 Zbornik radova Vizantološkog instituta 0584-9888 

23 Journal of the Geographical Institute "Jovan Cvijić" SASA– j.Geogr.Inst.Cvijic 1821-2808 

http://www.doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=0567-8315
http://www.doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=1452-8630
http://www.doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=0354-4664
http://www.doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=1451-9372
http://www.doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=1820-0214
http://www.doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=0354-5180
http://www.doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=0534-0012
http://www.doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=0367-598X
http://www.electrochemsci.org/
http://www.dmbj.org.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=85&Itemid=602
http://www.doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=0354-3447
http://www.doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=1450-5339
http://www.doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=0352-5139
http://www.pmf.kg.ac.rs/match/index.html
http://www.doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=1451-3994
http://www.doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=1452-595X
http://www.doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=1820-6131
http://www.doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=0048-5705
http://www.doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=0350-820X
http://www.doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=1450-698X
http://www.doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=0370-8179
http://www.doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=0354-9836
http://www.doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=0042-8450
http://www.doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=0350-1361
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Табела 3. Импакт фактор српских часописа реферисаних у Journal Citation Report-u (JCR) 

Naslov 2011 2012 2013 2014 2015 

Acta Veterinaria – Beograd 0.167 0.258 0.133 0.375 0.741 

Applicable Analysis and Discrete Mathematics 0.754 0.887 0.708 0.860 0.787 

Archives of Biological Sciences 0.360 0.791 0.607 0.718 0.367 

Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly 0.610 0.533 0.659 0.892 0.617 

Computer Science and Information Systems 0.625 0.549 0.575 0.477 0.623 

Filomat 0.421 0.714 0.753 0.638 0.603 

Genetika 0.440 0.372 0.492 0.347 0.308 

Hemijska industrija 0.205 0.463 0.562 0.364 0.437 

Int Journal of Electrochemical Science 3.729 
Title 

Suppressions  

1.956 1.500 1.692 

Journal of Medical Biochemistry 0.610 1.084 0.721 1.045 0.742 

Journal of Mining and Metallurgy: Sec B 1.317 1.435 1.135 0.832 1.239 

Journal of the Serbian Chemical Society 0.879 0.912 0.889 0.871 0.970 

MATCH-Comm Math Comp Chemistry 2.161 1.768 1.829 1.466 3.858 

Nuclear Technology and Radiation Protection 1.159 1.000 
Title 

Suppressions  

0.560 0.372 

Panoeconomicus 0.396 0.400 0.778 0.770 0.412 

Processing and Application of Ceramics         0.944 

Psihologija 0.279 0.292 0.188 0.232 0.474 

Publications de l Institut Mathematique – Beograd   0.195 0.152 0.270 Dropped  

Science of Sintering 0.274 0.278 0.444 0.575 0.781 

Serbian Astronomical Journal     1.100 0.704 0.429 

Srpski arhiv za celokupno lekarstvo 0.190 0.228 0.169 0.233 0.277 

Thermal Science 0.779 0.838 0.962 1.222 0.939 

Vojnosanitetski pregled 0.179 0.210 0.269 0.292 0.355 

 
Табела 4. Српски часописи реферисани у  Scopus-u 

  Назив часописа Период 

1 Acta chirurgica Iugoslavica 1997– 

2 Acta Facultatis Medicae Naissensis 2009– 

3 Acta Orthopaedica Iugoslavica   

4 Acta Periodica Technologica 2010– 

5 Acta Stomatologica Naissi 2009– 

6 Acta Veterinaria 1996– 

7 Applicable Analysis and Discrete Mathematics 2007– 

8 Archive of Oncology 1997– 

9 Archives of Biological Sciences 2008– 

10 Archives of Gastroenterohepatology   

11 Arhiv za Farmaciju 2009– 

12 Botanica Serbica 2013– 

13 Bulletin, Classe des Sciences Mathematiques et Naturelles, Sciences 2007– 

http://admin-apps.webofknowledge.com/JCR/static_html/notices/notices.htm#editorial_information
http://admin-apps.webofknowledge.com/JCR/static_html/notices/notices.htm#editorial_information
http://admin-apps.webofknowledge.com/JCR/static_html/notices/notices.htm#editorial_information
http://admin-apps.webofknowledge.com/JCR/static_html/notices/notices.htm#editorial_information
http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlchange.cgi?Full=Publications+de+l+Institut+Mathematique-Beograd
http://kobson.nb.rs/vrednovanje/vrednovanje/prica_o_if.129.html
http://kobson.nb.rs/vrednovanje/vrednovanje/prica_o_if.129.html
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Mathematiques 

14 Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly 2008– 

15 Children‘s Pulmonology   

16 Computer Science and Information Systems 2008– 

17 Economic Annals 2007– 

18 ESP Today 2016– 

19 Facta Universitatis, Series: Mechanical Engineering 2015– 

20 FME Transactions 2011– 

21 Gastroenterohepatoloski Arhiv   

22 Genetika 2010– 

23 Geographica Pannonica 2012– 

24 Glas Srpske Academija Nauka i Umetnosti Odeljenje Mediciniskich Nauka   

25 
Godisnjak Vojnomedicinske akademije = Annual of the Military Medical 
Academy 

  

26 Helia 2007– 

27 Hemijska Industrija 2008– 

28 International Journal for Quality Research 2014– 

29 
International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and 
Education / IJCRSEE 

2013– 

30 International Journal of Electrochemical Science 2006– 

31 International Journal of Industrial Engineering and Management 2012– 

32 
Journal of Applied Engineering Science/Istrazivanja i Projektovanja za 
Privredu 

2006– 

33 Journal of Medical Biochemistry 2007– 

34 Journal of Mining and Metallurgy, Section B: Metallurgy 2007– 

35 Journal of Philosophy ARHE 2012– 

36 Journal of the Serbian Chemical Society 1996– 

37 Journal of the Serbian Society for Computational Mechanics 2012– 

38 Jugoslovenska Medicinska Biokemija   

39 Kragujevac Journal of Mathematics 2011– 

40 Match 1996– 

41 Matematicki Vesnik 1999– 

42 Medicinski Casopis 2010– 

43 Medicinski Glasnik 2006– 

44 Medicinski pregled 1964– 

45 Medicus   

46 Microwave Review 2012– 

47 Novi Sad Journal of Mathematics 2011– 

48 Nuclear Technology and Radiation Protection 2008– 

49 Panoeconomicus 2009– 

50 Plucne Bolesti   

51 Plucne Bolesti i Tuberkuloza   

52 Processing and Application of Ceramics 2014– 

53 Psihologija 2008– 
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54 Publications de l Institut Mathematique 2007– 

