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У В О Д  

 
У систему научноистраживачке делатности у Републици Србији, а сходно законима којим се уређује 

научноистраживачка делатност, односно наука и истраживања, Национални савет за научни и технолошки развој се 

оснива ради унапређења научног и технолошког развоја, квалитета научноистраживачког рада и развоја 

научноистраживачког рада, као највише стручно и саветодавно тело Владе Републике Србије. 

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

донела Решење о именовању председника и 13 чланова Националног савета за научни и технолошки развој (у даљем 

тексту: Национални савет) из реда академика, научника, професора универзитета и привредника, на период од пет 

година.  

Сходно члану 15. важећег Закона о науци и истраживањима (у даљем тексту: Закон) Национални савет има 

председника и 13 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 

овим законом. Влада именује председника Националног савета из реда редовних професора универзитета и научних 

саветника, на предлог министра.  

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 из реда њених чланова, 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, једног члана на предлог Академије инжењерских наука Србије из реда 

њених чланова и два члана из реда истакнутих привредника са листе кандидата коју предлаже Привредна комора 

Србије. 

Листе кандидата које предлажу Заједница института Србије, Конференција универзитета Србије и Привредна 

комора Србије садрже најмање троструко већи број кандидата од броја који које Влада именује у Национални савет. 

Приликом именовања чланова Националног савета из реда представника организација које обављају 

научноистраживачку делатност води се рачуна о равномерној заступљености свих шест научних области. Научне 

области јесу: природно-математичке, техничко-технолошке, медицинске, биотехничке, друштвене и хуманистичке 

науке (у даљем тексту: научне области). 

Национални савет има заменика председника кога бира из реда својих чланова, у складу са пословником о раду. 

Мандат председника и чланова Националног савета траје пет година. 

Председник и чланови Националног савета могу се именовати највише два пута.   

Надлежност Националног савета прописана је у члану 16. Закона о науци и истраживањима. Национални савет: 

1) прати стање и развој научноистраживачке делатности у Републици Србији; 2) даје мишљење на текст нацрта 

стратегије научног и технолошког развоја Републике Србије; 3) подноси Министарству извештај о оствареним 

резултатима и о укупној реализацији Стратегије; 4) подноси иницијативу Министарству за измену Стратегије; 5) 

предлаже министру научне области, гране и дисциплине за које се образују матични научни одбори; 6) утврђује и 

предлаже министру листу кандидата за чланове матичних научних одбора која садржи двоструко већи број чланова 

од оног који ће се именовати одлуком министра, после спроведеног јавног позива; 7) подноси годишњи извештај о 

стању у науци за претходну годину, са предлозима и сугестијама за наредну годину, најкасније до 1. октобра, који 

усваја Влада; 8) даје претходно мишљење на програме од општег интереса за Републику Србију, а које утврђује 

министар; 9) даје мишљење на петогодишњи извештај научноистраживачких организација о реализацији програма 

институционалног финансирања које разматра министар; 10) даје претходно мишљење на акт о стицању 

истраживачких и научних звања; 11) именује и разрешава чланове Комисије за стицање научних звања; 12) доноси 

акт о вредновању научноистраживачког рада и поступку акредитације института, интегрисаних универзитета, 

факултета и центара изузетних вредности; 13) одлучује у другом степену по жалбама у поступку акредитације 

научноистраживачких организација; 14) одлучује у другом степену по жалбама у поступку избора у научна звања; 

15) остварује међународну стручну сарадњу, као и сарадњу са одговарајућим телом у области високог образовања, и 

другим органима и организацијама; 16) обавља и друге послове, у складу са овим законом и пословником. 

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

надлежности, сачинио је Предлог извештаја о стању у науци за 2019. годину који садржи и предлоге мера и сугестије 

за наредну годину.  

Извештај је усвојен на седници Националног савета за научни и технолошки развој, одржаноj 23. септембра 2020. 

године. 
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1. ОЦЕНА СТАЊА – САЖЕТАК 

 

Наука у Србији у 2019. 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 од 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 је донет Закон о фонду за науку 

Републике Србије (Сл. гласник РС бр. 95/2018). Фонд за науку је основан у јануару 2019. године, са 

циљем да се обезбеде подршка и услови за континуирани развој научноистраживачких и развојних 

активности у Републици Србији, неопходних за напредак друштва заснованог на знању. Фонд за науку 

Републике Србије расписао је јуна 2019. године јавни позив за финансирање пројеката у 

оквиру Програма за изврсне пројекте младих истраживача – ПРОМИС. Укупно је поднето 585 

предлога пројеката. За финансирање је одобрено 59 пројеката у укупном износу од 8.964.169,24 евра. 

Листа одобрених пројеката објављена је 2. марта 2020. године. Позиви за пријављивање пројеката из 

области вештачке интелигенције и програма сарадње српске науке са дијаспором објављени су 29. 11. 

2019. године. 

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 у 2019. години заузела је 55. место у свету.  

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

су значајни резултати рада на пројектима у 2019. 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, дефинисани базом 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 2019. години остварено је укупно 22.086 

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.  

 

Спроведена евалуација пројеката је показала да је у 2019. години објављено више од 8.500 научних 

радова у међународним научним часописима који се реферишу на WoS бази (тачно 7.982 радова у WoS 

бази, односно 8.625 радова у Scopus бази, бројање вршено 23. 9. 2020), што је више од 1.200 радова 

годишње на милион становника или 0,7 радова годишње по једном „фул-тајм“ финансираном 

истраживачу (12.074 ФТИ у 2019), што је у нивоу развијенијих земаља ЕУ. У истом периоду су 

остварена 263 различита нова техничка решења и 142 патента, соја, сортe или расe, на међународном 

или националном нивоу (М91+М92). Током 2019. године докторирало је 461 истраживача ангажованих 

на пројектима, а на свим универзитетима у земљи одбрањено је 1.071 докторска дисертација, чиме је у 

знатној мери увећан истраживачки хумани потенцијал земље.  

На основу анализе постигнутих резултата у 2019. години, може се констатовати следеће:  

У научноистраживачким резултатима доминирају научни радови. Од укупног броја остварених 

резултата 40% чине научни радови објављени у међународним или националним часописима са 

рецензијом. Од укупног броја научних радова 27% чине радови категорије М20 објављени у часописима 
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које реферише база WoS или Scopus. У врхунским међународним часописима – часописи који у својој 

области спадају у 30% часописа са највећим двогодишњим вредностима импакт-фактора (радови 

категорије М21) – публиковано је 36,5% од укупног броја М20 научних радова који потичу из Републике 

Србије), 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 и радови 

монографског карактера (М10). Број радова објављених у међународним часописима, у области 

друштвених и хуманистичких наука, 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, нити по областима унутар 

програма. Највећи проценат објављених радова у врхунским међународним научним часописима по 

истраживачу остварен је у 2019. години у физици (0,63% по истраживачу) , затим следе хемија, гео-

науке и астрономија, биологија, математика итд., слика 4.5. 

Број резултата који могу бити од значаја за привреду је низак. Реализована су 263 техничка 

решења и 142 патента, соја, сорте или расе, на међународном или националном нивоу. Највећи број ових 

резултата остварен 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. 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 заузела је 60. место у 2019. 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 

2019. нашла на 72. месту од 141 земље које овај индекс прати. 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 54. месту.  

5. Буџетска средства намењена истраживању и развоју (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%. У 2017. години за науку је 

потрошено 0,4% БДП-а, а у 2018. само 0,37% (званично), односно 0,35% (стварно). У 2019. години 

званично је за науку и технолошки развој издвојено 0,4% БДП-а, а стварно 0,37% БДП-а. Наведени 

проценат издвајања за науку и технолошки развој 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 (75%) се дистрибуира на истраживачке програме који се 
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финансирају пројектно (Слика 9.3). Средства намењена истраживачким пројектима се највећим делом 

троше на финансирање рада истраживача (75,61% укупних средстава).  

Средства за ДМТ 2 у 2019. години, у укупном износу од 893.915.183 динара представљају само 6,41% 

укупног буџета за науку МПНТР за 2019. годину. То значи да су директни материјални трошкови 

просечно по истраживачу износили око 7.764 РСД/месец, односно 353 РСД/дан. Овакав ниво 

финансирања директних материјалних трошкова је и даље недовољан да обезбеди базичан ниво 

истраживања. Због тога постоји озбиљна претња да ће у блиској будућности доћи до престанка рада, 

односно прекида започетих истраживања, што може изазвати несагледиве штетне последице на даљи 

развој Републике Србије. 

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 2019. години укупно 82,2 милиона 

динара. У истој години Центар за промоцију науке финансиран је са 101 милион динара, ЈУП 

„Истраживање и развој“ д.о.о са 70 милиона динара, Фонд за иновациону делатност са 1092 милиона 

динара, ЈП Нуклеарни објекти Србије са 210 милиона динара и Научно-технолошки парк Београд са 

36 милиона динара.  

7. 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 надареним за научноистраживачки рад и др., а што је све 

у функцији реализације пројеката. Укупно је у 2019. години додељено 26 стипендија истраживачима 

докторима наука за шестомесечно последокторско усавршавање на престижним институцијама у 

свету. Стипендирано је 413 студената на докторским академским студијама. Стипендирано је 38 

талентованих ученика. На скуповима у земљи и иностранству и на студијским боравцима у 

иностранству, као и другим облицима усавршавања учествовало је 27 младих истраживача и 

стипендиста. На научним скуповима у иностранству са излагањем рада учествовало је 626 

истраживача. На састанцима радних тела научних скупова у иностранству учествовало је 55 

истраживача. Обезбеђено је чланство 72 НИО и удружења у међународним научним удружењима. По 

позиву НИО у земљи су боравила 443 страна истраживача. Подршку Министарства за суфинансирање 

завршне обраде докторских дисертација остварио је 171 млади истраживач. 

8. 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.  
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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 раног развоја одобрио 23 пројекта са укупним 

буџетом од 1.743.156 €. У оквиру програма суфинансирања иновација одобрено је 10 иновационих 

пројеката укупног буџета од 4,1 милиона евра (фонд учествуује са 2,33 милиона евра). У оквиру 

Програма трансфера технологија Фонд је у 2019. години одобрио 24 пројекта у укупном износу од 

450.350 евра. За два јавна позива реализована у 2019. години, додељено је укупно 289 иновационих 

ваучера, за 238 предузећа, у укупној вредности од 178.299.841 динара. 

Рад Фонда за иновациону делатност МПНТР је у 2019. години финансирало са укупно 1092 

милиона динара. 

9. Међународна сарадња се и у 2019. успешно одвијала. Настављена је реализација текућих и пројеката 

билатералне међународне сарадње одобрених у 2019. години, кроз 348 пројеката уговорених преко 

МПНТР и 75 пројеката које је остварила САНУ. Према статистичким подацима из јуна 2020. године, 

у програму Хоризонт 2020 за финансирање је одобрено 338 пројеката на којима учествује 491 

институција из наше земље, са уговореним буџетом за реализацију истих од 109,7 милиона евра. 

Истраживачи из Србије учествовали су у колаборацијама ATLAS, ALICE и CMS, у Европској 

организацији за нуклеарна истраживања (ЦЕРН), Женева, Швајцарска, као и у пројектима у 

Обједињеном институту за нуклеарна истраживања (ОИНИ), Дубна, Русија.  

10.  У Републици Србији акредитован је 21 центар изузетних вредности, који су у 2019. години имали 

запажену активност. Квантитативни извештаји резултата истраживања указују на то да је у овим 

центрима у 2019. години укупно објављено 498 радова највишег квалитета, да су они носиоци осам 

пројеката из програма Хоризонт 2020, 14 COST акција, једног SCOPES, једног ERASMUS и једног IPA 

пројекта, као и 59 пројеката билатералне сарадње.  

11.  Јединица за управљање пројектима ЈУП „Истраживање и развој“ д. о. о. Београд основана 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 2019. години из буџета МПНТР издвојено је 

70 милиона динара. У 2019. години није било 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 у Канцеларију за јавна улагања Републике Србије, са 

непознатом наменом. Од преосталих преузетих обавеза ЈУП је у 2019. извршио обавезе у вредности од 

3.662.673 евра за финансирање потпројекта изградње објекта „Технолошки парк“ у Новом Саду.  

12.  Центар за промоцију науке је у 2019. години организовао 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.  



8 

2. ПРЕДЛОЗИ МЕРА И СУГЕСТИЈЕ ЗА НАРЕДНИ ПЕРИОД 

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, трошкови учешћа на научним скуповима, 

итд.), 

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

o финансирање докторских и постдокторских позиција (заустављање одлива мозгова). 

2. Израда регистра истраживача научних радника у Републици Србији без чијег постојања нема 

смисла расписивати конкурс за нови пројектни циклус. Регистар научних радника мора да 

садржи бар 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. 

3. Увести стимулативне мере за објављивање чланака у истакнутим међународним часописима 

(Nature, Science, итд.). 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.  

4. Донети Закон о националним наградама и признањима за научно стваралаштво (радни 

материјал о националним наградама и признањима је већ разматран и усвојен од стране 

Национaлног савета). 

5. С обзиром на то да је Национални савет усвојио Етички кодекс, неопходно је што пре 

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

6. Основати Национални репозиторијум (дигитални архив) резултата научноистраживачке 

делатности, који би не само битно допринео повећању видљивости резултата српског 

истраживачког сектора у свету, већ би елиминисао тренутни хаос у евиденцији и вредновању 

резултата научног рада у Републици Србији.  

7. Унапредити финансирање и инвестиционо опремање центара изузетних вредности тако да могу 

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

центара предвиђених постојећим програмима јачања инфраструктуре и Стратегијом II (Центар 

изврсности Универзитета у Крагујевцу, Наноцентар и други центри чија је изградња започета, 

а који имају истраживачки потенцијал и повезују више истраживачких институција).  

8. 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.  

9. Унапредити финансирање Српске академије наука и уметности и Матице српске.  



9 

10. Као што је наведено у Извештајима за 2017. и 2018. годину, Министарство просвете, науке и 

технолошког рзвоја, Министарство финансија и Влада требало би хитно да предузму неопходне 

мере да се испуне сви услови за трајно укључење ФАМЕ, постројења за модификацију и 

анализу материјала јонским сноповима у Институту за нуклеарне науке „Винча“, у 

Централноевропски конзорцијум истраживачких инфраструктура (ЦЕРИК), на шта се чека 

више од шест година. 

11. Сарадња Србије са ЦЕРН-ом требало би 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 сa тим, као што је наведено у извештајима за 

2016, 2017.  и 2018. годину, подржава се идеја 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 комисије треба да буде да помогне да сарадња Србије са ЦЕРН-ом што пре 

постане обострано корисна, а тиме и дугорочно одржива. Та комисија треба да на исти начин 

прати сарадњу Србије са ОИНИ-јем и ЦЕРИК-ом. 

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

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

сигурност требало би 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, како је наведено у извештајима за 2016, 2017. и 2018. годину. 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 

финансирања од стране Европске уније. На основу добијених докумената, та три министарства 

и Агенција треба 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 у 2019. години на бази научне продукције  

Анализу стања науке у Републици Србији започињемо приказом позиционирања наше науке у 

релевантним међународним индексним базама. На основу глобалног рангирања истраживања које обавља 

часопис SCImago Journal&Country Rank, Србија у 2019. години заузима 55. место од укупно 230 земаља, 

слика 3.1.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Слика 3.1. Позиција Србије и земаља у 
окружењу у 2019. години, на основу броја 
објављених научних радова у 2018. години. 
Извор: SCImago. 

По научној продукцији међу земљама Источне Европе Србија је на осмом месту, табела 3.1. 

Табела 3.1. Ранг-листа земаља Источне Европе по броју објављених научних чланака у 2018. години. 
Извор SCImago_2019. 

Ранг Држава 
Број 

радова 

Број 
цитираних 

радова 

Број 
цитата 

Број 
аутоцитата 

Број 
цитата 

по раду 

Хиршов 
индекс 

Број радова 
на 1000 

становника 

1 Русија 111820 108786 42097 21450 0,38 580 0,774 

2 Пољска 50338 47450 34722 10713 0,69 562 1,326 

3 Чешка 25620 24416 18954 4608 0,74 471 2,410 

4 Румунија 16326 15538 10840 3037 0,66 304 0,839 

5 Украјина 15783 15350 7543 3651 0,48 277 0,354 

6 Мађарска 11787 11133 10762 2115 0,91 459 1,206 

7 Словачка 8838 8446 5028 1309 0,57 283 1,623 

8 Србија 8430 7933 6308 1250 0,75 247 1,207 

9 Хрватска 7406 6962 4920 1019 0,66 282 1,812 

10 Словенија 6601 6201 5539 949 0,84 310 3,183 

11 Бугарска 6022 5752 3318 770 0,55 261 0,857 

12 Литванија 4141 3966 3459 650 0,84 220 1,478 

13 Естонија 3805 3589 4268 693 1,12 283 2,878 

14 Белорусија 2489 2412 1895 363 0,76 184 0,262 

15 Латвиа 2410 2300 1942 230 0,81 168 1,251 

16 Грузија 2198 2010 3103 262 1,41 184 0,590 

17 Босна и 
Херцеговина 

1512 1323 707 99 0,47 103 0,455 

18 Азербејџан 1454 1420 1110 234 0,76 112 0,146 

19 Јерменија 1356 1315 1453 272 1,07 190 0,459 

20 Северна 
Македонија 

983 934 612 67 0,62 121 0,472 

21 Црна Гора 559 527 364 82 0,65 64 0,898 

22 Албанија 526 490 327 42 0,62 72 0,184 

23 Молдавија 509 489 353 50 0,69 117 0,188 



11 

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

региону Источне Европе, као и број публикованих радова који се цитирају. Остварени h-индекс наше науке 

у 2019. години има вредност од 247, који је још увек нижи од h-индекса већине земаља из окружења: 

Мађарска (459), Словенија (310), Румунија (304), Словачка (283), Хрватска (282) и Бугарска (261), слика 

3.2. Треба свакако истаћи да Србија има већи процентуални пораст вредности Хиршовог индекса од 

осталих земаља приказаних на слици 3.2, па се очекује да се заостајање Србије по вредности Хиршовог 

индекса у односу на поменуте земље све брже смањује. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Слика 3.2. Вредност h-индекса Републике 
Србије и околних земаља у 2018. и 2019. 
години према SCImago 

 

Приказ научне продукције српских истраживача у 2018. и 2019. години дат је на слици 3.3. 

Пребројавање је вршено 23. септембра 2020. године, коришћењем WoS и SCOPUS индексних база.  

  

Слика 3.3. Број објављених чланака српских истраживача у WoS и SCOPUS индексним базама у 2018. и 2019.  

WoS (Web of Science, издавач Thomson Reuters Scientific Inc, Philadelphia) индексна база обухвата 13.848 

научних часописа, међу којима и 24 домаћа научна часописа. SCOPUS индексна база (издавач Elsevier) 

тренутно обухвата преко 23.500 научних часописа из природних, техничких, медицинских и друштвених 

наука, од којих је преко 4.000 са потпуно отвореним приступом. Ова база обухвата 83 домаћа научна 

часописа. Списак домаћих научних часописа који су укључени у поменуте индексне базе може се наћи на 

КОБСОН порталу https://kobson.nb.rs/nauka_u_srbiji/referisani_casopisi.23.html. 

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

очекивати да ће број радова српских истраживача бити већи у SCOPUS бази. Анализе научне продукције 

српских научника у последњих неколико година показују да је око 45% домаће истраживачке продукције 

могуће пратити у наведеним индексним базама. Осталих 55% представљају резултати научно-

истраживачког рада који су објављени у домаћим часописима, монографијама или зборницима радова са 

научних скупова који нису „видљиви“ у поменутим базама. Сумарни приказ истраживачких резултата 

постигнутих у 2019. години дат је у наредном поглављу овог извештаја. Број објављених научних чланака 

у 2019. години, и према WoS и према SCOPUS бази, је за око 5% већи у односу на 2018. годину. Узимајући 

у обзир да у Србији у 2019. години имамо 13.890 истраживача финансираних на пројектима, долазимо до 

просечне вредности од 0,62 објављених радова на годишњем нивоу по истраживачу, што свакако не 
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представља изузетну али ни прекомерну продукцију. С друге стране, у 2019. години објављено је 1.200 

радова годишње на милион становника, што је у нивоу развијенијих земаља ЕУ. 

Србија је према глобалном индексу компетентности у 2019. години рангирана на 61. месту од 140 

земаља према h-индексу1. Са слике 3.4 види се да у погледу h-индекса (квалитета) још увек видно 

заостајемо у односу на суседне и друге источноевропске земље.  

 

 

 

 

 

 

 

Слика 3.4. Ранг Републике Србије и околних 
земаља у 2018. години на основу вредности 
h-индекса према GCI (Global Competitiveness 
Index) 

Може се сматрати да 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 (0,37% БДП), који је знатно нижи од европског просека, не пружа могућност за даљи 

развој науке, нити за значајнији утицај науке на технолошки развој земље. С друге стране, може се 

закључити да је квантитет преовлађујући индикатор српског истраживачког и развојног сектора. 

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

се трошкови истраживања једним делом преносе на стране партнере. Из тог разлога, мада је то тренд 

глобалних размера, је и број објављених резултата у колаборацији са страним коауторима у сталном 

порасту. У 2019. години у преко 50% објављених чланака српских истраживача бар један од коаутора је из 

иностранства, слика 3.5. 

 

 

 

 

Слика 3.5. Процентуални 
удео објављених радова из 
међународне сарадње у 
укупном броју објављених 
радова српских научника у 
периоду 1996–2019. године. 

                                                 
1 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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3.2. Рангирање земље на бази опште и специфичне конкурентности 

Наша земља се према глобалном индексу компетентности (GCI – Global Competitiveness Index2) за 

2019. годину налази на 72. месту од 141 земље, што је до сада други најбољи пласман Србије. 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, 2015/2016. се налазила на 94. месту од 140 земаља које овај индекс прати, а 2017/18. је 

значајно напредовала и налазила се на 78. месту од 137 земаља, односно на 65. месту од 140 земаља у 2018. 

години. У табели 3.2. дат је преглед неких карактеристичних индикатора који су посредно или непосредно 

везани за науку, високо образовање и технолошки развој.  

Табела 3.2. Индекси конкурентности (делимичан преглед индикатора) за Србију за 2012/13, 2013/14, 2015/16, 
2017/18, 2018. и 2019. годину (GCI Global Competitiveness Index) 

 Индекс (позиција на ранг-листи) 2012/13. 2013/14. 2015/16. 2017/18. 2018. 2019. 

1. Глобални индекс компетентности 
– Србија 

95 101 од 148 94 од 140 78 од 137 65 од 140 72 od 141 

2. Заштита интелектуалне својине 116 115 129 116 100 104 
3. Способност (капацитет) за 

иновације 
120 133 132 117 56 59 

4. Број пријављених патената на 
милион становника 

119 53 53 50 52 54 

5. Квалитет научних и 
истраживачких институција  

67 66 67 47 59 60 

 

Графички приказ глобалне конкурентности Србије и неких суседних земаља дат је на слици 3.5. 

  

Слика 3.5. Глобални индекс конкурентности Србије и 
околних земаља 

Слика 3.6. Ранг конкурентности Србије и земаља у 
окружењу према квалитету научних и истраживачких 
институција 

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

илустрован је на слици 3.6. 

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;  

                                                 
2 The Global Competitiveness Report 2019 (Editor Professor Klaus Schwab), World Economic Forum, ISBN-13: 978-2-
940631-02-5 (www.weforum.org/gcr.). 
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 стварања 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;  

 присуства висококвалитетних научноистраживачких институција које могу генерисати основна 

знања потребна да се изграде нове технологије;  

 широке сарадње у истраживању и технолошком развоју између универзитета и индустрије; и  

 заштите интелектуалне својине. 

Графички приказ капацитета за иновације Србије и околних земаља у 2019. години дат је на слици 3.7. 

Види се да је Србија не заостаје много за развијенијим земљама из окружења па би се могао извући 

закључак да Србија континуирано побољшава свој иновациони амбијент. 

 

Слика 3. 7. Капацитет за иновације Србије и околних земаља према GCI 

Да би се значајније побољшали услови за научноистраживачки рад и иновациону делатност неопходна 

су већа улагања која су, нажалост, и у 2019. години изостала. Наиме, степен издвајања за науку и 

технолошки развој у Републици Србији у 2019. години био 0,37% БДП3. Имајући у виду и релативно низак 

БДП, види слику 3.8, основни услови за драстичнију промену иновационог и научноистраживачког 

амбијента практично не постоје. 

 

Слика 3.8. БДП по глави становника Републике Србије и околних земаља у 2018. години 

                                                 
3 Званичан податак Републичког завода за статистику је 0,40% БДП. Међутим, када се подели износ који је МПНТР 
добило за науку са БДП у 2019. години (види поглавље 9) резултат је да је овај степен издвајања 0,37% БДП. 
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Република Србија је у последњих 10 година имала просечни раст БДП-а од око 1,5%, слика 3.94.   

 

Слика 3.9. Просечан раст БДП-а Републике Србије и околних земаља у последњих десет година 

Скроман раст БДП-а и ниска стопа улагања у науку (0,37% БДП-а) не уливају наду да ће научни амбијент 

у Србији у догледно време бити битно побољшан. Лако је закључити да само значајно повећање издвајања 

за науку уз значајније повећан раст БДП-а може променити тренутно стање. Поред тога, научни пројекти, 

засигурно они који се одвијају у иновационим центрима, као и они који спадају у област технолошког 

развоја би требало да имају наглашену оријентацију ка иновацијама и новим производима. 

                                                 
4 Подаци приказани на слици 3.8. за Србију и неке суседне земље узети су из Global Competitiveness 
Report-а, који сваке године објављује Светски економски форум. 
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4. АНАЛИЗА  ОСТВАРЕНИХ РЕЗУЛТАТА  НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА У 2019. 

ГОДИНИ 

4.1. Анализа резултата рада на пројектима 

У 2019. години укупно су финансирана 773 пројекта на којима је било ангажовано 13.890 истраживача. 

Расподела броја пројеката и финансираних истраживача по научним дисциплинама дата је на слици 4.1. 

 

 

Слика 4.1. Расподела броја пројеката и истраживача 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 (71) и хемије (61), а најмање из информационих и комуникационих 

технологија (8).  

На слици 4.2. дат је графички приказ резултата научноистраживачког рада у 2019. години, по 

категоријама резултата. Приказани подаци добијени су од матичних научних одбора. Ни у 2019. години 

нисмо у могућности да одредимо тачан број резултата научних истраживања јер се још увек појављује 

вишеструко бројање резултата ако се истраживачи налазе на више од једног пројекта. Необјашњиво је да 

се и поред вишегодишњег рада на формирању базе података о резултатима истраживања по пројектима и 

истраживачима то ни до данас није остварило. С тим у вези и анализу која следи треба узети са резервом. 
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Слика 4.2. Број радова објављених у 2019. години, по категоријама. 
Подаци су унети у базу МПНТР као резултати пројеката у 2019. Неки 
резултати се понављају јер се појављују као резултати више различитих 
пројеката. Сабирањем бројева са слике добија се број 22.086, због 
наведеног понављања резултата 

Слика 4.3. Расподела М30 
радова по поткатегорија-
ма 

Као што се са слике 4.2. види, највише објављених научних резултата је у категорији М30 (зборници 

међународних научних скупова), затим М20 (међународни часописи), М60 (зборници домаћих научних 

скупова) и М50 (национални часописи). Расподела резултата категорије М30 по поткатегоријама дата је на 

слици 4.3. Види се да у оквиру категорије М30 готово половину (48%) чине саопштења са међународног 

скупа, штампана у изводу М34 (апстракти са конференција који се у неким индексним базама и не броје). 

Саопштења са међународног скупа штампана у целини чине 41% од свих М30 резултата. Следећи по 

бројности су М31 радови (предавања по позиву на међународном научном скупу штампана у целини).  

Расподела објављених научних радова у 2019. години по научним дисциплинама приказана је на слици 

4.4. Као и ранијих година, највећа продуктивност је у области друштвених наука, затим следе 

биотехнологија и пољопривреда и језик и књижевност. Међу природним наукама највише је објављених 

радова из области хемијских наука.  

 

Слика 4.4. Број објављених научних радова у 2019. години по научним дисциплинама 
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Када се број објављених радова подели са бројем истраживача види се да су најпродуктивнији 

истраживачи из области језика и књижевности (2,47 радова по истраживачу, слика 4.5.) 

 

Слика 4.5. Укупан број објављених радова и број објављених радова категорије М20 (М21, М21а, М22, М23 и 
М24) у 2019. години нормиран на број финансираних истраживача по областима 

Најпродуктивнији истраживачи по броју објављених радова из категорије М20 (радови објављени у 

међународним часописима категорија М21, М21а, М22, М23 и М24) су у физици (0,63 рада по 

истраживачу), затим следе хемија, гео-науке и астрономија, биологија, математика итд., слика 4.5. 

Расподела радова категорија М21, М21а, М22, М23 и М24 по научним дисциплинама дата је на слици 

4.6. Види се да у природним наукама доминирају радови М21-М23 категорија, а у друштвено-

хуманистичким наукама највише је објављено М24 од свих категорија М20 радова. 

На основу приказа постигнутих резултата у 2019. години датих на претходним илустрацијама, може се 

констатовати следеће:  

У научноистраживачким резултатима доминирају научни радови. Од укупног броја остварених 

резултата 40% чине научни радови објављени у међународним или националним часописима са 

рецензијом. Од укупног броја научних радова 27% чине радови категорије М20 објављени у часописима 

које реферише база WoS-a. У врхунским међународним часописима – часописи који у својој области 

спадају у 30% часописа са највећим двогодишњим вредностима импакт-фактора (радови категорије М21а 

и М21), публиковано је 36,5% од укупног броја М20 научних радова који потичу из Републике Србије. 

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 и радови монографског карактера (М10).  
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Број радова објављених у међународним часописима током реализације текућег пројектног циклуса је 

значајније порастао у 2019. години (више од 5%). Овај пораст је најлакше повезати са порастом броја 

финансираних истраживача у 2019. години (програм запошљавања 1000 младих истраживача, на пример). 

 

Слика 4.6. Расподела резултата објављених радова у 2019. години, по М21. М21а, М22, М23 и М24 категоријама и 
научним дисциплинама 

Истраживачка изврсност зависи од области истраживања. Расподела објављених радова у 

врхунским међународним часописима није униформна, нити по програмима, нити по областима унутар 

програма. Највећи проценат објављених радова у врхунским међународним научним часописима остварен 

је у оквиру Програма основних истраживања (ОИ) – 50%, а највећи удео радова у врхунским међународним 

часописима има хемија; у програму интегралних и интердисциплинарних истраживања (ИИИ), проценат 

радова у врхунским међународним часописима је 26%, при чему је највећи у области биомедицине и нових 

материјала и нанонауке. У Програму истраживања у области технолошког развоја (ТР), од укупног броја 

научних радова реферисаних у WoS-у 24% 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 1,8%. Техничка решења обухватају 263 резултата 

научноистраживачког рада, док су 142 патенти, сојеви, сорте или расе, на међународном или националном 

нивоу. Највећи број ових резултата остварен 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 65% 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. 

4.2. Број одбрањених докторских теза 
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У 2019. години је, према подацима Универзитетске библиотеке, одбрањена 1.071 докторска 

дисертација, видети поглавље 8.8. Према извештајима МО, у оквиру финансираних пројеката у 2019. 

години одбрањено је 461 доктората. Расподела доктората по научним дисциплинама дата је на слици 4.7. 

 

Слика 4.7. Расподела одбрањених доктората у 2019. години, по научним дисциплинама 

Судећи према овим подацима, у 2019. години је од укупног броја одбрањених докторских теза само 

нешто више од 43% настало у оквиру истраживања на научним пројектима које финансира МПНТР.  
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5. ИНОВАЦИОНА ДЕЛАТНОСТ 

5.1. Увод 

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

се може видети из података датих у Табели, број пријава патената је у благом порасту у односу на 

претходну годину, али још увек испод броја из претходних година (2012–2017). Број регистрованих 

патената је такође у порасту  у односу на претходну годину.   

Статистички подаци о патентима у Србији 2012–2019. година 

 2012 2013 2014. 2015. 2016. 2017 2018 2019 

Пријава патената, домаћи 
подносиоци 

191 201 201 178 191 173 162 168 

Пријаве малих патената, 
домаћи подносиоци 

75 71 65 58 55 69 68 79 

Регистровани патенти домаћих 
подносилаца 

79 78 62 62 50 35 36 53 

Регистровани мали патенти, 
домаћи подносиоци 

61 47 50 30 36 37 49 55 

 

Структура патентних пријава у 2019. години је приказана на слици: 

 
 

Структура пријава 

У 2019. поднете су и 82 пријаве малих патената, од којих је 79 пријава домаћих пријавилаца, и 13 

захтева за признање сертификата о додатној заштити за лекове. Домаћи пријавиоци поднели су и 32 пријаве 

за међународну заштиту патента путем PCT система, 173 пријаве за међународну заштиту жига путем 

Мадридског система и 11 пријава за међународну заштиту дизајна путем Хашког система. У 2019. години, 

удео електронски поднетих пријава за признање права индустријске својине износио је 49,63%. У току 

протекле године поднете су четири пријаве за регистровање ознака географског порекла и три пријаве за 

признање статуса овлашћеног корисника. Поднето је 386 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 2019. години заузела 57. позицију од 129 

земаља.  



23 

 
Преглед лидера у иновацијама по регионима  

 

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. 

 

 
 

Рангирање земаља по Индексу иновативности за 2019 (10 најбоље рангираних земаља).  
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Рангирање земаља по Индексу иновативности за 2019 (од места број 41)  

У циљу повећања иновативног капацитета, Влада Републике Србије је донела низ мера чије је 

спровођење почело у 2019. години. У наставку су издвојене неке од мера. 

1. Ослобођење од пореза и доприноса на зараде оснивача   

Послодавац – новоосновано привредно друштво, новоосновани предузетник и новоосновани 

предузетник пољопривредник може да  оствари право на ослобођење од плаћања пореза и 

доприноса по основу зараде оснивача запослених у том привредном друштву,  односно по основу 

личне зараде предузетника и предузетника пољопривредника. 

Право на ослобођење послодавац може да оствари за зараде исплаћене у периоду од 12 месеци од 

дана оснивања привредног друштва, односно регистровања предузетника и предузетника 

пољопривредника, чији месечни износ није виши од 37.000 динара без припадајућих обавеза из 

зараде („нето зарада”, тј. зарада која не садржи порез и доприносе који се плаћају из зараде). 

Услови за остваривање ослобођења прописани су Законом о порезу на доходак грађана (Члан 21ђ) 

и Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање (Члан 45г). 

2. Ослобођење од пореза и доприноса на зараде оснивача – иновациона друштва 

Новооснована привредна друштва која обављају иновациону делатност имају могућност 

ослобођења од плаћања пореза и доприноса по основу зараде оснивача који су запослени у том 

привредном друштву. 

Порез и доприноси се не плаћају по основу зараде оснивача која је исплаћена у периоду од 36 

месеци од дана када је основано привредно друштво и за зараду чији износ није виши од 150.000 

динара („бруто износ”). 

Право на ослобођење има друштво које нема повезано лице. 

Детаљнији услови за остваривање подстицаја прецизирани су Законом о порезу на доходак 

грађана (Члан 21е) и Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање (Члан 45д). 

3. Порески кредит 30% за инвестиције у „старт-апе“ 
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Компанији која уложи у капитал новооснованог привредног друштва које обавља иновациону 

делатност, признаје се право на порески кредит у висини од 30% извршеног улагања, што значи 

да у том износу може умањити своју пореску обавезу. 

4. 70% умањене основице пореза и доприноса за запошљавање младих повратника 

Особа која заснива радни однос са домаћим послодавцем на радном месту за које је потребно 

посебно стручно образовање и потреба која се не може лако задовољити на домаћем тржишту 

рада, остварује право на олакшицу у виду умањења основице пореза и доприноса за 70% за зараду 

новонастањених лица, уколико је: 

 у моменту закључења уговора о раду млађа од 40 година и 

 у периоду од 12 месеци пре закључења уговора о раду претежно боравила ван територије 

Републике Србије ради даљег школовања, односно стручног усавршавања и 

 месечна зарада је већа од 145.104 динара. 

Право на умањење може да се оствари за период од пет година од дана закључења уговора о раду, 

независно од промене послодавца. Услов за умањење основице је да се особа, истовремено са 

заснивањем радног односа или у разумном року по заснивању радног односа, настањује на 

територији Републике и испуњава услов да се сматра њеним пореским резидентом по основу центра 

пословних и животних интереса на територији Републике. 

5. 70% мања основица пореза и доприноса за запошљавање повратника и странаца 

Олакшица се односи на новонастањена лица која заснују радни однос са домаћим послодавцем 

(на радном месту за које је потребно посебно стручно образовање и потреба која се не може лако 

задовољити на домаћем тржишту рада). Ради коришћења олакшице, потребно је испунити услове: 

 да лице у претходна 24 месеца није претежно боравило на територији Републике Србије и  

 да је уговорена месечна бруто зарада већа од 217.656 динара. 