55 
Publikacije Elektrotehnickog Fakulteta Univerziteta u Beogradu, Serija 
Matematika 

2007– 

56 Serbian Astronomical Journal 2007– 

57 Serbian Journal of Experimental and Clinical Research 2008– 

58 Serbian Journal of Management 2014– 

59 Sociologija 2007– 

60 Spatium 2011– 

61 Srpski Arhiv Za Celokupno Lekarstvo 1950– 

62 Stanovnistvo 2007– 

63 Thermal Science 2007– 

64 Tribology in Industry 1997– 

65 Vojnosanitetski Pregled 1949– 

66 Yugoslav Journal of Operations Research 2008– 

67 Yugoslav Survey 1997– 

68 Zbornik Instituta za Pedagoska Istrazivanja 2007– 

69 Zbornik. Vojnomedicinska akademija (Yugoslavia)   

70 Zograf 2012– 

 
 

Табела 5. Списак набављене капиталне опреме вредности изнад 90.000 евра 

 

Број 
пројекта 

Назив опреме Институција Цена 

III41007 9120-8 Intravascular Stent/Graft Testing 
System 

Fakultet inženjerskih nauka 183,640.80 € 

ON172007 Thermo Scientific 2D Linear Quadruple Ion 
Trap 

TMF Beograd 92,000.00 € 

TR32005 N5227A ETF Beograd 102.860,92 usd 

TR32030 Series Logi Analyzer TLA7000 RT-RK 94,894.56 € 

TR33034 ICP-OES (Spectro Arcos Eop) Tehnološki fakultet Leskovac 90,000.00 € 

III41018 LC/MC/MS UltiMate 3000 Medicinski fakultet Niš 152,650.00 € 

III43004 Chamber Micro-Oxymax Respirometer Institut za hemiju tehnologiju i 
metalurgiju 

149,500.00 € 

III46009 DFS High Resolution GC/MS High 
Performance Magnetic Setor GC/MS with 
Trace 1310 GC 

Institut za higijenu i tehnologiju 
mesa 

527,150.00 € 

III43002 D-T neutron generator GENIE 16 PMF Novi Sad 98,000.00 € 

ON173046 Zeiss Axio Imager Z2 Vinča 145,000.00 € 

TR35046 Stereo High Frame Rate PIV System Mašinski fakultet Beograd 209,935.00 € 

ON176016 SmartLab 3kw Full Automatic Multipurpose 
X-ray Diffraction System TypeB (1D) D/teX 

Rudarsko-geološki fakultet 208,900.00 € 

ON175056 BD FACSVerse research flow cytrometer Fakultet medicinskih nauka 
Kragujevac 

98,000.00 € 

ON175090 Instrument for massive parallel sequencing Medicinski fakultet Beograd 94,990.00 € 

III46001 Laboratory nano spray dryer / Buchi, Nano 
Spray Dryer B-90 

Naučni institut za prehrambene 
tehnologije Novi Sad 

€ 94,580.00 
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III42010 TG i DTA/DSC analyzer Mašinski fakultet Beograd 95,000.00 € 

III43005 Liquid Chromatography with conection kit 
for ICP-MS 

Prirodnomatematički fakultet u 
Novom Sadu 

€ 118,513.51 

III43005 Inductively Couple Plasma-Mass 
Spectrometer 

Prirodnomatematički fakultet u 
Novom Sadu 

III43009 HPLC-ICP-MS speciation system Institut za nuklearne nauke 
`Vinča` 

€ 103,120.00 

ON172030 ICP MS Spectrometer System I HPLC 
System 

Hemijski fakultet u Beogradu € 146,500.00 

ON173021 Semi preparative HPLC system with DAD 
and MS detectors 

Farmaceutski fakultet u 
Beogradu 

€ 100,050.91 

ON173024 UHPLC 1290 Infinity with &quot;Triple 
Quadrupol (QQQ)&quot; MS detector 

Institut za biološka istraživanja 
`Siniša Stanković` u Beogradu 

€ 174,180.00 

TR34012 LCQ Fleet Ion Trap LC/MSn 
liquid chromatography mass spectrometry 

Tehnološki fakultet u  Leskovacu € 178,605.00 

III41004 Fast Real-Time PCR Sa TaqMan Low Density 
Array Tehnologijom 

Institut za molekularnu genetiku i 
genetičko inženjerstvo u 
Beogradu 

€ 99,890.00 

III41026 High-Resolution Microarray Scanner 
System 

Institut za onkologiju i radiologiju 
Srbije u Beogradu 

€ 140,247.99 

ON175090 ABI 3500 Genetic Analyzer Capillary 
Electrophoresis System 

Medicinski fakultet u Beogradu € 129,055.00 

ON173008 Laser scannning confocal mycroscope Institut za molekularnu genetiku i 
genetičko inženjerstvo u 
Beogradu 

€ 254,000.00 

ON173054 Basic broadband confocal microscopy 
system-Leica TCS SP5 II Basic VIS system 

Institut za biološka istraživanja 
`Siniša Stanković` u Beogradu 

€ 180,000.00 

III41025 Flow cytometer with high-speed sorting 
system and Automated Cell Deposition 
Unit 

Medicinski fakultet u Beogradu € 340,000.00 

III41028 Illumina Array iScan Platform Institut za nuklearne nauke 
`Vinča` 

€ 249,700.00 

III42004 ProLiant BL465c G7 Fakultet tehničkih nauka u 
Novom Sadu 

€ 135,600.00 

III43007 Lider System Institut za fiziku u Beogradu € 115,000.00 

III45007 System for electric, ferroelectric and 
multiferroic measurements on 
nanostructures and bulk ceramic samples. 