6. Олакшано учешће запослених у капиталу 

Најновијим изменама Закона о привредним друштвима (Члан 159а–159ж) представљен је нови 

механизам награђивања запослених, менаџмента и трећих лица (инвеститора, консултаната и сл.) 

у друштву с ограниченом одговорношћу. 

Уведен је нови финансијски инструмент назван „право на стицање удела” у оквиру резервисаног 

сопственог удела друштва са ограниченом одговорношћу. 

Такође, нови Закон омогућава да запослени у друштву са ограниченом одговорношћу и 

акционарском друштву учествују у расподели добити, као и да се проценат сопствених акција 

које акционарско друштво може расподелити запосленима и члановима управе повећа са 3% на 

5%. 

7. Унапређен порески третман учешћа запослених у капиталу 

Примање запосленог у облику акција, опција на акције и удела од послодавца или лица повезаног 

са послодавцем – без накнаде или по повлашћеној цени – ослобођено је пореза и доприноса.  

Примање подлеже порезу на капитални добитак у моменту отуђења.  

Прилагођавање пореског третмана економској суштини – запослени је „богатији” тек у моменту 

отуђења удела/акција.  

8. Пореска олакшица ”Step up in basis” 

Ова пореска олакшица је нарочито релевантна у „Тачка повратка” случају особа које у тренутку 

доласка у Републику Србију већ имају акције или уделе, тј. хартије од вредности (ХоВ) чији 

издавалац није порески резидент Републике Србије, уз испуњавање услова да особа у време 
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стицања тих хартија од вредности, као и најмање шест месеци по њиховом стицању, није била 

резидент Републике Србије. 

9. Пореска олакшица “IP Box” 

Порез на добит по основу квалификованог прихода од депоноване интелектуалне својине 

претежно креиране у Републици Србији може бити сведен на само 3% уместо стандардних 15%. 

Овај режим обухвата све врсте прихода од кључних облика интелектуалне својине (нпр. патенти, 

софтвер). 

Депоновање се може једноставно извршити и електронским путем, уз умањене таксе, у Заводу за 

интелектуалну својину.  

Завод депоновано дело не отвара, већ само чува за потребе евентуалног доказивања права на 

интелектуалну својину. 

Уколико се дело (нпр. софтвер) мења више пута годишње, сматра се да једно депоновање, до рока 

за подношење пореске пријаве за ту годину, обухвата и све измене настале током те календарске 

године. 

Претходно наведено је прописано Законом о порезу на добит правних лица (Члан 25б) и 

детаљније уређено Правилником о условима и начину изузимања квалификованих прихода из 

основице пореза на добит правних лица. 

10. Пореска олакшица „R&D одбитак” 

Као расход у пореском билансу могу се признати, у двоструко увећаном износу, трошкови који су 

непосредно повезани са истраживањем и развојем које обвезник обавља у Републици Србији. 

Олакшица је прописана Законом о порезу на добит правних лица (Члан 22г), док су 

квалификовани трошкови истраживања и развоја прецизно дефинисани Правилником о условима 

и начину остваривања права на признавање трошкова који су непосредно повезани са 

истраживањем и развојем у пореском билансу у двоструко увећаном износу. 

11. Модел „партнерство за иновације” уведен у јавне набавке 

У Закону о јавним набавкама је препознат модел „партнерство за иновације”, чији циљ је развој 

иновативних добара, услуга или радова и њихова накнадна набавка. 

У партнерству за иновације критеријум за доделу уговора је искључиво најбољи однос цене и 

квалитета. Такође, Законом се не предвиђа минимални већ максимални број финансијских 

извештаја које наручиоци могу захтевати, како би новоосновани привредни субјекти могли да 

учествују. 

12. Убрзање увоза прототипова и компоненти за развој иновативних производа 

Крајем 2018. године усвојене су измене Правилника о увозу медицинских средстава која нису 

регистрована, којима се процедура увоза ових средстава намењених за истраживање и развој 

иновативних производа скраћује на 24 сата, уместо више од месец дана, колико се дешавало да 

траје у пракси. Ово право омогућено је компанијама чланицама научно-технолошких паркова, 

корисницима Фонда за иновациону делатност, као и научно-истраживачким организацијама. 

Током 2019. 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. 
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5.2.Фонд за иновациону делатност  

 

5.2.1.Увод  

Фонд за иновациону делатност Републике Србије (у даљем тексту: Фонд) основан је Законом о 

иновационој делатности („Службени гласник РС“, бр. 110/05, 18/10 и 55/13) и уписан код Агенције за 

привредне регистре под матичним бројем 20154691, ПИБ 104403200 – решење о регистрацији БД 11735 од 

26. априла 2006. године, док је оперативно почео са радом 2011. године.  

Фонд је једина државна организација специјализована примарно за пружање подршке 

иновационој делатности и управљање финансијским средствима за подстицање иновација, којој је 

тај мандат дат законом. У складу са наведеним, 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;  

 подстицање, успостављање и остваривање 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 о иновационој делатности.  

Фонд има за циљ да унапређује везе између науке, технологије и привреде и доприноси подстицању 

развоја иновативног предузетништва, и то тако што:  

 подржава иновативно предузетништво, посебно у раној фази развоја; 

 повезује научноистраживачке организације и приватна предузећа ради развоја и комерцијализације 

иновација;  

 новим производима, технологијама и услугама омогућава излазак на тржиште; 

 утемељује дугорочну институционалну подршку државе иновативном предузетништву у сарадњи 

са међународним финансијским институцијама, организацијама, донаторима и приватним 

сектором.  

Фонд је и у 2019. години остваривао своју законом дефинисану делатност и спроводио активности 

дефинисане у смислу принципа постављених у кључним националним стратешким документима, 

укључујући Стратегију научног и технолошког развоја Републике Србије за период од 2016. до 2020. 

године – Истраживање за иновације, Стратегију за подршку развоју МСП и конкурентности за период од 

2015. до 2020. године и Национални програм за усвајање правних тековина Европске уније (2014–2018). 

 

5.2.2. Програми финансирања Фонда за Иновациону делатност у 2019. години 

 

Активности Фонда у 2019. години биле су усмерене на обезбеђивање адекватне и благовремене 

имплементације успостављених програма, спровођење ефикасне и конкурентне шеме финансирања 

иновација и наставак започетих међународних и регионалних пројеката и иницијатива. У даљем тексту је 

дат опис програма Фонда који су реализовани у 2019. години. 

 Програм раног развоја и Програм суфинансирања иновација;  

 Програм сарадње науке и привреде;  

 Програм трансфера технологије (укључујући и иновационе ваучере). 
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5.2.2.1.Програм раног развоја  

 

Програм раног развоја намењен је приватним предузећима која развијају технолошку иновацију за 

којом постоји потреба на тржишту и која имају потенцијал за стварање нове интелектуалне својине. Циљ 

је да се обезбеђивањем финансирања за развој иновативних технологија, производа и услуга са тржишном 

применом подстакне иновативно предузетништво и омогући опстанак пословања током критичне фазе 

истраживања и развоја.  

До осмог јавног позива за финансирање пројеката у оквиру Програма раног развоја, подносилац 

пријаве је морао бити приватно микро или мало предузеће у већинском српском власништву, основано у 

Србији и не старије од три године у тренутку пријављивања, а средства која су се додељивала могла су 

покрити највише 85% укупно одобреног буџета пројекта, односно не већи од 80.000 евра. Од осмог јавног 

позива, подносилац пријаве може бити и тим који се састоји од највише пет чланова, а микро и мала 

предузећа не старија од пет година у тренутку пријављивања. Такође, од осмог јавног позива средства која 

се додељују могу покрити највише 70% укупно одобреног буџета пројекта, односно не већи од 80.000 евра.  

Од 2011. до 2019. године, Фонд је реализовао осам јавних позива за Програм раног развоја, на 

којима су укупно поднете 942 пријаве. Не узимајући у обзир осми јавни позив будући да је у току 

евалуација, одобрено је финансирање за укупно 98 пројеката у укупној вредности 7,31 милиона евра, 

од којих је 75 успешно завршило реализацију, а 23 у имплементацији. За два пројекта је прекинута 

реализација.  

 
Табела 2: Преглед пријава по јавним позивима у оквиру Програма раног развоја 

* Један пројекат је одустао од имплементације.   

** Имплементација једног пројекта је прекинута. 

 
Табела 3: Преглед финансијске реализације пројеката по позивима у оквиру Програма раног развоја 

Циклус 
(година) 

Број 
поднетих 
пријава 

Број пријава 
које су 

испуниле 
подобност 

Број пријава 
у ужем 
избору 

Број пријава 
одобрених за 
финансирање 

Статус пројеката 

1 (2011) 47 43 16 11* 
Завршена имплементација 10 
пројеката у 2013. год. 

2 (2012) 106 97 26 8 
Завршена имплементација 8 
пројеката у 2014. год. 

3 (2013) 86 74 25 13 
Завршена имплементација 13 
пројеката у 2014. год. 

4 (2013) 102 98 30 10 
Завршена имплементација 10 
пројеката у 2015. год. 

5 (2017) 137 126 23 20** 
Завршена имплементација 19 
пројеката у 2019. год. 

6 (2018) 143 138 40 13 
Завршена имплементација  13 
пројеката у 2019. год. 

7 (2019) 141 132 32 23 
Имплементација започета у 
четвртом кварталу 2019. год. 

8 (2019) 180 170 41 - У току евалуација 

Укупно 942 878 233 98  

Циклус/ 
Година 

Број пријава 
одобрених за 
финансирање 

Укупан буџет 
пројеката 

(ЕУР) 

Износ 
финансирања од 

стране Фонда 
(ЕУР) 

Уплаћена 
средства до 

31.12.2019. (ЕУР) 
Статус пројеката 

1 (2011) 11* 968.988,00 814.528,00 
704.527,42 

(86,5%) 
Завршена имплементација 

10 пројеката у 2013. год. 

2 (2012) 8 709.382,00 589.576,00 
528.270,09 

(89,6%) 
Завршена имплементација 

8 пројеката у 2014. год. 
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* Један пројекат је одустао од имплементације.   

** Имплементација једног пројекта је прекинута. 

 

У 2019. години Фонд је реализовао јавне позиве за Програм раног развоја за које је обезбеђено 

финансирање у оквиру буџета Републике Србије, са раздела МПНТР  кроз „Пројекат за унапређење 

конкурентности и запошљавања“ (јавни позиви у 2017, 2018. и 2019.  години) и по основу Уговора о 

Директном гранту – Развој нових производа и услуга кроз комерцијализацију истраживања у малим и 

средњим предузећима, у оквиру ИПА 2014 (јавни позив у 2019. години).  

У 2019. години, Фонд је расписао два, седми и осми по реду, јавни позив за доделу средстава и 

спроводио активни надзор над 55 финансираних пројекта (један пројекат је прекинуо реализацију) што 

подразумева контролу финансијских извештаја и пратећих материјала и контролу напретка развојних 

активности на тромесечном нивоу, као и посете свим корисницима и додатну контролу утицаја на животну 

средину за пројекте који су у обавези да спроводе План заштите животне средине.  

У првом кварталу 2019. години, завршена је имплементација 19 пројеката предузећа за које је 

финансирање одобрено по основу петог јавног позива (расписан 2017. године), док је имплементација 

једног пројекта прекинута. Кроз ове пројекте, успешно је развијено 38 производа/услуга, од којих је 24 

(63%) пласирано на тржишту и до краја године остварило по том основу приходе веће од 850.000 евра. 

Девет предузећа је поднело и пријаве патента.  

У 2018. години, што је година реализације пројеката, ових 19 предузећа су по три пута повећала 

приходе и број запослених у односу на 2017. годину.   

Од укупно одобреног износа за финансирање пројеката (1.450.463,20 евра), у складу са Приручником 

за праћење финансираних пројеката и успостављеним процедурама, исплаћено је 95% одобреног износа.   

У последњем кварталу 2019. године завршена је и имплементација 13 пројеката одобрених по 

основу јавног позива из 2018. године, за чије представнике је  организована тродневна обука током које 

су одржане сесије о маркетингу и продаји, додатним изворима финансирања, правима интелектуалне 

својине и грађењу тима и скалирању (јануар 2019).  

Кроз ове пројекте, успешно је развијено 30 производа/услуга, од којих је 16 (53%) пласирано на 

тржишту и до краја године остварило по том основу приходе веће од 300.000 евра. Шест предузећа је 

поднело и пријаве патента.  

Oд укупно одобреног износа за финансирање пројеката (909.668,01 евра), у складу са Приручником за 

праћење финансираних пројекта и успостављеним процедурама, исплаћено је 91% одобреног износа.   

У марту 2019. године, Фонд је расписао нови, седми по реду, јавни позив за финансирање 

иновативних пројеката у оквиру Програма раног развоја и тим поводом организована је пригодна свечаност 

под називом „Иновације: улагање у будућност“ (28. март). Током тромесечног трајања јавног позива, 

организовано је 10 отворених врата и 16 радионица, на којима је присуствовало више од 390 учесника.  

На расписани јавни позив поднета је 141 пријава за финансирање иновативних пројеката, од којих су 

132 испунила услове подобности а 32 пројекта ушла у ужи избор. Експертска комисија Фонда је  након 

директне презентације пројеката донела одлуку, коју је усвојио Управни одбор Фонда, да се 

суфинансира реализација 23 иновативна пројекта. Укупна вредност пројеката износи 2,15 милиона 

евра, од чега је учешће Фонда у финансирању 1,74 милиона евра. Имплементација пројеката је започела у 

четвртом кварталу 2019. године.  

3 (2013) 13 1.185.509,00 960.339,00 
908.067,22 

(94,6%) 
Завршена имплементација 

13 пројеката у 2014. год. 

4 (2013) 10 940.560,00 760.230,00 
730.021,05 

(96%) 
Завршена имплементација 

10 пројеката у 2015. год. 

5 (2017) 20** 1.734.827,00 1.450.463,20 
1.377.984,70 

(95%) 
Завршена имплементација 

19 пројеката у 2019. год. 

6 (2018) 13 1.214.038,00 999.485,30 
909.668,01 

(91%) 
Завршена имплементација  

13 пројеката у 2019. год. 

7 (2019) 23 2.151.781,00 1.743.156,00 - 
Имплементација започета 
у четвртом кварталу 2019. 

год. 

Укупно 98 8.905.085,00 7.317.777,50 5.000.189,19  
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Фонд је организовао Инфо дан (октобар) како би предузећа упутио у припрему документације за 

потписивање уговора о финансирању, принципима имплементације и извештавања о реализацији пројекта, 

додатно обуку за спровођење набавки (децембар), као и једнодневну обуку о маркетингу и продаји 

(децембар). 

Фонд је у децембру организовао свечаност “Innovation Date“ на којој је јавности представио изабране 

иновативне пројекте. Највише одабраних пројеката за финансирање се бави иновативним решењима у 

области информационо-комуникационих технологија (17 пројеката), а више од половине послује у 

Београду.  

У октобру 2019. године Фонд је расписао још један, осми по реду, јавни позив за финансирање 

пројеката у оквиру Програма раног развоја. У циљу подобног представљања пропозиција, током трајања 

јавног позива (10. октобар – 31. децембар) организовано је осам радионица и 10 отворених врата, на којима 

је присуствовало више од 300 заинтересованих. Евалуација поднетих пријава је почела у јануару 2020. 

године и од 180 пријава пројеката, 170 је испунило подобност, а 41 је ушла у ужи избор. У току је припрема 

за последњу фазу евалуације, након које ће Експертска комисија донети одлуку о пројектима за које ће 

бити одобрено финансирање.  

Од овог јавног позива пријаве су могли да поднесу и тимови, и укупно 75 (41,7%) пријава је поднето 

од стране тимова.  Највећи број предложених пројеката је из области:  

 информационо-комуникационе технологије (64,4%),  

 машинства (9,4%)  

 природних наука (6,7%).  

Највећи број пријава долази из  

 Београда (58,3%),   

 Новог Сада (17,2%)  

 Ниша (5,6%). 

 

Фонд је наставио да прати параметре предузећа чији иновативни пројекти су финансирани у периоду 

од 2012. до 2015. године у оквиру Програма раног развоја.  У посматраном периоду, успешно је реализован 

41 иновативни пројекат, односно 38 предузећа (три предузећа су реализовала по два финансирана 

пројекта), при чему је реализација једног пројекта прекинута. Укупна вредност ових пројеката је 3,7 

милиона евра, а финансирање од стране Фонда износи 3,05 милиона евра. Проценат исплаћених средстава, 

у односу на одобрена, износи 93. 

Четири године након имплементације иновативних пројеката, девет предузећа (19%) је престало са 

пословањем, док 14 (37%) има приходе мање од 50.000 евра. Ипак, 15 предузећа активно послује и, у односу 

на 2017. годину, остварила су за 22% повећање прихода и 25% повећање профита, али и 5% смањење броја 

запослених.   

 

5.2.2.2.Програм суфинансирања иновација 

 

Програм суфинансирања иновација намењен је предузећима којима су потребна знатна финансијска 

средства за реализацију развојног циклуса технолошких иновација и покривање високих трошкова за 

пренос истраживања у комерцијално одржив производ. Подносиоци пријава су микро, мала и средња 

приватна предузећа основана у Србији која развијају технолошку иновацију за којом постоји тржишна 

потреба и имају потенцијал за стварање нове интелектуалне својине, као и конкурентску позицију у 

глобалном и домаћем окружењу. Износ који додељује Фонд не може прећи 300.000 евра, а реализација 

пројеката може трајати најдуже две године. Средства која Фонд додељује у оквиру овог програма 

покривају највише 70% укупно одобреног буџета пројекта за микро и мала предузећа, односно до 60% за 

средња предузећа.  

Од 2012. до 2019. године Фонд је реализовао шест јавних позива за Програм суфинансирања 

иновација, на којима је укупно поднето 366 пријава. Одобрено је финансирање за укупно 36 

пројеката у укупној вредности 8,38 милиона евра, од којих је 16 успешно завршило реализацију, а 18 

у имплементацији. За два пројекта је прекинута реализација.  
Табела 4: Преглед пријава по јавним позивима у оквиру Програма суфинансирања иновација 
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* Један пројекат је одустао од имплементације.   

** Имплементација једног пројекта је прекинута. 
 

Табела 5: Преглед финансијске реализације пројеката по јавним позивима у оквиру Програма суфинансирања 
иновација 

 

* Један пројекат је одустао од имплементације.   

** Имплементација једног пројекта је прекинута. 

 

У 2019. години Фонд је реализовао Програм суфинансирања иновација за које је обезбеђено 

финансирање у оквиру буџета Републике Србије, са раздела МПНТР, а кроз „Пројекат за унапређење 

конкурентности и запошљавања“ (јавни позиви у 2017. и 2018. години) и по основу Уговора о Директном 

Циклус 
(година) 

Број 
поднетих 
пријава 

Број пријава 
које су 

испуниле 
подобност 

Број пријава 
у ужем 
избору 

Број пријава 
одобрених за 
финансирање 

Статус пројеката 

1 (2012) 40 34 8 5 
Завршена имплементација 5 
пројеката у 2015. године 

2 (2013) 39 35 10 5 
Завршена имплементација 5 
пројеката у 2015. године 

3 (2013) 40 38 9 2* 
Завршена имплементација 
једног пројекта у 2015. године 

4 (2017) 100 91 9 5 
Завршена имплементација 5 
пројеката у 2019. године 

5 (2018) 75 75 23 9** 

Имплементација започета у 
четвртом кварталу 2018. год, при 
чему је реализација једног 
пројекта прекинута 

6 (2019) 72 60 18 10 
Имплементација започета у 
четвртом кварталу 2019. год. 

Укупно 366 333 77 36  

Циклус 
(година) 

Број пријава 
одобрених за 
финансирање 

Укупан буџет 
пројеката 

(ЕУР) 

Износ 
финансирања од 

стране Фонда 
(ЕУР) 

Уплаћена 
средства до 
31.12.2019. 

(ЕУР) 

Статус пројеката 

1 (2012) 5 1.858.144,00 1.285.043,00 
1.217.961,38 

(94,8%) 
Завршена имплементација 
5 пројеката у 2015. године 

2 (2013) 5 1.743.640,00 1.170.997,92 
1.101.059,57 

(94%) 
Завршена имплементација 
5 пројеката у 2015. године 

3 (2013) 2* 824.985,00 551.990,00 
243.004,25 

(44%) 

Завршена имплементација 
једног пројекта у 2015. 
године 

4 (2017) 5 1.476.379,00 998.991,68 
920.181,44 

(92,1%) 
Завршена имплементација 
5 пројеката у 2019. године 

5 (2018) 9** 3.347.100,00 2.045.305,75 
1.311.299,60 

(64,1%) 

Имплементација започета у 
четвртом кварталу 2018. 
год, при чему је 
реализација једног 
пројекта прекинута 

6 (2019) 10 4.104.168,00 2.330.244,00 - 
Имплементација започета у 
четвртом кварталу 2019. 
год. 

Укупно 36 13.354.416,00 8.382.572,35 4.253.763,03  
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гранту – Развој нових производа и услуга кроз комерцијализацију истраживања у малим и средњим 

предузећима у оквиру ИПА 2014 (јавни позив у 2019. години). 

У  2019. години, Фонд је расписао шести по реду јавни позив за доделу средстава и спроводио 

активни надзор над 23 финансирана пројекта (један пројекат је прекинуо реализацију), што подразумева 

контролу финансијских извештаја и пратећих материјала и контролу напретка развојних активности на 

тромесечном нивоу, као и посете свим корисницима и додатну контролу  утицаја на животну средину за 

пројекте који су у обавези да спроводе План заштите животне средине.  

У 2019. години, завршена је имплементација пет пројеката предузећа за које је финансирање 

одобрено по основу четвртог јавног позива (расписан 2017. године). Кроз ове пројекте, успешно је 

развијено 10 производа/услуга, од којих је седам (70%) пласирано на тржишту. До краја 2019. године једно 

предузеће је забележило и приходе по основу развијеног производа кроз финансирани пројекат.  

У 2018. години, што је прва година реализације пројеката, ових пет предузећа је повећало приходе за 

49% и број запослених за 10% у односу на 2017. годину.   

Од укупно одобреног износа за финансирање пројеката (998.991,68 евра), у складу са Приручником за 

праћење финансираних пројеката и успостављеним процедурама, исплаћено је 92,1% одобреног износа.   

Током 2019. године, настављена је имплементација пројеката одобрених по основу јавног позива из 

2018. године, при чему је реализација једног пројекта прекинута. За кориснике средстава организована је 

тродневна обука током које су одржане сесије о маркетингу и продаји, додатним изворима финансирања, 

правима интелектуалне својине и грађењу тима и скалирању (јануар 2019).  

У марту 2019. године, Фонд је расписао нови, шести по реду, јавни позив за финансирање 

иновативних пројеката у оквиру Програма суфинансирања иновација. Тим поводом организована је 

пригодна свечаност под називом „Иновације: улагање у будућност“ (28. март). Током тромесечног трајања 

јавног позива, организовано је 10 отворених врата и 16 радионица, на којима је присуствовало више од 390 

учесника.  

На расписани јавни позив поднете су 72 пријаве за финансирање иновативних пројеката, од којих је 60 

испунило услове подобности, а у 18 ушло у ужи избор. Експертска комисија Фонда је након директне 

презентације пројеката донела одлуку, коју је усвојио Управни одбор Фонда, да се суфинансира 10 

иновативних пројеката. Укупна вредност пројеката износи 4,1 милиона евра, од чега је учешће Фонда у 

финансирању 2,33 милиона евра. Имплементација пројеката је започела у четвртом кварталу 2019. године.  

Фонд је организовао Инфо дан (октобар) како би предузећа упутио у припрему документације за 

потписивање уговора о финансирању, принципима имплементације и извештавања о реализацији пројекта, 

додатно обуку за спровођење набавки (децембар), као и једнодневну обуку о маркетингу и продаји 

(децембар). 

Како би јавности представио пројекте чију двогодишњу реализацију ће суфинансирати,  Фонд је у 

децембру организовао свечаност “Innovation Date“. Највише пројеката се бави иновативним решењима у 

области електронике, затим информационо-комуникационих технологија и прехрамбене и пољопривредне 

индустрије. Половина предузећа је из Београда.  

Фонд је наставио да прати параметре предузећа чији су иновативни пројекти финансирани у периоду 

од 2012. до 2015. године у оквиру Програма суфинансирања иновација. Имплементација 11 иновативних 

пројеката предузећа успешно је завршена у 2015. години, док је један пројекат одустао од имплементације. 

За ових 11 пројеката одобрено је 2,7 милиона евра.  И четири године након имплементације пројеката, ова 

предузећа су и 2018. године наставила да бележе раст прихода и броја запослених, и то за 5% у односу на 

2017. годину. С друге стране, за 5% је смањен профит ових предузећа.  

Током 2019. године, Фонд је наставио са праћењем комерцијализације производа и услуга заснованих 

на основу технологије развијене у оквиру Програма суфинансирања иновација, а у склопу праћења royalty 

плаћања. Укупно је једанаест предузећа у обавези да извештава по основу royalty компоненте 

(финансирани у периоду од 2012. до 2015. године). Укупан износ уплаћен Фонду на основу royalty 

компоненте у 2019. години износи 40.533 евра. 
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Графикон 2: Приходи, профит и број запослених у предузећима чији пројекти су финансирани у периоду од 2012. 

до 2015. године у оквиру Програма суфинансирања иновација 

 

5.2.2.3. Програм сарадње науке и привреде 

 

Програм сарадње науке и привреде осмишљен је да подстакне предузећа из приватног сектора и 

научноистраживачке организације из јавног сектора да реализују заједничке развојне пројекте како би 

креирали нове производе/услуге/технологије са тржишним потенцијалом. 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 једног приватног предузећа 

и једне научноистраживачке организације из јавног сектора, а могу највише имати пет чланова. Кроз овај 

програм, Фонд одобрава највише до 300.000 евра по пројекту, односно максимално до 70% укупног 

одобреног буџета пројекта када је главни члан конзорцијума микро или мало предузеће или 60% када је 

средње предузеће. Максимални период имплементације пројеката је до 24 месеца.  

Од 2016. до 2019. године Фонд је реализовао три јавна позива за Програм сарадње науке и 

привреде, на којима је укупно поднето 217 пријава. Не узимајући у обзир трећи јавни позив будући да 

је у току процес евалуације, одобрено је финансирање за укупно 23 пројекта у укупној вредности 5,24 

милиона евра, од којих је 14 успешно реализовано, а девет у имплементацији.  

 
Табела 6: Преглед пријава по јавним позивима у оквиру Програма сарадње науке и привреде 

 

 

Година 
Број поднетих 
пријава 

Број пријава које 
су испуниле 
подобност 

Број пријава у 
ужем избору 

Број пријава 
одобрених за 
финансирање 

Статус пројеката 

1 (2016) 97 73 27 14 

Завршена 
имплементација у 
првом кварталу 2019. 
године 

2 (2018) 67 63 22 9 
Имплементација 
започета у другом 
кварталу 2019. године  

3 (2019) 54 42 19 * У току евалуација  

Укупно 217 179 68 23  
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Табела 7: Преглед финансијске реализације пројеката по основу првог и другог јавног позива у оквиру Програма 
сарадње науке и привреде 

 

У 2019. години Фонд је реализовао Програм сарадње науке и привреде за које је обезбеђено 

финансирање по основу Уговора о Директном гранту – „Стварање свеобухватног система за истраживање 

и развој“ у оквиру ИПА 2013 (јавни позиви 2016) и у оквиру буџета Републике Србије, са раздела МПНТР 

а кроз „Пројекат за унапређење конкурентности и запошљавања“ (јавни позив у 2018. и 2019. години).  

У  2019. години, Фонд је расписао трећи јавни позив за доделу средстава и спроводио активни 

надзор над 23 финансирана пројекта што подразумева контролу финансијских извештаја и пратећих 

материјала и контролу напретка развојних активности на тромесечном нивоу, као и посете свим 

корисницима и додатну контролу  утицаја на животну средину за пројекте који су у обавези да спроводе 

План заштите животне средине.  

У 2019. години, завршена је имплементација 14 пројеката конзорцијума за које је финансирање 

одобрено по основу првог јавног позива. Тим поводом Фонд је организовао и пригодну свечаност под 

називом „Иновације: улагање у будућност“, на којој су представљени развијени производи/услуге кроз 

финансиране пројекте (28. марта 2019). Кроз ове пројекте, у којима су учествовала 22 предузећа и 15 

научноистраживачких организација, успешно је развијено 39 производа/услуга, од којих је 21 (54%) 

пласирано на тржишту и остварило приход од 4,75 милиона евра. До краја године, поднето је 16 пријава 

патената.  

Предузећа која су носиоци конзорцијума су, у односу на 2017. годину, на крају 2018. године, што је 

друга година реализације пројеката, забележила повећање прихода од 10%, профита за 27% а броја 

запослених за 9%.  

Од укупно одобреног износа за финансирање пројеката (2.990.784,16 евра), у складу са Приручником 

за праћење финансираних пројекта и успостављеним процедурама, исплаћено је 97,8% одобреног износа.   

У другом кварталу 2019. године започела је имплементација девет пројеката конзорцијума, за које је 

финансирање у износу од 2,24 милиона евра одобрено по основу другог јавног позива. У периоду од две 

године, девет конзорцијума, у којима је укључено 12 предузећа и 13 научноистраживачких организација, 

развијаће системе за управљање паркингом, роботичку руку за складишта, машине за паковања, нови 

прототип дрона за запрашивање, нову формулацији биопестицида… За чланице конзорцијума Фонд је 

организовао Инфо дан (април) како би их упутио у припрему документације за потписивање уговора о 

финансирању, принципима имплементације и извештавања о реализацији пројекта, као и једнодневну обуку 

о маркетингу и продаји (децембар).  

У октобру 2019. године расписан је трећи јавни позив за финансирање пројеката конзорцијума у 

оквиру Програма сарадње науке и привреде (10. октобар – 31. децембар 2019). У циљу подобног 

представљања пропозиција током трајања јавног позива организовано је осам радионица и 10 отворених 

врата, на којима је присуствовало више од 300 заинтересованих. Евалуација поднетих пријава је почела у 

јануару 2020. године и од 54 пријаве пројеката, 42 су испуниле подобност, а 19 је ушло у ужи избор. У току 

је припрема за последњу фазу евалуације, након које ће Експертска комисија донети одлуку о пројектима 

за које ће бити одобрено финансирање.  

И на овај јавни позив, највећи број предложених пројеката је из области информационо-комуникационе 

технологије (31,5%), затим пољопривреде и прехрамбене индустрије (16,7%) и природних наука (14,8). 

Година 
Број пријава 
одобрених за 
финансирање 

Укупан буџет 
пројеката 
(ЕУР) 

Износ 
финансирања од 
стране Фонда 
(ЕУР) 

Уплаћена 
средства до 
31.12.2019. (ЕУР) 

Статус пројеката 

1 (2016) 14 4.365.609,36 2.990.784,16 
2.925.956,68  
(98,7%) 

Завршена имплементација 
у првом кварталу 2019. 
године 

2 (2018) 9 3.498.447,76 2.249.468,00 
781.643,83 
(34,7%) 

Имплементација започета у 
другом кварталу 2019. 
године  

Укупно 23 7.864.057,12 5.240.252,16 3.707.600,51  
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Највећи број пријава је од стране конзорцијума чији носилац су предузећа из Београда (40,7%), следе Нови 

Сад (14,8%) и Чачак (7,4%). 

 

5.2.2.4. Програм трансфера технологије 

 

Централна Канцеларија за трансфер технологије (у даљем тексту: Канцеларија), успостављена у Фонду 

2016. године, свој мандат испуњава реализацијом Програма трансфера технологије (у даљем тексту: 

Програм ТТФ), у оквиру кога се идентификују истраживања са комерцијалним потенцијалом и пружа 

подршка како би се комерцијална спремност подигла на виши ниво. Програм ТТФ је намењен 

истраживачима из НИО из јавног сектора, као и из других институција и организација у Србији које су 

акредитоване за научноистраживачку делатност (укључујући и оне у приватном власништву). Подршка 

може бити коришћена за израду и тестирање прототипа, заштиту интелектуалне својине, дефинисање 

стратегије комерцијализације, стручну подршку за различите аспекте комерцијализације и евентуални 

додатни развој проналаска. Осим стручно-техничке помоћи у процесу комерцијализације, кроз Програм 

ТТФ је могуће добити и финансијску подршку у износи до 50.000 евра, при чему је за подршку већу од 

20.000 евра потребна успостављена сарадња са приватним предузећем које ће суфинансирати предложени 

развој пројекта са минимално 30% средстава. Овај програм је на располагању током целе године, а 

финансирање је обезбеђено из буџета Републике Србије, са раздела МПНТР, а кроз Пројекат за унапређење 

конкурентности и запошљавања. 

До краја 2019. године за финансирање у оквиру Програма ТТФ укупно је поднето 36 пријава, од којих 

су 24 одобрене за финансирање, у укупном износу од 450.350 евра. Од укупног броја одобрених, до краја 

2019. године 17 пројеката је завршило имплементацију, за које је одобрено 300.350 евра а укупно исплаћено 

348.973 евра. Два пројекта су одустала од подршке. У току је имплементација шест пројеката за које је 

укупно одобрено 80.000 евра и уговарање подршке за још два пројекта за које је укупно одобрено 70.000 

евра.  

У 2019. години, поднето је осам пријава пројеката, од којих су четири одобрене за финансирање у 2019. 

и једна пријава је одобрена у 2020. години.  

 
Табела 8: Преглед пријава за Програм ТТФ 

Година 
Број 
пријава 

Број одобрених 
пројеката  

Износ одобрених 
средстава (ЕУР) 

Број завршених 
пројеката 

Износ исплаћених 
средстава (ЕУР) 

2016. 7 5  98.230 5 97.644 

2017. 12 7 127.020 7 125.504 

2018. 9 8 95.100 4 77.825 

2019. 8 4 130.000 1 48.000 

Укупно 36 24 450.350 17 348.973 

 

Кроз Програм ТТФ, укупно је подржано 18 научноистраживачких организација, највише из Београда 

(17 пројеката), затим из Новог Сада (3). Највише пројеката је из области пољопривреде и прехрамбене 

индустрије (четири пројекта) и хемијског инжењерства (четири пројекта), затим развој медицинских 

уређаја (три пројекта).  

Уз подршку кроз Програм ТТФ, потписана су између НИО и приватних предузећа четири лиценцна 

уговора за комерцијализацију производа истраживања.  

У оквиру Програма ТТФ, Фонд је потписао шест споразума о сарадњи, и то са универзитетима у 

Београду, Нишу, Новом Саду, Приштини, Универзитетом одбране и Академијом за националну 

безбедност, којима се дефинише сарадња у области развијања капацитета за примењени научно-

истраживачки рад, иновације, трансфер технологије и комерцијализацију.  

 

Доказ концепта 

 

Као нову услугу у оквиру Програма ТТФ, Фонд је 2019. године успоставио програм Доказ концепта, 

чији је циљ да идентификује истраживања која имају потенцијал да постану проналасци од комерцијалног 

значаја. Подршка је намењена истраживачима са јавних НИО и свих осталих акредитованих НИО 
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(укључујући и НИО у приватном власништву). Подршка се одобрава у виду финансијских средстава која 

су усмерена ка самом поступку доказа концепта, дефинисању производа и тржишта, односно тржишног 

сегмента за дати производ, евентуалне израде прототипа, додатним тестирањима, за дефинисање 

власништва над интелектуалном својином, као и за подршку за развој пословања у току читавог поступка. 

Висина средстава која могу бити одобрена износи највише 2.400.000 динара по пројекту.  

Поводом расписивања јавног позива за подношење пријава за Доказ концепта, који је био отворен од 

17. септембра до 18. новембра 2019. године, организован је панел под називом „Од истраживања ка 

тржишту“, на коме се говорило о даљем развоју система подршке иновацијама. Током трајања јавног 

позива, Фонд је организовао 24 радионице и осам отворених врата, на којима је присуствовало више од 550 

учесника.  

На расписани јавни позив, 69 НИО поднело је 269 пријава пројеката, од којих је 265 задовољило услове 

подобности. Поднете пријаве оцењиване су од стране међународних рецензената према критеријумима 

који укључују снагу истраживачког тима, иновативност и изводљивост предложеног концепта, корисност 

и потенцијал за комерцијализацију производа који је предмет развоја и изводљивост плана 

имплементације. Након евалуације пријава од стране рецензената, Фонд је у јануару 2020. године донео 

одлуку да се финансира 26 пројеката, у укупном износу од 57.190.753 динара, који ће у периоду од 12 

месеци бити реализоване од стране 13 НИО. Највећи број финансираних пројеката је из области заштите 

животне средине (34,6%), природних наука (30,8%), прехрамбене индустрије и пољопривреде (23,1%). 

Највећи број пројеката – 15 пројеката – ће реализовати институти, девет пројеката факултети и два пројекта 

иновациони центри. Имплементација пројеката започела је у фебруару 2020. године.  