Institut za multidisciplinarna 
istraživanja u Beogradu 

€ 113,500.00 

III44006 Upgrade Of The Existing IBM Cluster With 
xBladeCenter HS22 
with 16 x Blade AT Servers And 
Management Node 

Matematički institut SANU u 
Beogradu 

€ 98,500.00 

III44006 Storage System, Back Up Software & Disk 
Libary Back Up Solution 

Matematički institut SANU u 
Beogradu 

€ 96,550.00 

III46005 Twin-screw extruder BTSK-30 price of 
extruder is divided 
between 3 projects 

Institut za prehrambene 
tehnologije u Novom Sadu 

€ 334,500.00 

ON171017 Upgrade of SCL PARADOX cluster and 
Cluster computer 

Institut za fiziku u Beogradu € 715,000.00 

III41007 Dynatek Dalta SVP Stent tester Mašinski fakultet u Kragujevacu € 150,000.00 

III45012 SYSTEM3 SAXS Institut za nuklearne nauke 
`Vinča` 

€ 189,500.00 

ON171037 Mass and Energy Analyser for Plasma 
Diagnostics  

Institut za fiziku u Beogradu € 120,000.00 

ON172017 Mass spectrometer for determination of 
isotopic composition (IRMS) 

Hemijski fakultet u Beogradu € 319,000.00 
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ON172023 ACQUITY Tandem Quadrupole Detector 
(TQD) for UPLC upgrade 

Institut za nuklearne nauke 
`Vinča` 

€ 149,990.00 

ON172047 GC MS/MS  7890/7000 Prirodnomatematički fakultet u 
Nišu 

€ 126,399.56 

ON171035 Multifunctional XRD, Empyrean Fizički fakultet u Beogradu € 159,900.00 

III45016 ContourGT-K1 (Optical Interferometric 
Profiler) 

Institut za nuklearne nauke 
`Vinča` 

€ 171,600.00 

ON172061 NMR System, 500 MHz Prirodnomatematički fakultet u 
Nišu 

€ 199,500.00 

TR32024 MIllimeter-Wave Network Analyzer 
N5250C 

Institut za fiziku u Beogradu € 319,354.00 

ON171018 Extra-low background Gamma Spectoscopy 
System based on 
NIM electronic modules 

Institut za nuklearne nauke 
`Vinča` 

€ 91,823.00 

III43009 Gas Chromatograph with High Resolution 
Mass Spectrometer (GC-HRMS) 

Institut za nuklearne nauke 
`Vinča` 

€ 346,670.00 

ON172019 Non-Contact Optical 3D Surface Profiling 
System 

Institut za nuklearne nauke 
`Vinča` 

€ 135,000.00 

ON176016 WDS - Wavelength dispersive spectrometer Rudarsko-geološki fakultet u 
Beogradu 

€ 139,600.00 

TR32036 Landmark Servohydraulic Test System 
with370.10 Load Frame and FlexTest I 
Servohydraulic Test System 

Mašinski fakultet u Kragujevacu € 267,000.00 

TR36050 Servohydraulic Test Systems     Vojnotehnički institut € 120,000.00 

TR34011 Hits-P10 High Speed Puncture Impact 
Testing Machine 

Tehnološko-metalurški fakultet u 
Beogradu 

€ 97,000.00 

ON176006 Rentgen Florescence Analyser or X-ray 
Fluorescence Analyser (RFA or XRF) 
 

Hemijski fakultet u Beogradu € 194,900.00 

III46010 Hydrogel, Soft Materials And Tissue Testing 
System 

Tehnološko-metalurški fakultet u 
Beogradu 

€ 102,135.00 

TR37014 TOC-CRDS Isotopic Carbon Analyzer Institut za vodoprivredu Jaroslav 
Cerni 

€ 100,000.00 

III45020 Combined X-Ray Diffraction And Small 
Angle X-Ray Scattering System 

Institut za nuklearne nauke 
`Vinča` 

€ 287,500.00 

III41005 Video Microscopy System With High Time 
Resolution 

Biološki fakultet u Beogradu € 112,000.00 

III41005 EPR spectrometer (Bruker ElexSys E500-
10W/2.7) 

Fakultet za fizičku hemiju u 
Beogradu 

€ 543,550.00 

III41006 FTIR 6200 Spectrometer integrated with 
IRT-5000 Infrared  Microscope 

Mašinski fakultet u Beogradu € 114,495.00 

TR32014 R&S SFE100 Test Transmitter Istrazivacko-razvojni institut RT-
RK d.o.o. 

€ 99,200.00 

III44008 Multidisciplinary motion capture system Fakultet tehničkih nauka u 
Novom Sadu 

€ 119,331.05 

III44009 R&S ESCI7 EMI Test Receiver Fakultet tehničkih nauka u 
Novom Sadu 

€ 99,847.00 

III44009 R&S ZVA Vector Network Analyzers Fakultet tehničkih nauka u 
Novom Sadu 

€ 193,000.00 

ON172052 MS/MS DETECTOR FOR HPLC 
Dopuna postojeceg Waters Breeze HPLC 
sistema ovim detektorom je neophodna. 

Farmaceutski fakultet u 
Beogradu 

€ 154,000.00 

III45001 Tpdro/Pulse Chemisorption - MSD - GAS 
Pycnometer 

Institut za hemiju, tehnologiju i 
metalurgiju u Beogradu 

€ 167,650.00 

III45004 Simultaneous TG-DSC-DTA-STA 409 CD Institut tehničkih nauka Srpske 
akademije nauka i umetnosti, 

€ 176,000.00 
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Beograd 

III45005 Nano ESCA Institut za nuklearne nauke 
`Vinča` 

€ 362,992.75 

III45005 MOKE - m Institut za nuklearne nauke 
`Vinča` 

€ 149,829.50 

III45005 UHV elipsometer Institut za nuklearne nauke 
`Vinča` 

€ 120,000.00 

III45010 RegA 9050 Regenerative Amplifier Institut za nuklearne nauke 
`Vinča` 

€ 264,961.10 

  Mantis-5 One-Box Ti:Sapphire Oscillator  Institut za nuklearne nauke 
`Vinča` 

  Verdi V12 Laser Institut za nuklearne nauke 
`Vinča` 

ON173017 Spectrofluorimeter and Phosphorimeter 
with NIR T channel and TCSPC 
measurement 