 

Иновациони ваучери  

 

Једна од услуга Програма ТТФ су иновациони ваучери који представљају једноставан финансијски 

подстицај за мала и средња предузећа да користе услуге научноистраживачког сектора како би подигла 

ниво иновативности својих производа и постала конкурентнија на тржишту. На овај начин, кроз 

коришћење услуга које нуди научноистраживачки сектор, подстиче се сарадња између науке и сектора 

МСП, што представља једну од важних компоненти развоја конкурентности привреде у Србији. 

Максимални износ који се одобрава по иновационом ваучеру је до 800.000 динара, односно иновационим 

ваучером покрива се до 80% укупних трошкова услуге. Једном подносиоцу пријаве могу бити одобрена 

највише два иновациона ваучера, у максималном износу од 1.200.000 динара.  

Иновациони ваучери се додељују по редоследу пристиглих пријава, а Фонд доноси одлуку о додели 

иновационог ваучера у року од седам радних дана од дана достављања пријаве. Целокупни поступак 

пријаве се одвија преко портала Фонда, без потребе достављања пријаве у папирној форми. Одобрени 

иновациони ваучер се мора искористити у року од шест месеци. 

У 2019. години су реализована два јавна позива за доделу иновационих ваучера (један у марту, а други 

у септембру 2019. године). За два јавна позива реализована у 2019. години, додељено је укупно 289 

иновационих ваучера, за 238 предузећа, у укупној вредности од 178.299.841 динара – и то по основу 

трећег јавног позива 106 (67.400.753 динара), а по основу четвртог 183 иновациона ваучера (110.899.088 

динара). Просечна вредност ваучера износи 616.954 динара. Предузећима су ваучери највише одобрени за 

развој нових, или побољшање постојећих производа, процеса или услуга (60,5%), а затим за евалуацију и 

разне видове тестирања производа (12,1%). За пружање услуга ангажоване су 44 научно-истраживачке 

организације. Најзаступљенији пружалац услуге је Машински факултет у Београду (16%), Институт за 

молекуларну генетику и генетичко инжењерство (7,6%) и Иновациони центар Универзитета у Нишу 

(6,9%).  

Од 106 одобрених иновационих ваучера по основу трећег јавног позива, 103 су реализована (три 

предузећа су одустала од коришћења ваучера), односно стопа успешности износи 97,2%. Реализација 

пројеката за које су одобрени иновациони ваучери по основу четвртог јавног позива је у току и закључно 

са 29. фебруаром 2020. године реализована су 63 ваучера (рок за реализацију преосталих је мај 2020. 

године).  

 
Табела 9: Преглед пријава за иновационе ваучере за трећи и четврти јавни позив 
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Јавни позив 
Укупан 

број 
пријава 

Укупан број 
одобрених 

ваучера 

Укупан износ 
одобрених 

ваучера (РСД) 

Укупан број 
реализовани

х ваучера 

Укупан износ 
исплаћених 

ваучера (РСД) 

Стопа 
успешности  

(у %) 

Трећи  113 106 67.400.753 103 65.146.753 97,2 

Четврти* 243 183 110.899.088 63 34.521.162 - 

Укупно 356 289 178.299.841 166  97,2 

*Реализација пројеката за које су одобрени иновациони ваучери по основу четвртог јавног позива је у току. 

Наведени подаци о укупном броју реализованих ваучера и исплаћеном износу је за период закључно са 29. 

фебруаром 2020. године. 

 

Закључно са четвртим јавним позивом, Фонд je одобрио 514 иновационих ваучера, за укупно 395 

предузећа, у укупном износу од 321.227.916 динара. По два иновациона ваучера искористило је 119 

предузећа. За три реализована јавна позива (први, други и трећи позив), од укупно 331 одобреног, успешно 

је реализовано 317, што представља стопу успешности од 95,8%. Реализација четвртог јавног позива је у 

току (до 29. фебруара 2020. године исплаћена су 63 ваучера).  

 
Табела 10: Преглед реализације јавних позива за доделу иновационих ваучера 

Јавни 
позив 

Укупан 
број 

пријава 

Укупан број 
одобрени 
ваучера 

Укупан износ 
одобрених 

ваучера (РСД) 

Укупан број 
реализованих 

ваучера 

Укупан износ 
исплаћених 

ваучера (РСД) 

Стопа 
успешности  

(у %) 

Први  134 118 74.284.426 112 70.005.122 94,9 

Други  124 107 68.643.649 102 65.604.449 95,3 

Трећи  113 106 67.400.753 103 65.146.753 97,2 

Четврти* 243 183 110.899.088 63 34.521.162 - 

Укупно 614 514 321.227.916 380 235.277.486 95,8 

* Наведени подаци о укупном броју реализованих ваучера и исплаћеном износу је за период закључно са 

29. фебруаром 2020. године, будући да је реализација у току. 

 
Графикон 2: Преглед реализације јавних позива за доделу иновационих ваучера 

 

 
Предузећима су ваучери највише одобрени за развој нових, или побољшање постојећих производа, процеса 

или услуга (60,1%), а затим за евалуацију и разне видове тестирања производа (11,1%). За пружање услуга 

ангажоване су 54 научно-истраживачке организације. За четири јавна позива, најзаступљенији пружалац 

услуге је Машински факултет у Београду (16%), Иновациони центар Универзитета у Нишу (9,3%) и 

Институт за хигијену и технологију меса (7,4%).  

5.2.2.5. Програм за развој предузећа и иновације Западног Балкана 
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Програм за развој предузећа и иновације Западног Балкана је регионална иницијатива за стварање 

платформе финансијске подршке иновативним МСП са високотехнолошким потенцијалом, чије je 

финансирање одобрено у децембру 2011. године кроз Инвестициони оквир Западног Балкана. Мала и 

средња предузећа кроз ову платформу могу да приступе финансирању кроз три комплементарна механизма 

финансијске подршке: Фонд за иновативна предузећа (у даљем тексту: ЕНИФ), Фонд за развој предузећа, 

кредитна линија за гарантовање кредитирања. Осим тога, кроз овај програм обезбеђена је и техничка 

подршка 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. Кроз координирану примену комплементарних компоненти, циљ целокупног програма је да 

подстакне и убрза развој здравог сектора ризичног капитала у региону и донесе значајне инвестиције у 

предузећа у Србији. 

Влада Републике Србије овластила је Фонд да у име Републике Србије предузима активности и 

потписује документа која уређују образовање и функционисање Фонда за иновативна предузећа и програма 

у целини, као и имплементирање активности овог програма. Уговор о упису капитала у вези са Фондом за 

иновативна предузећа к.д. ЕНИФ, између Фонда као овлашћеног представника Републике Србије и 

менаџмента ЕНИФ-а, потписан је у јуну 2017. године. У складу са правилима пословања ЕНИФ-а, Фонд 

учествује у раду Саветодавне групе програма и у оквирима својих овлашћења заступа интересе земље 

кориснице и доприносе развоју иновативног предузетништва на регионалном нивоу. У 2019. години 

одржана су два састанка Саветодавне радне групе, у јуну (Берлин, Немачка) и у децембру (Лондон, Велика 

Британија), као и SME Forum у мају (Сарајево, Босна и Херцеговина) и SCV Summit у октобру (Будва, Црна 

Гора).    

 

До краја 2019. године, кроз Фонд за иновативна предузећа подржано је 12 српских предузећа, са укупно 

12,79 милиона евра.  

 
Табела 11: Предузећа у Србији у које је инвестирано од стране ЕНИФ-а 

 

Назив предузећа Износ (у еврима) 

Drytools/Alchemy 500.000 

Cityexpert 1.500.000 

Workpuls 280.000 

Cube 1.125.000 

Virtus Vita 800.000 

Hunch 500.000 

Tradecore  2.000.000 

Content Insights 1.590.000 

ConveyIQ 2.486.000 

Agremo 515.000 

LeanPay 1.000.000 

Videobolt 500.000 

Укупно: 12.796.000 

 

Укупна контрибуција Републике Србије у овом програму износи 1.328.000 евра. У  2019. години 

уплаћено је 30.740.365,11 динара, што је у складу са обавезама преузетим Уговором о упису капитала. 

5.3. Програм из области иновационе делатности коју финансира МПН 

 

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-развојне центре, 

иновационе центре, технолошка друштва. Ефекти досадашњих активности могу се сагледати кроз 

оснивање следећих облика организација за обављање иновационих делатности:  
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• седам иновационих центара,  

• 18 истраживачко-развојних центара, 

• 43 развојно-производна центра,  

• 12 инфраструктурних организација за подршку иновационој делатности,  

• 84 физичка лица – иноватора. 

Регистрација и упис привредних друштава за обављање иновационе делатности, организација за 

пружање инфраструктурне подршке иновационој делатности као и физичка лица – иноватори достављају 

захтев за упис у Регистар иновационе делатности, који води Министарство током целе године, а по 

критеријумима опредељеним кроз Правилник о условима за упис у Регистар иновационе делатности.  

Пројекат Такмичење за најбољу технолошку иновацију у Србији је државни пројекат који пружа шансу 

свим физичким, правним лицима и средњошколским тимовима да квалитет својих, технолошки 

заснованих, пословних идеја и иновација провере и упореде у односу на друге. 

Пројекат се реализује преко Министарства, а у сарадњи са осталим ресорним министарствима и 

агенцијама, Привредном комором Србије, Заводом за интелектуалну својину Србије, Заводом за 

статистику Републике Србије, научноистраживачким и образовним институцијама, регионалним 

организацијама, локалним самоуправама и свим заинтересованим правним и физичким лицима. 

 

Такмичење за најбољу технолошку иновацију у Србији, као државни пројекат, непрекидно се 

одржава почев од 2005. године. Такмичење се одвија у организацији Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја, а реализује га Организациони тим са Факултета техничких наука у Новом Саду и 

Технолошко-металуршког факултета у Београду. Партнери у организацији су Привредна комора Србије, 

Стална конференција градова и општина, РТС, РТВ, као и сви други медији са националном, регионалном 

или локалном фреквенцијом. 

Такмичење се сваке године одвија по већ устаљеном моделу, а од прошле године, у систем су укључене 

и категорије средњошколске и студентске иновације. Рок за пријаву у две новоуспостављене категорије 

био је повезан са школским годинама, тако да је такмичење реализовано за школску 2018/2019. годину. 

Почетком септембра објављен је почетак такмичења и пријављивање је трајало до краја 2018. године. У 

катеорији реализованих иновација, почетком 2019. године је објављен почетак такмичења, а рок за пријаву 

је био до 30. априла.     

Током читаве календарске године вршене су обуке за учеснике у свим категоријама, као и провере 

ваљаности пријављених иновација, од техничких, економских, тржишних, па до предузетничких 

потенцијала креатора иновација. У систем рецензирања укључени су наши стручни потенцијали са свих 

континената, а посебно су ангажовани Електротехнички, Машински и Технолошко-металуршки факултет 

у Београду, као и Пољопривредни, Факултет техничких наука и Медицински факултет у Новом Саду.  

У свим категоријама укупно је било 114 пријављених тимова и иновација, а пријављивање се вршило 

путем сајта www.inovacija.org. 

У финалу у категорији студентских иновација редослед је био: 

тим „Фунголигно“ из Београда, са иновацијом „Нова еколошки прихватљивија технологија производње 

бакар(II)-хидроксида“; 

тим „Војвођани“ из Новог Сада, са иновацијом „Аутоматска хранилица за стоку“; 

тим „Еко-Гелко“ из Београда, са иновацијом „Развој иновативних и еколошко прихватљивих 

технологија за добијање гелних премаза на бази незасићених полиестарских смола са применом у 

грађевинској индустрији“. 

У категорији средњошколских иновација редослед је следећи: 

 тим „Скивисион“ из Београда, са иновацијом „Паметна кацига за скијање“; 

 тим „White coats-company“ из Прокупља, са иновацијом „Индикатор здравственог  стања“; 

 тим „Аматери“ из Ужица, са иновацијом „Аутоматско фарбање стубова“. 

Укупни наградни фонд у категоријама средњошколских и студентских иновација је био 1.000.000 

динара. 
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У категорији реализованих иновација, финале је одржано 21. децембра 2019. године и, по традицији, 

директно је преношено из студија РТС-а. Коначан пласман је био: 

1. УНИТРИХ  из Београда, са иновацијом: „Trichinella ц-ЕЛИСА тест“; 

2. ДОМТРУФ, из Новог Сада, са иновацијом: „Нови прехрамбени производи –  технологија 

плантажирања и прераде тартуфа“; 

3. ИМП ТЕХНА из Београда, са иновацијом „Роботизована аутоматска противградна станица“; 

4. АНОРА, из Београда, са иновацијом „Паметна рукавица за слепе“; 

5. ПРОПОКАН  из Београда, са иновоцијом: „Противпожарни канал за вентилацију и одвод дима 

заштићен противпожарним премазима“; 

6. РЕД ФОРЕСТ ЛАБ, из Београда, са иновацијом: „Противпожарни безбедносни системи“. 

Укупни наградни фонд је износио 5.000.000, а победнички тим је добио 1.000.000 динара.   

Оно што је читавом прошлогодишњем такмичењу дало посебан печат је реализација нових иновација 

директно коришћених у борби против вируса Covid-19. 

Победнички тим УНИТРИХ је на институту ИНЕП развио домаћи тест за детекцију антитела на Covid-

19. Чланови тима ИМП ТЕХНА су развили домаћи респиратор, тим  ПРОПОКАН је развио нове 

вентилационе канале са уграђеним системима за дезинфекцију ваздуха, док је тим АНОРА развио нову 

заштитну маску. 

 

У складу са потписаним Споразумом 2018. године између World Minds A.G. Швајцарска и 

Министарства просвете науке и технолошког развоја,  Београд је у мају 2019. године био домаћин 

симпозијуму "World Minds", тако да је Србија  постала прва земља на свету, после Швајцарске, у којој се 

одржава симпозијум заједнице "World Minds", која окупља више од 1.000 појединаца који спадају у сам 

светски врх стручњака и лидера у различитим областима, као што су наука, технологија, иновације, 

уметност, бизнис. У оквиру “World Minds Belgrade“ представљене су  успешне српске компаније из области 

иновација, науке и технологије, обједињене кроз платформу Serbia Creates, која показује научни и 

уметнички креативни део. Београд ће од 2019, у сарадњи са швајцарском организацијом "World Minds", 

сваке друге године бити домаћин престижног скупа који окупља више од 400 светских лидера у 

иновацијама, науци, технологијама, економији, уметности, медицини и другим областима. Одлични 

резултати економских реформи, политика Владе да Србију гради на иновацијама и технологији, уз значајне 

резултате научне, културне и академске заједнице, омогућили су нашој земљи да постане прва и једина 

држава на свету у којој ће се, поред Швајцарске, одржавати овај престижни симпозијум. 

У мају 2019. године завршен је трогодишњи пројекат ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР ЗА РАЗВОЈ 

ТРЕЋЕ МИСИЈЕ  УНИВЕРЗИТЕТА У СРБИЈИ – ИФ4ТМ који се кофинансирао у оквиру ЕРАСМУС 

ПЛУС програма Европске уније, а реализовао у конзорцијуму од 18 партнера из Србије, Велике Британије, 

Аустрије, Португала, Италије и Словеније, који чини пет европских универзитета (Брајтон, Кремс, 

Лисабон, Бари, Марибор), шест универзитета у Србији (Крагујевац, Београд, Нови Сад, Ниш, Нови Пазар, 

Метрополитан), Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Завод за интелектуалну својину, 

Висока школа струковних студија (Зрењанин), три бизнис инкубатора (Крагујевац, Београд, Нови Сад) и 

једно привредно друштво (Интранеа). Примарни циљ пројекта је био да се на универзитетима у Србији, 

осим постојеће две мисије које се односе на образовање и истраживања, развије и имплементира трећа 

мисија коју чине три стуба развоја: трансфер технологија и иновације, континуирано учење, друштвено 

одговорно понашање универзитета. Осим унапређења закона и стратегија у релевантним областима, у 

циљу мотивисања професора, истраживача и студената на универзитетима, њиховог већег укључивања у 

иновативне и активности трансфера знања, активности на пројекту су биле усмерене на развој: циљаних 

програма обука за јачање капацитета, програма за подизање нивоа технолошке спремности истраживања, 

годишњих такмичења за најбољу студентску идеју, препорука факултетима за унапређење студијских 

модула увођењем тема који се односе на предузетништво, иновације, управљање интелектуалном својином 

итд., основно је пет креативних центара у Србији и повећан је број мобилности ка европским 

институцијама. 

5.4. Научно-технолошки парк Београд  
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Научно-технолошки парк Београд пружа подршку предузетницима, „старт-ап“ компанијама/тимовима 

као и растућим високотехнолошким компанијама (МСП и И&Р одељења великих компанија) у развоју и 

комерцијализацији иновативних производа/услуга. 

Основан је 2015. године у партнерству Владе РС (у име Владе, Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја), Града Београда и Универзитета у Београду, у циљу убрзаног технолошког развоја 

земље стварањем повољног амбијента за трансфер знања, развој нових технологија, комерцијализацију 

иновација, умрежавање и стимулисање раста економије засноване на знању кроз повезивање привреде и 

науке. Успостављање и развој Научно-технолошког парка Београд подржала је Влада Швајцарске 

Конфедерације. 

Смештен у инспиративном окружењу Звездарске шуме, НТП Београд обезбеђује својим компанијама 

и тимовима идеалне услове за рад у модерно опремљеном простору са 3Д иновационом лабораторијом у 

којој млади предузетници могу радити на развоју својих хардверских решења, конференцијским центром, 

салама за састанке, co-working простором, теретаном. Осим техничке и технолошке инфраструктуре, НТП 

Београд развија и много важнији сет бизнис услуга које помажу компанијама у приступу базама знања, 

менторима, финансијским фондовима, сертификацији, промоцији и умрежавању, и активно ради на развоју 

програма за подстицање бржег раста иновација по LEAN методологији, прилагођеној предузећима у 

различитим фазама развоја. 

У развоју програма подршке иновацијама и технолошког предузетништва, НТП Београд сарађује са 

светски признатим међународним организацијама и партнерима, попут Innovation Forum Cambridge 

(ImagineIF! такмичење за „старт-апе“ у области здравства) i Colosseum Sport Izrael (програм подршке 

sports-tech „старт-апима“ у Србији – Colosseum Sports Tech Serbia), са пословним удружењима и 

асоцијацијама, јавним и државним институцијама, блиске везе одржава са универзитетима, научним 

институтима и истраживачким лабораторијама, другим компанијама на тржишту и свим организацијама 

које имају за циљ развој и јачање економије засноване на знању. 

Под окриљем НТП Београд послују 73 компаније које радно ангажују више од 800 инжењера. Само 

током прошле године основане су 22 нове компаније, одржано је више од 50 предузетничких обука, 

организовано више од 150 догађаја, НТП Београд је посетило више од 900 студената и ученика основних 

и средњих школа из целе Србије уз више од 7.000 учесника разних догађаја у НТП Београд. 

Научно-технолошки парк Београд је место за све оне који желе да учествују у креирању динамичне 

високотехнолошке заједнице стварајући додатну вредност за развој свог пословања, као и за развој 

предузетништва у Србији. 

5.5. Привредна комора Србије  

 

Привредна комора Србије (ПКС) је национална организација свих привредних субјеката која своју 

традицију, искуство, знање, стручност и мрежу ставља у службу најбољег интереса својих чланица и 

домаће привреде. Препознавши значај иновација за покретање и развој привреде, Привредна комора 

Србије се позиционирала као један од најзначајнијих актера националног иновационог система. Покреће 
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иницијативе, даје предлоге, учествује у обезбеђивању системских услова за стварање, развој и примену 

иновација и нових технологија, као и за привлачење страних инвеститора. 

 

5.5.1. Служба за иновације 

 

5.5.1.1. Рад Савета за сарадњу науке и привреде. 

 

Савет за сарадњу науке и привреде, као стручно консултативно тело Управног одбора Привредне 

коморе, има за циљ хоризонтално повезивање три сектора у овој иницијативи, а то су јавни сектор, односно 

релевантне државне структуре (министарства), приватни сектор и осавремењен универзитет. Редовно 

одржавање седница Савета за сарадњу науке и привреде. Промоција активности ПКС и свих чланова 

Савета на седницама, као и актуелних догађаја у земљи и иностранству. 

 

5.5.1.2. Израда и рад на платформи/веб-сајта Савета за сарадњу науке и привреде. 

 

Креирање платформе иницирано је од стране Привредне коморе Србије (ПКС) – Службе за иновације 

као интересне асоцијације привреде, и она је преузела улогу да буде спона између науке и привреде. Главни 

задаци за креирање успешне платформе: 

 

• Пружање свих релевантних информација заинтересованим странама, 

• Промовисање значаја сарадње и остварених резултата, 

• Јачање капацитета за сарадњу и 

• Праћење ефикасности сарадње. 

 

5.5.1.3. Наставак активности и рад на популаризацији пројекта „Најбоља технолошка 

иновација 2019“ (приказан је у поглављу 5.3) 

 

5.5.1.4. 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. 

• Учешће у пројекту „City Walk“ – промоција одрживог урбаног транспорта и мобилности као и 

унапређење проходности у урбаним срединама земаља дунавског региона, финансира се из 

Дунавског транснационалног програма, а на којем је поред Привредне коморе Србије партнер 

и град Ваљево, као и партнери из држава региона (Словенија, Хрватска, Мађарска, Румунија, 

Бугарска, Словачка, Чешка и Аустрија). 

• Учешће у пројекту „Smart Factory Hub“ – развој истраживања, иновација и међународне 

сарадње у индустрији производње, реализује 11 партнера из 10 земаља Дунавског региона. 

Партнер из Србије је Привредна комора Србије, уз подршку Министарства привреде. 

• Учешће у пројекту Шведског института “Swedish Institute Innovation Leaders -SIIL 2019” – циљ 

пројекта је размена искуства из Шведске, као најиновативније земље у Европској унији, као и 

примена тих искустава ради унапређења иновационог екосистема у Србији, Босни и 

Херцеговини и Северној Македонији.  

5.5.1.5. Учешће у Радним групама институција. 

• Припрема и слање иницијативе Министарству просвете, науке и технолошког развоја за 

доношење Стратегије отворених иновација (иницијатива прихваћена и унета у План рада Владе 

за 2020) 
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• Члан Међуресорног радног тела за израду Стратегије истраживања и иновација за паметне 

специјализације у РС РИС3 (Министарство просвете, науке и тех. развоја), 

• Члан Радне групе за спровођење јавно-приватног дијалога у склопу израде стратегије за 

индустријску политику и стратегије истраживања и иновација за паметне специјализације РС 

(РГ у оквиру ПКС). 

5.5.1.6. Организација конференција, обука, тренинга, радионица, семинара на тему иновација, 

тех. развоја и права интелектуалне својине, иновативних „старт-апова“. 

• Организација догађаја са Фондом за иновациону делатност; 

• Организација догађаја са компанијом „EcoMole“; 

• Организација догађаја са институцијама по упиту. 

5.5.1.7. Стручна помоћ члановима Коморе и информисање о примени закона и др. прописа о 

актуелним изменама закона и подзаконских аката. 

 Решавање упита чланица. 

 

5.5.1.8. Информисање чланова Коморе о најновијим технолошким решењима, умрежавање 

компанија и научно-истраживачких институција, проналажење потенцијалних инвеститора, помоћ 

при проналажењу и аплицирању за средства државних и међународних фондова и др. 

• Решавање упита чланица. 

• Служба за иновације упућује на финансијске инструменте из домаћих и страних извора како би 

се додатно стимулисала и помогла сарадња науке и привреде кроз праћење позива Фонда за 

иновациону делатност, Министарства без портфеља задуженог за иновације и технолошки 

развој, ХОРИЗОНТ2020, РАС, Фонд за развој. 

5.5.2. Групација за акцелераторске технологије  

 

Дана 22. маја 2017. године, у оквиру Привредне коморе основана је Групација за акцелераторске 

технологије. Њу тренутно чини 26 предузећа из Србије која су заинтересована за развој и примену 

акцелераторских технологија. Циљеви Групације су да допринесе повећању индустријског повраћаја 

Србије из ЦЕРН-а, ОИНИ-ја и ЦЕРИК-а, и да ту сaрадњу повеже са високотехнолошким иновацијама и 

развојем земље. Србија је члан прве од ових организација, придружени члан друге организације и 

посматрач у трећој организацији. Дана 11. јуна 2019. године, Министарство просвете, науке и технолошког 

развоја именовало је официра за индустријску везу Србије и ЦЕРН-а из Привредне коморе. 

 

Дана 17. октобра 2019. године, у Дубни је потписан Меморандум о разумевању о развоју и примени 

акцелераторских технологија између Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Привредне 

коморе и ОИНИ-ја. Истог дана је потписан и двогодишњи пројекат „Развој и примена акцелераторских 

технологија“, чији су реализатори предузећа из Групације и ОИНИ. Вредност пројекта је 25.000 USD 

годишње. Та средства су издвојена из годишње чланарине Србије у ОИНИ-ју. Пројекат ће омогућити 

покривање трошкова боравка представника предузећа из Групације у ОИНИ-ју и представника ОИНИ-ја у 

Србији, са циљем да се изаберу и дефинишу послови у оквиру изградње акцелератора у ОИНУ-ју које ће 

добити предузећа из Групације. Први боравак делегације Групације у ОИНИ-ју одиграо се од 27. до 30. 

новембра 2019. године. У делегацији су били представници предузећа „Kryooprema“, „Mikro Kontrol“, 

„Prosmart“ и „Sentronis“, Института „Лола“ и Института „Винча“. 
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6. УНАПРЕЂЕЊЕ КАПАЦИТЕТА ЉУДСКИХ РЕСУРСА 
 

Старање о капацитету људских ресурса за научноистраживачки рад обавља се кроз неколико тематских 

Програма који директно или индиректно утичу на побољшање овог капацитета. Програми се финасирају 

из буџета МНТР кроз Јавне позиве који дефинишу услове и детаље учешћа, а који се благовремено 

објављују на интернет страницама МНТР и на тај начин доступни су најширој јавности. Садржаји четири 

оваква програма и пратећа акта о финансирању сачињени су још крајем 2011. године за период од 2012–

2015. године. Доношењем нове Стратегије научно-технолошког развоја у 2016. години ови програми су 

продужени и на период 2016–2020. године. Ови Програми су били подршка редовном пројектном 

финансирању, завршеним са истеком 2019. године, за основна истраживања (ОИ), интегрална и 

интердисциплинарна истраживања (ИИИ) и технолошки развој (ТР) и у 2019. години, кроз следеће теме: 

1) Програм усавршавања кадрова за научноистраживачки рад; 

2) Програм подстицања и стипендирања младих и надарених за научноистраживачи рад; 

3) Програм набавке научне и стручне литературе из иностранства и приступа електронским научним и 

стручним базама података; 

4) Програм издавања научних публикација и одржавања научних скупова; 

У 2019. години утврђен је и Програм суфинансирања програмских активности научнообразовних 

центара, специјализованих организација и удружења која се баве додатним образовањем и усавршавањем 

талентованих ученика и студената за бављење научноистраживачким радом, који се наставља на претходни 

Програм Суфинансирање активности додатног образовања и усавршавања талентованих ученика и 

студената за бављење научноистрачивачким радом из 2017. године. Програм је намењен организацијама у 

којима се примењује систем обухватног, јавно доступног идентификовања и селекције младих 

(талентованих ученика и студената) који показују висок степен заинтересованости и способности за 

бављење научним и истраживачким радом у најширем спектру наука и технологија. Овај систем 

подразумева припрему и реализију циклуса научнообразовних семинара, курсева, кампова и радионица, 

који ће обухватити талентоване ученике и студенте са читаве територије Републике Србије, а у сагласности 

са посебним програмским и методичким основама. У реализацију програма са младима укључују се 

најбољи просветни и научни радници, из научноистраживачких организација у Србији и из иностранства, 

који ће на примерен начин упознати младе са методологијом научног истраживања, са научном и 

технолошком баштином, као и са најновијим достигнућима у науци. За реализацију овог програма 

формиран је буџет од 40.000.000,00 РСД, а поднета су два захтева која су и одобрена за финансирање. 

Програм усавршавања кадрова за научноистраживачки рад и Програм издавања научних публикација 

и одржавања научних скупова предвиђени су да побољшају међународну видљивост и утицајност рада 

истраживача и резултата истраживања. Овим програмима финансијски се подржава одлазак истраживача 

на научне скупове и радне састанке у иностранство, последокторски боравци и усавршавање младих 

доктора наука у иностранству, као и боравак страних истраживача у Републици Србији по позиву. Поред 

овога, подстиче се и презентација и повећање видљивости резултата научних истраживања кроз 

суфинансирање објављивања резултата рада у монографијама и часописима и одржавања и организације 

међународних научних скупова у земљи, као и чланарина домаћих научних и струковних удружења и 

друштава у сродним међународним удружењима. Преглед реализације ових програма у 2019. години 

приказан је у табели 6.1. 

 
Табела 6.1. Преглед активности и квалитет њихове реализације у оквиру Програма усавршавања кадрова за 

научноистраживачки рад и Програма издавања научних публикација и одржавања научних скупова 

Програм усавршавања кадрова за научноистраживачки рад у 2019. години 

Активност  Поднети захтеви/одобрени захтеви 

Истраживачи на научним скуповима у иностранству 679/626 

Истраживачи на састанцима радних тела научних скупова у 
иностранству 

58/55 

Боравак истраживача из иностранства у РС по позиву 123/97 
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Завршна обрада докторских дисертација  истраживача и 
стипендиста Министарства 

240/171 

Последокторско усавршавање истраживача 27/26 

Програм издавања научних публикација и одржавања научних скупова у 2019. години 

Издавања научних часописа 197/180 

Издавање монографија 154/140 

Одржавање и организација научних скупова 275/223 

Колективна чланарина у међународним удружењима 76/72 

 

Као и претходних година, највише захтева је поднето и одобрено за суфинансирање учешћа 

истраживача на међународним научним скуповима, а такође се у великом проценту суфинансира и 

организација међународних конференција које се одржавају у земљи. Захтеви поднети за учешће 

истраживача на састанцима радних тела научних скупова у иностранству, за последокторско усавршавање 

истраживача, као и колективно чланство у међународним удружењима углавном су и одобрени током 2019. 

године. Захтевима за финансирање боравка истраживача из иностранства по позиву у 2019. години био је 

обухваћен 551 истраживач, а кроз 97 одобрених захтева у земљи су боравили или ће боравити њих 443, 

што указује на то да су финансирани углавном захтеви који су обухатали већи број истраживача. У односу 

на 2018. годину, у 2019. години за око трећину је финансирано више одлазака истраживача на научне 

скупове у иностранству, док је број научних часописа чије се издавање суфинансира порастао са 162 на 

180. 

Посебним Програмом подстицања и стипендирања младих и надарених за научноистраживачки рад 

суфинансирају се научноистраживачке активности младих истраживача, доктораната и најбољих 

надарених ученика завршних разреда средњих школа. Основни циљ Програма је остваривање услова за 

очување и развој научноистраживачког подмлатка и спречавање одлива научних кадрова. 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, учешће на међународним научним 

олимпијадама и такмичењима знања, студијски боравци, финансирање учешћа стипендиста на пројектима 

МНТР и други облици усавршавања. У табели 6.2 се види да је у 2019. години поднето мање пријава за 

суфинансирање трошкова пријаве и одбране докторске дисертације стипендиста Министарства (3) него у 

2018. години (9). У 2019. години укупно је поднето 240.350 захтева за стипендирање доктораната, одобрен 

је 171 захтев, а продужене су 242 стипендије одобрене у ранијим годинама. Од поднетих 10 захтева за 

стпипендирање најбољих ученика завршних разреда средњих школа одобрени су сви захтеви, а продужено 

је стипендирање за 28 ученика у 2019. години. Иако је одобрен сличан број захтева као и у 2018. години, 

број поднетих захтева знатно је мањи у овим категоријама. 

Табела 6.2. Преглед активности и квалитет њихове реализације у оквиру Програма подстицања и 
стипендирања младих и надарених за научноистраживачки рад 

Програм подстицања и стипендирања младих и надарених за научноистраживачки рад у 2019. години 

Категорија захтева Поднети захтеви/одобрени захтеви 

Млади истраживачи на олимпијадама знања и другим облицима 
такмичења 

0/0 

Студенти последипломских студија на скуповима у земљи, 
иностранству и студијским боравцима у иностранству 

12/12 

Стипендисти на скуповима у земљи, иностранству, студијским 
боравцима у иностранству и другим облицима усавршавања 

18/15 

Трошкови пријаве и одбране докторске дисертације стипендиста 
Министарства 

3/3 

Материјални трошкови укључивања стипендиста на пројекте МНТР Одобрено за 71 акредитованих НИО 

Стипендије студентима докторских академских студија укључених 
на пројекте Министарства 

240/171, продужено за 242 докторанда 

Стипендије ученицима завршних разреда средње школе који су 
освојили једно од прва три места на међународним олимпијадама 
знања 

10/10, продужено за 28 
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Програмом набавке научне и стручне литературе из иностранства и приступа електронским научним и 

стручним базама података обезбеђује се важан сегмент научноистраживачког рада и академске наставе – 

неопходна доступност страних научних и технолошких информација за потребе научне, образовне и 

развојне делатности у Републици Србији, једним од стратешких циљева развоја науке и технологије 

утврђеним Стратегијом научног и технолошког развоја. Програм такође обезбеђује и оптималну 

видљивост достигнућа домаћег научноистраживачког рада.  

У 2019. години обезбеђен је приступ 6 електронским базама података и претплата на пун електронски 

текст у 20.212 научних часописа кроз 17 електронских база података, као и приступ 164.581 електронској 

књизи. Детаљи активности у оквиру програма набавке научне и стручне литературе из иностранства и 

приступа електронским научним и стручним базама података дати су табели 6.3. 

Поред набавке стручне литературе углавном у електронском облику, и то углавном колективном 

претплатом код различитих електронских база података, овим програмом се финансирају и додела Digital 

Object Identifier (DOI) бројева за научне часописе који излазе у Републици Србији, а који су укључени у 

међународни систем доступности и размене информација (CrossRef), као и израда, одржавање и 

публиковање библиометријског извештаја о часописима за потребе категоризације и рангирања часописа 

који излазе у Републици Србији. Списак домаћих часописа који су обухваћени овим активностима дат је у 

табели 6.4, из извора http://www.doiserbia.nb.rs/. Овај извор наводи 66 часописа којима се додељује DOI 

број преко Народне библиотеке Србије, али и још 202 домаћа часописа који имају DOI број. Неслагање 

броја часописа у табели 6.4, са оним наведеним у табели 6.3, вероватно потиче од тога да су неки часописи 

из табеле 6.4 прешли на самостално обезбеђивање DOI броја.  

 
Табела 6.3. Преглед активности у оквиру Програма набавке научне и стручне литературе из иностранства и 

приступа електронским научним и стручним базама података у 2019. години 

Активност Опис 

Набавка научне и стручне 

литературе из иностранства 

– електронскe базe података:  4 
– број часописа у пуном тексту који се налазе у 17 електронских 

база података: 20.212 
– број домаћих часописа са DOI бројевима:  57 
– број електронских књига:  164.581 

Национални цитатни индекси и 

библиометријска анализа часописа 

Библиометријска анализа за 436 домаћих часописа. 

 

Од наведених 66 часописа у табели 6.4 којима је обезбеђена додела DOI броја, 24 часописа се реферишу 

у Web of Science (WoS, www.webofknowledge.com) уз класификацију преко импакт-фактора. У табели 6.5 

дат је списак ових часописа уз преглед кретања вредности импакт-фактора за период 2016–2019. године. У 

односу на 2018. годину, у WoS од 2019. године реферише и Botanica Serbica. Највећи број часописа којe 

реферише WoS припадају техничко-технолошким и природно-математичким наукама (10 и 8, редом), док 

су по три часописа из области медицинских и друштвено-хуманистичких наука.  

 
Табела 6.4. Списак домаћих часописа којима је обезбеђена додела DOI броја уз Open Access формат у 2019. 
години, у оквиру Програма набавке научне и стручне литературе из иностранства и приступа електронским 
научним и стручним базама података (извор: http://www.doiserbia.nb.rs/, od 28. 7. 2020.) 

Acta chirurgica Iugoslavica  Muzikologija  

Acta Periodica Technologica  Nuclear Technology and Radiation Protection  

Acta veterinaria  Panoeconomicus  

Applicable Analysis and Discrete Mathematics  Pesticidi  

Archive of Oncology  Pesticidi i fitomedicina  

Archives of Biological Sciences  Prilozi za knjizevnost, jezik, istoriju i folklor  

Balcanica Privredna izgradnja  

Biotechnology in Animal Husbandry  Processing and Application of Ceramics  

Botanica Serbica  Psihologija  

Bulletin: Classe des sciences mathematiques et natturalles  Publications de l'Institut Mathematique  

http://www.doiserbia.nb.rs/
http://www.webofknowledge.com/
http://www.doiserbia.nb.rs/
http://www.doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=0354-950X
http://www.doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=1450-9814
http://www.doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=1450-7188
http://www.doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=1451-3994
http://www.doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=0567-8315
http://www.doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=1452-595X
http://www.doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=1452-8630
http://www.doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=0352-9029
http://www.doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=0354-7310
http://www.doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=1820-3949
http://www.doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=0354-4664
http://www.doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=0350-6673
http://www.doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=0350-7653
http://www.doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=0032-8979
http://www.doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=1450-9156
http://www.doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=1820-6131
http://www.doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=1821-2158
http://www.doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=0048-5705
http://www.doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=0561-7332
http://www.doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=0350-1302
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Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly  Publikacije Elektrotehnickog fakulteta - serija: 
matematika 

Computer Science and Information Systems  Science of Sintering  

Economic Annals Serbian Astronomical Journal  

Facta universitatis - series: Architecture and Civil 
Engineering  

Serbian Journal of Electrical Engineering  

Facta universitatis - series: Electronics and Energetics  Sociologija  

Facta universitatis - series: Physics, Chemistry and 
Technology  

Spatium  

Filomat Srpski arhiv za celokupno lekarstvo  

Filozofija i drustvo  Stanovnistvo  

Genetika  Starinar  

Geoloski anali Balkanskoga poluostrva  Stomatoloski glasnik Srbije  

Glasnik Etnografskog instituta SANU  Temida  

Glasnik Srpskog geografskog drustva  Theoretical and Applied Mechanics  

Glasnik Sumarskog fakulteta  Theoria, Beograd 

Helia Thermal Science  

Hemijska industrija  Veterinarski glasnik  

Journal of Agricultural Sciences, Belgrade  Vojnosanitetski pregled  

Journal of Automatic Control Yugoslav Journal of Operations Research  

Journal of Mining and Metallurgy, Section B: Metallurgy  Zbornik Instituta za pedagoska istrazivanja  

Journal of the Geographical Institute "Jovan Cvijic", SASA  Zbornik Matice srpske za drustvene nauke  

Journal of the Serbian Chemical Society Zbornik Matice srpske za prirodne nauke  

Jugoslovenska medicinska biohemija  Zbornik radova Vizantoloskog instituta  

Juznoslovenski filolog Zograf 

Medicinski pregled   

Medjunarodni problemi   

 

Табела 6.5. Домаћи часописи реферисани у Web of Science, са импакт-факторима за период 2016–2019. 
године (извор: https://kobson.nb.rs/kobson.82.html#.XRNQ8P7RaUk, од 29. 7. 2020) 

Насалов часописа 2016 2017 2018 2019 

Acta Veterinaria - Beograd Title 
Suppr.  

0.604 0.656 0.693 

Applicable Analysis and Discrete Mathematics 0.762 0.887  0.967 1.500 
Archives of Biological Sciences 0.352 0.648  0.554 0.719 
Botanica Serbica       0.460 
Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly 0.664 0.944 0.806 0.720 
Computer Science and Information Systems 0.837 0.613 0.620 0.927 
Filomat 0.695 0.635 0.789 0.848 
Genetika 0.351 0.392 0.459 0.403 
Hemijska industrija 0.459 0.591 0.566 0.407 
Int Journal of Electrochemical Science 1.469 1.369 1.284 1.573 
Journal of Medical Biochemistry 1.148 1.378 2.000 Title 

Suppr.  

Journal of Mining and Metallurgy: Sec B 0.804 1.400 0.859 1.134 
Journal of the Serbian Chemical Society 0.822 0.797 0.828 1.097 
MATCH-Comm Math Comp Chemistry 3.139 2.580 2.126 1.949 
Nuclear Technology and Radiation Protection 0.620 0.429 0.614 1.057 
Panoeconomicus 0.444 0.438 0.594 0.508 
Processing and Application of Ceramics 1.070 1.152 0.976 0.968 
Psihologija 0.333 0.396 0.545 0.333 
Publications de l Institut Mathematique-Beograd ESCI ESCI ESCI ESCI 

Science of Sintering 0.736 0.667 0.885 1.172 
Serbian Astronomical Journal 0.529 0.840 0.833 0.565 
Srpski arhiv za celokupno lekarstvo 0.253 0.300 0.299 0.142 
Thermal Science 1.093 1.431 1.541 1.574 
Vojnosanitetski pregled 0.367 0.405 0.272 0.152 

  

http://www.doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=1451-9372
http://www.doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=0353-8893
http://www.doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=0353-8893
http://www.doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=1820-0214
http://www.doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=0350-820X
http://www.doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=0013-3264
http://www.doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=1450-698X
http://www.doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=0354-4605
http://www.doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=0354-4605
http://www.doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=1451-4869
http://www.doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=0353-3670
http://www.doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=0038-0318
http://www.doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=0354-4656
http://www.doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=0354-4656
http://www.doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=1450-569X
http://www.doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=0354-5180
http://www.doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=0370-8179
http://www.doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=0353-5738
http://www.doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=0038-982X
http://www.doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=0534-0012
http://www.doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=0350-0241
http://www.doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=0350-0608
http://www.doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=0039-1743
http://www.doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=0350-0861
http://www.doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=1450-6637
http://www.doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=0350-3593
http://www.doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=1450-5584
http://www.doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=0353-4537
http://www.doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=0351-2274
http://www.doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=1018-1806
http://www.doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=0354-9836
http://www.doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=0367-598X
http://www.doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=0350-2457
http://www.doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=1450-8109
http://www.doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=0042-8450
http://www.doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=1450-9903
http://www.doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=0354-0243
http://www.doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=1450-5339
http://www.doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=0579-6431
http://www.doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=0350-7599
http://www.doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=0352-5732
http://www.doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=0352-5139
http://www.doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=0352-4906
http://www.doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=0354-3447
http://www.doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=0584-9888
http://www.doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=0350-185X
http://www.doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=0350-1361
http://www.doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=0025-8105
http://www.doiserbia.nb.rs/journal.aspx?issn=0025-8555
https://kobson.nb.rs/kobson.82.html#.XRNQ8P7RaUk
http://ipscience-help.thomsonreuters.com/incitesLiveJCR/JCRGroup/titleSuppressions.html
http://ipscience-help.thomsonreuters.com/incitesLiveJCR/JCRGroup/titleSuppressions.html
http://jcr.help.clarivate.com/Content/title-suppressions.htm
http://jcr.help.clarivate.com/Content/title-suppressions.htm
http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=0350-1302
http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=0350-1302
http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=0350-1302
http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=0350-1302
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7. МЕЂУНАРОДНА НАУЧНА САРАДЊА 

 

Horizont 2020 

Придружено чланство Републике Србије у Хоризонт 2020 програму пружило је научноистраживачким 

организацијама из Републике Србије потпуно једнаке услове за приступање буџету Заједнице за 

истраживање и отворене све делове Хоризонт 2020 програма, као што их имају истраживачи у земљама 

пуноправним чланицама ЕУ. 

Према статистичким подацима из јуна 2020. године, институције из наше земље забележиле су 491 

учешћа у програму Хоризонт 2020. Уговорено је и одобрено за финансирање 338 пројеката, а предвиђени 

буџет за одобрене пројекте износи 109,7 милиона евра. 

Највећи број пројеката забележен је у области друштвени изазови, 170 пројекта и уговорено 43 милиона 

евра. У области Индустријског вођства институције из Србије учествују на 63 пројекта са уговорених 28 

милиона евра, док у области Изврсности у науци имамо 67 пројекта и уговорених 16 милиона евра. 

Oд укупно уговорених 338 пројеката највећи број пројеката је у области „Мари Склодовска Кири“ 

акције – 39 пројеката, затим у области Безбедност хране, оджива пољопривреда и биотехнологија – 36 

пројеката, затим Безбедна, чиста и ефикасна енергија и Информационе и комуникационе технологије – по 

34 пројекта, Паметан, зелен и интегрисан транспорт – 26, Климатске промене, животна средина и ресурси 

као и Истраживачке инфраструктуре – по 22 и Здравље, демографске промене и квалитет живота 21 

пројекат. 
 

Табела 1 даје упоредни приказ учешћа институција из наше земље у Седмом оквирном програму (ОП7) и 
Хоризонт 2020 програму, према подацима електронсе базе Европске комисије 

 

Република Србија (подаци који се односе на потписане уговоре до 18. јуна 
2020) 

Хоризонт 
2020 

ОП7 

Укупан број партиципација из РС 491 318 

Укупан број уговора са најмање једним учесником из РС 338 236 

Укупна конртибуција ЕУ учесницима из РС (у милионима евра) 109.7 63.6 

Укупан буџет РС учесницима који није из ЕУ (у милионима евра) 9.9 16.2 

Колаборативни пројекти: број РС партиципација 393 266 

Колаборативни пројекти: број уговора са најмање једним РС учесником 288 209 

Колаборативни пројекти: ЕУ контрибуција РС учесницима (у милионима евра) 98 59.6 

Мари Склодовска Кири акције: број РС партиципација 88 52 

Мари Склодовска Кири акције: број истраживача српске националности 233 204 

ЕРЦ грантови: број РС партиципација 4 0 

ЕРЦ грантови: број учесника српске националности 7 3 

SME Инструмент: број РС партиципација 6  

 

Најуспешније институције у досадашњој имплементацији Хоризонт 2020 програма су Биосенсе 

институт из Новог Сада, Факултет Техничких наука, Универзитет у Новом Саду, Институт „Михаило 

Пупин“, Београд, Војвођански ИКТ кластер, Електроенергетски координациони центар Д.О.О., Београд, 

NISSATECH Innovation Centre, Ниш, Инститит за физику Београд и др.   

 

COST 

COST асоцијација (The European Cooperation in Science and Technology) је међувладин оквир чији 

програм финансира ЕУ и који омогућава истраживачима да успоставе интердисциплинарне истраживачке 

мреже у Европи и шире. Финансира се организовање конференција, састанака, школа за обуку, кратке 

научне размене и друге умрежене активности у широком спектру научних тема. Кроз своје акције (мрежне 

пројекте) COST омогућава повећање мобилности истраживача широм Европе, подстиче успостављање 

научне изврсности и смањење јаза између земаља различитог интензитета научног и технолошког развоја. 



49 

Акције трају четири године и отворене су за све истраживаче, без обзира на степен каријере и земље из које 

долазе (тренутно је 38 земаља чланица и Израел као придружена чланица).  

Учешће истраживача из Србије у укупном броју текућих акција константно расте и у 2019. години је 

достигао 92% (слика COST_1). 

 
Слика COST_1: Учешће истраживача из Србије у укупном броју текућих акција у периоду од 2012. до 2019. 

године. У заградама су дати апсолутни бројеви акција у којима учествују наши истраживачи. 

 

COST асоцијација подстиче активно укључивање истраживача из земаља са мањим истраживачким 

потенцијалима у Европи (Inclusiveness Target Countries, ITC). Тако је, захваљујући и активности наших 

истраживача, током 2018. године обављено 110 кратких (од недељу до месец дана) научних боравака у 

иностраним лабораторијама (Short Term Scientific Missions - STSM), 197 учествовања у школама за обуку, 

а 19 наших истраживача је било ангажовано као предавачи у тим школама. Све више међународних скупова 

финансираних преко COST-а се одржава у организацији наших истраживача у Србији (у 2018. години било 

је 27 скупова, 44 боравка страних истраживача и организовано је пет школа обуке). Стимулише се и учешће 

истраживача на почетку своје каријере (Early Career Investigators – ECI, истраживачи пре доктората и они 

до осам година након њега).  

 
Слика COST_2: Трансфер буџета COST акција у Србију (у заградама је проценат укупног буџета) 

Број истраживача из Србије којима су надокнађени трошкови активности умрежавања у оквиру COST-

а расте. Тако је тај број 2012. године износио 247, да би се већ 2014. попео на 474, а 2017. на 628 и коначно 
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2019. износио 744 истраживача. Укупни трансфери средстава за активности умрежавања наших 

истраживача од стране COST-а се годинама повећавају, како у апсолутном износу (од 2018. године 

премашују износ од милион евра), тако и у погледу процентуалног учешћа (слика COST_2). Директна 

чланарина наше земље (доприност COST фонду) за 2019. годину износи 3678 евра. 

Србија је развила значајну мрежу истраживача у оквиру овог програма, има успостављену процедуру 

прикључивања новим акцијама и реализује своје потенцијале преко националног научног и иновационог 

програма. Акцијама управљају одбори (Management Committee - MC), а свака земља има право да номинује 

по два представника у појединој акцији. На сликама COST_3 и COST_4 приказано је упоредно 

процентуално учеће истраживача на почетку своје каријере (ECI) и жена истраживача у MC акцији за све 

земље COST-а. 

 
Слика COST_3: Преглед по земљама удела ECI у управљачким одборима, MC, COST акција 

 

 
Слика COST_4: Преглед по земљама удела жена истраживача у управљачким одборима, MC, COST акција 
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Посматрано по научним областима, дефинисаним према ОЕЦД класификацији5, истраживачи из 

Србије учествују у COST акцијама из свих области: природне науке, инжењерство и технологије, 

медицинске науке и здравство, пољопривреда, друштвене и хуманистичке науке. Преко 50% COST акција 

има мултидисциплинарни карактер, тако да обухватају две или више научних области. 

 
Слика COST_5: Учешће истраживача из Србије у COST акцијама по научним областима: а) број акција у 
оквиру четири отворена позива CA151-CA162 (2015–2016.г) и у оквиру седам отворених позива CA151-
CA182 (2015-2018.г); б) процентуално учешће појединих научних области у којима учествују наши 
истраживачи у акцијама одобреним у периоду 2015–2018.г.6 

 

EUREKA 

Република Србија активно учествује у Еурека програму од 2002. године, на основу Меморандума о 

разумевању између ЕУРЕКА Секретаријата и земаља чланица ЕУРЕКА иницијативе потписаног дана 28. 

6. 2002. године („Memorandum of Understanding on the EUREKA Secretariat between Members of EUREKA”), 

којим је стекла статус пуноправне чланице ЕУРЕКА међувладине иницијативе. Од 2002. године до данас 

успешно је окончана реализација 85 Еурека пројеката са српским учешћем, у којима је учествовало из 

Републике Србије: 12 великих компанија, 72 мала и средња предузећа, 18 института и 79 факултета, са 

инвестицијом приватног и јавног сектора у износу од 217,39 МЕвра. У 2020. години из буџета Републике 

Србије финансира се 11 текућих Еурека пројеката. Као што је представљено у Табели 2., највећи број 

пројеката са српским учешћем генерисан је у области информационих технологија (31), потом у области 

нових материјала (16) и области медицинских и биотехнологија (14). 

 
Табела 2. Приказ Еурека пројеката са српским учешћем према статусу и научним областима истраживања 

 

Area Finished Announced Endorsed Circulating Total Proposal 

Energy technology 6 1 - - 7 1 
Environment 11 1 2 3 17 - 
Information technology 31 1 1 3 36 1 
Medical and Biotechnology 14 - 2 1 17 3 
New Materials 16 2 2 1 21 - 
Robotics - Production automation 4 - 1 1 6 - 
Transport 3 - - - 3 - 
Lasers - 1 - - 1 - 
Communications - - - - - 1 

Total 85 6 9 9 108 6 

 

                                                 
5 Извор: https://www.oecd.org/science/inno/38235147.pdf 
6 Извор: B.P. Marinković, “COST Actions as a wide network of researchers and innovators across Europe”, Proc. The 
Seventh Conference on Information Theory and Complex Systems (TINKOS 2019), Belgrade 15–16 October 2019, Book of 
Abstracts, Eds. Velimir Ilić, and Marija Mitrović Dankulov, (Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and 
Arts and Institute of Physics Belgrade, University of Belgrade, Belgrade, 2019). 

https://www.oecd.org/science/inno/38235147.pdf
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Преглед улагања из буџета Републике Србије и број финансираних пројеката у периоду од 2007. до 

2020. године приказан је у Табели 3. 
 

Табела 3. Преглед улагања из буџета РС са прегледом броја финансираних Еурека пројеката од 2007. 
до 2020. године 

Година Укупан број пројеката 
финансираних из буџета РС 

Износ (РСД) 

2007. 26 77.481.927 

2008. 27 96.179.481 

2009. 29 89.964.887 

2010. 28 91.007.777 

2011. 27 98.326.530 

2012. 29 80.117.563 

2013. 13 73.907.110 

2014. 5 27.519.836 

2015. 1 1.100.032 

2016. 8 38.554.242,48 

2017. 8 46.881.185,83 

2018. 7 37.131.185,8 

2019. 9 41.459.377,57 

2020. 11 63.418.825,73 

 
Слика 1. Графички приказ тенденција у генерисању Еурека пројеката са српским учешћем у периоду од 2014. до 

2018. године 
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Програм билатералне сарадње регулисан је међународним споразумима које потписују 

заинтересоване стране. Овим споразумима дефинисани су програми билатералне сарадње који 

подразумевају финансирање пројеката који подржавају мобилност истраживача. Реализација пројеката 

кроз овај програм актуелна је са Словенијом, Француском, Португалијом, Аустријом, Немачком, Кином, 

Италијом, Белорусијом, Хрватском, Словачком, Мађарском и Црном Гором. На основу објављених Јавних 

позива од 2010. године до данас, финансирано је више од 1300 билатералних пројеката.  

Билатерална сарадња са Републиком Словенијом одвија се на основу Споразума о научно-

технолошкој сарадњи између Савезне владе Савезне Републике Југославије и Владе Републике Словеније 

потписаног 31. маја 2002. године. До сада је одржано осам заседања Мешовите комисије за научну и 

технолошку сарадњу између Републике Србије и Републике Словеније. Укупно је до 2020. одобрено за 

финансирање 459 пројеката у оквиру десет објављених позива. 

Научно-техничка сарадња са Републиком Француском одвија се на основу потписаног Уговора о 

сарадњи између Министарства науке и зажтите животне средине Републике Србије и Министарства 

иностраних послова Републике Француске који је потписан у Београду, 16. јуна 2003. године. Овим 

уговором установљен је Програм интегрисаних активности „Павле Савић”, односно „Партнерство Hubert 

Curien” (PHC). У оквиру овог програма сарадње до сада је одржано девет заседања српско-француског 

мешовитог комитета. Објављено је девет позива и 152 пројекта су одобрена за финансирање. 

Билатерална сарадња са Републиком Португалијом одвија се на основу: Споразума између Србије и 

Црне Горе и Португалске Републике о сукцесији споразума који су били на снази између Социјалистичке 

Федеративне Републике Југославије и Португалске Републике, Дугорочног Споразума о привредној, 

научној и технолошкој сарадњи између Социјалистичке Федеративне Републике Југославије и Републике 

Португалије потписаног 18. октобра 1977. године у Лисабону, и Програма научне и технолошке сарадње 

Владе Републике Србије и Владе Републике Португал, закљученог 27. јануара 2010. године. Кроз 

реализацију одобрених научноистраживачких пројеката, на основу свих објављених Јавних позива од 2010. 

године до данас, обе земље су у истом износу (2000 евра по пројектној години и по пројекту) финансирале 

мобилност истраживача на 53 билатерална пројекта. 

На основу Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Аустрије о научној и 

технолошкој сарадњи, који је закључен 13. јула 2010. године у Бечу, полазећи од потребе да се подржи 

научна и технолошка сарадња на бази паритета и реципрочног интереса, уз поштовање националних 

приоритета, у области развоја науке и технологије у обе земље, усаглашени су и потписани радни програми 

и протоколи сарадње. До сада је одобрено 45 билатералних пројеката за финансирање. 

Научно-техничка сарадња са СР Немачком одвија се кроз Програм заједничког унапређења размене 

учесника на пројектима, потписан 19. априла 2013. године између Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја и Немачке службе за академску размену ДААД (Deutscher 

AkademischerAustauschdienst-DAAD). Циљ Програма је развој научне сарадње двеју земаља кроз размену 

научних радника, нарочито младих научника, на заједничким истраживачким пројектима у свим научним 

областима. У претходних дванаест циклуса финансирано је 178 билатералних двогодишњих пројеката. 

На основу Споразума о научној и технолошкој сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Народне 

Републике Кине, који је потписан 7. априла 2009. год. у Пекингу, до сада су одржана четири заседања 

Мешовитих српско-кинеских комисија за заједничку научно-технолошку сарадњу на којима је одобрено 

укупно 66 билатералних пројеката, и то у следећим пројектним циклусима (12 за период 2011–13; 15 за 

период  201314; 20 за период 2015–17 и  19 за период 2018–19). 

Билатерална сарадња са Републиком Италијом oдвија се на основу Споразума о научној и 

технолошкој сарадњи између Владе Републике Србије и Владе Републике Италије, потписаног 21. 

децембра 2009. године у Риму, а који је ступио на снагу 5. фебруара 2013. године. На основу овог 

Споразума, до сада су закључена три извршна програма научно-технолошке сарадње Владе Републике 

Србије и Владе Републике Италије, и то: 2013, 2015. и 2018. год., на основу којих је до сада одобрено 37 

билатералних пројеката (15 за период 2013–14, 10 за период  2015–18, 12 за период 2019–21). 

Билатерална сарадња са Републиком Белорусијом oдвија се на основу Споразума између Савезне 

владе Савезне Републике Југославије и Владе Републике Белорусије о научно-техничкој сарадњи који је 

потписан у Минску 6. марта 1996. године. На основу тог Споразума  до сада је одржано девет заседања 



54 

Заједничке комисије за научно-техничку сарадњу. Од 2010. год, када је обновљена институционална 

научно-техничка сарадња са Републиком Белорусијом, одржано је шест заседања заједничких комисија на 

којима су одобрена до сада укупно 43 билатерална пројекта, и то у следећим пројектним циклусима (10 за 

период 2011–12, осам за период  2014–15, пет за период 2016–17 ,  10 за период 2018–19) , а на Деветом 

заседању Заједничке комисије које је одржано 2–3. децембра 2019. године у Београду, одобрено је 10 

билатералних пројеката за период 2020–2021. године.  

Сарадња са Републиком Хрватском у области науке спроводи се на основу Меморандума о 

започињању програма научно-технолошке сарадње између Републике Србије и Републике Хрватске који 

је потписан у Загребу, 23. новембра 2005. године. Меморандумом је дефинисан Програм билатералне 

сарадње „Знањем до напретка и стабилности”, који ближе дефинише начин сарадње српских и хрватских 

истраживача на научноистраживачким пројектима. До сада je реализованo пет двогодишњих циклуса 

сарадње, у оквиру којих је одобрен 161 пројекат. Области истраживања за које су истраживачи показали 

највиши интерес су пољопривреда и храна и заштита животне средине.  

Научнотехнолошка сарадња Републике Србије и Словачке Републике отпочела је потписивањем 

Споразума између Савезне владе Савезне Републике Југославије и Владе Словачке Републике о научно-

технолошкој сарадњи, 26. фебруара 2001. године. На основу овог Споразума формирана је Мешовита 

комисија за научно-технолошку сарадњу, која је до сада одржала укупно осам заседања и одобрила за 

реализацију седам циклуса билатералних пројеката. Укупно је до сада реализовано 106 пројеката. 

Програм билатералне сарадње са Републиком Мађарском спроводи се на основу Споразума између 

Савета министара Србије и Црне Горе и Владе Републике Мађарске о научној и технолошкој сарадњи, 

потписаног 17. фебруара 2005. године. До сада је објављено шест јавних позива. У оквиру последњег 

пројектног циклуса (2010–2011. године), финансирано је 20 пројеката, од којих су пројекти из 

биотехнологије и пољопривреде  заступљени са по 25%, екологије и нанотехнологије и нових материјала 

са по 15%, док су информационе технологије и геологија заступљени са 10%. 

Научно-технолошка сарадња са Црном Гором реализује се на основу Споразума између Владе 

Републике Србије и Владе Црне Горе о научној и технолошкој сарадњи, закљученог 21. марта 2011. године, 

као и Програма сарадње између Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и 

Министарства науке Црне Горе у областима науке и технологије за период 2015/2017. године, потписаног 

17. септембра 2015. године. Укупно је до сада реализовано 65 пројеката. 

Стратешки пројекти: Кина 
 

Меморандум између Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и 

Министарства за науку и технологију Народне Републике Кине о заједничком финансирању развојних и 

истраживачких пројеката, потписан је 18. 6. 2016. године, на основу којег је, 1. 2. 2017. године, објављен 

Први Заједнички позив за пријављивање истраживачких и развојних пројеката у периоду 2017–2019. 

године, а на Четвртом заседању српско-кинеског Мешовитог комитета за научно-технолошку сарадњу, 

одржаном 16. јануара 2018. године у Пекингу, за финансирање је одобрено шест истраживачко-развојних 

пројеката, и то пет трогодишњих и један двогодишњи. Појединачни буџет ових пројеката је 200.000 USA$. 

У току реализације активности одобрених пројеката, до сада су  објављена у току  2018. године 22 научна 

рада, а у току 2019. године 46 научних радова у мађународним часописима, као и више саопштења на 

стручним скуповима у земљи и иностранству. 

 

Активности конзорцијума Европске истраживачке инфраструктуре: CESSDA ERIC 

Cарадња са Европским конзорцијумом дигиталних архива у друштвеним наукама – CESSDA ERIC 

(Consortium of European Social Science Data Archive) правно је заснована на уговору између Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и CESSDA ERIC. На основу уговора, Република 

Србија је постала чланица ове европске истраживачке инфраструктуре, а Институт економских наука, кроз 

Дата центар Србија за друштвене науке, пружалац услуга на националном нивоу. 

Реализовани пројекти у периоду 2012–2020. 

• 2012–2014: FP7 пројекат SERCIDA (Support for Establishment of National/Regonal Data Archives / 

Подршка оснивању националних/регионалних архива података у друштвеним наукама) – четири 

истраживача 
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• 2015–2017: SEEDS (South-Eastern European Data Services / Сервиси података југоисточне Европе) 

– три истраживача 

• 2016–2017: RRPP Data Resque (Спашавање RRPP података) – три истраживача 

• 2015–2017: CESSDA SaW (Strengthening and Widening / Јачање и ширење CESSDA) – два 

истраживача 

• 2019–2023: HORIZON2020 HumMingBird (Enhanced migration measures from a multidimensional 

perspective) – три истраживача 

Опис 

Истраживачи у друштвеним наукама повезани су са европском истраживачком инфраструктуром и 

путем чланства у Европском конзорцијуму дигиталних архива у друштвеним наукама – CESSDA ERIC.  

У саставу Института економских наука (ИЕН) од 2014. године функционише Дата центар Србија за 

друштвене науке (ДЦС), чија је мисија да обезбеди подршку домаћим истраживачима у  процесу 

управљања подацима, кроз развој поуздане инфраструктуре и увећање и дељење знања у овој области. Рад 

Дата центра подржан је и финансиран од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС, 

које је обезбедило да Србија постане 17. чланица конзорцијума, а ДЦС пружалац услуга на националном 

нивоу.   

Сарадња са CESSDA ERIC је започета кроз реализацију FP7 пројекта SERCIDA (Support for 

Establishment of National / Подршка оснивању националних / регионалних архива података у друштвеним 

наукама), у периоду 2012–2014. SERCIDA je, као стратешки пројекат, омогућио сарадњу и размену знања 

између земаља ЕУ које су укључене у рад Конзорцијума и земаља западног Балкана (Србија, Хрватска, 

Босна и Херцеговина). У пројекат је било укључено четворо истраживача са ИЕН.  

Даљи развој ДЦС био је подржан од стране Швајцарске националне фондације за науку, у оквиру 

SCOPES пројектног оквира и пројекта SEEDS (South-Eastern European Data Services / Сервиси података 

југоисточне Европе), у периоду 2015–2017. Пројекат је имао за циљ да прошири напоре који су постигнути 

током пројекта SERSCIDA. У оквиру реализације SEEDS пројекта, ИЕН је реализовао и пројекат RRPP Data 

Resque, у оквиру кога су прикупљени изузетно вредни скупови података проистекли из истраживања 

реализованих у оквиру Regional Research Promotional Programme - RRPP. Пројекат су реализовала три ИЕН 

истраживача. У истом периоду ДЦС је учествовао и у HORIZON2020 пројекту CESSDA SaW (Strengthening 

and Widening). Након успешног оснивања конзорцијума CESSDA ERIC у новој организационој форми, 

2017. године појавила се потреба за јачањем и ширењем мреже дигиталних архива, како би се осигурала 

одрживост и покривеност целе Европе. Главни циљ пројекта био је да се обезбеде услови и учине 

иницијални кораци ка стварању поузданих сервиса података у друштвеним наукама широм комплетне 

европске истраживачке области, који ће бити у стању да задовоље потребе истраживача нове генерације. 

Два ИЕН истраживача учествовала су у овом пројекту. 

Сарадња са CESSDA ERIC довела је и до укључивања ИЕН у пројекат HORIZON2020 HumMingBird, 

посвећеног побољшању квалитета података о миграцијама. Пројекат је започет у новембру 2019. године и 

трајаће до децембра 2023. године. Укључена су три истраживача са ИЕН. 

 

ESS ERIC 

 

Србија се прикључила Европском друштвеном истраживању – ЕДИ (European Research Infrastructure 

Consortium – European Social Survey) 2018. године, као чланица посматрач за девету рунду истраживања. 

ЕДИ је највећи истраживачки конзорцијум који обухвата 30 земаља из Европе које учествују у раду ЕДИ 

и спроводе истраживања на сваке две године. У Србији је формиран национални конзорцијум који чине 

Универзитет из Београда, Филозофски факултети из Београда, Ниша и Новог Сада и Институт друштвених 

наука. Учешћем у ЕДИ-у обезбеђен је велики број едукација за истраживаче у области друштвених наука 

из области методологије и напредне статистике. Захваљујући активном учешћу у ЕДИ-ју, ИДН и УБ су део 

конзорцијума за имплементацију Хоризион пројекта 2020 SUSTAIN II, који имплементирају водећи 

истраживачки центри у области друштвених наука од почетка 2020. године. У 2020. години Србија ће узети 

учешће у десетој рунди као посматрач чланица ЕДИ, док се планира апликација Србије као пуноправне 

чланице за 2021. годину, када крену припреме за једанесту рунду истраживања. Подаци који се прикупљају 
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у оквиру ЕДИ-ија су јавно доступни и тренутно је регистровано преко 300 корисника у Србији, који чине 

истраживачи и докторанди из области друштвених наука: политикологије, социологије и психологије. Рад 

на подацима ЕДИ омогућује израду висококвалитетних научних радова и публиковање у међународним 

часописима са високим цитатним индексом. 

 

CERIC ERIC 

 

У јуну 2014. године Европска комисија је основала Централноевропски конзорцијум истраживачких 

инфраструктура (CERIC или ЦЕРИК), као један од Европских конзорцијума истраживачких 

инфраструктура (ERICs). Његове државе-чланице су: Аустрија, Италија, Мађарска, Пољска, Румунија, 

Словенија, Хрватска и Чешка Република. Он укључује и Србију као државу-посматрача. ЦЕРИК обухвата 

пет корисничких постројења и пет специјализованих лабораторија из наведених земаља. Једно од тих 

постројења је ФАМА, постројење за модификацију и анализу материјала јонским сноповима у Институту 

„Винча“. 

 

ФАМА је придружена ЦЕРИК-у октобра 2017. године, на основу предлога Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја и после детаљне шестомесечне евалуације експертског тела ЦЕРИК-а – али 

на две године. Тај рок је остављен да се уради следеће: (а) да се заврши доградња ФАМЕ на основу 

клириншког дуга Русије Србији, (б) да се добију све неопходне дозволе за коришћење ФАМЕ, (в) да се 

обезбеди дугорочно регуларно финансирање погона и одржавања ФАМЕ, и (г) да Србија постане држава-

чланица ЦЕРИК-а. Међутим, ти послови још увек нису изведени. Највећа препрека је нерешавање 

проблема пореза на додату вредност за други пакет опреме за доградњу ФАМЕ, вредан 3.670.000 USD, који 

већ више од шест година лежи у царинском складишту. Национални савет сматра да Влада треба хитно да 

реши тај проблем, на заједнички предлог Министарства просвете, науке и технолошког развоја и 

Министарства финансија. 

 

Европска организација за нуклеарна истраживања (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. Чланице ЦЕРН-а су 

22 државе из Европе и Израел. Две државе имају статус придружене чланице на путу ка чланству а четири 

државе статус придружене чланице. Године 2012. Србија се прикључила ЦЕРН-у као придружена чланица 

на путу ка чланству, а од 2019. године је чланица. 

 

Истраживачи из Србије који раде у ЦЕРН-у везани су за пет већих пројеката. Ради се о сарадницима 

Института „Винча“, Института за физику, Физичког факултета Универзитета у Београду и Природно-

математичког факултета Универзитета у Новом Саду. Две додатне групе истраживача из Србије, са 

Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу и из Института „Винча“, ангажоване су на два 

мања пројекта у ЦЕРН-у. Сарадња Србије са ЦЕРН-ом укључује и програм образовања и обуке, у којем 

учествују сарадници више наших научних и образовних институција. 

 

У периоду 2012–2019. године Србија је као чланарину ЦЕРН-у уплаћивала просечно годишње 1,53 

милион CHF. У том периоду, она је уплаћивала и средства за учествовање у пет горе поменутих већих 

пројеката – просечно годишње 0,15 милиона CHF. То значи да је у том периоду уплаћивано просечно 

годишње 1,68 милиона CHF, с тим што је у 2019. години уплата била 3,20 милиона CHF. 

 

На основу чланства Србије у ЦЕРН-у, предузећа из Србије имају право да се јављају на јавне позиве за 

понуде за испоруку роба и обезбеђивање услуга које објављује ЦЕРН. У периоду 2012–2019. године, та 

предузећа су добила послове просечне годишње вредности 0,19 милиона CHF, с тим што је 2019. године 

вредност добијених послова била 0,47 милиона CHF. Национални савет сматра да официр за индустријску 

везу Србије и ЦЕРН-а из Института за физику треба да се придружи официру за индустријску везу Србије 

и ЦЕРН-а из Привредне коморе да би заједно направили и почели да спроводе план повећање вредности 

послова предузећа из Србије у ЦЕРН-у. Главни циљ плана треба да буде да добијени послови, то јест, 
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индустријски повраћај Србије из ЦЕРН-а, представља непрекидан и значајан допринос 

високотехнолошким иновацијама и развоју у Србији. 

 

Обједињени институт за нуклеарна истраживања (ОИНИ) 

 

Обједињени институт за нуклеарна истраживања (ОИНИ) налази се у Дубни, Московска област, Русија. 

Он обухвата 18 држава-чланица и шест држава-придружених чланица. Србија је придружена чланица 

ОИНИ-ја, и то од 2007. године. 

 

ОИНИ је један од највећих истраживачких центара у свету у областима физике честица, нуклеарне 

физике, физике кондензоване материје и радијационе биологије. Сарадња Србије и ОИНИ-ја тренутно 

укључује 12 пројеката. Њих реализују сарадници Института „Винча“, Института за физику и Природно-

математичког факултета Универзитета у Новом Саду. Поред тога, сарадња укључује образовање и обуку 

првенствено младих истраживача из више научних и образовних институција из Србије. Поред три 

наведене институције, у образовању и обуци учествују Физички факултет, Факултет за физичку хемију и 

Машински факултет Универзитета у Београду. 

 

Од 2012. године, Србија плаћа ОИНИ-ју годишњу чланарину, чији се највећи део троши на покривање 

трошкова њених горе наведених активности. У периоду 2012–2019. године, она је уплаћивала просечно 

годишње око 84 хиљаде USD, с тим што је у 2012. години уплата била 30 хиљада USD, а у 2019. години 

150 хиљада USD. У октобру 2019. године, одржан је пети састанак Заједничког координационог комитета 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја и ОИНИ-ја, који руководи сарадњом. Том приликом, 

потписана је Мапа пута сарадње Србије и ОИНИ-ја, чији је главни циљ добијање статуса чланице. Тада је 

потписан и Меморандум о разумевању о развоју и примени акцелераторских технологија између 

Министарства, Привредне коморе Србије и ОИНИ-ја. Тај споразум омогућава да предузећа из Србије 

добијају послове у оквиру изградње акцелератора у ОИНИ-ју. 
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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 дат је кратак преглед активности институција, тела и организација које се старају о науци. 

Рад Министарства у подручју науке и технолошког развоја током 2018. одвијао се 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. 

8.1. Фонд за науку Републике Србије 

Фонд за науку Републике Србије (у даљем тексту: Фонд за науку) је основан Законом о Фонду за науку 

Републике Србије („Службени гласник РС”, број 95/18), у циљу обезбеђивања услова за континуирани 

развој научноистраживачких и развојних активности у Републици Србији, неопходних за напредак 

друштва заснованог на знању. Оснивач Фонда за науку је Република Србија. Средства за оснивање и рад 

Фонда за науку обезбеђују се из буџета Републике Србије и из других извора, у складу са чланом 7 Закона 

о Фонду за науку Републике Србије.  

Фонд за науку је стекао својство правног лица 12. марта 2019. године, уписом у судски регистар,  

Решењем Привредног суда у Београду, посл.бр. 4 Фи 160/2019 у регистарски уложак број 5-1961-00.  

Органи Фонда за науку прописани су Законом о Фонду за науку. Конститутивна седница Управног 

одбора Фонда за науку Републике Србије одржана је 17. 4. 2019. године. Током 2019. године одржано је 12 

седница Управног одбора. Конститутивна седница Научног савета Фонда за науку Републике Србије 

одржана је 20. 5. 2019. године. Током 2019. године одржано је 10 седница Научног савета. 