Institut za multidisciplinarna 
istraživanja u Beogradu 

€ 139,667.00 

TR35021 Nanoindenter with a Micro Scratch Test 
module - CSM 

Mašinski fakultet u Kragujevacu € 124,966.00 

ON172006 Superconducting Fourier NMR 
Spectrometer 

Prirodnomatematički fakultet u 
Novom Sadu 

€ 354,900.00 

TR32007 OTN 10/40/43Gbps Optical Network Tester 
(OTN Network Performance Tester) 

Iritel a.d. € 119,535.00 

III41022 Innova 2100 Q Cardiovascular Angiography  Medicinski fakultet u Beogradu € 539,000.00 

III45005 MicroCT: SkyScan1172 Medicinski fakultet u Beogradu € 249,000.00 

TR33022 GCMS with FTIR Fizički fakultet u Beogradu € 140,027.36 

ON173045 High-definition sonar for inspection and 
identification of objects underwater 

Institut za multidisciplinarna 
istraživanja u Beogradu 

€ 109,580.00 

III44006 Maya rendering software Fakultet informacionih 
tehnologija 

€ 136,000.00 

III44006 Eyeliner foil Fakultet informacionih 
tehnologija 

III44006 Nvidia quadro realtime video processing 
computer 

Fakultet informacionih 
tehnologija 

III41022 ECHOPAC PC Turnkey � workstation Medicinski fakultet u Beogradu € 217,000.00 

III41022 Ultrasound Vivid q   Medicinski fakultet u Beogradu 

III41022 Ultrasound VIVID 7 Medicinski fakultet u Beogradu 

III41022 S5 Basic System IVUS, Croma and VH Medicinski fakultet u Beogradu € 110,000.00 

ON171036 supercomputers Institut za fiziku u Beogradu 428.185,20 usd 

ON174031 supercomputers Fakultet organizacionih nauka u 
Beogradu 

ON171037 supercomputers Institut za fiziku u Beogradu 

III44002 supercomputers Astronomska opservatorija u 
Beogradu 

ON176002 supercomputers Astronomska opservatorija u 
Beogradu 

ON176001 supercomputers Astronomska opservatorija u 
Beogradu 

ON174031 supercomputers Fakultet organizacionih nauka u 
Beogradu 

ON171004 supercomputers Institut za fiziku u Beogradu 

ON171004 supercomputers Institut za fiziku u Beogradu 
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Табела 6. H2020 Потписани уговори: Број учесника и финансијска подршка српским институцијама од 
стране ЕК по приоритетним областима (стање 28.02.2017). 

 

 
 

 
Приоритетна област 

Број 
српских 

учесника 

Финансијска 
подршка ЕК 

(€) 

 
 
Excellent 
Science 

European research Council (ERC) 2 1.714.8800 

Future and Emerging Technologies (FET)   

Marie-Sklodowska Curie Actions 36 2.353.5400 

Research Infrastructures 13 1.771.6711 

Excellent Science - Cross-theme   

Total:  Excellent Science 51 5.840.0911 

 
 
 
 
Industrial 
Leadership 

Leadership in enabling and industrial technologies 
(LEIT) 

  

Information and Communication Technologies 12 5.519.6233 

Nanotechnologies   

Advanced materials   

Biotechnology   

Advanced manufacturing and processing 3 664.1166 

Space 4 499.7500 

Access to risk finance   

Innovation in SMEs 15 2.170.9377 

Industrial Leadership – Cross-theme   

Total: Industrial Leadership 34 8.854.4277 

 
 
 
 
 
 
Societal 
Challenges  

Health, demographic change and wellbeing 10 3.909.7733 

Food security, sustainable agriculture and forestry, 
marine and maritime and inland water research and 
the bioeconomy 

22 2.643.8399 

Secure, clean and efficient energy 11 2.293.0433 

Smart, green and integrated transport 9 1.405.5299 

Climate action, environment, resource efficiency and 
raw materials 

9 1.720.8488 

Europe in a changing world – inclusive, innovative 
and reflective Societies 

8 1.243.1844 

Secure societies – Protecting freedom and security 
of Europe and its citizens 

7 686.0744 

Societal Challenges – Cross-theme   

Total: Societal Challenges 76 13.902.2888 

Spreading 
excellence 
and 
widening 
participation  

Teaming of excellent research institutions and low 
performing RDI regions 

5 12.894.7599 

Twinning of research institutions 2 925.6500 

ERA chairs   

Policy Support Facility (PSF)   

Supporting access to international networks   

Transnational networks of National Contact Points 1 27.5000 

Spreading of excellence and widening participation – 
Cross-theme 

  

Total: Spreading of excellence and widening participation 8 13.847.9099 

 
 

Make scientific and technological careers attractive 
for young people 

2 126.0000 
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Science with 
and for 
Society 

Promote gender equality in research and innovation   

Integrate society in science and innovation 1 67.5000 

Encourage citizens to engage in science   

Develop the accessibility and the use of the results 
of publicity-funded research 

  

Develop the governance for the advancement of 
responsible research and innovation 

  

Anticipating and assessing potential environmental, 
health and safety impacts 

  

Improve knowledge on science communication   

Science with and for Society – Cross-theme   

Total: Science with and for Society 3 193.5000 

Cross-theme Cross-theme   

Total: Cross-theme   

Euroatom Euroatom   

Total: Euroatom   

 Total 172 42.638.2155 

 

Од наведеног укупног износа 10.695.891 € усмерено је за финансирање малих и средњих 

предузећа (SMEs). 
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Табела 7. H2020 пројекти српских институција по областима и програмима  

(стање 26.06.2017) 

 

Project 
Number 

Acronym Organisation Legal Name 
Activity 

Type 
SME 

Participant 
EU Financial 
Contribution 

(euro) 

 
EU.2.1.5. - Advanced manufacturing and processing 

 
680517 MOEEBIUS BEOGRADSKE ELEKTRANE PRC N 114616 

680517 MOEEBIUS 
PREDUZECE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKO 
TRGOVANJE BELIT DOO PRC Y 135625 

723764 GO0D MAN 
PRIVREDNO DRUSTVO ZA PRUZANJE USLUGA ISTRAZIVANJE I RAZVOJ 
NISSATECH INNOVATION CENTRE DOO PRC Y 413875 