 

Програмске активности фонда за науку 

  

У току 2019. започета је реализација три програма Фонда за науку:   

1. Програм за изврсне пројекте младих истраживача (буџет програма 9 милиона евра)  

2. Програм за развој пројеката из области вештачке интелигенције (буџет програма 2.4 милиона евра) 

3. Програм сарадње српске науке са дијаспором: Ваучери за размену знања (буџет програма 800.000 

евра) 

Програм за изврсне пројекте младих истраживача (ПРОМИС) 

Програм је намењен изврсним пројектима младих истраживача, у раној фази каријере. 

Позив за пријаву пројеката у оквиру овог позива објављен је 21. јуна 2019. године, а затворен је 2. 

септембра 2019. године. Укупан буџет за овај програм износи 9 милиона ЕУР. У периоду отвореног јавног 

позива, организоване су бројне радионице као и отворена врата, на којима су млади истраживачи имали 

прилику да се информишу у вези са детаљима овог програма. Радионице су организоване у Београду, Нишу 

и Новом Саду (присуствовало је преко 1.500 истраживача). Поред радионица за припрему пројеката, 
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организоване су и радионице за припрему буџета, као и посебни вебинари за истраживаче који нису могли 

да уживо присуствују радионицама.  

У оквиру ПРОМИС програма поднето је 585 предлога пројеката, након чега је уследила 

административна провера испуњености услова програма и потпуности предлога, током које је 131 предлог 

пројекта искључен из даље евалуације, док је 454 предлога упућено у први степен евалуације. Евалуацију 

у првом степену евалуације су вршили инострани стучњаци (ангажовано је 630 иностраних научника из 60 

земаља света). Сваки пројекат је оцењивало троје рецензената, према унапред познатим критеријумима 

који су објављени приликом отварања позива. На основу урађених евалуација, формирана је прелиминарна 

ранг-листа на основу које је позван 121 предлог пројекта у други степен евалуације, у складу са правилима 

програма. Други степен евалуације је чинио седмочлани програмски одбор за евалуацију, такође састављен 

од међународно признатих истраживача.  

Коначна ранг-листа пројеката одобрених за финансирање објављена је 2. марта 2020. године. Укупно 

је одобрено 59 пројеката за финансирање. Укупан буџет одобрених пројеката је 8.964.169,42 евра тј.  

1.057.771.991,50 дин. 

Програм за развој пројеката из области вештачке интелигенције 

Програм је реализован у оквиру два потпрограма:  ПРВИ_О – намењен основним истраживањима и 

ПРВИ_П – намењен примењеним истраживањима из области вештачке интелигенције. Циљеви Програма 

су подстицање изврсности и релевантности научних истраживања у Србији у домену вештачке 

интелигенције, подстицање примене резултата научних истраживања из домена вештачке интелигенције у 

развоју привреде Србије, као и развоју људских ресурса из домена вештачке интелигенције. Планирано 

трајање пројеката је две године, са максималним укупним буџетом до 200.000 ЕУР по пројекту. Буџет за 

овај јавни позив износи 2.4 милиона ЕУР.  

Позив за пријаву пројеката у оквиру овог позива објављен је 29. 11. 2019. године и затворен је 31. 

јануара 2020. године. Фонд је редовно одржавао отворена врата и пружао подршку истраживачима уколико 

су имали недоумице у фези са условима конкурса или припремом документације. 

Укупно је поднето 70 предлога пројеката, одобрено 12 пројеката за финансирање, и то шест пројеката 

из основних (потпрограм ПРВИ_О), а шест из примењених истраживања (потпрограм ПРВИ_П). Укупан 

буџет одобрених пројеката по потпрограмима: АИ - ПРВИ_П – 1.141.810,73 евра тј. 134.733.666,14 дин, а 

за АИ ПРВИ_О: 1.065.963,35 евра тј. 125.783.675,20 дин. 

 Програм сарадње српске науке са дијаспором: ваучери за размену знања 

Програм је део националне стратегије за успостављање и неговање сарадње са српским научницима и 

промоцију истраживања Србије у свету. Укупан буџет програма у оквиру овог јавног позива износи 800.000 

ЕУР, а максималан износ по пројекту до 10.000 ЕУР, чије је трајање до годину дана.  

Јавни позив у оквиру овог програма је објављен 29. 11. 2019. године и био је отворен до утрошка 

средстава, а званично је затворен 31. јануара 2020. године. У периоду отвореног јавног позива, пристигло 

је 126 пријава предлога пројекaта. Током периода трајања позива, у складу са правилима Програма, Фонд 

за науку је правио пресек поднетих пријава на сваких 15 дана, након чега је предлоге упућивао на 

евалуацију, и секвенцијално упућивао предлоге листа пројеката на усвајање надлежним органима Фонда 

за науку. Донето је укупно пет листа пројеката одобрених за финансирање за предлоге пројеката у периоду 

од 29. 11. 2019. године до 31. 1. 2020. године. За финансирање су одобрена укупно 92 пројекта. Укупан 

буџет одобрених пројеката је 797.591,70 евра. 
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Остале планиране програмске активности 

Фонд је сарађивао са надлежним институцијама, пре свега МПНТР, Фондом за иновациону делатност 

(слика 5), Делегацијом Европске уније, Светском банком, као и осталим међународним донаторима. У 

координацији са ресорним министарством, Фонд је радио на припреми и обезбеђивању средстава из ЕУ 

ИПА фондова. 

Финансијски аспект пословања 

Финансијска средства Фонда у 2019. години обезбеђена су у складу са Законом о буџету Републике 

Србије за 2019. годину („Службени гласник РС“, број 95/18 и 72/19) у износу 500.000.000,00 динара. Од 

укупног уплаћеног износа од 500.000.000,00 динара, Фонд је у 2019. години реализовао укупно 

51,211,861.29 динара, што представља оперативне трошкове Фонда. За реализацију програма у 2019. 

години је издвојено 447.326.480,30 динара, и то за ПРОМИС 287.595.680,30 динара, за Програм развоја у 

области вештачке интелигенције 96.061.200,00 динара и за Програм сарадње српске науке са дијаспором 

63,669,600,00 динара. Ова средства нису утрошена, већ су закључком Владе 401-12649/2019 од 20. 12. 2019. 

године пренета у 2020. годину. 

 

8.2. Српска академија наука и уметности (САНУ) 

Научноистраживачка активност, као и активности у области уметности, у Академији се планирају и 

спроводе под управом Фонда САНУ за истраживања у науци и уметности. Средства добијена у 2019. 

години од МПНТР у износу од 60.000.000,00 динара су утрошена за следеће активности:  

 научноистраживачки пројекти и пројекти у области уметности,  

 објављивање научних публикација,  

 међународна научна сарадња,  

 организовање научних скупова,  

 учешће чланова САНУ и њихових сарадника на научним скуповима у земљи и иностранству,  

 набавка научне литературе и за друге намене.  

Научноистраживачки пројекти и пројекти из области уметности. Научноистраживачки и 

уметнички програм САНУ у 2019. години садржао је 27 пројеката из области математике, физике и гео-

наука, 23 из области хемијских и биолошких наука, 13 из области техничко-технолошких наука, 29 из 

области медицинских наука, 13 из области језика и књижевности, 14 из области друштвених наука, 29 из 

области историјских наука и седам пројеката из области ликовне и музичке уметности. Резултати рада 

пројеката и одбора САНУ у 2019. су објављени у Билтену Фонда САНУ за истраживања у науци и 

уметности за 2019. годину7. 

 

Издавачка делатност. У току 2019. године одштампана су 63 издања, од чега је по типу публикација 

18 зборника радова, 17  каталога, 14 појединачних бројева часописа, девет монографија, четири 

библиографије и 3. том Српске енциклопедије. Укупно 472 аутора објавило је 438 радова. Припремљен је 

и објављен комерцијални Каталог издања САНУ: 2017–2018–2019. Технички су обрађена и 

припремљена за штампу 33 рукописa, извршен је прелом четири публикације и дизајн корица шеснаест 

публикација. 

 

Међународна сарадња, организација научних скупова и учешће чланова САНУ на научним 

скуповима у земљи и иностранству.  Српска академија наука и уметности је током 2019. године 

организовала низ научних скупова, трибина, радионица и предавања. Поменимо само неке: 

                                                 
7 https://www.sanu.ac.rs/bilten-fonda-sanu-za-istrazivanja-u-nauci-i-umetnosti-u-2019-godini/ 
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 EuroHeart пројекат Европског кардиолошког друштва (ESC): Примена у Србији као пилот 

пројекат ESC–а  (SerbHeart) (22. јануар 2019); 

 Новине у деменцијама (Update on dementia), која je одржанa у Српској академији наука и уметности 

5. и 6. априла 2019. године;  

 Астрономија у Србији и Србија у Међународној астрономској унији;  

 Омикс технологије у наукама о храни и животној средини (Food and Enviromental –Omics); 

 Београдски симпозијум из економије и финансија (БСЕФ 2019), који је одржан 22. јуна; 

 Динамика животне средине и људи на простору Евроазије: интеракције у различитим временским 

периодима – Eurasian enviromental dynamics and humans interactions overn different time scales 

(EEDH), која је одржана од 27. до 29. јуна; 

 7. Међународна школа и конференциау о фотоници PHOTONICA 2019. Конференција је одржана 

од 26. до 30. августа; 

 10th Mathematical Physics Meeting: Scholl and Conference on Modern Mathematical Physics;  

 ATLAS Standard Model Workshop 2019;  

 XXXI међународна конференција о микроелектрониц – МИЕЛ 2019 која је одржана у Огранку 

САНУ у Нишу и на Електронском факултету Универзитета у Нишу од 16. до 18. септембра;  

 The 15th Europen Conference on Symbolic and Quantitative Approaches to Seasoning with Uncertainty 

(ESQARU 2019); 

 Advanced Ceramics and Applications од 23. до 25. септембра;  

 Родна равноправност – од једнаких права до једнаких могућности;  

 Србија: род, политике и становништво – одржана 2. октобра;  

 Српско-руски односи у епохи крупних политичких промена (крај 18 – крај 20. века) – одржана 3. 

октобра;  

 Двадесети симпозијум физике кондензоване материје – СФКМ (The 20th Symposium on Condensed 

Matter Physics – SCMP); 

 Тамо где се састају инжењеринг и природа: 100 година од рођења Рајка Томовића (Where the 

engineering and nature meet: 100 years from the birth of Rajko Tomović); 

 Поводом обележавања 150 година од рођења Слободана Јовановића (1869–1958), председникa 

Српске краљевске академије, ректора Универзитета у Београду, професора и декана Правног 

факултета у Београду, председника Српског културног клуба и председника владе, Српска 

академија наука и уметности организовала је научни скуп под називом Слободан Јовановић –

живот, дело, време, 7. и 8. новембра;  

 IV међународна конференција о будућности образовања (4th International Conference on Future 

Education);  

 Конференција Допринос Радета Ухлика лингвистици и култури Рома;  

 Аврамовић: хиперинфлација, стабилизација и реформе;  

 Лапараскопска хирургија данас у Србији;  

 СМАРТАРТ;  

 Хумана репродукција 2019 – од донације јајне ћелије до донације митохондрија. Има ли ту ризика 

 10. Симпозијум Математика и примене;  

 Наука за све – 50 година покрета младих истраживача; 

 Друштвене и хуманистичке науке у Србији, који је одржан 13. и 14. децембра;  

 Новине у ендокринологији – одржано 16. децембра;  

 У оквиру циклуса Стратешки правци развоја Србије у XXI веку Одељење друштвених наука САНУ 

организовало је дводневни научно-стручни скуп под називом Државни поредак: суверенитет у 

времену глобализације;  

 Друштвено-политичка и научна мисао Драгољуба Јовановића, у оквиру циклуса Друштвена и 

политичка мисао у Србији 19. и 20. века;  

 POSMOL 2019 и XX Међународну радионицу о физици ниско енергетских позитрона и 

позитронијума; XXI Међународни симпозијум о електрон-молекулским сударима и ројевима, као и 

V Радионицу о неравнотежним процесима;  
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 Конференција Резултати досадашњих и правци будућих истраживања српских народних говора 

Косова и Метохије одржана је 15. октобра;  

 Дана 6. јуна организован је симпозијум Утицај малих хидроелектрана на животну средину;  

 Рационално коришћење земљишта и вода у Србији од 27. до 29. октобра у Бањи Ковиљачи. 

 

У организацији Српске академије наука и уметности приређен је свечани скуп Приступне беседе 

новоизабраних редовних чланови Српске академије наука и уметности на ком су се својим беседама 

представили новоизабрани редовни чланови САНУ.  

Свечана академија поводом 30 година од оснивања и рада Одбора за проучавање националних мањина 

и људских права САНУ одржана је 28. фебруара 2019. године. 

Одељење језика и књижевности САНУ организовало је свечану академију Двадесет година од НАТО 

бомбардовања која је одржана 7. јуна. 

Свечана академиаја поводом 50. годишњице од смрти академика Петра Колендића (1882–1969) и 

Јорја Тадића (1899–1969). 

Свечана академија 800 година од посвећења светог Саве за првог српског архиепископа, која је одржана 

у Свечаној сали САНУ 12. децембра.  

Научна трибина Светогорски и хиландарски монах свети Сава – 800 година од посвећења за првог 

српског архиепископа је у организацији Српске академије наука и уметности, Византолошког одбора 

САНУ и Хиландарског одбора САНУ одржана 12. децембра.  

Свечани скуп посвећен обележавању 175 година од рођења Љубомира Клерића (1844–2019), који је 

одржан 9. децембра.  

У току 2019. године одржана су два циклусна предавања – Југославија и Информбиро 1948–1956 са 

укупно 15 предавања и Енергија као један од највећих изазова човечанства у XXI веку са укупно 14 

предавања.  

 
Међународна сарадња 
Српска академија наука и уметности има потписане билатералне споразуме о научној (и уметничкој) 

сарадњи са 22 националнe академије наука. Овим споразумима обухваћен је 71 истраживачки пројекат и 

предвиђено по 135 човек/недеља годишње за бездевизну размену за наше и иностране истраживаче. 

Искоришћено је укупно 75½ човек/недељe. Од тог броја страни истраживачи су искористили 29 недеља, а 

домаћи 46½  недеља. 

На плану билатералне сарадње, САНУ је била активна у погледу одржавања и развијања сарадње са 

иностраним академијама. Делегација Кинеске академије наука, на челу са председником КАН проф. Баи 

Чунлијем, посетила је САНУ 27. марта 2019. године и том приликом потписан је Споразум о научној 

сарадњи две академије. Делегација Кинеске академије друштвених наука, на челу са потпредседником 

КАДН проф. Гао Пјонгом, посетила је САНУ 16. априла 2019. године. Заједнички састанак Извршних 

одбора САНУ и Академије наука Републике Српске (АНУРС) одржан је 18. априла 2019. године у Бањој 

Луци. Делегација Бугарске академије наука, на челу са потпредседником проф. Василом Николовим, 

посетила је САНУ 14. јуна 2019. године поводом отварања заједничке изложбе САНУ и БАН Софија и 

Београд – Археолошки бисери, која се паралелно одржавала у Софији и Београду. На иницијативу Амбасаде 

НР Кине и на позив председника Српске академије наука и уметности академика Владимира С. Костића, 

САНУ је посетила делегација провинције Шандонг и академије наука Шандонг из Кине 28. јуна 2019. 

године. Председник Републике Јерменије и члан Националне академије наука Републике Јерменије Његова 

Eкселeнција др Армен Саркисјан посетио је САНУ са својом делегацијом 5. октобра 2019. године. Српску 

академију наука и уметности посетио је 29. октобра 2019. године председник Словачке академије наука, 

проф. др Павол Шајгалик. На предлог госпође Душице Миливојевић, САНУ је 8. новембра 2019. 

године  посетио др Стивен Ореган, научни директор за Централну и Источну Европу Канцеларије за 

глобална поморска истраживања САД. Реализована је узвратна посета САНУ Немачкој националној 

академији Леополдина 25–26. новембра. САНУ је 2. децембра 2019. године посетио председник 

Председништва Националне академије наука Белорусије (НАНБ) академик Владимир Г. Гусаков. 

Приликом посете академика Гусакова потписан је нови Споразум о сарадњи две академије. 

Представници Академије су у 2019. години активно учествовали на бројним међународним скуповима 

и конференцијама, као и на генералним скупштинама међународних асоцијација чији је САНУ члан.  
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Галерија Српске академије наука и уметности  организовала је шест изложби током 2019. године. 

 Марко Челебоновић (1902–1986). Ретроспективна изложба, 9. новембар 2018 – 24. фебруар 2019; 

 Светомир Арсић Басара (радови 1998–2018), 15. март – 26. мај;  

 Отисак времена 70/∞. Графички колектив – 70 година,19. јун – 18. август; 

 Љуба Поповић (1934–2016), 4. септембар – 20. октобар;  

 Свет и време Слободана Јовановића (1869–1958), 5–27. новембар;  

 Духовно и културно наслеђе манастира Студенице – древност, савременост, постојаност, 13. 

децембар – планирано је да изложба траје до 31. марта 2020. 

 

Галерија науке и технике САНУ у току 2019. године реализовала је 17 изложби и пратећи програм у 

виду стручних и научних предавања (укупно 16 предавања). Поред тога, Галерија је била домаћин две врло 

успешне трибине и учествовала је у организацији и реализацији дечијих радионица, као и стручних вођења 

кроз изложбе за посетиоце. Такође, Галерија је ове године била домаћин међународне конференције  

„Посмол“ у организацији Института за физику, као и скупа и културно-уметничког програма – „Срби у 

Румунији“, у организацији Одбора за проучавање мањина и људских права САНУ, у оквиру кога је 

одржано 12 предавања. Запажено је учешће на четири велике и значајне манифестације које су привукле 

велики број посетилаца: „Недеља свести о мозгу“, „Ноћ музеја“ и „Ноћ истраживача“, као и  

„art+neuroscience“, у оквиру кога су приређена два перформанса. Настављен је циклус предавања „Сусрети 

са ствараоцима – Мастерклас“ и организован је један сусрет (академик Душан Оташевић, члан Одељења 

ликовне и музичке уметности). 

 

 

8.3. Матица српска 

Најстарије 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. 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 и књижевности, 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.  

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. Летопис Матице српске (главни и одговорни 

уредник проф. др Ђорђе Деспић), у свету најстарији живи часопис који континуирано излази од 1824. 

године, представља  значајно огледало и активни чинилац наше књижевности и укупног стваралаштва. 

Часопис је наставио да објављује прилоге наших најзначајнијих књижевника и проучавалаца књижевности 

и културе, али и да пружа подршку младим писцима. Tоком 2019. године изашло је планираних дванаест 

свезака Летописа. 

Од највећег значаја за српску науку јесте и редовно излажење девет научних часописа. Зборник Матице 

српске за књижевност и језик (главни и одговорни уредник проф. др Јован Делић, дописни члан САНУ) 

изашао је у предвиђене три 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 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 
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друштвене науке (главни и одговорни уредник проф. др Рајко Буквић) 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  др Петар В. Крестић, научни саветник) изашао је у две 

предвиђене свеске, а објављени су радови из области националне историје. Зборник Матице српске за 

природне науке (главни и одговорни уредник проф. др Ивана Максимовић) објавио је на енглеском језику 

две предвиђене свеске, а текстови су из области више различитих природних наука.  Зборник Матице 

српске за ликовне уметности (главни и одговорни уредник 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  др Катарина Томашевић) две предвиђене 

свеске са радовима из области театрологије и музикологије. Изашле су и две предвиђене свеске часописа 

Језик данас (главни и одговорни уредник проф. др Рада Стијовић) намењене неговању српске језичке 

културе као и и Темишварски зборник бр. 11 (главни и одговорни уредник  Стеван Бугарски). 

Књижевно-научни часопис на енглеском језику – Literary Links of  Matica Srpska (главни и одговорни 

уредник проф. др Драган Станић / Иван Негришорац) изашао је у двоброју 4-5, предвиђеном за 2019. 

годину. Овај часопис представља српску књижевност и културу на енглеском језику, с циљем да на 

међународном плану популарише српску књижевност и да је прикаже као богат и пажње вредан корпус 

дела и стваралаца. У средишту пажње овог двоброја били су преводи књижевних остварења Д. Васића, Ђ. 

Сладоја, Д. Николића, Д. Јеврић, С. Костића и С. Денић. У „Огледима” (Essays) објављени су текстови 

Слободана Јовановића, Мила Ломпара, Михајла Пантића, Слободана Антонића, Слободана Рељића и 

Мише Ђурковића. У рубрици „Сведочанства” (Testimonies) изложени су разноврсни текстови о актуелним 

питањима судбине Косова и Метохије, а текстове потписују Епископ бачки Иринеј, Богољуб Шијаковић, 

Бојан Јовановић, Јован Делић, Милош Ковачевић, Иван Негришорац, Срђан Шљукић, Ђорђо Сладоје, 

Живојин Ракочевић, Драган Хамовић, Љиљана Пешикан Љуштановић и Ненад Љубинковић. Осим тога, 

ова рубрика доноси и два текста о актуелним књижевним наградама „Ниновој” и „Андрићевој”, као и десет  

приказа нових књига. Часопис Матице српске за друштвене и хуманистичке науке на енглеском језику 

Synaxa (главни и одговорни уредник академик Часлав Оцић) изашао је у двоброју 4-5, предвиђеном за 2019. 

годину. Објављени су научни чланци и расправе, прегледни чланци, осврти и прикази из области 

друштвених и хуманистичких наука, а свеска садржи 11 радова и приказа. Темишварски одбор Матице 

српске је бројним садржајима, међу којима су организовене тематске изложбе и скупови, остварио успешне 

резултате у 2019. години. Његошев одбор Матице српске обележио је Његошев дан у Матици српској 

промоцијом  Његошевог  зборника Матице српске  бр. 3 и научним скупом „Језик у Његошевим делима”. 

Крајишки одбор Матице српске одржао је свој први научни скуп  „Савремено стање идентитета крајишких 

Срба”. Косовскометохијски одбор Матице српске настојао је да разним програмским садржајима настави 

са очувањем идентитета српског народа, истицањем материјалног и нематеријалног богатства културе 

Срба са Косова и Метохије.  

У оквиру научноистраживачких пројеката Матице српске (преко 40 у разним научним областима, 

углавном друштвено-хуманистичким, али има и пројеката из природних наука) радило се у складу са 

приливом средстава на већини пројеката. У току 2019. године издате су посебне, монографске публикације, 

зборници радова и приређене књиге: Правопис српскога језика (доштампано издање); Батрахолошко-

херпетолошки речник српскога језика, Д. Милорадов, И. Ћелић, К. Сунајко, Р. Ајтић, И. Кризмић; Речник 

српских говора Војводине 1–4; Михал Харпањ, Поглавља из словачке књижевности и науке о 

књижевности; Зборник радова Милорад Павић: Становник светске књижевности, приредио Иван 

Негришорац; Ненад Ристовић, Античка књига и рано хришћанство у дијалогу: Октавија Минуција 

Феликса; Зборник радова Нови прилози српском правопису, приредио Милош Ковачевић; П. Соларић: Улог 

ума человеческога (1808), приредиле Милена Зорић и Горица Радмиловић; Л. Бојић: Памјатник мужем у 

славеносрпском књижеству славним в жертву признателности и благодаренија (1815), приредиле 

Исидора Бјелаковић и Драгана Грбић; Габријела Шуберт, О српској књижевности и култури; У истом 

огледалу: 20 румунских и српских песника из Темишвара и Новог Сада,  приредили С. Гвозденовић, Р. 

Шербан, С. Алмажан, С. Радојчић; Гојко Ђого, Ovid in Tomis; Дајана Милованов, Персефона и Аријел, 

Женске фигуре  и културно памћење у поезији Силвије Плат, есеји; Страхиња Млађеновић, Locus аmoenus 

или Прича о дечкоњи и девојчурку. Први део Наивне тетрологије; Катарина Пантовић, Унутрашње 

невреме, поезија; Зборник радова Из историје српско-мађарских културних веза 2; Зборник радова Српско-

француске  књижевне и културне везе  у европском контексту; Зборник радова Жанровска укрштања 
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српске и англофоне књижевности 2; Жарко Рошуљ, Час описа часописа 8 (Лексикон српске шаљиве 

периодике (1918‒1941); Радослав Ераковић, Дневник читалачких искушења; Младен Јаковљевић, Сер 

Гавејн и Зелени витез: превод, тумачења и значења; Миодраг Јовановић, Неке морфолошке и синтаксичке 

црте Његошевог завичајног говора; Александра Новаков, Српске светиње Шар-планине, Призрена и 

околине; Александар Петровић, Данко Камчевски, Косово на крају историје, сажета анализа привида; 

Славишa Недељковић, Дахијска времена на Косову и Метохији (1878–1899); Урош Шешум, Српска 

четничка акција (1897–1908), Оружана дипломатија; Сања Ранковић, Мирјана Закић, Српско певачко 

наслеђе централног дела Косова и Метохије; Владимир Гречић, Српска стваралачка интелигенција у 

расејању, нужност сарадње матичне државе и дијаспоре; Далибор Денда, Шлем и шајкача: Војни фактор 

и југословенско-немачки односи 1918–1941; Бранислава Буторац, Флора Петроварадинског рита: јуче – 

данас – сутра.  

Током године одржано је више научних скупова и округлих столова.  У Матици српској, 17. маја 

2019. године, свечано је отворен дводневни скуп „Српски културни простор: устројство, проблеми, 

вредности”. Поздравне речи учесницима, преставницима медија и бројној публици упутили су: господин 

Владан Вукосављевић, министар културе и информисања у Влади Републике Србије, епископ Јован 

(Пурић) и проф. др Драган Станић, председник Матице српске. Учествовало је више од шездесет научних 

и културних радника, као и представника стручне и културне јавности из Србије, Црне Горе, Републике 

Српске, Хрватске и Румуније. У Матици српској, 25. и 26. маја 2019. године, одржан је Међународни 

научни скуп „Југословенска идеја у/о музици”. Суорганизатори скупа били су Матица српска и 

Музиколошко друштво Србије. Научни скуп представио је актуелна проучавања у оквиру више тематских 

области које обухватају проблематику југословенске идеје у и о уметничкој и популарној музици, као и 

музичком фолклору. У Матици српској 29. новембра 2019. године, у организацији Крајишког одбора 

Матице српске, одржан је научни скуп „Савремено стање идентитета крајишких Срба”. Уводну реч упутио 

је проф. др Душан Иванић, председник Крајишког одбора, нагласивши да су циљеви скупа да се раштркана 

баштина једног раштрканог народа на неки начин обједини и систематизује, као и да се одржи поверење у 

будућност овога дела српске културе. Идентитет крајишких Срба је угрожен и ово крупно питање 

Крајишки одбор Матице српске покушава да разматра на више нивоа.  

Бројним предавањима, програмима и промоцијама у Матици српској традиционално су обележене 

многе годишњице значајне за српску културу. Одржана је Светосавска беседа, којом Матица српска 

обележава велики српски црквени и школски  празник Светог Саву, на којој је беседио Његово 

Високопреосвештенство митрополит загребачко-љубљански господин Порфирије (Перић), на тему 

„Мисионарски рад Светога Саве”. Уочи беседе, додељена је Повеља Матице српске за неговање српске 

језичке културе за 2017. годину академику Предрагу Пиперу и проф. Михају Н. Радану. Академик Предраг 

Пипер награду је добио за укупни допринос нормативистици и неговању српске језичке културе, а проф. 

Михај Н. Радан за допринос очувању српског језичког идентитета и српске језичке културе у Румунији. 

Повеља је додељена и Српској православној цркви за вишевековни допринос неговању српског језика, 

његових изражајних могућности, ћириличног писма, као и очување српског народа. Одржана је и Свечана 

седница Матице српске, којом установа прославља дан свога оснивања, дан када су утемељени основни 

принципи дугогодишњег постојања и успешног деловања. Сто деведесет и трећи рођендан Матице српске 

обележила је беседа „Осам векова Српске архиепископије” епископа бачког Иринеја (Буловића), који је 

говорио о великом јубилеју Српске православне цркве и православне духовности. Том приликом додељена 

је Змајева награда Матице српске за 2018. годину Зорану Костићу за збирку песама „Пулсквамперфекта” 

(у издању Књижевне задруге Српског националног савјета, Подгорица, 2018 ).  Поводом Дана словенске 

писмености (Дан Светих Ћирила и Методија) одржана је свечаност у Матици српској, а беседу у част 

духовне и световне мисије солунске браће Ћирила и Методија, нововековног утемељења српско-чешког 

пријатељства, одржао је др Вацлав Шћепанек (професор Универзитета у Брну, Чешка)  на тему „Чешки 

добровољци у српској војсци за време Великог рата: врхунац чешко-српских односа с краја 19. и почетка 

20. века ”. 

Одржан је и низ предавања на веома различите научне теме. Проф. др Рајна Драгићевић одржала је 22. 

јануара 2019. године предавање „О Вуковом Рјечнику и око њега” у свечаној сали Матице српске. Проф. 

Рајна Драгићевић изнела је  прецизне податке о апстрактним речима и најфреквентнијим речима у Вуковом 

Рјечнику. Анализирајући најфреквентнију лексику и поредећи је са најучесталијим речима у Вуковим 

Народним пјесмама и Народним пословицама, Рајна Драгићевић је кључне речи Вуковог Рјечника повезала 
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са кључним појмовима српске народне културе. Присутне је поздравио проф. др Драган Станић, 

председник Матице српске. У Свечаној сали Матице српске, У понедељак 18. фебруара, представљена је 

издавачка делатност нишких центара: Центра за византијско-словенске студије Универзитета у Нишу, 

Центра за црквене студије и Међународног центра за православне студије. Присутне је поздравио проф. др 

Драган Станић, председник Матице српске, а о издањима су говорили: проф. др Зоран Николић, саветник 

ректора Универзитета у Нишу, проф. др Драгиша Бојовић, управник Центра за византијско-словенске 

студије, и доц. др Борис Стојковски, са Филозофског факултета у Новом Саду. Професор Николић је 

апострофирао значај оснивања Центра за византијско-словенске студије и истакао улогу нишких центара 

у оснивању Међународне научне мреже Pax Byzantino-Slava. Светски дан поезије Матица српска је 

обележила 21. марта програмом „Портрет песника Милосава Тешића”. Том приликом представљена је 

збирка песама „Калопера Пера” Милосава Тешића и студија Александра Јовановића „Стих и памћење - О 

поезији и поетици Милосава Тешића“. О песнику и студији Александра Јовановића говорили су проф. др 

Радивоје Микић, проф. др Зорана Опачић, проф. др Александар Јовановић. Током програма стихове из 

своје збирке казивао је Милосав Тешић. Матица српска и Архив Војводине, уз подршку Министарства 

спољних послова, Министарства културе и информисања, Покрајинске владе и Градске управе за културу, 

организовали су представљање књиге „Јасеновац: Auschwitz of the Balkans – усташка империја окрутности” 

проф. др Гидеона Грајфа из Јерусалима (Израел). Догађај је уприличен у уторак, 27. августа 2019. године 

у Свечаној сали Матице српске. Због велике заинтересованости публике, отворена је и читаоница 

Библиотеке Матице српске, где је организован стриминг догађаја. Представљању књиге присуствовала је 

и Јелена Радојчић Бухач која је преживела логор Јасеновац Стара Градишка, као и представници 

републичке, покрајинске, градске власти и верских заједница, еминентни стручњаци и сарадници из 

различитих културних и образовних институција и бројни пријатељи и чланови Матице српске. У Матици 

српској, 26. септембра 2019. Године, одржано је предавање „Српска традиционална култура и књижевност” 

којим се најстарија српска институција културе, књижевности и науке придружила манифестацији 

„Европски дан језика”. Прогрaм је реализован у организацији Косовскометохијског одбора Матице српске, 

Гимназије „Јован Јовановић Змај” и Фондације „Симонида”. Специјални гости били су ученици и 

професори Гимназије Приштина – Лапље Село који су били у тродневној посети Новом Саду. Домаћини 

ученика били су ученици Гимназије „Јован Јовановић Змај” из Новог Сада. Скуп је поздравио проф. др 

Драган Станић, председник Матице српске. Након тога одржана су предавања: проф. др Јасмине Јокић на 

тему „Култ дрвета у српској традиционалној култури”; доц. др Драгољуб Перић говорио је о томе „Како је 

српски вампир стекао светску славу” и асистент мастер Милош Јоцић говорио је на тему „Баба вијештица 

у Горском вијенцу”. У Свечаној сали Матице српске, у понедељак, 18. новембра 2019. године, одржано је 

предавање др Срђана Пириватрића, научног сарадника Византолошког института САНУ, „Свети Сава и 

постанак Српске архиепископије”. Поздравну реч упутио је проф. др Бранко Бешлин, потпредседник 

Матице српске. Др Пириватрић је у веома занимљивом и инспиративном предавању говорио о постанку 

аутокефалне архиепископије свих српских и поморских земаља. Констатовао је да се тај догађај у научној 

историографији везује углавном за 1219. годину и схвата као последица сложеног сплета догађаја насталих 

у процесима општијег карактера и већег значаја на просторима источног Средоземља и његовог европског 

и малоазијског залеђа. У петак, 22. новембра 2019. године, у малој сали Матице српске одржан је програм 

посвећен сећању на великог српског писца Милорада Павића, поводом 90 година од рођења, 10 година од 

смрти и 35 година од објављивања Хазарског речника. Том приликом, представљен је зборник радова 

Милорад Павић: становник светске књижевности (Матица српска, 2019), који је приредио Иван 

Негришорац. На промоцији су о Милораду Павићу говорили госпођа Јасмина Михајловић, проф. др Јован 

Делић, дописни члан САНУ, др Марко Недић и Иван Негришорац. Програм је подржан од стране Градске 

управе за културу Града Новог Сада. Сва предавања су снимљена и могу се погледати у видео-архиви сајта 

Матице српске. Поводом обележавања Осам векова аутокефалности Српске православне цркве Матица 

српске је наставила циклус предавања. У Свечаној сали Матице српске, у среду, 27. новембра 2019. године, 

одржано је предавање „Српска православна црква, биланс осмог века” др Радмиле Радић, научног 

саветника Института за новију историју Србије. Поздравну реч упутио је проф. др Бранко Бешлин, 

потпредседник Матице српске. Др Радић је међу историчарима један од најбољих познавалаца историје 

српске цркве у двадесетом веку. У свом предавању подсетила је на два значајна јубилеја и на чињеницу да 

Српска православна црква обележава у овој и наредној години два догађаја, 800 година од добијања 

аутокефалности (1219) и сто година од уједињења српских православних црквених области (1920). По први 
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пут, јавност у Србији могла је чути, исцрпно и на чињеницама засновано предавање о билансу Српске 

православне цркве у 20. веку. Научна саветница др Радић је говорила кроз какве историјске фазе је црква 

пролазила током двадесетог века: о ратним страдањима, о процесу уједињења, о промени политичког и 

идолошког окружења и о правном оквиру функционисања цркве. На крају излагања осврнула се на стање 

у самој цркви али и на верничку популацију и ревитализације СПЦ у савременом друштву.  

 

Додељене су и награде које су вредновале нове прилоге у нашој књижевности, науци и уметности. 

Осим Змајеве награде за поезију која је припала Зорану Костићу, додељена је и новопокренута награда  

„Бескрајни плави круг” а за 2019. годину добитник је Слободан Мандић за књигу Панонски палимпсести  

(у издању Агоре из Новог Сада – Зрењанина  и Градске библиотеке „Жарко Зрењанин“ из Зрењанина). У 

сарадњи са Банатским културним центром из Новог Милошева и Удружењем „Суматра” из Новог Сада,  

награда се додељује за роман на српском језику који је објављен између 1. новембра 2018. године и 1. 

новембра 2019. године, у спомен на Милоша Црњанског и његово дело, а у жељи да награђивањем 

књижевних дела објављених на српском књижевном простору пружи подстрека развоју наше 

књижевности. Повеља Матице српске за неговање српске језичке културе за 2018. годину додељена је: 1. 

Српској академији наука за вишедеценијски допринос неговању српског језика,  његових изражајних 

могућности, ћириличког писма; 2. проф. др Драгољубу Петровићу за укупни допринос изучавања српског 

језика и неговању српске језичке културе; 3. проф. др Милораду Пуповцу за допринос очувању српског 

језичког идентитета и српске језичке културе у Хрватској. Бранкова награда Матице српске за школску 

2017/18. годину додељена је : прва награда – Лани Јекнић, студенту Филолошког факултета Универзитета   

у Београду, Катедре за  славистику, за рад „Човек и његов ‘мали свет’ у драмама Николаја Кољаде”; две 

друге награде – Ани Стевић, студенту Филолошког факултета Универзитета у  Београду, Катедра  за српску 

књижевност са  јужнословенским  књижевностима, за рад „Конструкција карневализованог света и фигура 

двојника у ‘Дневнику о Чарнојевићу’ Милоша Црњанског”, – Јелисавети Арсенијевић, студенту 

Филолозофског факултета Универзитета   у Београду, Одељење за класичне науке, за рад „Мотив сирена у 

античкој грчкој књижевности”, и три треће награде, – Браниславу Чурчову, студенту Филозофског 

факултетaУниверзитета у Новом Саду, Одсек за српску књижевност, за рад „Фигура жене у мемоарској 

прози Симеона Пишчевића”, – Марини Срнка, студенту Филозофског факултета Универзитета у Новом 

Саду, Одсек за компаративну књижевниост са теоријом књижевности, за рад „ Евино тело – осврт на 

мултимедијалне, неоавангардне уметнице у југословенском и ширем контексту”, – Лани Костић, студенту 

Филозофског факултета Универзитета  у Београду, Одељење за класичне науке за рад „Васкршњи канон 

Светог Јована Дамаскина”.  