      
  UKUPNO   664.116 
      

EU.2.3. - Innovation in SMEs 

 
641012 VIP4SME INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE OF THE REPUBLIC OF SERBIA PUB N 28350 
643359 EEN INNO NATIONAL AGENCY FOR REGIONAL DEVELPMENT PUB N 1 
643359 EEN INNO UNIVERZITET U NOVOM SADU HES N 3850 
643359 EEN INNO UNIVERZITET U BEOGRADU HES N 3849 
643359 EEN INNO INSTITUT MIHAJLO PUPIN REC N 3850 

681482 
INNO-4-

AGRIFOOD 
BIOSENSE INSTITUTE - RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE FOR 
INFORMATION TECHNOLOGIES IN BIOSYSTEMS REC N 85000 

691478 KATANA 
BIOSENSE INSTITUTE - RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE FOR 
INFORMATION TECHNOLOGIES IN BIOSYSTEMS REC N 1509500 

691478 KATANA INOSENS DOO NOVI SAD PRC Y 310538 
691478 KATANA POSLOVNO UDRUZENJE VOJVODJANSKI IKT KLASTER OTH N 204000 
699356 EEN Serbia SGA DEVELOPMENT AGENCY OF SERBIA PUB N 0 

699356 EEN Serbia SGA 
POSLOVNI INKUBATOR NOVI SAD - BUSINESS INCUBATOR NOVI SAD 
DRUSTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCU NOVI SAD PRC N 6667 

699356 EEN Serbia SGA PRIVREDNA KOMORA SRBIJE OTH N 0 
699356 EEN Serbia SGA INOVACIONI CENTAR MASINSKOG FAKULTETA DOO PRC Y 6667 
699356 EEN Serbia SGA UNIVERZITET U NISU HES N 0 
699356 EEN Serbia SGA INSTITUT MIHAJLO PUPIN REC N 8667 
739740 PITCHER INOSENS DOO NOVI SAD PRC Y 77075 
744178 EEN INNOS DEVELOPMENT AGENCY OF SERBIA PUB N 0 

744178 EEN INNOS 
POSLOVNI INKUBATOR NOVI SAD - BUSINESS INCUBATOR NOVI SAD 
DRUSTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCU NOVI SAD PRC N 14350 

744178 EEN INNOS PRIVREDNA KOMORA SRBIJE OTH N 0 
744178 EEN INNOS INOVACIONI CENTAR MASINSKOG FAKULTETA DOO PRC Y 14350 
744178 EEN INNOS UNIVERZITET U NISU HES N 0 
744178 EEN INNOS INSTITUT MIHAJLO PUPIN REC N 16350 

      

  
UKUPNO 

  
2..293.064 

 
EU.5.a. - Make scientific and technological careers attractive for young people 

 
665917 CREATIONS CENTAR ZA PROMOCIJU NAUKE PUB N 62500 
665934 EURAXESS TOP III MASINSKI FAKULTET - UNIVERZITETA U NISU HES N 89500 

      

  
UKUPNO 

  
152.000 

 
EU.3.3. - Secure, clean and efficient energy 

 
645994 BioRES NATIONAL BIOMASS ASSOCIATION SERBIO OTH N 130875 
649639 EnPC-INTRANS STALNA KONFERENCIJA GRADOVA I OPSTINA OTH N 107438 
649690 HERON UNIVERSITY OF BELGRADE - FACULTY OF MINING AND GEOLOGY HES N 86000 
649849 ENTROPY DRUSTVO ZA KONSALTING, RAZVOJ I IMPLEMENTACIJU PRC Y 202500 
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INFORMACIONIH I KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA DUNAVNET 
DOO 

653941 FLEXTURBINE University of Belgrade - Faculty of Mechanical Engineering HES N 250000 
691661 BioVill STALNA KONFERENCIJA GRADOVA I OPSTINA OTH N 175563 
691679 CoolHeating GRAD SABAC PUB N 56275 
691679 CoolHeating ELEKTROTEHNICKI FAKULTET UNIVERZITET U BEOGRADU HES N 101125 
691777 FutureFlow ELEKTROENERGETSKI KOORDINACIONI CENTAR DOO PRC N 995663 
695169 EmBuild UNIVERZITET U BEOGRADU HES N 90375 

696077 ODYSSEE-MURE 
ELEKTROTEHNICKI INSTITUT NIKOLA TESLA AKCIONARSKO DRUSTVO 
BEOGRAD SAVSKI VENEC PRC N 25000 

727524 ENABLE.EU EKONOMSKI INSTITUT AD BEOGRAD PRC Y 97230 
771078 PropSafe DOO ZA PROIZVODNJU I USLUGE ALFA KLIMA KNJAZENAC PRC Y 50000 

      

  
UKUPNO 

  
2.368.044 

 

EU.3.5. - Climate action, environment, resource efficiency and raw materials 

 
642025 NCPs CaRE MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOSKOG RAZVOJA PUB N 65550 
642139 MINATURA 2020 UNIVERSITY OF BELGRADE - FACULTY OF MINING AND GEOLOGY HES N 31375 

672990 BIGWHEAT 
BIOGRANUM DOO ZA ISTRAZIVANJE RAZVOJ USLUGE I KONSALTING 
U AGRIO BIOGEHNOLOGIJI NOVI SAD PRC Y 50000 

689029 Climateurope REPUBLICKI HIDROMETEOROLOSKI ZAVODSRBIJE REC N 91875 
689515 INTMET MINING AND METALLURGY INSTITUTE BOR LTD REC N 904656 
689812 LANDSENSE INOSENS DOO NOVI SAD PRC Y 276500 
690133 GEO-CRADLE INOSENS DOO NOVI SAD PRC Y 120438 
690133 GEO-CRADLE INSTITUT ZA FIZIKU REC N 130454 
730381 H2020_Insurance UNIVERZITET U NOVOM SADU FAKULTET TEHNICKIH NAUKA HES N 81250 
731166 GeoERA GEOLOGICAL SURVEY OF SERBIA REC N 33311 

743632 ELG-blocks 
PREDUZECE ZA PROJEKTOVANJE INZENJERING KONSALTING I 
POSLOVNE USLUGE AEDES COOP DOO BEOGRAD-ZEMUN PRC Y 50000 

      

  
UKUPNO 

  
1.835.409 

      

EU.1.1. - European Research Council (ERC) 

 

640557 BIRTH 
BIOSENSE INSTITUTE - RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE 
FOR INFORMATION TECHNOLOGIES IN BIOSYSTEMS REC N 1510876 

640557 BIRTH UNIVERZITET U BEOGRADU - Filozofski fakultet HES N 204004 
725741 QGP tomography INSTITUT ZA FIZIKU REC N 1356000 

      

  
UKUPNO 

  
3.070.880 

 

EU.3.2. - Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research 
and the bioeconomy 

 
633464 DIABOLO UNIVERSITY OF BELGRADE-FACULTY OF FORESTRY HES N 28000 
634476 TREASURE INSTITUT ZA STOCARSTVO BEOGRAD-ZEMUN PRC N 50299 
634476 TREASURE FACULTY OF AGRICULTURE - UNIVERSITY OF BELGRADE HES N 46498 
635577 SUFISA EKONOMSKI FAKULTET, UNIVERZITET U BEOGRADU HES N 156500 
635646 POnTE FACULTY OF AGRICULTURE - UNIVERSITY OF BELGRADE HES N 451000 
635759 FUTURE-FOOD FACULTY OF AGRICULTURE - UNIVERSITY OF BELGRADE HES N 161145 

678012 MyToolBox 
DRUSTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCUAGROCENTRUM ZA 
PROIZVODNJU PROMETI POSLOVNE USLUGE PRC Y 32969 

678012 MyToolBox Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet Novi Sad HES N 183025 
678024 Strength2Food MUNICIPALITY OF ARILJE PUB N 54375 
678024 Strength2Food FILIPOVIC MALADA IVANA PRC N 60700 
678024 Strength2Food BALKANSKA BEZBEDNOSNA MREZA UDRUZENJE OTH N 129375 
678024 Strength2Food EKONOMSKI FAKULTET, UNIVERZITET U BEOGRADU HES N 283125 
678024 Strength2Food MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOSKOG RAZVOJA PUB N 37125 
678781 MycoKey FACULTY OF AGRICULTURE - UNIVERSITY OF BELGRADE HES N 129019 

688338 NoAW 
PREDUZECE ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE VINARIJA 
ALEKSANDROVIC DOO, VINCA PRC Y 25575 

688338 NoAW INSTITUT ZA ARHITEKTURU I URBANIZAM SRBIJE REC N 349375 

696294 Smart-AKIS 
BIOSENSE INSTITUTE - RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE 
FOR INFORMATION TECHNOLOGIES IN BIOSYSTEMS REC N 181688 

696294 Smart-AKIS 
PROVINCIAL SECRETARIAT OF AGRICULTURE, WATER ECONOMY 
AND FORESTRY, VOJVODINA PUB N 47719 
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720728 GreenProtein POSLOVNI I PRAVNI FAKULTET HES Y 43750 
727312 EUCLEG INSTITUTE FOR FORAGE CROPS KRUSEVAC LTD PRC N 149500 
727312 EUCLEG INSTITUT ZA RATARSTVO I POVRTARSTVO REC N 210000 
727961 AGROinLOG University of Belgrade - Faculty of Mechanical Engineering HES N 76579 

728055 SKIN 
BIOSENSE INSTITUTE - RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE 
FOR INFORMATION TECHNOLOGIES IN BIOSYSTEMS REC N 58250 

728061 AgriDemo-F2F 
BIOSENSE INSTITUTE - RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE 
FOR INFORMATION TECHNOLOGIES IN BIOSYSTEMS REC N 57750 

745839 POLYBIOSKIN TEHNOLOSKI FAKULTET NOVI SAD HES N 202320 

      

  
UKUPNO 

  
3.205.661 

 

EU.5.b. - Promote gender equality in research and innovation 

 
741672 TARGET UNIVERZITET U BEOGRADU HES N 88660 

      

  
UKUPNO 

  
88.660 

 

EU.3.1. - Health, demographic change and wellbeing 

 
634928 GLAM NOVELIC DOO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD PRC Y 467700 
643566 ehcoBUTLER ASISTEL DOO BEOGRAD PRC N 120400 
663724 ScanZ MYSKIN DOO BEOGRAD (STARI GRAD) PRC Y 50000 
681120 SmokeFreeBrain INSTITUT ZA PLUCNE BOLESTI VOJVODINE REC N 120200 
689068 SMARTool FAKULTET INZENJERSKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU HES N 319500 

689731 City4Age 
PREDUZECE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKO 
TRGOVANJE BELIT DOO PRC Y 343750 

689947 STARR 
ISTRAZIVACKO-RAZVOJNI INSTITUT RT-RK DOO ZA SISTEME 
ZASNOVANE NA RACUNARIMA NOVI SAD PRC Y 468125 

727816 PULSE 
PREDUZECE ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKO 
TRGOVANJE BELIT DOO PRC Y 200500 

731944 HarmonicSS BioIRC d.o.o. Kragujevac PRC Y 206250 
733543 ScanZ MYSKIN DOO BEOGRAD (STARI GRAD) PRC Y 1613348 

      

  
UKUPNO 

  
3.909.773 

 

EU.2.1.1. - Information and Communication Technologies 

 

680633 BEinCPPS 
PRIVREDNO DRUSTVO ZA PRUZANJE USLUGA ISTRAZIVANJE I RAZVOJ 
NISSATECH INNOVATION CENTRE DOO PRC Y 190750 

688061 TagItSmart UNIVEREXPORT EXPORT-IMPORT DOO NOVISAD PRC N 115000 

688061 TagItSmart 
DRUSTVO ZA KONSALTING, RAZVOJ I IMPLEMENTACIJU 
INFORMACIONIH I KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA DUNAVNET DOO PRC Y 1717500 

688095 SlideWiki INSTITUT MIHAJLO PUPIN REC N 281750 
688835 DE-ENIGMA Savez udruzenja Srbije za pomoc osobama sa autizmom OTH N 190154 
729448 SwiftBuild SWIFTTY DOO BEOGRAD-ZVEZDARA PRC Y 50000 