Награда Матице српске за историју „Иларион Руварац” за 2018. годину додељена је  др Миомиру 

Гаталовићу, научном сараднику са Института за савремену историју у Београду, за књигу „Бурна времена. 

Косово и Метохија у државној политици Југославије 1966‒1969” (издавач Институт за савремену 

историју). 

 „Награда професора Лазара Стојковића” за 2018. годину равноправно је додељена др Светлани 

Вујић, доценту на Департману за ратарство и повртарство Пољопривредног факултета у Новом Саду и мср 

Милораду Живанову, истраживачу приправнику у Лабораторији за земљиште и агроекологију Института 

за ратарство и повртарство у Новом Саду. 

На пољу промоције и јачања међународне сарадње Матица српска је била веома активна. Објављене 

су публикације које су биле продукт потребе да се изађе изван строго националних оквира рада. У том 

погледу издвајамо часописе Literary links of Matica srpska и Synaxa, који су излазили на енглеском језику и 

чији је циљ упознавање иностране јавности о битним темама на пољу књижевности, културе, друштвених 

и хуманистичких наука. Објављен је и двојезични песнички зборник новосадског и темишварског 

књижевног круга У истом огледалу, који је објављен у оквиру едиције Књижевни дијалози, збирку поезије 

Ovid in Tomis Гојка Ђога на енглеском језику, књига Српска стваралачка интелигенција у расејању – 

Нужност сарадње матичне државе и дијаспоре проф. др Владимира Гречића и др. У оквиру ових 

активности у Матици српској су представљене књиге Јасеновац: Auschwitz of the Balkans – усташка 

империја окрутности, проф. др Гидеона Грајфа из Јерусалима, Зборник радова Српско-француске 

књижевне и културне везе у европском контексту, који је приредила Матица српска у сарадњи са 

Универзитетом Мишел де Монтењ из Бордоа. У Матици српској су представљене две монографије аутора 

из Републике Српске Споменичко благо Републике Српске др Љиљане Шево и Арбитража за област 
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Брчко: спор или фарса стољећа проф. др Витомира Поповића.  Др Вацлав Шћепанек, професор 

Универзитета у Брну је у оквиру обележавања Дана словенске писмености и Дан Светих Ћирила и 

Методија одржао предавање Чешки добровољци у српској војсци за време Великог рата: врхунац чешко-

српских односа с краја 19. и почетка 20. века. Француски преводилац Ален Капон одржао је предавање 

Преводилац на размеђи француске и српске културе: сасвим лично искуство. Академик Кајетан Гантар 

(Љубљана) одржао је предавање Четири словеначка класична филолога у српској култури. Предавање 

Европска унија и будућност балканских земаља одржао је проф. др Волфганг Шмале са Универзитета у 

Бечу, а предавање Европски нихилизам и хришћанство,господин Горазд Коцијанчич, словеначки филозоф, 

песник, публициста и преводилац. У оквиру сарадње са Институтом  за европске студије одржано је и 

предавање Критика модерне слике човека – основне црте европског конзервативизма универзитетског 

професора филозофије права у Лајдену, Андреаса Кинегинга. Председник Матице српске боравио у 

манастиру Свете Катарине на Синају и посетио је Библиотеку манастира, а са управником манастирске 

библиотеке оцем Јустином разговарао је о могућности сарадње са Матицом српском и Библиотеком 

Матице српске, па је тај предлог са задовољством прихваћен. На свом путовању у Израелу председник 

Матице српске се сусрео са патријархом јерусалимским Теофилом и предао му књигу Косово на крају 

историје у издању наше установе. Председник Матице српске проф. др Драган Станић је учествовао на 

Форуму о ћирилици у Бањалуци. У оквиру сарадња са другим Матицама, фебруара 2019. године, у Матици 

српској боравила је делегација Матице словеначке: проф. др Алеш Габрич, председник Матице словеначке 

и др Игнација Фридл Јарц, секретар Матице словеначке и уредник издавачке делатности. На домаћем плану 

уобичајено добра сарадња је остварена са Српском академијом наука и уметности и њеним Огранком у 

Новом Саду,  Академијом наука и умјетности Републике Српске, Српском књижевном задругом, Заводом 

за уџбенике, Универзитетом у Новом Саду, Београдским универзитетом, Институом за књижевност и 

уметност, Институтом за европске студије, Градском библиотеком из Новог Сада, Музејом града Београда 

и др.    

 

8.4. Национални савет за научни и технолошки развој 

У 2019. години Национални савет је одржао четири седнице на којима је:  

 разматран Нацрт закона о науци и истраживањима и дато позитивно мишљење са предлозима и 

сугестијама за побољшање текста Нацрта закона; 

 припреман, разматран и усвојен Извештај о стању у науци у 2018. години, са предлозима и 

сугестијама за наредну годину, у складу са чланом 14. тачка 3) Закона о научноистраживачкој 

делатности;  

 Влада Републике Србије донела је ЗАКЉУЧАК о прихватању Извештаја Националног савета о 

стању у науци у 2018. години, са предлозима и сугестијама за наредну годину; на седници 

одржаној децембра 2019. године;   

 разматрана актуелна питања у науци и технолошком развоју, 

 донета одлука о именовању председника, заменика председника и чланова Комисије за стицање 

научних звања, у новом четворогодишњем мандату; 

 радне групе Националног савета задужене за одређене области наука раматрале су и припремале  

извештаје поводом жалби истраживача на првостепене одлуке Комисије за стицање научних 

звања и жалбе научноистраживачких организација на првостепене одлуке Одбора за акредитацију 

научноистраживачких организаџија; 

 чланови Националног савета учествовали су у јавним расправама о Нацрту закона о науци  и 

истраживањима и  нацртима подзаконских аката, 

 размотрио и донео решења у другом степену поводом жалби истраживача на одлуке Комисије за 

стицање научних звања; 

 поступање по пресудама Управног суда поводом тужби истраживача у предметима стицања 

научних звања и поводом тужби НИО у предметима акредитације, 

 размарао и донео решења у другом степену поводом жалби научноистраживачких организација 

(институти, универзитети и факултети и центри изузетних вредности) на одлуке Одбора за 

акредитацију научноистраживачких организација; 
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 донео одлуке о стицању статуса центара изузетних вредности за шест центра изузетних 

вредности. 

Поред напред наведених активности и донетих аката, Национални савет се у 2019. години бавио и 

другим актуелним питањима у научноистраживачкој делатности, пратио активности Министарства у вези 

са конкурсом  за пријем младих истраживача на пројектима и разматрао нека актуелна  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. У односу 

на ранији Закон о научноистраживачкој делатности када је Комисија имала 15 чланова, а сходно члану 23. 

Закона о науци и истраживањима („Службени гласник РС“, број 49/19), Комисија има 17 чланова, из реда 

академика, научних саветника и редовних професора универзитета. У састав Комисије додата су два нова 

члана у звању научног саветника или редовног професора универзитета који су у радном односу у 

институтима од националног значаја, а које предлаже Заједница института Србије.  

Комисија за стицање научних звања је у току 2019. године одржала девет редовних седница. Мада је 

по Пословнику предвиђено да седнице не трају дуже од седам радних сати, због великог броја захтева овај 

услов је веома често прекорачиван. 

 

Датум и трајање седнице Разматрано захтева Позитивне одлуке Негативне одлуке Одложено 

27. 03. 2019. 8h 15min 90 87 0 3 

22. 04. 2019. 9h 15min 97 91 0 6 

27. 05. 2019. 9h 10min 93 89 2 2 

24. 06. 2019. 10h 15min 108 107 0 1 

15. 07. 2019. 7h 15min 63 61 0 2 

30. 09. 2019. 10h  95 92 1 2 

21. 10. 2019. 9h  93 90 0 3 

18. 11. 2019. 9h  99 95 2 2 

16. 12. 2019. 9h  96 91 1 4 

УКУПНО 834 803 6 25 

Донето одлука 830 99,28% 0,72%  

 

8.6. Одбор за акредитацију научноистраживачких организација 

 
Ради обављања послова вредновања квалитета и ефикасности научноистраживачког рада (у даљем 

тексту: акредитација) научноистраживачких организација са својством правног лица, и то: научних 

института, истраживачко-развојних института, института од националног значаја за Републику Србију, 

факултета, интегрисаних универзитета и научноистраживачких организација из области одбране и Војске 

Србије (у даљем тексту: научноистраживачке организације), сходно члану 18. Закона о науци и 

истраживањима, образује се Одбор за акредитацију научноистраживачких организација (у даљем тексту: 

Одбор за акредитацију). 

Одбор за акредитацију је независно стручно тело које се у свом раду придржава начела стручности, 

објективности и међународно признатих стандарда и критеријума научноистраживачког рада. 

Одбор за акредитацију има 13 чланова, из реда академика, истраживача у звању научног саветника и 

редовног професора универзитета (члан 19. Закона). 

Поступак акредитације прописан је у члану 21. Закона о науци и истраживањима и Правилником о 

акредитацији научноистраживачког рада и поступку акредитације института, интегрисаних универзитета, 

факултета и центара изузетних вредности („Службени гласник РС“, број 69/2015)-(у даљем тексту: 

Правилник). 
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Министар просвете, науке и технолошког развоја именовао је чланове Одбора за акредитацију, сходно 

члану 17. Закона о научноистраживачкој делатности, децембра 2018. године, у новом мандату.  
Прва, конститутивна седница Одбора одржана је 26. децембра 2018. године, на којој су изабрани 

председник (академик проф. др Нинослав Стојадиновић) и заменик председника (др Момчило Павловић). 

Одбор је радио у пуном саставу током целе године, а због редовног доласка чланова Одбора на седнице 

није било одложених ни отказаних седница. Рад на седницама одвијао се у конструктивној атмосфери, и 

био је максимално марљив, одговоран и ефикасан.  
Одбор за акредитацију научноистраживачких организација је у 2019. години одржао 29 седница, од 

чега две ван Министарства просвете, науке и технолошког развоја – по једну на Технолошко-металуршком 

факултету и у Институту за биолошка истраживања „Синиша Станковић“. На седницама су разматрани 

захтеви НИО у складу са овлашћењима из важећег Закона о науци и истраживањима, Закона о 

научноистраживачкој делатности и Правилника о вредновању научноистраживачког рада и поступку 

акредитације научноистраживачких организација. На почетку рада актуелни сазив Одбора се примарно 

фокусирао на превазилажење затеченог застоја, односно захтева које претходни сазив Одбора није започео 

или окончао, којих је било укупно 11 ( један захтев универзитета, три захтева факултета, четири захтева 

института и три захтева центара изузетних вредности).  

Одбор је током протекле године размотрио укупно 69 захтева, и то: 25 института, 33 факултета (25 

државних и осам приватних), два приватна универзитета и девет захтева центара изузетних вредности. За 

размотрене захтеве донето је 61 позитивна и две негативне одлуке, при чему оба за институте, од којих 

један по захтеву за стицање статуса института од националног заначаја за Републику Србију. Овде посебно 

треба истаћи да су све одлуке Одбора донете једногласно. Дакле, до прегласавања није дошло ни у једном 

случају, што говори о квалитетној анализи достављених материјала и раду стручних група.  

У вршењу надзорне фунцкије, Одбор за акредитацију обавио је три посете: једну приликом које је 

извршен обилазак два факултета истог оснивача (на разним локацијама), другу приватом интегрисаном 

универзитету и трећу центру изутетних вредности. Надзор је обављен пре доношења одлуке о 

акредитацији, будући да поједини достављени захтеви нису били потпуни или уз исте нису били 

достављени докази на основу којих би се приступило мериторном одлучивању. У појединим случајевима, 

надзор је обављен у циљу провере оспособљености подносиоца захтева у обављању научноистраживачке 

делатности.  

Број одржаних седница, одражава обим посла којим се Одбор бавио, јер је за свако разматрање и 

усвајање захтева за акредитацију било потребно више сати пажљивог прегледања достављених материјала 

од стране одговарајуће радне групе (практично сви чланови Одбора били су ангажовани у некој радној 

групи, а поједини чланови и у више њих). Поред тога, сваки материјал за који се тражило кориговање или 

допуњавање захтевао је поновно разматрање, што се у извесном броју случајева чинило по више пута. У 

пракси је уочено да је поновно разматрање захтева, а посебно вишеструко, било.  
 

8.7. Матични научни одбори 

Матични научни одбори образовани су одлуком Министра за просвету, науку и технолошки развој од 

29. 12. 2016. године. Мандат им је пет година (2107–2022). Конститутивне седнице одржане су у другој 

половини јануара 2017, када су изабрани председници МНО и њихови заменици. На истој седници су 

усвојени и пословници о раду МНО.  Главне активности МНО у 2019. години биле су: 

 Евалуација годишњих извештаја о раду на пројектима у 2019. години. 

 Давање мишљења о избору кандидата у научна звања, и то: за избор у звање научног 

сарадника, за избор у звање вишег научног сарадника, и за избор у звање научног саветника. 

 Разматрање молби за продужетак радног односа истраживачима старијим од  65 година, а у 

складу са чланом 93. Закона о научноистраживачкој делатности. 

 Категоризација домаћих часописа за 2019. годину. 

 Усклађивање критеријума за категоризацију монографија. 

 Категоризација монографија и поглавља у монографијама за 2019. годину. 

 Категоризација техничких решења (ТР). 
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У Табели 8.4. приказане су неке од активности МНО. 

 
Табела 8.4. Табеларни приказ активности МНО 

Област 
Матични научни 

одбор за 
Број 

чланова 
Број 

састанака 

Број пројеката 
(оцењени 
годишњи 

извештаји) 

Број 
мишљења 
за избор у 

звања 

Број 
захтева за 

продужење 
радног 
односа 

Технолошки развој 
1 биотехнологију и 

пољопривреду 
15 11 80 (71 ТР + 9 

ИИИ) 
124 0 

2 електронику, 
телекомуникације и 
информационе 
техологије 

11 11 44 (38 ТР + 6 
ИИИ) 

27 0 

3 енергетику, 
рударство и 
енергетску 
ефикасност 

9 11 47 (38 ТР + 9 
ИИИ) 

9 3 

4 материјале и 
хемијске технологије 

9 11 28 50 1 

5 машинство и 
индустријски 
софтвер 

9 12 40 22 1 

6 саобраћај, 
урбанизам и 
грађевинарство 

11 12 38 13 1 

7 уређење, заштиту и 
коришћења вода, 
земљишта и ваздуха 

9 10 29 (18 ТР + 11 
ИИИ) 

8 0 

Друштвене и хуманистичке науке 
8 историју, археологију 

и етнологију 
8 8 41 (34 ОИ + 7 

ИИИ) 
54 4 

9 језик и књижевност 7 4 27 24 1 

10 права, економију и 
политичке науке 

8 12 36 (24 ОИ + 12 
ИИИ) 

75 4 

11 филозофију, 
психологију, 
педагогију и 
социологију 

8 12 41 (34 ОИ + 7 
ИИИ) 

44 1 

Природне науке и медицина 
12 физику 9 10 41 (34 ОИ + 7 

ИИИ) 
48 3 

13 хемију 11 10 73 (61 ОИ + 12 
ИИИ) 

94 3 

14 биологију 9 13 55 115 3 
15 геонауке и 

астрономију 
7 8 18 17 2 

16 медицинске науке 11 9 100 (74 ОИ+26 
ИИИ) 

92 0 

17 математику, 
рачунарске науке и 
механику 

9 8 33 15 1 
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 Укупно 160 172 773 831 28 

 

8.8. Високошколске установе  

Усвојена Стратегија развоја образовања до 2020. године предвиђа пораст високообразованих у земљи, 

тако да до 2020. године 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 

докторирају достигне 200 доктора на милион становника (око 1.500 доктора годишње). 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. Наредне, 2020. године ће Национални савет детаљно анализирати резултате и 

упоредити их са наведеним предвиђањима. 

Делатност високог образовања у Републици Србији обавља се на универзитетима, у чијем се саставу 

налазе факултети, и у високим школама. У школској 2019/20. години, на свим високошколским 

установама и на свим нивоима студија у Републици Србији уписано је 241 968 студената. Од 

укупног броја уписаних, 104 058 студената (43%) мушког је пола, а 137 910 (57%) женског пола. 

На државним и приватним универзитетима укупно је уписано 204 627 студената – од тога, 86% 

или 175 995 студената уписано је на државним, а 14% или 28 632 студента на приватним 

факултетима. На високим струковним државним и приватним школама укупно је уписан 37 341 

студент – од тога, 87,6% или 32 724 студента на државним струковним високим школама, а 12,4% 

или 4 617 студената на приватним. Посматрано према начину финансирања студија, 41,4% 

студената уписало се на буџет, а 58,6% студената на самофинансирање. 

 

У календарској 2019. години у Републици Србији на свим високошколским установама и на 

свим нивоима студија дипломирало је 42 499 студената. Од укупног броја дипломираних 

студената 17 497 или 41,2% су мушкарци, а 25 002 или 58,8% су жене. На државним и приватним 

универзитетима укупно је дипломирало 33 129 студената – од тога 79,3% или 26 269 студената 

дипломирало је на државним, а 20,7% или 6 860 студената на приватним факултетима. На високим 

струковним државним и приватним школама дипломирало је 9 370 студената – од тога 90,6% на 

државним високим школама, а 9,4% студената на приватним. Посматрано према начину 

финансирања студија, од укупног броја дипломираних студената 38% су корисници буџета, 48% 

су самофинансирајући студенти и 14% су на буџету и самофинансирању. 
 

Дистрибуција дипломираних студената по годинама старости и полу дата је на слици 8.1. 
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Слика 8.1. Расподела броја дипломираних студената у школској 2018/2019. години по годинама старости и полу 

Као што се са слике 8.1. види, највећи број студената дипломира у старосном добу између 23. и 25. 

године. И у школској 2018/2019. години готово четвртина дипломираних студената је старости изнад 30 

година. 

У Табели 8.2. је дат преглед броја одбрањених докторских дисертација по универзитетима у 

временском периоду 2014–2019. До ових података дошли смо захваљујући законској обавези о депоновању 

доктората у репозиторијум Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ са отвореним приступом.  

Табела 8.2. Број одбрањених докторских дисертација у 2018. години по универзитетима 

 Универзитет 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 

Државни универзитет у Новом Пазару    1 3 1  3 0 

Европски универзитет   2     0 0 

Универзитет „Џон Незбит" 11 13 34 19 3 3 

Универзитет „Алфа БК“   2 14 6 3 5 

Универзитет Едуконс   9 27 7 6 4 

Универзитет Метрополитан 1 1 1   2 3 

Универзитет одбране 7 11 30 2 2 0 

Универзитет Привредна академија у Новом Саду 6 22 31 25 34 23 

Универзитет Сингидунум 3 11 54 24 19 25 

Универзитет у Београду 600 676 1165 547 717 560 

Универзитет у Крагујевцу 92 101 117 107 95 99 

Универзитет у Нишу 78 134 178 96 100 56 

Универзитет у Новом Саду 195 320 511 199 229 222 

Универзитет у Приштини – Косовска Митровица 21 13 30 14 22 9 

Универзитет уметности у Београду 23 42 88 54 64 46 

Универзитет Унион 1 8 21 4 7 7 

Универзитет Унион Никола Тесла   2 6 5 5 9 

Укупно 1038 1368 2310 1110 1311 1071 

 

Графичка илустрација података из Табеле 8.2. за 2019. годину дата је на слици 8.3. 
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Слика 8.3. Број одбрањених докторских дисертација у Србији у 2019. години по универзитетима 

Као што се са слике 8.3. види, преко половине од укупног броја доктората одбрањено је на Београдском 

универзитету. Укупно је у 2019. години на приватним универзитетима докторирало 79 кандидата, што 

износи само 7,4%.  

 

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 2019. години, може се 

направити следећи сумарни извештај: 

Квантитативно посматрано број центара изузетних вредности није промењен у 2019. год., радио је 21 

центар изузетних вредности акредитованих од стране Министарства за просвету, науку и технолошки 

развој, уз напомену да један центар није обновио акредитацију (Филозофски факултет Универзитета у 

Београду – Лабораторија за биоархеологију), а током 2019. године акредитован је нови центар (Институт 

за ратарство и повртарство Нови Сад – Центар изузетних вредности за легуминозе). У јануару 2020. године 

акредитован је Центар изузетних вредности за интердисциплинарна истраживања у биологији као 

организациона јединица Института за биолошка истраживања „Синиша Станковић“, али анализа његовог 

рада неће бити обухваћена овим извештајем. Квалитативна анализа резултата рада свих центара изузетних 

вредности наведена је у табели 8.3. и детаљније таксативно наведена у тексту који следи: 

1. Институт за медицинска истраживања Универзитета у Београду – Научноистраживачка 

група за исхрану и метаболизам. Чланови истраживачке групе Центра су 2019. години објавили 
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17 радoва категорије М20, при чему су  три рада припадала категорији М21а, пет радова категорији 

М21, шест радова категорији М22 и три рада категорији М23. Сарадници центра су учествовали у 

реализацији шест међународних пројеката (два EFSA и четири COST) и пет домаћих пројеката. 

Остварено је више посета истраживача Центра институцијама у иностранству. Сарадници 

института су одржали пет предавања на међународним скуповима и два предавања на домаћим 

скуповима. У окриљу центра реализоване су две докторске дисертације. Утрошак финансијских 

средстава је адекватно документован. Достављен је и план рада за 2020. годину.  

2. Институт за медицинска истраживања Универзитета у Београду – Центар за зоонозе 

преношене храном и векторима (наставак Центра за токсоплазмозу и медицинску 

ентомологију).  Чланови истраживачке групе Центра су у 2019. години објавили 15 радова 

категорије М20, и то три рада категорије М21а, два рада категорије М21, седам радова категорије 

М23 и три рада категорије М24. Сарадници центра одржали су четири предавања по позиву на 

домаћим научним скуповима, а учествовали на више међународних и домаћих научних скупова. 

Под окриљем центра одбрањена је једна докторска дисертација, учествовали су у реализацији три 

национална пројекта (два пројекта МНПТР) и три међународна пројекта (два COST пројекта и 

једног билатералног пројекта). Утрошак финансијских средстава је адекватно документован. 

Достављен је и план рада за 2020. годину.  

3. Институт за нуклеарне науке „Винча“ Универзитета у Београду – Центар за синтезу, 

процесирање и карактеризацију материјала за примену у екстремним условима. Истраживачи 

Центра су у 2019. години објавили 33 рада категорије М20, учествовали су у реализацији девет 

националних пројеката и седам међународних пројеката. Сарадници центра учествовали су у 

реализацији две докторске дисертације. Сарадници центра имали су осам предавања по позиву на 

међународним скуповима и једно на скупу који је одржан у земљи. Утрошак финансијских 

средстава није адекватно документован. Достављен је и план рада за 2020. годину.  

 

4. Института за нуклеарне науке „Винча” Универзитета у Београду – Центар изузетних 

вредности за водоничну енергетику и обновљиве изворе енергије.  Запослени Центра су током 

2019. године били руководиоци једног националног и шест интернационалних пројеката, а 

учествују и у реализацији још два интернационална пројекта, те су руководиоци више националних 

потпројеката. У протеклој години одбрањена је једна докторска дисертација, а реализовано је више 

курсева, те студијских боравака у оквиру докторских и постдокторских студија. Сарадници центра 

су учествовали на 11 међународних научних скупова, предавања по позиву одржали су на једном 

домаћем и три међународна научна скупа. Током 2019. године публиковали су 21 рад категорије 

М20  (један рад категорије М21а, 12 радова категорије М21, седам радова категорије М22 и један 

рад категорије М23). Достављен је финансијски извештај који није у потпуности балансиран. 

Достављен је план рада за 2020. годину. 

5. Институт за нуклеарне науке „Винча” Универзитета у Београду – Центар изузетних 

вредности за за наномагнетне и радиообележене материјале. Истраживачи и сарадници Центра 

су током 2019. године учествовали у реализацији једног националног и једног међународног 

пројеката, одржали су по једно предавање по позиву на једном међународном и једном домаћем 

научном скупу.  Сарадници центра у 2019. години публиковали су 29 радова категорије М20 и шест 

радова изложених на домаћим и међународним скуповима, штампаних у целости или сажетку. У 

оквиру центра у току 2019. године није одбрањена ниједна докторска дисертација. Достављен је 

финансијски извештај, постоји мањи износ неутрошених средстава. Достављен је план рада за 2020. 

годину. 

6. Институт за физику Универзитета у Београду – Центар за изучавање комплексних система. 
Запослени у Центру су током 2019. године публиковали 34 рада у водећим међународним 

часописима категорије М20, и то девет радова категорије М21а, 20 радова категорије М21, два рада 

категорије М22 и три рада категорије М23, као и једно поглавље у тематским зборницима водећег 

међународног значаја (М1З). Сарадници Центра су учествовали су у великом броју међународних 



76 

конференција на којима су одржали 12 предавања по позиву (МЗ2), као и већи број предавања или 

постер-саопштења, а учествовали су и у научним комитетима водећих конференција. У оквиру 

редовних семинара Центра одржано је 26 предавања, шест од стране чланова Центра и 20 од стране 

сарадника и гостију из земље и света, У оквиру Центра одбрањене су три докторске дисертације. 

Чланови центра учествују у реализацији осам међународних и четири домаћа пројекта. Као и 

прошле године, научноистраживачки рад одвијао се кроз 11 потпројеката. Утрошак финансијских 

средстава је адекватно документован. Достављен је и план рада за 2020. годину. 

7. Институт за физику Универзитета у Београду – Центар за фотонику. Чланови истраживачких 

тимова Центра су у 2019. години објавили 27 радова категорије М20, одржали су једно предавање 

по позиву на међународном и два на домаћим скуповима. Учествовали су у реализацији пет 

домаћих пројеката МНПТР, четири међународна пројекта (HORIZON2020), шест билатералних 

пројеката и три ERAZMUS пројекта. Остварено је више посета истраживача Центра институцијама 

у иностранству. Одбрањене су две докторске дисертације. Утрошак финансијских средстава је 

адекватно документован. Достављен је детаљан план рада за 2020. годину. 

8. Универзитет у Београду, Институт за физику – Центар за физику чврстог стања и нове 

материјале. Сарадници центра су током 2019. године били реализатори у оквиру пет националних 

и девет међународних пројеката. Под окриљем центра одбрањене су две, а у току је реализација 

још три докторске дисертације. Сарадници центра су активно учествовали на 21 научном, 

међународном скупу, а предавање по позиву одржали су на пет међународних научних скупова. 

Током 2019. године публиковали су 42 рада категорије М20. Достављен је адекватан финансијски 

извештај, највећи део средстава је утрошен за поправку Ar/Cr ласера и друге компоненте које су 

набављене из иностранства. Достављен је план рада за 2020. годину. 

9. Институт за физику Универзитета у Београду – Центар за неравнотежне процесе. 
Истраживачи Центра су у 2019. години објавили 11 радова категорије М20, од тога пет радова 

категорије М21а, три рада категорије М21, и три рада категорије М22. Сарадници центра су 

учествовали у реализацији четири национална пројекта (од тога два пројекта МНПТР) и шест 

међународних пројеката. Такође, остварена је сарадња посредством САНУ на више међународних 

пројеката. Чланови центра учествовали су у реализацији једне докторске дисертације и два мастер 

рада, одржали су 20 предавања по позиву на иностраним скуповима и једно преавање на домаћем 

скупу. Утрошак финансијских средстава је адекватно документован. Достављен је и план рада за 

2020. годину. 

10. Институт за хемију, технологију и металургију Универзитета у Београду – Центар изузетних 

вредности за микросистеме. У току 2019. године истраживачи Центра су публиковали укупно 53 

научне публикације, од којих је једанаест радова у категорији М20. Међу постигнутим резултатима 

у 2019. су и два нова техничка решења. Истраживачи Центра у току 2019. године учествовали су у 

раду 16 скупова међународног значаја и два скупа националног значаја. Одржано је пет предавања 

по позиву и презентовано је преко четрдесет радова. Сви докторанди су били учесници барем једне 

међународне конференције где су излагали резултате својих истраживања. Чланови центра су 

учествовали у реализацији три међународна и четири домаћа пројекта. Остварено је више посета 

истраживача Центра институцијама у иностранству. Под окриљем центра одбрањена је једна 

докторска дисертација. Утрошак финансијских средстава је адекватно документован (највећи део 

средстава искоришћен је за реновирање и уређење лабораторијског простора у лабораторији за 

трансмитере). Достављен је и детаљан план рада за 2020. годину. 

11. Институт за хемију, технологију и металургију Универзитета у Београду – Центар изузетних 

вредности за хемију и инжењеринг животне средине. У 2019. години сарадници Центра су 

укупно публиковали 21 рад у међународним часописима категорије М20, и то пет радова категорије 

М21а, осам радова категорије М21, три рада категорије М22 и пет радова категорије М23 (висок 

удео радова категорија М21а и М21 – 62% од укупног броја објављених). Учествовали су у 

реализацији осам домаћих пројеката и 11 међународних пројеката. Сарадници центра учествовали 
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су на више домаћих и међународних скупова, а одржали су једно предавање по позиву на 

међународном скупу. У оквиру центра одбрањено је пет докторских дисертација и један мастер 

рад. Утрошак финансијских средстава је адекватно документован. Достављен је и план рада за 

2020. годину.  

12. Институт за ратарство и повртарство Нови Сад – Центар изузетних вредности за легуминозе. 
Ово је најмлађи центар изврсности обухваћен извештајем и он је акредитацију стекао 11. 6. 2019. 

године. Истраживачи овог Центра публиковали су укупно три радa у научним часописима 

категорије М20, од тога два радa у међународним часописима категорије М21 и један рад у 

категорији М24. Центар учествује у реализацији више текућих пројеката и то пет међународних 

(три пројекта из програма HORIZON 2020, два пројекта билатералне сарадње) и четири домаћа 

пројекта (три пројекта финансирана од стране Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја Републике Србије и један пројекат финансиран од стране Пoкрајинског секретеријата за 

високо образовање и научноистраживачку делатност АП Војводине). Сарадници центра активно су 

учествовали на седам међународних и осам домаћих скупова. У претходном периоду није било 

одбрањених докторских дисертација. Утрошак финансијских средстава је адекватно документован. 

Достављен је и план рада за 2020. годину. 

13. Институт за мултидисциплинарна истраживања Универзитета у Београду – Центар за зелене 

технологије. Истраживачки тим Центра је током 2019. године учествовао у реализацији 18 

националних пројеката и 11 међународних пројеката, Одбрањене су три докторске дисертације, а 

одржано је пет курсева за докторанде. Сарадници центра су учествовали на 19 међународних и 

четири домаћа научна скупа. Сарадници центра су одржали 14 предавања по позиву на различитим 

међународним научним скуповима. Током 2019. године публиковано је 27 радова категорије М20. 

Достављен је адекватан финансијски извештај. Достављен је план рада за 2020. годину. 

14. Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу – Центар за молекулску медицину 

и истраживање матичних ћелија. Запослени и сарадници Центра су током 2019. године 

реализовали укупно 37 пројеката, од тога четири међународна пројекта (један мултилатерални 

пројекат, један SCOPES пројекат и један пројекат Европског удружења за инфламаторне болести 

црева и колитис), шест пројеката Министарства и 27 пројеката које финансира сам Факултет. 

Публикована су 23 рада у чаописима М20 категорије (три рада категорије М21а, девет радова 

категорије М21, осам радова категорије М22 и три рада категорије М23). У оквиру центра  

одбрањено је седам докторских дисертација. Такође, организована су два научна скупа 

националног значаја.  Остварено је више посета истраживача Центра институцијама у 

иностранству. Утрошак финансијских средстава је адекватно документован. Достављен је и план 

рада за 2020. годину. 

15. Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду – Центар за математичка 

истраживања нелинеарних феномена. Запослени Центра су у 2019. години објавили 39 радова 

категорије М20, учествовали су у реализацији четири национална пројекта (од којих три пројекта 

из области основних истраживања МНПТР) и седам међународних пројеката (четири би- и 

мултилатерална пројекта).  Остварен је велики број студијских посета, предавања по позиву, 

организовања конференција, чланства у редакцијама часописа. Под окриљем центра одбрањене су 

две докторске тезе и одржано је више стручних курсева. Утрошак финансијских средстава је 

достављен и може бити оцењен као балансиран. Достављен је и план рада за 2020. годину, у њему 

су наведени планирани домаћи и међународни пројекти, као и рад са научним подмлатком који ће 

се, како је планирано, одвијати кроз Докторску школу математике. 

16. Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду - Центар изузетних вредности 

за репродуктивну ендокринологију и сигнализацију (ЦеРЕС). Запослени истраживачи и 

сарадници Центра су током 2019. године реализовали шест међународних пројеката (у два су били 

руководиоци) и шест домаћих пројеката (у два су били руководиоци). Одбрањене су три докторске 

дисертације и одржано је седам курсева за докторанде. Одржана су два предавања по позиву на 
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научним институцијама у иностранству. Публиковано је 13 радова категорије М20, и то категорије 

М21 седам радова, четири рада категорије М22 и два рада категорије М23. Достављен је 

финансијски извештај. Достављен је план рада за 2020. годину. 

17. Технолошко-металуршки факултет Универзитета у Београду – Центар за нанотехнологије и 

функционалне материјале. У току 2019. године чланови центра су објавили укупно 72 рада 

категорије М20, од тога девет радова у међународним часописима изузетне вредности (М21а), 17 

радова у врхунским међународним часописима (М21), 33 рада у истакнутим међународним 

часописима (М22), 13 радова у часописима међународног значаја (М23). Радови чланова центра 

објављени у 2019. години карактеришу се високим импакт-факторима. Поред тога, објављена су 

четири рада у часописима националног значаја, 72 рада су саопштена на скуповима међународног 

и националног значаја и штампана у целини или у изводу, одржано је шест предавања, колоквијума 

и семинара по позиву, предложено је једно ново техничко решење, три пријављена патента и један 

регистровани и два објављена патента, као и седам међународних награда. Учествовали су у 

реализацији четири домаћа и 14 међународних пројеката. Остварено је више посета истраживача 

Центра институцијама у иностранству. Одбрањена је једна докторска дисертација. Утрошак 

финансијских средстава је адекватно документован. Достављен је и план рада за 2020. годину. 

18. Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду – Научноистраживачка група Центра 

за вибро-акустичке системе и обраду сигнала. Запослени и сарадници Центра су у 2019. години 

објавили 20 радoва категорије М20, а истраживачи Центра су учествовали у реализацији једног 

међународног пројекта. Сарадници института су одржали два предавања на међународним 

скуповима и два предавања на скуповима одржаним у земљи. У окриљу центра реализована је једна 

докторска дисертација. Утрошак финансијских средстава је адекватно документован. Достављен је 

и план рада за 2020. годину. 

19. Физички факултет Универзитета у Београду – Центар за квантну теоријску физику. Током 

2019. године, сарадници Центра су објавили осам радова у врхунским међународним часописима 

категорије М20, одржали 11 предавања на међународним научним скуповима, два предавања по 

позиву на иностраним универзитетима и имали 17 учешћа на међународним конференцијама 

радионицама и школама. Поред тога, сарадници Центра су у 2019. остварили и два студијска 

боравка на иностраним универзитетима, док су два реномирана инострана научника посетила 

Центар и одржала предавања из својих научних области и актуелних истраживања. Сарадници 

Центра су учествовали и у радним телима једног међународног научног скупа  као чланови 

програмског и организационог одбора. Сарадници центра учествовали су у реализацији пет 

докторских дисертација. Утрошак финансијских средстава је адекватно документован. Достављен 

је и план рада за 2020. годину.  

20. Филозофски факултет Универзитета у Београду – Лабораторија за биоархеологију. 

Истраживачи заослени у Центру су у 2019. години објавили 15 радoва категорије М20 (четири рада 

категорије М21а, три рада категорије М21, четири рада категорије М23 и четири рада категорије 

М24), а сарадници центра су учествовали у реализацији пет међународних пројеката и два домаћа 

пројекта. Сарадници института су одржали пет предавања на међународним скуповима и једно 

предавање на скупу одржаном у земљи. У окриљу центра реализоване су две докторске 

дисертације. Утрошак финансијских средстава је адекватно документован. Достављен је и план 

рада за 2020. годину. 

21. Хемијски факултет Универзитета у Београду – Центар за молекуларне науке о храни. У току 

2019. године сарадници Центра су објавили су укупно 84 публикацијe у научним часописима, од 

којих 17 у међународним часописима категорије М21а, 34 у врхунским мећународним часописима 

категорије М21, 18 у истакнутим мећународним часописима категорије М22 i 15 у међународним 

часописима категорије М23 (број публикација повећан за преко 40% у односу на 2018. годину). 