731884 IoF2020 
BIOSENSE INSTITUTE - RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE FOR 
INFORMATION TECHNOLOGIES IN BIOSYSTEMS REC N 942500 

732078 U4IoT 
DRUSTVO ZA KONSALTING, RAZVOJ I IMPLEMENTACIJU 
INFORMACIONIH I KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA DUNAVNET DOO PRC Y 178125 

732204 Bonseyes 
ISTRAZIVACKO-RAZVOJNI INSTITUT RT-RK DOO ZA SISTEME 
ZASNOVANE NA RACUNARIMA NOVI SAD PRC Y 862500 

732339 PrEstoCloud 
PRIVREDNO DRUSTVO ZA PRUZANJE USLUGA ISTRAZIVANJE I RAZVOJ 
NISSATECH INNOVATION CENTRE DOO PRC Y 484500 

732358 GATES INOSENS DOO NOVI SAD PRC Y 187469 
732541 PhasmaFOOD FONDACIJA VIZLORE LABS REC N 319375 

      

  
UKUPNO 

  
5.519.623 

 

EU.3.6. - Europe in a changing world - inclusive, innovative and reflective Societies 

 
645845 WeLive JAVNO KOMUNALNO PREDUZECE INFORMATIKA NOVI SAD PRC N 53681 
645845 WeLive CITY OF NOVI SAD PUB N 76938 
645845 WeLive DRUSTVO ZA KONSALTING, RAZVOJ I IMPLEMENTACIJU PRC Y 257005 
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INFORMACIONIH I KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA DUNAVNET DOO 
693171 RECAP INOSENS DOO NOVI SAD PRC Y 130813 
693229 ARCHES COPRIX MEDIA DOO BEOGRAD-STARI GRAD PRC N 167160 
693337 EUNPACK BEOGRADSKI CENTAR ZA BEZBEDNOSNU POLITIKU UDRUZENJE PRC N 52343 
693537 INFORM CENTER FOR EMPIRICAL CULTURAL STUDIES OF SOUTH EAST EUROPE REC N 254425 
727040 GIFT NEXTGAME DIGITAL DOO BEOGRAD ZEMUN PRC Y 250820 

      

  
UKUPNO 

  
1.243.185 

 

EU.1.3. - Marie-Sklodowska-Curie Actions 

 

633376 
SCIMFONICOM 

2014-15 UNIVERZITET U BEOGRADU - FAKULTET ZA FIZICKU HEMIJU HES N 40500 

633376 
SCIMFONICOM 

2014-15 INSTITUT ZA MOLEKULARNU GENETIKU I GENETICKO INZENJERSTVO REC N 51000 

633376 
SCIMFONICOM 

2014-15 INSTITUT ZA BIOLOSKA ISTRAZIVANJA REC N 48500 
633396 Friend2U Udruzenje naucnih komunikatora PRC N 10000 
633396 Friend2U CENTAR ZA PROMOCIJU NAUKE PUB N 6000 
633396 Friend2U VISOKA TEHNICKA SKOLA STRUKOVNIH STUDIJA U ZRENJANINU HES N 12000 
633396 Friend2U Kreativno edukativni centar OTH N 28000 
633396 Friend2U University of Novi Sad Faculty of Sciences HES N 5000 
633396 Friend2U UNIVERZITET U NOVOM SADU FAKULTET TEHNICKIH NAUKA HES N 37000 

633398 FLIRT 
CPNU - CENTAR ZA PROMOCIJU NAUKE I UMETNOSTI DRUSTVO SA 
OGRANICENOM ODGOVORNOSCU BEOGRAD PRC Y 43912 

633398 FLIRT Faculty of Mathematics, University of Belgrade HES N 15275 
633398 FLIRT UNIVERZITET U KRAGUJEVCU HES N 23977 
633398 FLIRT UNIVERSITY OF NIS - FACULTY OF ELECTRONIC ENGINEERING HES N 35112 
633398 FLIRT INSTITUT MIHAJLO PUPIN REC N 25867 
642642 SELECTA FAKULTET INZENJERSKIH NAUKA UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU HES N 213725 
645636 FlyHigh University of Novi Sad Faculty of Sciences HES N 135000 
645658 DAFNEOX SENZOR INFIZ DOO PRC N 45000 
645658 DAFNEOX INSTITUT ZA FIZIKU REC N 184500 
656940 FUDACT UNIVERZITET U NOVOM SADU FAKULTET TEHNICKIH NAUKA HES N 240172 
690876 MEDLEM UNIVERZITET U NOVOM SADU HES N 166500 
691042 MAST4HEALTH Univerzitet u Novom Sadu - Medicinski fakultet HES N 108000 
691051 CARDIALLY DIASENS DOO BEOGRAD PRC Y 76500 
722341 ReFocuS ZAVOD ZA ZASTITU SPOMENIKA KULTURE KRAGUJEVAC REC N 23000 
722341 ReFocuS CENTAR ZA PROMOCIJU NAUKE PUB N 45000 
722341 ReFocuS INSTITUT ZA BIOLOSKA ISTRAZIVANJA REC N 68500 
722341 ReFocuS PRIRODNO MATEMATICKI FAKULTET HES N 39000 
722945 COOLandHOT Udruzenje naucnih komunikatora PRC N 14000 
722945 COOLandHOT CENTAR ZA PROMOCIJU NAUKE PUB N 23000 
722945 COOLandHOT VISOKA TEHNICKA SKOLA STRUKOVNIH STUDIJA U ZRENJANINU HES N 12000 
722945 COOLandHOT Kreativno edukativni centar OTH N 40000 
722945 COOLandHOT University of Novi Sad Faculty of Sciences HES N 6000 
722945 COOLandHOT UNIVERZITET U NOVOM SADU FAKULTET TEHNICKIH NAUKA HES N 14000 

734331 SENSIBLE 
PANONIT DOO ZA SISTEME ZASNOVANE NA RACUNARU RAZVOJ I 
PROIZVODNJU U OBLASTI INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA PRC Y 90000 