Сарадници центра одржали су 19 предавања по позиву на међународним научним скуповима и пет 

предавања на скуповима националног значаја, учествовали су у реализацији два међународна 
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пројекта (један HORIZON2020, као и четири COST програма) и седам домаћих пројеката. Запослени 

у Центру учествовали су у реализацији чак 12 докторских дисертација. Утрошак финансијских 

средстава је адекватно документован. Достављен је и план рада за 2020. годину. 

За разлику од претходних година, ове године су сви центри поднели адекватне извештаје, који и по 

обиму и по садржини омогућавају свеобухватнију анализу рада центара у протеклој години. Збирно 

гледајући, центри су у складу са својим објективним потенцијалима остварили врло добре до одличне 

квантитативне и квалитативне резултате у научноистраживачком раду. Приметно је да се повећава број 

радова публикованих у престижнијим научним часописима. Финансијска средства су већином наменски 

трошена (у понеком извештају то није најјасније и представљено), при чему је највећи део потрошен за 

набавку и одржавање опреме, репроматеријала, чланарине за различита стручна удружења, као и за 

студијске боравке у иностранству. Финансијски планови за 2020. годину су нешто захтевнији, него за 

претходну годину, али су и даље реални. Сви центри су саставили адекватне планове за наредни период, 

како везане за научноистраживачки рад, тако и за развој научног подмлатка. 

Табела 8.3. Преглед резултата рада Центара изузетних вредности 

                                              Назив центра 
Шифра 
НИО 

НИО 
Руководилац 
центра 

Датум 
акре-
дитовања 

1. Центру за исхрану и метаболизам 200015 
Универзитет у Београду, 
Институт за медицинска 
истраживања 

др Марија 
Глибетић 

10. 3. 
2015. 

2. 
Центар за зоонозе преношене 
храном и векторима 

200015 
Универзитет у Београду, 
Институт за медицинска 
истраживања 

др Олгица 
Ђурковић-
Ђаковић  

10. 3. 
2015. 

3. 
Центар за синтезу, процесирање 
и карактеризацију материјала за 
примену у екстремним условима 

200017 
Универзитет у Београду, 
Институт за нуклеарне 
науке “Винча“ 

др Бранко 
Матовић   

17. 9. 
2015. 

4. 
Центар изузетних вредности за 
водоничну енергетику и 
обновљиве изворе енергије 

200017 
Универзитет у Београду, 
Институт за нуклеарне 
науке “Винча“ 

Др Јасмина 
Грбовић 
Новаковић 

24. 4. 
2018. 

5. 
Центар изузетних вредности за 
нанаомагнетне и 
радиообележене материјале 

200017 
Универзитет у Београду, 
Институт за нуклеарне 
науке “Винча“ 

Др Жељко 
Пријовић 

12. 7. 
2018. 

6. 
Центар за изучавање 
комплексних система 

200024 
Универзитет у Београду, 
Институт за физику 

др Антун Балаш 
11. 4. 
2014. 

7. Центар за фотонику 200024 
Универзитет у Београду, 
Институт за физику 

др Бранимир 
Јеленковић 

11. 4. 
2014. 

8. 
Центар за физику чврстог стања и 
нове материјале 

200024 
Универзитет у Београду, 
Институт за физику 

др Зоран 
Поповић 

17. 12. 
2013. 

9. Центар за неравнотежне процесе 200024 
Универзитет у Београду, 
Институт за физику 

др Зоран 
Петровић 

21. 10. 
2014. 

10. 
Центар за микроелектронске 
технологије 

200026 
Универзитет у Београду, 
Институт за хемију, 
технологију и металургију 

др Дана 
Васиљевић 
Радовић 

25. 3. 
2014. 

11. 
Центар изузетних вредности за 
хемију и инжењеринг животне 
средине 

200026 
Универзитет у Београду, 
Институт за хемију, 
технологију и металургију 

Др Драгана 
Ђорђевић 

11. 4. 
2017. 

12. 
Центар изузетнин вредности за 
легуминозезе 

200032 
Институт за ратарство и 
повртарство Нови Сад 

Др Светлана 
Балешевић 
Тубић 

11. 6. 
2019. 
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13. Центар за зелене технологије 200053 
Институт за 
мултидисциплинарна 
истраживања Београд 

Др Зорица 
Бранковић 

12. 7. 
2018. 

14. 
Центар за молекулску медицину 
и истраживања матичних ћелија 

200111 
Универзитет у Крагујевцу, 
Факултет медицинских 
наука 

проф. др 
Небојша 
Арсенијевић 

3. 2. 2015. 

15. 
Центар за математичка 
истраживања нелинеарних 
феномена 

200125 
Универзитет у Новом Саду, 
Природно-математички 
факултет 

проф. др 
Стеван 
Пилиповић 

14. 6. 
2016. 

16. 
Центар за репродуктивну 
ендокринологију и сигнализацију 
(ЦерЕс) 

200125 
Универзитет у Новом Саду, 
Природно-математички 
факултет 

Проф. др 
Силвана 
Андрић 

19. 4. 
2018. 

17. 
Центар за нанотехнологије и 
функционалне материјале 

200135 
Универзитет у Београду, 
Технолошко-металуршки 
факултет 

проф. др Ђорђе 
Јанаћковић 

25. 11. 
2013. 

18. 
Центар за вибро-акустичке 
системе и обраду сигнала 

200156 
Универзитет у Новом Саду,  
Факултет техничких наука 

проф. др Ивана 
Ковачић  

12. 5. 
2015. 

19. 
Центар за квантну теоријску 
физику 

200162 
Универзитет у Београду, 
Физички факултет 

проф. др 
Иванка 
Милошевић  

24. 3. 
2015. 

20. Лабораторија за биоархеологију 200163 
Универзитет у Београду, 
Филозофски факултет 

проф. др Соња 
Богдановић 

7. 7. 2015. 

21. 
Центар за молекуларне науке о 
храни 

200168 
Универзитет у Београду, 
Хемијски факултет 

проф. др Тања 
Ћирковић 
Величковић 

11. 4. 
2014. 

 

8.10. ЈП „Нуклеарни објекти Србије“ 

 Jавно предузеће „Нуклеарни објекти Србије“ (НОС) основала је Влада у јулу 2009. године са задатком 

да управља нуклеарним објектима у државном власништву. Њега финансира Министарство 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 2018. и 2019. години дати су у следећој 

табели: 

 

 2018. 2019. 

Укупна буџетска средства  200.000.000,00 210.000.000,00 
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични 

расходи 
165.000.000,00 175.000.000,00 

Број запослених на крају године 120 127 
 

Главни послови НОС-а требало би да буду: (1) декомисионирање Реактора РА, (2) декомисионирање 

Реактора РБ, (3) коришћење хангара за складиштење чврстог радиоакивног отпада Х3, (4) коришћење 

складишта радиоактивних извора високе активности (5) завршавање изградње и коришћење постројења за 

обраду радиоактивног отпада, (6) декомисионирање хангара за складиштење чврстог радиоактивног отпада 

Х1 и Х2, (7) декомисионирање четири базена за складиштење течног радиоактивног отпада, (8) адекватно 

складиштење додатног радиоактивног и нуклеарног материјала на локацији „Винча“, (9) радиолошка 

карактеризација локације „Винче“, и (10) изградња одлагалишта радиоактивног отпада у Србији. 

Успешним завршавањем тих послова, радијациона и нуклеарна сигурност и безбедност на локацији 

„Винча“ и у њеној ближој и даљој околини била би доведена на неопходан минималан ниво. 

 

Као што је наведено у Извештајима за 2016. и 2017. годину, Национални савет сматра да Министарство 

просвете, науке и технолошког развоја, Министарство привреде, Министарство заштите животне средине 
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и Директорат за радијациону 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), Уредбом о утврђивању програма нуклеарне сигурности и 

безбедности („Службени гласник РС“ бр. 39/2014) и свим релевантним ратификованим међународним 

конвенцијама. Први кораци у том послу треба да буду захтеви НОС-у да изради и поднесе: (а) извештај о 

стању радијационе и нуклеарне сигурности и безбедности на локацији „Винча“ и (б) програм и план 

решавања горе наведених десет проблема, са посебним освртом на могућност обнављања њиховог 

финансирање од стране Европске уније. На основу добијених докумената, та три министарства и 

Директорат требало би да поднесу Влади на разматрање и усвајање заједнички предлог за трајно решавање 

тих проблема, и да потом детаљно прате реализацију донете одлуке. 

 

 

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. 

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

Од преузетих обавеза (26.160.043 ЕУР) ЈУП је у 2017. извршио обавезе у вредности од  7.170.151 ЕУР.  

Од преосталих преузетих обавеза (18.989.892 ЕУР) ЈУП је у 2018. извршио обавезе у вредности од 

5.659.726,98 EUR (EIB) + 2.058.433,36 EUR (Технички факултет у НС).  

Од преосталих преузетих обавеза ЈУП је по основу „шестог дела шесте транше по односном кредиту”, 

које је МПНТР уплатило 17. 6. 2019. год. у износу од РСД 341.031.880,00 (2.902.151,99 ЕУР) и намењен је 

за потпројекат изградње објекта „Технолошки парк“ у Новом Саду (фаза II/1), број уговора 660-01-

100/2014-14 од 29. 12. 2014. године и Анекса I, II, III и IV. Исто тако, МПНТР је 27. 3. 2019. год. уплатило 

ЈУП-у пети део шесте транше кредита ЕИБ бр. ФИН.25.497 (РС) од 88.446.452 РСД (752.224 ЕУР) а 

средства су намењена за потпројект изградње објекта „Технолошки парк” у Новом Саду (фаза II/I), број 

уговора 660-01-100/2014-14 од 29. 12. 2014. год. и Анекса I, II, III и IV. Додатно, средства кредита ЕИБ-а у 

вредности од 1.000.000 РСД (8297 ЕУР) која су ЈУП-у  уплаћена дана 19. 4. 2019. године (као део Шесте 

транше кредита) потрошена су за исплату дела депозита предузећу „ITALIANA construzione“ који по 

Уговору о извођењу радова ради Пројекат Научно-технолошког парка НОВИ САД фаза II. 

 

Активности у 2018. Износ 

Kopering doo – план превентивних мера и безбедности и здравље на раду 
Нови Сад 

7.718.160,34 ЕУР 

Активности у 2019.  

Потпројекат изградње објекта „Технолошки парк” у Новом Саду (фаза II/1) 2.902.152 ЕУР 

Потпројекат изградње објекта „Технолошки парк”  у Новом Саду (фаза II/I) 752.224 ЕУР 

Депозит предузећу „ITALIANA construzione“  8.297 ЕУР 
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Укупно 2019. 3.662.673 ЕУР 

Укупно извршење (резултат) 2010-2019.  

1. Одређено за пројекат  420.800.000 € (2010) 

2. Предвиђено за уговарање са МПНТР   304.325.753 €(72,32%) 

3. Од тога уговорено (2010–2019. за извршење)  157.208.439 € (37,36%) 

4. Укупно реализовано (од 420,80 МЕУР, 2010-2019) 132.930.391 € (31,59%) 

 

Укупни резултат је графички приказан на слици 8.8.  

 

Слика 8.8. Приказ потрошње средстава у оквиру пројекта „Истраживање и развој у јавном сектору" 

Закључак 

1. ЈУП је требало, према Закључку Владе Србије из 2016. год, да реализује преузете обавезе од око 26 

МЕУР. У 2017. години извршене су обавезе у вредности од 7.170.151 ЕУР (или 28%) од преузетих 

обавеза. У 2018. години реализовано је 7.718.160 ЕУР (још 30%). У 2019. години реализовано је 

3.662.673 ЕУР (14%). 

2. Остатак неутрошеног новца, намењеног науци у Србији и њеним истраживачима, није реализован 

на предвиђен начин закључно са 2019. годином,  на штету н научне заједнице. 

Детаљи рада ЈУП-а 

1. Запосленима у ЈУП-у плате обезбеђује делом МПНТР, а делом из других извора, табела 8.5.  

 

 
Табела 8.5. Зараде и број запослених 

Година 
Број запослених 

(31.12.20..) 
Годишње зараде 

(бруто) (РСД) 

Просечне месечне 
зараде (бруто) по 
запосленом (РСД) 

2010. 17 12.633.347,18 61.928,17 
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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 

2017. 92 194.268.853,00 175.968,16 

2018. 86 181.918.794,00 178.411,00 

2019. 83 196.224.168,00 200.486,00 

Извор 2019: ЈУП. 

Финансирање ЈУП-а, Истраживање и развој у јавном сектору од стране МПНТР графички је 

илустровано на слици 8.9. 

 

 

Слика 8.9. Финансирање ЈУП-а од стране МПНТР у временском периоду 2010–2019. 

Препорука: на основу поднетог извештаја насталог на основу три извештаја ЈУП-а, имајући у виду 

високе трошкове МПНТР за субвенционисање рада ЈУП-а и ниску реализацију великог броја запослених 

за потребе МПНТР, понављамо своју препоруку из 2018. године МПНТР да је неопходно временски 

ограничити субвенционисање ЈУП-а на претходну, 2019. годину, а ослобођени новац искористити за 

финансирање Фонда за науку. 

 

 

8.12. Центар за промоцију науке (ЦПН):  

- Извештај у периоду јануар 2019 – јун 2020. 

 

Пројектне активности 

Број активних међународних пројеката на почетку 2019. године: 12 

Број активних међународних пројеката у јуну 2020. године: 9 

Број новодобијених међународних пројеката у периоду јануар 2019 – јун 2020: 5 

17
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110 110

60 60
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Број пројеката који чекају евалуацију у тренутку састављања извештаја: 17 (у прва четири месеца 2020. 

године предато је 20 нових апликација: 14 апликација на позиве програма Хоризонт 2020 (уз једну додатну 

као екстерни партнер), четири на позиве програма Еразмус+ и две на посебан позив програма „Креативна 

Европа“ намењен сарадњи земаља тзв. Западног Балкана и остатка Европе). 

Средства повучена из међународних фондова у току 2019. године: 27 милиона динара 

Средства повучена из међународних фондова у току прве половине 2020. године: 6.7 милиона динара  

 

Конференције организоване од стране ЦПН 

„Ка одговорном СТЕМ образовању”, 22–23. фебруара 2019: ЦПН је, 22. и 23. фебруара 2019. године, у 

Београду, организовао велику међународну конференцију под називом „Ка одговорном СТЕМ 

образовању”, посвећену настави обједињених СТЕМ предмета, односно природних наука, технологије, 

инжењерства и математике (енг. STEM: science, technology, engineering and mathematics). Конференција је 

одржана као финални догађај пројекта Scientix у Србији, у коме ЦПН има улогу националне контакт-тачке. 

Конференција је окупила преко 100 учесника. На конференцији су учесници, пре свега учитељи и 

наставници из целе Србије, имали прилику да сазнају више о различитим примерима добрих пракси од 

својих колега из Европе, као и од наставника − амбасадора пројекта Scientix у Србији. Присутни су могли 

чути више и о томе како ће изгледати учионица будућности. Taкoђе, представљени су и пројекти STEM 

School Label, System2020 и ODYSSEy, у којима је ЦПН партнер; 

PAIDEIA, 20–22. марта 2019: У Свечаној сали „Драгослав Срејовић“ Филозофског факултета у 

Београду одржана је тродневна међународна конференција PAIDEIA: језик и филозофија образовања. Ову 

конференцију, која је трајала од 20. до 22. марта, организовали су Филозофски факултет у Београду, ЦПН 

и Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ из Београда. Тема конференције била је разматрање 

употребе грчког концепта paideia, као претходника модерних појмова образовања, са циљем бољег 

упознавања и сагледавања образовних дискурса у антици и епохама које су уследиле;  

Science meets Parliaments конференција, 10. јул 2019: Национални дан науке, 10. Јул, обележен је 

конференцијом „Наука у Парламенту“, посвећенoм горућим темама: климатским променама, квалитету 

воде и ваздуха и обновљивим изворима енергије. Догађај „Наука у Парламенту“ (Science Meets 

Parliaments), у сарадњи са Joint Research Centre, EU, организован је у Народној скупштини Републике 

Србије, где су, у оквиру једнодневних панела и радионица, имали прилику да се сусретну и размене идеје 

и мишљења бројни научници и истраживачи, високи представници Владе, чланови Парламента, доносиоци 

одлука, као и представници грађанских удружења. Догађају је присуствовало преко 300 учесника којима 

се обратило 27 говорника.  

 

Сајам књига 

У извештајном периоду, ЦПН је организовао учешће на Сајму књига (октобар 2019) на којем је, поред 

представљања својих издања, извођења радионица и предавања, представио и каталог издања 

научноистраживачких организација који садржи податке о свим НИО издањима за 2019. годину.    

 

Одржани (акредитовани) семинари  

Семинар о примени мисаоних експеримената у настави: 2018. године ЦПН  је акредитовао семинар за 

стручно усавршавање наставника. У периоду од јануара 2019. до јуна 2020. године, ЦПН је извео девет 

семинара у шест градова, кроз које је прошло око 130 наставника средњих школа.  

Семинар о рецензирању: у извештајном периоду ЦПН је извео седам семинара у четири универзитетска 

града (Београд, Ниш, Нови Сад, Крагујевац). У питању је семинар који је директно упућен 

научноистраживачкој заједници, а који ЦПН организује са групом истраживача и уредника међународних 

научних часописа. До сада је кроз овај семинар прошло више од пет стотина истраживача из домаћих 

научних институција.  

 

Учешћа на важнијим међународним конференцијама  

У извештајном периоду, представници Центра за промоцију науке учествовали су на неколико 

значајних домаћих и међународних конференција, у оквиру којих су представници Центра имали 

предавања и саопштења у већем броју сесија: 
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ТРЕНД 2019, од 11. до 14. фебруара 2019, Копаоник, Србија: Конференција се бавила квалитетом и 

унапређењем високог образовања у Србији уз примену дигиталних технологија учења. Осим професора 

високошколских установа у Србији, на овој конференцији учествовали су и представници пројекта 

PESHES, на коме је ЦПН један од партнера; 

STEM high level event 2019: Fostering industry cooperation within STEM school education strategies, 21–

22. марта 2019, Валета, Малта: Конференција је окупила представнике великих индустријских 

конзорцијума попут Мајкрософта, Самсун¬га, Тексас инструментса, Ај-Би-Ем-а, Циска и других, 

представнике образовног сектора широм Европе, као и представнике министарстава просвете из више 

европских земаља. Кључни задаци конференције били су да приближе индустријске праксе и потребе 

напредним концептима у оквиру СТЕМ образовања, те да обезбеде даљи развој добрих пракси у СТЕМ 

образовању, као и да се промовишу СТЕМ каријере и дефинишу стратешки кораци који би обезбедили 

веће интересовање за ово поље у будућности;  

European Science Engagement Conference, 9–10. маја 2019, Беч, Аустрија: Конференцију је 

организовала асоцијација EUSEA (European Science Engagement Association) која представља међународну 

заједницу професионалаца који се баве јавним и грађанским ангажманом. Овај савез уједињује 

организаторе фестивала науке, научне комуникаторе, научне центре, као и институције културе широм 

Европе. ЦПН је члан ове асоцијације; 

International technology transfer and promotion activities, 27. маја – 1. јуна 2019, Пекинг, Кина: ЦПН 

je учествовао на конференцији у оквиру сајма под називом 2019 China International Fair for trade in Services 

(CIFTIS). Путовање је реализовано на позив кинеских партнера Beijing Exchange Centre of Science and 

Technology ради представљања иновативних пројеката из Србије и међусобног умрежавања и сарадње. 

Представљање иновативних пројеката је било двојако: у виду презентација на сајамском штанду и 

учествовања на неколико панел дискусија које су организоване током сајма и конференције. Поред тога, 

одржан је и састанак са кинеском асоцијацијом организација које се баве неформалним образовањем, где 

је уговорена будућа сарадња и потписан Меморандум о споразумевању;   

Green Days, јун 2019, Подгорица, Црна Гора: Изузетно успешна сарадња Министарства науке Црне 

Горе и Центра за промоцију науке настављена је учешћем ЦПН на скупу где је акценат стављен на одрживи 

развој заснован на резултатима и иновацијама које научна истраживања могу да пруже. Конференцији је 

присуствовало више од 400 учесника уз учешће око педесет говорника из више од двадесет земаља Европе 

и света;  

ECSITE, 6–8. јуна 2019, Копенхаген, Данска: ЦПН је учествовао на међународној годишњој 

конференцији асоцијације ECSITE (мрежа европских научних центара и музеја), чији је ЦПН члан. 

Тридесета по реду ECSITE конференција, окупилa је око 1200 учесника из 59 држава, чинећи ову јубиларну 

конференцију највећим и најсложенијим догађајем у историји њеног одржавања;  

Светска конференција научних новинара, 30. јуна – 5. јула 2019, Лозана, Швајцарска: Преко 1200 

научних новинара и комуникатора из целог света, као и велики број предавача, укључујући представника 

ЦПН, присуствовало је Светској конференцији научних новинара. Циљ конференције био је повезивање 

научних новинара из целог света и извештавање о важним темама попут климатских промена, fake news-а, 

загађености ваздуха и воде и вештачкој интелигенцији;  

Дан српско-баварског високог образовања, 24–25. септембра 2019, Бамберг, Немачка: На позив 

Баварског академског центра за Средњу, Источну и Југоисточну Европу представница ЦПН учествовала је 

на конференцији „Дан српско-баварског високог образовања“. Конференција има за циљ покретање нових 

и јачање већ постојећих партнерстава у оквиру академске сарадње у истраживању и образовању. Током 

конференције покренуто је неколико тема посвећених размени студената, заједничком истраживању и 

сарадњи академских и привредних институција, како у природним тако и у инжењерским, хуманистичким 

и друштвеним наукама. Представница ЦПН је отворила конференцију и представила систем науке и 

високог школства у Србији;  

Размена искустава о процесу реформе образовања, октобар 2019, Подгорица, Црна Гора: ЦПН је 

учествовао на конференцији посвећеној наставничким компетенцијама и савременим образовним 

концептима. На скупу одржаном у згради Министарства просвете Црне Горе, било је присутно око 50 

професионалаца из свих земаља бивше Југославије, који припадају различитим образовним оквирима и 

форматима. Представник ЦПН, представио је модел рада, активности и приступ Центра када је у питању 
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савремено научно образовање, уз посебан акценат на СТЕМ образовном оквиру. Као уводни говорник 

отворио је панел сесију под називом „Кључне компетенције СТЕМ-а“ ;  

Природна и умјетна интелигенција: суживот, сурадња, сукоби, 8. новембар 2019, Ријека, Хрватска: 

Свеучилиште у Загребу и Свеучилиште у Ријеци заједнички су организовали конференцију на Теолошком 

факултету у Ријеци. Скуп је окупио око 20 говорника из Хрватске, Пољске, Кореје и Србије. ЦПН је 

представио активности унутар пројекта „Европска лабораторија вештачке интелигенције“, уз посебан 

нагласак на досадашњим art+science програмима. Учешће Центра на конференцији у Ријеци наставак је 

дугогодишње сарадње и заједничког деловања са тамошњим Свеучилиштем и другим локалним 

партнерима;  

Програмски одбор ECSITE, 20–22. новембра 2019, Брисел, Белгија:  ЦПН је, први пут од свог оснивања, 

укључен у рад програмског одбора ECSITE-а, највеће европске асоцијације научних центара и музеја. У 

Бриселу је одржан састанак програмског одбора асоцијације. ЦПН ће у наредне три године имати свог 

представника у програмском одбору, пошто је Добривоје Лале Ерић, руководилац Сектора за међународну 

сарадњу ЦПН, изабран за члана програмског одбора;   

Re:logia, 21–22. новембра, 2019, Софија, Бугарска: Међународна конференција окупила је низ 

међународних говорника из области науке, уметности и нових технологија, а теме које су биле у фокусу 

јесу СТЕАМ дисциплине и креативне индустрије у дослуху са новим технологијама;  

Erasmus+KA1 скуп, 25. новембра – 2. децембра, Брисел, Белгија: Представница ЦНП присуствовала 

је међународном скупу у оквиру Erasmus+KA1 пројекта за повезивање, који је организовао Европски 

развојни институт (European Development Institute). Током скупа, преко 50 представника различитих 

институција из више од 30 европских земаља, међу којима је била и Србија, имало је прилику да представи 

рад своје институције, истакне најзначајније пројекте и успостави будућа партнерства на пројектима које 

финансира Европска унија;  

Годишња конференција AAAS, 13–16. фебруара 2020, Сијетл, Америка: Конференција Америчке 

асоцијације за напредак науке (енгл. American Association for the Advancement of Science – AAAS) одржана 

је уз учешће више од 6000 професионалаца из читавог света, укључујући и представника ЦПН. Асоцијација 

која постоји од 1848. године окупља професионалце и разноврсне научне делатнике који покривају све 

научне дисциплине и оквире савременог научног рада – од врхунских истраживача, добитника Нобелове 

награде, иноватора и индустрије, преко младих талената и оних који тек започињу своје научне каријере, 

до професионалаца у домену научних политика, научне комуникације и популаризације науке. Сама 

асоцијација AAAS је придружени партнер пројекта RRING у који је укључен и ЦПН.  

„Чунг-Анг“ Универзитет, Сеул, Јужна Кореја: Делегација Универзитета „Чунг-Анг“ потписала је 

Споразум о сарадњи и разумевању са ЦПН-ом 24. јануара 2020. године. Делегацију Универзитета су 

чинили проф. др Чан Кју Ли и др Хјонгју Ким, који се налазе на челу Института за хуманистику, посвећеног 

истраживању утицаја вештачке интелигенције на друштвене процесе, са циљем развоја одговорних и 

одрживих система. С обзиром на то да Универзитет „Чунг-Анг“ редовно организује конференције 

посвећене друштвеним изазовима вештачке интелигенције, договорено је учешће представника Центра и 

представљање сродних програма и активности. 

Публикације 

Часопис Елементи: У периоду извештавања публиковано је шест бројева научнопопуларног часописа 

Елементи, у тиражу од 3500 примерака по броју. У оквиру броја 19, припремљена је дигитализација 

садржаја часописа кроз Augmented Reality апликацију „Сеоба на екране“, која се може бесплатно преузети 

из Google Play продавнице.   

Увод у научно новинарство: У октобру 2019. године ЦПН  je представио своје ново издање „Увод у 

научно новинарство“, које пружа опсежан водич за производњу новинског садржаја o разним областима 

научног истраживања. Мартин В. Англер, искусни научни новинар, обухвата главне етапе у писању и 

објављивању чланка; од одабира идеје, уобличавања предлога, истраживања и вођења интервјуа до 

упечатљивог писања за магазине, новине и онлајн издања;  

Чланак у часопису Хемијска индустрија: Средином октобра 2019, у међународном научном часопису 

„Хемијска индустрија“, објављен је чланак у којем је изнета анализа шест семинара о рецензирању за 

истраживаче, које је током 2018. и 2019. године ЦПН организовао и извео са групом истраживача и 

уредника међународних научних часописа. Чланку под насловом Is there a need for systematic education on 
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peer-reviewing in Serbia? може се приступити путем следећег линка: https://www.ache-pub.org.rs/index.php/ 

HemInd/article/view/607  

Видео серијал „Елементи“: Од 11. новембра 2019. године, на Другом програму РТС-а почео је да се 

емитује серијал од 50 епизода посвећен елементима периодног система. Кроз 50 епизода, просечног 

трајања 2 минута и 20 секунди, гледаоци у Србији могли су да се упознају са најзанимљивијим научним 

чињеницама, бројним историјским анегдотама, као и са детаљима из биографија научника који су пружили 

најзначајнији допринос открићу 50 најпознатијих, али и оних мање познатих хемијских елемената. Серијал 

је реализован у продукцији ЦПН, а у његовој припреми, која је трајала више од годину дана, учествовао је 

и већи број текстописаца, истраживача, презентера, графичких дизајнера, композитора, монтажера и 

сниматеља;  

Радио Елементи: У првој половини 2020. емитоване су три радијске емисије „Радио Елементи“ на 

интернет-станици Радио Апарат. У првој, јануарској емисији тема је била загађење ваздуха, а саговорник 

климатолог др Владимир Ђурђевић. У фебруарском издању емисије „Радио Елементи“ разговарано је о 

могућим решењима за климатски одговорније градове са др Иваном Симићем са Архитектонског 

факултета у Београду. У трећој, мартовској емисији „Радио Елементи“ гостовала је др Невена Буђевац, која 

је говорила о психолошким изазовима у условима изолације услед пандемије вируса COVID-19; 

Интернет-страница: подаци и истраживања: За разумевање ризика које са собом носи пандемија 

COVID-19, најважнији фактор су информације које добијамо. Због тога је ЦПН, као јавна институција, на 

свом сајту омогућио приступ обимној бази података и истраживања које је прикупила и систематизовала 

референтна научна онлајн публикација Our World in Data. Чланак је доступан на веб-адреси: 

http://elementarium.cpn.rs/naucni-krug/kovid-19-podaci-i-istrazivanja/ 

Јавни позив 

У извештајном периоду, ЦПН је по два расписана јавна позива за подршку пројектима промоције и 

популаризације науке, након извршене стручне рецензије финансирао 94 пројекта, са укупним издвојеним 

буџетом од 19 милиона динара.  

Битне манифестације и програмске активности 

Мај месец математике М3: У току извештајног периода организоване су две велике манифестације М3: 

2019. године (50 радионица, 1200 деце, 22 стручна предавања) и 2020. године у виртуелном издању, где је 

кроз разне виртуелне формате забележено око 10.000 посетилаца;   

Школске радионице у Научном клубу Центра за промоцију науке: У периоду од јануара 2019. године 

до марта 2020. године, у просторијама Научног клуба ЦПН организовано је око 180 школских радионица, 

кроз које је прошло око 5000 деце;  

Виртуелни научни клуб: Због ванредних мера усмерених на спречавање пандемије вируса COVID-19 

активности Научног клуба Београд пресељене су на интернет од априла 2020. године. У првој половини 

2020. године припремљено је 19 радионица у виртуелном простору. До 30. jуна 2020. радионице је радило 

5522 учесника; 

Дечји научни камп: У периоду од јануара 2019. године до марта 2020. године одржано је шест 

вишедневних научних кампова у неколико градова: Београд, Кикинда, Смедерево, Свилајнац. Кампове је 

похађало око 210 деце. 

Обједињени квантитативни подаци програмских активности за 2019. годину:  

број новинских чланака, телевизијских и радио прилога и других програма у медијима са 

научнопопуларним садржајем: 370  

број научнопопуларних трибина, предавања и других научнопопуларних  манифестација: 220 

број интерактивних радионица за подстицање младих за одабир научне каријере са пропратним 

штампаним и видео научнопопуларним материјалима за различите узрасте: 200 
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9. ФИНАНСИРАЊЕ 

 

ИЗДВАЈАЊЕ ЗА НАУКУ ИЗ БДП 

 

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. То је уједно и један од услова које Србија треба да испуни на путу у чланство ЕУ, чиме би 

омогућила да наука у Србији постане део европског истраживачког простора. 

Стратегијом научног и технолошког развоја 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. Ипак, пошто се у Србији је у периоду 2010–2015. године, 

одржао ниво издвајања из буџета који се кретао у распону од 0,42%  до 0,45% БДП-а (Слика 9.1), овај циљ 

Стратегије није остварен. Након пада у 2013. дошло је до благог пораста издвајања у периоду 2013–2015. 

и наглог пада у периоду 2016–2018. и мањег пораста у 2019 (0,4% БДП).  

 

 

 

 

Слика 9.1: Удео буџетских средстава за 
истраживање и развој у периоду 2010–
2019. изражен у процентима БДП 
(извор: Републички завод за статистику 
Републике Србије) 

Удео укупних буџетских средстава за истраживање и развој у БДП у 2019. години износио је 0,40% 

(извор Саопштење ИР10_148, Републички завод за статистику, 26. 6. 2020). Укупан БДП (2019) био је 

5.410.794,30 милиона РСД. 

У Стратегији научног и технолошког развоја Републике Србије за период 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 укупна улагања из свих извoрa финaнсирaњa 

која би требало да дoстигну ниво од 1,5% БДП-a, што није остварено. 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.  

Дaљи 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 2019. години у Републици Србији утрошено је 21.856.218.000 динара буџетских средстава за активности 

истраживања и развоја (извор Саопштење ИР10_148, Републички завод за статистику 26. 6. 2020). 

 

Према подацима добијеним из МПНТР, буџет за 2019. годину износио је  19.822.863.227 РСД, од тога 

15.215.460.630 РСД (77%) је опредељено за програмску активност 0001- подршка реализацији општег 

интереса у научноистраживачкој делатности за 2019. Остатак (23%) је опредељен за друге програмске 

активности као што су Субвенција oргaнизaциjама корисницима буџетских средстава (реализација 

иновационе делатности, нуклеарна сигурност, подршка раду Фонда за иновациону делатност, подршка 

раду Центра за промоцију науке, администрација и управљање, подршка раду Научно-технолошког парка 

Београд, подршка раду Фонда за науку, истраживање и развој у јавном сектору, стратешки пројекти са НР 

Кином, изградња лабораторије Института за ратарство, ИПА подршка за учешће у програмима ЕУ, али и 

финансирање ЈУП-а и поред препоруке Националног савета за научни и технолошки развој Републике 

Србије из 2017. и 2018. године).   

0.45 0.45 0.45 0.42 0.43 0.44
0.39 0.37 0.37 0.40

% БДП (буџетска средства)
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АНАЛИЗА ИЗВРШЕЊА БУЏЕТА МПНТР ЗА 2019.  ГОДИНУ 

 

Према подацима добијеним из МПНТР, буџет за 2019. годину износио је 19.822.863.227 РСД (0,37% 

БДП), а према подацима Републичког завода за статистику 21.856.218.000 РСД буџетских средстава (0,4% 

БДП).  

 

 

 
 
 
 
 
 
Слика 9.2. Укупни буџетски издаци за 
истраживање и развој (ИР) у 2019. 
години према секторима (извор 
Саопштење ИР10_148, Републички 
завод за статистику 26. 6. 2020).   

 

У даљем тексту биће приказана анализа буџета за 2019. која се односила на финансирање:  

1. Програма истраживања 

2. Програм научноистраживачког рада САНУ и научноистраживачког рада Матице српске 

3. Унапређења капацитета људских ресурса 

4. Међународне научне сарадње 

5. Субвенција oргaнизaциjама корисницима буџетских средстава 

 

 

9.1.Финансирање програма истраживања  

 

Највећи удео у буџету Министарства просвете, науке и технолошког развоја у 2019 (75%) био је 

намењен је финансирању пројеката из програмске активности 0001, област основних истраживања (ОИ), 

област технолошког развоја (ТР) и пројекти интегралних и интердисциплинарних истраживања (ИИИ) 

(Слика 9.3).  

 

 

 

 

 

Слика 9.3. Удео финансирања пројеката сва 
три програма истраживања у укупном буџету  

у 2019. 

У 2019. години, у укупном износу од 15.215.460.630 РСД (+16% vs 2018. год), изузимајући дотације 

међународним организацијама од 360.843.264 РСД, финансирано је 15.749 истраживача (у 2018. 12.147 

истраживача) у оквиру 773 пројекта, од којих је 394 из области основних истраживања, 271 из области 

технолошког развоја и 108 пројеката интегралних и интердисциплинарних истраживања (укупно 

14.854.617.366 РСД). 

Финансирање пројеката је обухватало: 

75% 

25% 
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1. Накнаде за рад истраживача (РИ) ангажованих на пројектима (зараде истраживача) 

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. 

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. 

Највећи део средстава намењен за финансирање сва три програма истраживања утрошен је на 

финансирање средстава за накнаду за рад истраживача (10.549.802.409 РСД; 75,61%),  док је удео 

финансирања ДМТ 1 износио 17,98% (2.508.857.936 РСД), а удео ДМТ 2 само 6,41% (893.915.183 РСД, 

слика 9.4). 

  

Слика 9.4: Однос РИ, ДМТ 1 и ДМТ 2 у укупном 
финансирању сва три програма истраживања у 
2019. години. 

Слика 9.5: Дистрибуција средства за ДМТ 2 за 
период  2010–2019. 

Мада су зараде истраживача знатно мање од зарада истраживача истих профила у ЕУ и осталим 

развијеним земљама света, као и у субвенционисаним oргaнизaциjама кoрисницимa буџeтских срeдстaвa у 

РС,  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. Напомињемо да је удео 

средстава за ДМТ 2 у 2019. год. (6,41%, 893.915.183 РСД) опао у односу на 2018. год (7,59%, 946.951.514 

РСД), а да је истовремено повећан број финансираних истраживача: 15.749 (2019) vs. 14.321 (2018).  

Након значајног пада у финансирању ДМТ 2 у 2012. у периоду 2013–2017. године, дошло је до 

постепеног повећања у нивоу финансирања, а у 2018. је достигла деценијски максимум, а затим поново 

долази до пада финансирања ДМТ 2 у 2019. години (слика 9.5). 