734331 SENSIBLE UNIVERZITET U NOVOM SADU FAKULTET TEHNICKIH NAUKA HES N 193500 

734455 A_MADAM 
FAKULTET ZA MASINSTVO I GRADJEVINARSTVO U KRALJEVO 
UNIVERZITETA U KRAGUJEVCU HES N 216000 

734790 LungCARD INSTITUT ZA ONKOLOGIJU I RADIOLOGIJU SRBIJE REC N 18000 
      
  UKUPNO   2.353.540 

 

EU.4.f. - Transnational networks of National Contact Points 

 
639034 NCP_WIDE.NET MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOSKOG RAZVOJA PUB N 27500 

      

  
UKUPNO 

  
27.500 

 

 

EU.1.4. - Research Infrastructures 
 

643410 OpenAIRE2020 UNIVERZITET U BEOGRADU HES N 72050 
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654065 EUDAT2020 
BIOSENSE INSTITUTE - RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE FOR 
INFORMATION TECHNOLOGIES IN BIOSYSTEMS 

REC N 64125 

654359 eLTER 
BIOSENSE INSTITUTE - RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE FOR 
INFORMATION TECHNOLOGIES IN BIOSYSTEMS 

REC N 221132 

674939 CESSDA-SaW INSTITUT EKONOMSKIH NAUKA REC N 16937,5 

675121 VI-SEEM INSTITUT ZA FIZIKU REC N 342517,5 

691567 GN4-1 UNIVERZITET U BEOGRADU HES N 221190 

731060 INFRAVEC2 UNIVERZITET U NOVOM SADU, Poljoprivredni fakultet Novi Sad HES N 45612,5 

731081 DESIR CENTAR ZA DIGITALNE HUMANISTIČKE NAUKE PRC N 124750 

731122 GN4-2 UNIVERZITET U BEOGRADU HES N 655856 

731505 BELLA-S1 UNIVERZITET U BEOGRADU HES N 0 

739558 Advance_eLTER 
BIOSENSE INSTITUTE - RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE FOR 
INFORMATION TECHNOLOGIES IN BIOSYSTEMS 

REC N 7500 

            

    UKUPNO     1.771.671 

 

EU.3.7. - Secure societies - Protecting freedom and security of Europe and its citizens 

 
653227 EU-CIVCAP BEOGRADSKI CENTAR ZA BEZBEDNOSNU POLITIKU UDRUZENJE PRC N 62258 

653426 PRIVACY FLAG 
DRUSTVO ZA KONSALTING, RAZVOJ I IMPLEMENTACIJU 
INFORMACIONIH I KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA DUNAVNET DOO PRC Y 186244 

653748 CARISMAND UNIVERZITET U NOVOM SADU HES N 77500 
653811 CITYCoP UNIVERZITET U NOVOM SADU HES N 75000 
700256 I-REACT BITGEAR WIRELESS DESIGN SERVICES DOO PRC Y 165104 
700542 FutureTrust MINISTARSTVO UNUTRASNJIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE PUB N 26500 
700621 SmartResilience NIS AD NOVI SAD PRC N 93469 
740750 DAREnet MINISTARSTVO UNUTRASNJIH POSLOVA REPUBLIKE SRBIJE PUB N 114500 
740750 DAREnet UNIVERISTET U BEOGRADU,FAKULTET BEZBEDNOSTI HES N 218875 

      

  
UKUPNO 

  
1.019.450 

 
EU.2.1.6. - Space 

 
641495 GHOST ARRIVA LITAS DOO POZAREVAC PRC N 51625 
641495 GHOST BITGEAR WIRELESS DESIGN SERVICES DOO PRC Y 196875 
687412 APOLLO UDRUZENJE POLJOPRIVREDNIKA OPSTINE RUMA OTH N 76875 
687412 APOLLO FACULTY OF CIVIL ENGINEERING HES N 174375 

      

  
UKUPNO 

  
499.750 

 
EU.5.c. - Integrate society in science and innovation 

 
664932 NUCLEUS MATEMATICKI INSTITUT SANU, BEOGRAD REC N 67500 

      

  
UKUPNO 

  
67.500 

 
EU.4.a. - Teaming of excellent research institutions and low performing RDI regions 

 
664388 ANTARES UNIVERZITET U NOVOM SADU HES N 258750 
664388 ANTARES MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOSKOG RAZVOJA PUB N 35875 

739570 ANTARES 
BIOSENSE INSTITUTE - RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE FOR 
INFORMATION TECHNOLOGIES IN BIOSYSTEMS REC N 12353596 

739570 ANTARES MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOSKOG RAZVOJA PUB N 246538 

      

  
UKUPNO 

  
12.894.759 

 
EU.3.4. - Smart, green and integrated transport 
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635266 TRACE Univerzitet u Beogradu - Saobracajni fakultet HES N 109760 
635973 BENEFIT FACULTY OF CIVIL ENGINEERING HES N 39065 

636160 OPTIMUM 
PRIVREDNO DRUSTVO ZA PRUZANJE USLUGA ISTRAZIVANJE I RAZVOJ 
NISSATECH INNOVATION CENTRE DOO PRC Y 387688 

652821 ECOROADS SOUTH-EAST EUROPE TRANSPORT OBSERVATORY PUB N 114075 
699238 AUTOPACE Univerzitet u Beogradu - Saobracajni fakultet HES N 98805 
699326 COCTA Univerzitet u Beogradu - Saobracajni fakultet HES N 167924 
699338 APACHE Univerzitet u Beogradu - Saobracajni fakultet HES N 178838 
723009 NOVIMAR University of Belgrade - Faculty of Mechanical Engineering HES N 159250 
730836 SMART HARDER DIGITAL SOVA D.O.O. NIS PRC N 90000 
730836 SMART UNIVERZITET U NISU HES N 219375 

      

  
UKUPNO 

  
1.564.780 

 
EU.4.b. - Twinning of research institutions 

 

691998 
SERBIA FOR 

EXCELL Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet Novi Sad HES N 480519 
692276 FOODstars INSTITUTE FOR FOOD TECHNOLOGY OF NOVI SAD REC N 445131 

      

  
UKUPNO 

  
925.650 

 

  
TOTAL 

  
43.703.344 
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