 

Средства за ДМТ 2 у укупном износу од 893.915.183 РСД (смањење од 5,6% у односу на 2018) 

представљају само 6,41%  (слика 9.5) у оквиру укупног финансирања сва три програма истраживања у 

2018. години из буџета Министарства за просвету, науку и технолошки развој за 2019. 
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Слика 9.6: Удео ДМТ 2 сва три програма у укупном буџету за 2018.г. 

 

На основу података МПНТР закључујемо да је у Србији 2019. год. било финансирано на пословима 

истраживања и развоја 15.749 истраживача (12.147 у 2018. год), а пројекти су били финансирани са 

115.138 истраживач-месеци (112.111 у 2018. год). На основу података МПНТР укупна средства за ДМТ2, 

односно средства неопходна за рад на истраживању која подлежу опорезивању (око 20%) износила су 

893.915.183 РСД. Произлази да jе један истраживач просечно био финансиран са 7.764 РСД/месец (8% 

смањење vs. 2018), односно 353 РСД/дан (22 радна дана/месец) бруто или 282 РСД/дан нето у 2019.   

Овакав ниво финансирања је далеко од довољног да обезбеди основни ниво истраживања. Као и у 

прошлогодишњем извештају наглашавамо да постоји озбиљна претња да ће се у блиској будућности 

истраживачи суочити са престанком рада и прекидом у започетих истраживања, што може изазвати 

несагледиве штетне последице на даљи развој Републике Србије. 

Удео укупних буџетских средстава за истраживање и развој у БДП у 2019. години износио је 0,40% 

(повећање са 0,37% (2018), извор, Републички завод за статистику, 26. 6. 2019), при чему је само 6,41% од 

овог износа утрошено на финансирање ДМТ 2.  

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. Ове научне институције су у 2019. години биле финансиране у укупном износу од 

82.2 милиона динара. 

 

Финансирање научних и уметничких активности САНУ одвија се кроз Фонд САНУ за истраживања у 

науци и уметности, који је у 2019. години био финансиран у износу од 63,1 милиона динара (Слика 9.7). 

Већи део средстава Фонда утрошен је на финансирање академијских, одељењских,  индивидуалних и 

пројеката од стратешког интереса, 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 Галеријe ликовне и музичке уметности и  Галерије науке и 

технике САНУ. 

 

Рад Матице српске у 2019. години био је финансиран у износу од 17,2 милиона динара, а Библиотеке 

Матице српске у износу од 1,9 милиона динара (Слика 9.7). Средства намењена раду Матице српске, 

заједно са њеном Библиотеком, Галеријом и Издавачким центром, омогућили су овој установи да у  2019. 

оствари значајне резултате у области неговања језика, издаваштва, научноистраживачког рада, 

енциклопедистике, предавачке делатности и представљања нових резултата српске науке. 

 

Расподела средстава намењених раду САНУ и Матице српске у периоду између 2011. и 2019. године  

приказана је на Слици 9.7. 

 

 

93,59%

6,41%

2018

РИ, ДМТ 1 И ОСТАЛЕ 
НАМЕНЕ

ДМТ 2 СВА ТРИ 
ПРОГРАМА
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Слика 9.7 Средства намењена научном раду САНУ и Матице српске (у милионима динара) за период 2011–2019. 

 

Након драстичног смањења финансирања научноистраживачког рада ових институција у 2012. 

години, у 2018. и 2019. години дошло је до пораста износа намењених раду САНУ у односу на претходне 

године, али није достигнут ниво финансирања из 2011. године. Финансирање рада Матице српске и 

Библиотеке Матице српске u 2019. години остало је на приближно истом нивоу као и 2018. године.  

 

 

9.3. Финансирање унапређења капацитета људских ресурса 

 

Министарство унапређује научноистраживачки рад кроз финансирање четири додатна програма: 

1) Програм усавршавања кадрова за научноистраживачки рад; 
2) Програм подстицања и стипендирања младих и надарених за научноистраживачки рад;  
3) Програм набавке научне и стручне литературе из иностранства и приступа електронским научним 

и стручним базама података; 
4) Програм издавања научних публикација и одржавања научних скупова. 

 Дистрибуција средстава намењених финансирању ових програма за период 2010–2019. 

приказана је на Слици 9.8. Као што се са ове слике види, средства за Програм усавршавања кадрова за 

научноистраживачки рад драстично су смањена у 2014. години у односу на 2010 (смањење од око два 

пута) и незнатно су повећана током периода од 2017. до 2019. године, да би износ у 2019. (67.123.596 

динара) достигао ниво финансирања приближан финансирању у 2012. години. Драстичан пад у 

финансирању Програма подстицања и стипендирања младих и надарених за научноистраживачки 

рад који је започео током 2012. настављен је у периоду до 2017. године (смањење финансирања од око 

6.7 пута у 2016. у поређењу са 2010) да би током 2018. године дошло до повећања. Финансирање у 2019. 

години (износ 28.502.676 динара) поново је значајно смањено до нивоа финансирања приближног 2017. 

години. Овакав тренд и недовољно финансирање намењено младим и талентованим истраживачима 

директно доприноси „одливу мозгова“, који задобија размеру која озбиљно угрожава будућност 

истраживања и развоја РС. 

 

 Једино је Програм набавке научне и стручне литературе из иностранства и приступа 

електронским научним и стручним базама података имао пораст у финансирању током периода између 

2014. и 2018. године уз незнатни пад у 2019. години (износ 278.497.595. динара). 

 

Програм издавања научних публикација и одржавања научних скупова имао је стални пораст у 

финансирању од 2014. године и у 2019. достигао је износ од 112.572.666. динара. 
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Слика 9.8. Дистрибуција средстава у милионима динара намењених финансирању програма за унапређење 
капацитета људских ресурса за период 2010–2019. 

 

Износи који су у 2019. потрошени на финансирање четири програма у оквиру унапређења капацитета 

људских ресурса приказани су на Слици 9.9. 

 

 

 

 
Слика 9.9. Износи у динарима који су у 2019. потрошени на финансирање четири програма у оквиру унапређења 

капацитета људских ресурса 

 
 

Програм усавршавања кадрова за научноистраживачки рад обухватао је суфинансирање учешћа 

истраживача на научним скуповима у иностранству, учешће истраживача на састанцима радних тела 

научних скупова у иностранству, боравак гостујућих истраживача у Републици Србији по позиву, 

финасирање завршних израда докторских дисертација истраживача и стипендиста, као и последокторска 

усавршавања. 

За реализацију овог Програма током 2019. утрошено је 67.123.597. дин., а износи потрошени на 

неведене активности приказани су на Слици 9.10. 
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Слика 9.10. Износи у динарима који су у 2019. потрошени на финансирање активности Програма усавршавања 

кадрова 

 

Програм подстицања и стипендирања младих и надарених за научноистраживачки рад обухватао 

је суфинансирање материјалних трошкова укључивања стипендиста на пројекте Министарства, 

суфинансирање учешћа студената на мастер или докторским академским студијама на скуповима у земљи, 

иностранству и студијским боравцима у иностранству, суфинансирање учешћа стипендиста укључених на 

пројекте Министарства на скуповима у земљи, иностранству и студијским боравцима у иностранству, као 

и трошкове пријава и одбрана докторских дисетација стипендиста Министарства. За реализацију овог 

Програма током 2019. утрошено је 28.502.676 динара, од чега је 98% средстава утрошено на материјалне 

трошкове укључивања стипендиста на пројекте Министарства. Износи потрошени на наведене 

активности приказани су на Слици 9.11. 

 

 
 

 

Слика 9.11. Износи у динарима који су у 2019. потрошени на финансирање активности Програма подстицања и 

стипендирања младих и надарених за научноистраживачки рад 

 

За реализацију Програма набавке научне и стручне литературе из иностранства и приступа 

електронским научним и стручним базама података, којим се обезбеђује и оптимална видљивост 



95 

домаћих научнотехнолошких истраживања, током 2019. утрошено је 278.497.595 динара, при чему је 

највећи део ових средстава (95%) утрошен на набавку научне и стручне литературе (Слика 9.12), а 

мањи део (5%) утрошен је на финансирање националног цитатног индекса и библиометријску 

анализу часописа. 
 

 
 

 

Слика 9.12. Износи у динарима који су у 2019. потрошени на финансирање активности Програма набавке научне 

и стручне литературе и приступа базама података 

 

Програм издавања научних публикација и одржавања научних скупова обухватио је 

суфинансирање издавања научних часописа у РС, издавање монографија у РС, одржавање научних скупова 

у РС, као и финасирање колективних чланарина у међународним научним удружењима. За реализацију 

овог Програма током 2019. утрошено је 112.572.666 динара, а износи потрошени на поједине активности 

приказани су на Слици 9.13. 
 

 
 

Слика 9.13. Износи у динарима који су у 2019. потрошени на финансирање активности Програма издавања 
научних публикација и одржавања научних скупова 

 

9.4. Финансирање међународне научне сарадње 

 

У оквиру реализације Програма међународне научне сарадње од значаја за РС, на који је у току 

2019. утрошено 82.259.627 динара, истраживачи из Србије остварили су значајну међународну сарадњу у 

оквиру билатералних и мултилатералних пројеката и акција. Интензивна сарадња одвијала се путем 

билатералних програма који су у 2019. години финансирани из буџета Министарства, у износу од 

37.275.351 динара. У оквиру овог Програма током 2019. финансирани су и ЕУРЕКА пројекти (износ 

41.459.378 динара), Пројекат SEE-ERA.NET/SEE-ERA.NET+(ERACAPS, SAFERA,ERA.NET RUS) 
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(износ 1.181.400 динара), као и COST активности (износ 400.000 динара). Из буџета Министарства 

финансирана је и организација скупова и састанака у земљи и региону (износ 867.329 динара), као и 

учешће представника Србије на радним састанцима, стручним форумима и у научним комитетима 

у иностранству (износ 190.795 динара) (Слика 9.14). 

 

  
Слика 9.14. Износи у динарима који су у 2019. потрошени на финансирање активности Програма међународне 

сарадње 

 

У оквиру реализације међународне сарадње, током 2019. финансиране су и дотације међународним 

организацијама у укупном износу од 360.843.264 динара, укључујући дотацију за ЦЕРН (износ 

336.427.069 динара), дотације за ДУБНА и ФУЛБРАЈТ (износ 21.063.530 динара), као и остале дотације 

које укључују дотације ЕУРЕКА, WISE, ICEGEB, ESS-European и Social Survey (износ 3.352.665 динара).  

 

На слици 9.15 приказани су дотације на које су потрошени износи током 2019. године. 
 
 

 
 

Слика 9.15. Износи у динарима који су у 2019. потрошени на дотације међународним организацијама 

 

9.5. Субвенције за финансирање организација корисника буџетских средстава  

 

Средства из буџета Министарства користе се и за уплате субвенција јавним нефинансираним предузећима 

и организацијама кoрисницима буџeтских срeдстaвa, и то као: 

1) подршка раду Јединице за управљање пројектима (JУП) у јавном сектору; 

2) подршка раду Цeнтра зa прoмoциjу нaукe;  

3) подршка раду предузећа и организација у области нуклеарне сигурности (JП „Нуклeaрни oбjeкти 

Србиje”);  

4) подршка раду Фoнда зa инoвaциoну дeлaтнoст;  

5) подршка раду Научно-технолошког парка Београд; 

6) подршка раду Фонда за науку. 
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У току 2019. организацијама корисницима ових буџетских средстава исплаћене су субвенције у укупној 

вредности од 2.009.000.000 динара, а удео финансирања појединачних организација у финансирању 

приказан је на Слици 9.16. 

 

 
Слика 9.16. Расподела средстава у динарима потрошених у 2019. години за субвенције јавним предузећима и 

организацијама. 
 

Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд 

За подршку раду Јединице за управљање пројектима (ЈУП) у јавном сектору д.о.о Београд у 2019. 

години из буџета МПНТР издвојено је 70 милиона динара. Подаци приказани на слици Слици 9.17 односе 

се на трошкове финансиране из добијених средстава МПНТР, а детаљан приказ рада и финансирања дат је 

у поглављу Јединица за управљање пројектима – ЈУП. 

 

 
 

Слика 9.17: Износ у милионима динара који је током 2019. године издвојен за подршку раду Јединице за 
управљање пројектима (ЈУП) у јавном сектору д.о.о Београд 

 

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 РС. За подршку раду 

ЦПН у 2019. из буџета МПНТР издвојен је 101 милион динара. Подаци приказани на Слици 9.18 односе 

се на трошкове финансиране из средстава добијених од стране Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја у 2019. години. 
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Слика 9.18: Износ у милионима динара који је током 2019. издвојен за подршку раду Центра за промоцију науке 

 

Јавно предузеће „Нуклеарни објекти Србије”  

 

Jaвнo прeдузeћe „Нуклeарни oбjeкти Србиje” oснoвaлa je Влaдa Рeпубликe Србиje, кao oкoсницу и 

oслoнaц нуклeaрнe рaдијaциoнe бeзбeднoсти и сигурнoсти грaђaнa, oбjeкaтa и читaвe држaвe Србиje. За 

финансирање рада овог предузећа у 2019. из буџета МПНТР издвојено је 210 милиона динара. Подаци 

приказани на Слици 9.19 односе се само на финансирање из средстава добијених од стране МПНТП у 2019. 

години. 

 

 
 

Слика 9.19: Износ у милионима динара који је током 2019. издвојен за подршку раду ЈП „Нуклeарни oбjeкти 
Србиje”. 

 

 

Фонд за иновациону делатност  

 
Фонд за иновациону делатност Републике Србије је посебно правно лице основано Законом о 

иновационој делатности („Службени гласник РС“, бр. 110/05, 18/10 и 55/13) које обавља послове у вези са 

финансирањем припреме, реализације и развоја програма, пројеката и других активности у области 

спровођења иновационе политике. Фонд је једина државна организација специјализована примарно за 

пружање подршке иновационој делатности и управљање финансијским средствима за подстицање 

иновација. Фонд има за циљ да унапређује везе између науке, технологије и привреде и доприноси 

подстицању развоја иновативног предузетништва. 

 

У складу са Законом, Фонд остварује приход из средстава буџета Републике Србије, као и из других 

извора. За подршку раду Фонда у 2019. из буџета МПНТР издвојено је 1.092 милиона динара. Током 2019. 

за програме финансирања иновационе делатности које имплементира Фонд за иновациону делатност – 

Програм суфинансирања иновација и друге програме финансирања утрошено је 504 милиона динара.  
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Подаци приказани на Слици 9.20 односе се на трошкове Фонда финансиране из средстава добијених 

од стране Министарства у 2019. години. 

 

 
 

Слика 9.20: Износи у милионима динара који су током 2019. издвојени за подршку раду 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. 6. 2015, а прва 

апропријација МПНТР за 2015. годину у износу од 5.316.154 уплаћена је 30. 9. 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, умрежавање и 

стимулисање раста економије засноване на знању кроз повезивање привреде и науке. Укупно реализовани 

приходи у 2019. години износе 124.366.488 динара. У току 2019. за подршку раду Научно-технолошког 

парка Београд издвојена су буџетска средства у износу од 36. милиона динара. Сопствени приходи у 

структури укупних прихода учествују са 57%. Подаци приказани на Слици 9.21 односе се на трошкове 

Научно-технолошког парка Београд финансиране из средстава добијених од стране МПНТР у 2019. 

години. 

 

 

 
 

Слика 9.21: Износи у милионима динара који су током 2019. издвојени за подршку раду Научно-технолошког 
парка Београд 

 

 

Фонд за науку Републике Србије 
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Оснивач Фонда за науку је Република Србија. Оснивање Фонда за науку РС уређено је Законом о Фонду 

за науку Републике Србије („Службени гасник РС“, број 95/18) у циљу обезбеђивања услова за 

континуирани развој научноистраживачких и развојних активности у РС, неопходних за напредак друштва 

заснованог на знању. Фонд за науку је стекао својство правног лица 12. марта 2019. године уписом у 

судски регистар. Фонд за науку обавља послове у вези са финансирањем припреме, реализације и развоја 

програма, пројеката и других активности у области спровођења научноистраживачке политике. 

 

Средства за оснивање и рад Фонда за науку обезбеђују се из буџета РС и из других извора, у складу са 

чланом 7 Закона о Фонду за науку РС. Финансијска средства Фонда у 2019. години обезбеђена су у складу 

са Законом о буџету РС за 2019. годину, у износу 500.000.000 динара, чији се распоред и коришћење врши 

по посебном акту Владе. На основу потписаног Финансијског уговора, Министарство је у 2019. години 

Фонду у целости уплатило износе намењене оперативном буџету и програмима финансирања које 

имплементира Фонд, у износу од 500.000.000 динара, укључујући оперативне и програмске трошкове. 

Подаци приказани на Слици 9.22 односе се на трошкове финансиране из средстава добијених од стране 

Министарства у 2019. години. 

 

 
 

Слика 9.22: Износи у милионима динара који су током 2019. издвојени за подршку раду Фонда за науку 

 

 

Од укупног уплаћеног износа, Фонд је у 2019. години реализовао укупно 51.328.839 динара, што 

представља оперативне трошкове Фонда. За реализацију програма у 2019. години издвојено је 

447.326.480 динара, и то за ПРОМИС 287.595.680 динара, за Програм развоја у области вештачке 

интелигенције 96.061.200 динара и за Програм сарадње српске науке са дијаспором 63.669.600 динара 

(Слика 9.23). Ова средства нису утрошена, већ су закључком Владе 401-12649/2019 од 20. 12. 2019. године 

пренета у 2020. годину. 

 

 
 

Слика 9.23. Расподела средстава у динарима намењених реализовању програма у 2019. години 

 

 

 

Сумарни приказ 
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На Слици 9.24 дат је сумарни приказ извршења буџета МПНТР за 2017, 2018. и 2019. годину за 

активности које су анализиране у овом Извештају. Приказани си износи потрошени на наведене ставке, са 

опадајућим износима по појединачним ставкама.  

 

 

 
 

 

 
 

Слика 9.24: Износи који су у 2017, 2018. и 2019. потрошени, приказани по опадајућим износима.  
 

Извори: 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја: Сања Павловић, руководилац Групе за праћење 

рада и пословања организација корисника буџетских субвенција и средстава међународних кредита; 

Мирјана Миљојчић, шеф Одсека, Сектор за финансије, Одсек за припрему и извршење програмског 

буџета и буџетско рачуноводство у области науке. Републички завод за статистику, Сунчица Стефановић 

Шестић, руководилац статистике образовања, науке и културе. 
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УЧЕСНИЦИ У ПРИПРЕМИ ИЗВЕШТАЈА 

  

Редактор – академик Зоран В. Поповић, председник Националног савета за научни и технолошки 

развој. 

Аналитика – др Марина Соковић, в.д. помоћника министра за науку; др Сашa Лазовић, в.д. помоћника 

министра за технолошки развој, трансфер технологија и иновациони систем; академик Зоран В. Поповић, 

Национални савет за научни и технолошки развој и аналитичка служба Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја: Андријана Ивановић, Војислав Стефановић, Викторија Подбој, Јасмина Грубин.  

Програми из области иновационе делатности – Владимир Обрадовић, Ђорђе Лазић и др Небојша 

Нешковић, Национални савет за научни и технолошки развој.  

Унапређење капацитета људских ресурса  – др Владимир Панић, Национални савет за научни и 

технолошки развој. 

Међународна научна сарадња – проф. др Виктор Недовић, в.д. помоћника министра за међународну 

сарадњу; мр Светлана М. Богдановић, саветник у Министарству просвете, науке и технолошког развоја; др 

Небојша Нешковић (ЦЕРН), Национални савет за научни и технолошки развој. 

Институције, тела и организације које се старају о науци – Радмила Скокић, Министарство 

просвете, науке и технолошког развоја; Фонд за науку Републике Србије – др Милица Ђурић-Јовичић, в.д. 

директора Фонда, Српска академија науке и уметности (САНУ) – академик Зоран В. Поповић, председник 

Националног савета за научни и технолошки развој; Матица српска – проф. др Драган Станић, Национални 

савет за научни и технолошки развој; Центри изузетних вредности – проф. др Александар Ђукић, 

Национални савет за научни и технолошки развој; Јединица за управљање пројектима (ЈУП), академик 

Богдан Шолаја, Национални савет за научни и технолошки развој; Комисија за стицање научних звања- др 

Ђурђица Јововић, председник Комисије; Одбор за акредитацију научноистраживачких организација – 

академик проф. др Нинослав Стојадиновић, председник Одбора; ЈП Нуклеарни објекти Србије – др 

Небојша Нешковић, Национални савет за научни и технолошки развој; Центар за промоцију науке – проф. 

др Александар Ђукић, Национални савет за научни и технолошки развој. 

Информације у вези са националним репозиторијумом докторских дисертација (NaRDUS) – 

Биљана Косановић, Рачунски центар Универзитета у Београду (БУ).  

Финансије – академик Милена Стевановић и академик Богдан Шолаја, Национални савет за научни и 

технолошки развој, проф. др Владимир Поповић; државни секретар; др Сашa Лазовић, в.д. помоћника 

министра за технолошки развој, трансфер технологија и иновациони систем; Сања Павловић, руководилац 

групе за праћење рада и пословања организација корисника буџетских субвенција и средстава 

међународних кредита; Сунчица Стефановић Шестић, руководилац статистике образовања, науке и 

културе, Републички завод за статистику.  
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Прилог 1. Домаћи научни часописи који се издају у Републици Србији у 2019. години8 

Редни број ISSN Часопис 

1 1451-1053 ABC - časopis urgentne medicine 

2 0354-9542 Acta agriculturae Serbica 

3 1451-1134 Acta clinica 

4 0354-9410 Acta entomologica Serbica 

5 0351-6083 Acta facultatis medicae Naissensis 

6 0354-4311 Acta herbologica 

7 0352-7840 Acta historiae medicinae, stomatologiae, pharmaciae, medicinae veterinae 

8 0365-4478 Acta medica Medianae 

9 1450-7188 Acta periodica technologica 

10 0351-7217 Acta rheumatologica Belgradensia 

11 0352-5252 Acta stomatologica Naissi 

12 0567-8315 Acta veterinaria 

13 2406-2529 Administracija i javne politike 

14 2406-2979 Advanced Technologies 

15 2620-0325 Advanced Technologies and Materials 

16 0350-5928 Agroekonomika 

17 0351-2037 Aktuelno u praksi: bilten za stručna pitanja u fizičkoj kulturi 

18 2217-2181 Almanah Instituta Konfucije 

19 0350-2120 Anali Ekonomskog fakulteta, Subotica 

20 0522-8468 Anali Filološkog fakulteta 

21 0003-2565 Anali Pravnog fakulteta u Beogradu 

22 0354-5415 Andragoške studije 

23 1452-7243 Antropologija 

24 0352-4825 Apollinem medicum et Aesculapium 

25 2466-4677 Applied Engineering Letters 

26 2466-5401 Applied Mathematics and Computer Science 

27 0354-7310 Archive of Oncology 

28 1820-6328 Arhaika 

29 1820-0958 ARHE 

30 0351-2819 Arheografski prilozi 

31 1452-7448 Arheologija i prirodne nauke 

32 0354-6055 Arhitektura i urbanizam 

33 1450-9733 Arhiv 

34 1820-9955 Arhiv veterinarske medicine 

35 0004-1963 Arhiv za farmaciju 

36 2217-9666 Art+Media 

37 2406-3134 Artefact 

38 2217-8813 Azijske sveske 

                                                 
8Зборник Матице српске за класичне студије није уврштен у списак научних часописа због евидентног закашњења 
у објављивању. Статус часописа није нимало споран због његове несумњиве вредности, успешне међународне 
сарадње и објективног значаја за српску научну заједницу. 
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Редни број ISSN Часопис 

39 0351-0212 Bakar 

40 0350-7653 Balcanica 

41 2335-0245 Balkan Journal of Dental Medicine 

42 2406-1190 Balkanske sinteze 

43 0350-5952 Balneoclimatologia 

44 1451-4354 Bankarstvo 

45 0353-9008 Baština 

46 1821-3138 Belgrade: English Language and Literature Studies 

47 0354-8759 Beogradska defektološka škola 

48 2217-4338 Beogradski istorijski glasnik 

49 2466-4448 Bezbednosni forum 

50 0409-2953 Bezbednost 

51 0006-1816 Bibliotekar 

52 0354-6160 Biljni lekar 

53 2334-6590 Biologia Serbica 

54 2217-4478 Biologica Nyssana– Journal of Biological Sciences 

55 1450-9156 Biotechnology in Animal Husbandry 

56 2217-2769 Bizinfo 

57 0006-5714 Bogoslovlje 

58 1821-2158 Botanica Serbica 

59 1451-2386 Bratstvo 

60 1820-9521 Bulletin of the Natural History Museum in Belgrade 

61 2620-1895 Chemia Naissensis 

62 1451-9372 Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly / CICEQ 

63 2217-5555 Čitalište 

64 2217-4958 Civitas 

65 2466-541X CM :Communication and Media 

66 1452-0729 Computers and Ecological Engineering 

67 2466-4774 Contemporary agriculture (ranije Savremena poljoprivreda) 

68 2217-219X Crimen 

69 1820-2446 Crkvene studije 

70 2560-6018 Decision Making: Applications in Management and Engineering 

71 1820-4244 Demografija 

72 0350-5286 Detinjstvo 

73 0354-7140 DIT: Društvo, Istraživanje, Tehnologije 

74 2334-9476 Dositejev vrt 

75 0354-3285 Ecologica 

76 1821-2573 Economic Analysis 

77 2217-5458 Ekonomija: teorija i praksa 

78 0350-137X Ekonomika 

79 2560-421X Ekonomika održivog razvoja 

80 0352-3462 Ekonomika poljoprivrede 

81 0353-443X Ekonomika preduzeća 
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Редни број ISSN Часопис 

82 2217-6217 Ekonomske ideje i praksa 

83 0353-8648 Ekonomske teme 

84 0013-3264 Ekonomski anali 

85 1450-863x Ekonomski horizonti 

86 2217-8821 Ekonomski izazovi 

87 1450-7951 Ekonomski pogledi 

88 1452-4457 Ekonomski signali 

89 0354-9135 Ekonomski vidici 

90 2334-9662 ELTA Journal 

91 0351-2665 Engrami 

92 0350-9648 Erozija 

93 2334-9050 ESP Today 

94 0353-1589 Etnoantropološki problemi 

95 1821-3723 Etnološko– antropološke sveske 

96 2560-5623 European Journal of Human Security 

97 2560-4961 European Project Management Journal 

98 2217-8198 Évkönyv 

99 2334-7597 Evropska revija za pravo osiguranja 

100 1451-3188 Evropsko zakonodavstvo 

101 1821-3480 Exercise and Quality of Life 

102 2334-718X FBIM Transactions 

103 1857-6060 Filološke studije 

104 0015-1807 Filološki pregled 

105 0353-5738 Filozofija i društvo 

106 0350-106X Filozofske studije 

107 0353-3891 Filozofski godišnjak 

108 0015-2145 Finansije 

109 0350-3828 Fizička kultura 

110 0354-6640 Flogiston 

111 1451-2092 FME Transactions 

112 2560-4414 Folkloristika 

113 2217-5369 Food and Feed Research 

114 0354-4605 FU: Architecture and Civil Engineering 

115 1820-6417 FU: Automatic Control and Robotics 

116 0354-4699 FU: Economics and Organization 

117 0353-3670 FU: Electronics and Energetics 

118 1450-5517 FU: Law and Politics 

119 0354-4702 FU: Linguistics and Literature 

120 0352-9665 FU: Mathematics and Informatics 

121 0354-2025 FU: Mechanical Engineering 

122 0354-2017 FU: Medicine and Biology 

123 1820-8495 FU: Philosophy, Sociology, Psychology and History 

124 1451-740X FU: Physical Education and Sport 
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Редни број ISSN Часопис 

125 2466-2887 FU: Visual Arts and Music 

126 0354-804X FU: Working and Living Environment Protection 

127 0354-4656 FU:Physics,Chemistry and Technology 

128 1821-410x Functional Analysis, Approximation and Computation 

129 1451-2203 Genero 

130 0354-8724 Geographica Pannonica 

131 0350-0608 Geološki anali Balkanskog poluostrva 

132 2334-8119 Geonauka 

133 2560-5704 Gerontologija 

134 0017-0933 Glasnik Advokatske komore Vojvodine 

135 1820-7936 Glasnik Antropološkog društva Srbije 

136 0350-0861 Glasnik Etnografskog instituta SANU 

137 1450-8915 Glasnik Narodne biblioteke Srbije 

138 1450-8176 Glasnik prava 

139 0352-5678 Glasnik Srpskog arheološkog društva 

140 0350-3593 Glasnik Srpskog geografskog društva 

141 0353-4537 Glasnik Šumarskog fakulteta 

142 1820-6700 Godišnjak Fakulteta političkih nauka 

143 1452-5917 Godišnjak Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja 

144 1821-150X Godišnjak Fakulteta za bezbednost 

145 0374-0730 Godišnjak Filozofskog fakulteta, Novi Sad 

146 1451-7817 Godišnjak Istorijskog arhiva grada Novog Sada 

147 1820-5305 Godišnjak Katedre za srpsku književnost sa južoslovenskim književnostima 

148 2466-3905 Godišnjak Pedagoškog fakulteta u Vranju 

149 0354-5318 Godišnjak za društvenu istoriju 

150 1451-5407 Godišnjak za psihologiju 

151 1451-9739 Godišnjak za sociologiju Filozofskog fakulteta u Nišu 

152 2334-6922 Godišnjak za srpski jezik 

153 0434-300X Građa za proučavanje spomenika kulture Vojvodine 

154 2217-8139 Građevinski materijali i konstrukcije 

155 2334-6477 Halo 194 

156 2334-6566 Harmonius 

157 1018-1806 Helia 

158 0367-598X Hemijska industrija 

159 0440-6826 Hemijski pregled 

160 0350-9079 Hid 

161 2334-9492 Hospital Pharmacology 

162 0018-6872 Hrana i ishrana 

163 2560-3841 Humanistika 

164 0350-2430 Hungarológiai Közlemények 

165 0354-6829 IMK-14 

166 0350-0373 Industrija 

167 1451-4397 Info M 
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Редни број ISSN Часопис 

168 1450-9687 Infoteka 

169 2334-8003 Inicijal: časopis za srednjovekovne studije 

170 0352-2334 Inovacije u nastavi 

171 2217-656X Inspirium 

172 1451-3749 Integritet i vek konstrukcija 

173 2217-4893 Interkulturalnost 

174 1800-6450 International Journal for Quality Research 

175 2217-544x International Journal for Trafic and Transport Engineering (IJTTE ) 

176 2334-847x 
International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education 
(IJCRSEE) 

177 2217-5504 International Journal of Economics and Law 

178 2217-2661 International Journal of Industrial Engineering and Management 

179 2217-9739 International Review 

180 2457-5585 Ishodišta 

181 0352-3160 Istorija 20. veka 

182 0352-2822 Istorijska baština 

183 0350-0802 Istorijski časopis 

184 0350-2112 Istraživanja 

185 0353-4766 Italica Belgradensia 

186 0350-5421 Izgradnja 

187 0354-9720 Jezik danas 

188 1450-8109 Journal of Agricultural Science 

189 1451-4117 Journal of Applied Engineering Science 

190 2334-9638 Journal of Engineering Management and Competitiveness (JEMC) 

191 2217-379X Journal of Graphic Enginering and Design 

192 2466-3603 Journal of Mechatronics, Automation and Identification Technlogy (JMAIT) 

193 1452-8258 Journal of Medical Biochemistry 

194 1450-5339 Journal of Mining and Metallurgy, Section B: Metallurgy 

195 1450-5959 Journal of Mining and Metallurgy, Section A: Mining 

196 2334-735x Journal of Process Management 

197 1821-4932 Journal of Production Engineering 

198 2217-995x Journal of Regional Security 

199 2334-9182 Journal of Teaching English for Specific and Academic Purposes 

200 1820-6530 Journal of the Serbian Society for Computational Mechanics 

201 1821-1283 Journal of Womens Entrepreneurship and Education 

202 1821-4487 Journal on Processing and Energy in Agriculture 

203 2466-2623 Journal Resuscitatio Balcanica 

204 0350-185X Južnoslovenski filolog 

205 0350-1426 Klimatizacija, grejanje, hlađenje 

206 2217-7809 Knjiženstvo 

207 0350-6428 Književna istorija 

208 0454-0689 Književnost i jezik 

209 2334-6396 KOM - časopis za religijske nauke 
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Редни број ISSN Часопис 

210 2217-4257 Komunikacija i kultura 

211 2560-3205 Komunikacije, mediji, kultura 

212 0454-3556 Koraci 

213 1450-9628 Kragujevac Journal of Mathematics 

214 1450-9636 Kragujevac Journal of Science 

215 0023-5164 Kultura 

216 1820-4589 Kultura polisa 

217 0455-6224 Lekovite sirovine 

218 0459-1070 Leskovački zbornik 

219 0025-5939 Letopis Matice srpske 

220 0546-8264 Letopis naučnih radova Poljoprivrednog fakulteta 

221 0350-4158 Létünk (Stvarnost) 

222 1820-0869 Limes plus 

223 1450-9083 Lingvističke aktuelnosti 

224 1450-8338 Lipar 

225 1450-6645 Lucida intervalla 

226 1821-1259 Machine Design 

227 1820-0222 Management 

228 0354-3471 Marketing 

229 0025-5165 Matematički vesnik 

230 0352-7786 Materia medica 

231 1450-5932 Mathematica Moravica 

232 1821-1585 MD - Medical data 

233 2466-4812 Meat Technology 

234 1451-124X Medicina danas 

235 0350-1221 Medicinski časopis 

236 1821-1925 
Medicinski glasnik Specijalne bolnice za bolesti štitaste žlezde i bolesti metabolizma 
"Zlatibor" 

237 0369-1527 Medicinski podmladak 

238 0025-8105 Medicinski pregled 

239 0543-3657 Međunarodna politika 

240 0025-8555 Međunarodni problemi 

241 1820-3159 Megatrend revija 

242 2620-0279 Menadžment u hotelijerstvu i turizmu 

243 0350-5650 Mešovita građa 

244 2334-7171 MEST Journal 

245 2217-8961 Metalurgical and Materials Engineering 

246 0354-9801 Metodička teorija i praksa 

247 2217-415x Metodički vidici 

248 1450-5835 Mikrotalasna revija 

249 2334-8836 Mining and Metallurgy Engineering 

250 1450-9792 Mitološki zbornik 

251 1450-5304 Mobility and Vehicle Mechanics 
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252 2217-4540 Módszertani közlöny 

253 1452-2691 Mokranjac 

254 1451-1274 Museion: godišnjak Gradskog muzeja Subotica 

255 0354-9313 Muzički talas 

256 1450-9814 Muzikologija 

257 2406-1840 Nacionalna bezbednost 

258 1820-4996 Nacionalni interes 

259 1450-605X Nasleđe 

260 1820-1768 Nasleđe (Kragujevac) 

261 0547-3330 Nastava i vaspitanje 

262 2619-998X 
Naučne publikacije Državnog Univeziteta u Novom Pazaru - Serija B: Društvene i 
humanističke nauke 

263 0351-9066 Naučni sastanak slavista u Vukove dane 

264 2335-0792 Nauka i društvo 

265 0354-8872 Nauka, bezbednost i policija 

266 0354-818X New Sound 

267 0353-7129 Norma 

268 1450-5444 Novi Sad Journal of Mathematics 

269 0351-3017 Novopazarski zbornik 

270 0351-3610 Nový život 

271 0350-9397 Numizmatičar 

272 1450-9407 Obrazovna tehnologija 

273 2217-401X Oditor 

274 2683-3654 Održivi razvoj 

275 0351-9171 Onomatološki prilozi 

276 0354-7132 Opšta medicina 

277 1452-595X Panoeconomicus 

278 0031-3807 Pedagogija 

279 0553-4569 Pedagoška stvarnost 

280 1451-6373 Peščanik 

281 1820-3949 Pesticidi i fitomedicina 

282 1451-5342 Philologia 

283 1821-3332 Philologia mediana 

284 1451-3455 Philotheos 

285 0554-1956 Pirotski zbornik 

286 0354-2904 Podzemni radovi 

287 2232-9641 Politeia 

288 1451-4281 Politička revija 

289 2217-561x Političke perspektive 

290 2217-7000 Politički život 

291 2334-959x Politika nacionalne bezbednosti 

292 1820-6581 Politikologija religije 

293 0554-5587 Poljoprivredna tehnika 
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294 1820-2411 PONS - medicinski časopis 

295 1820-6859 Poslovna ekonomija 

296 2620-1674 Pravni horizonti 

297 2217-2815 Pravni zapisi 

298 0350-0500 Pravni život 

299 0352-3713 Pravo – teorija i praksa 

300 0354-3501 Pravo i privreda 

301 0350-8773 Praxis medica 

302 1820-0109 Pregled Nacionalnog centra za digitalizaciju 

303 2466-3247 Preventivna pedijatrija 

304 0351-8892 Prevodilac 

305 0555-1137 Prilozi proučavanju jezika 

306 0350-6673 Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor 

307 1451-7124 Primenjena lingvistika 

308 1821-0147 Primenjena psihologija 

309 0352-678X Procesna tehnika 

310 0350-2538 Psihijatrija danas 

311 0048-5705 Psihologija 

312 0352-7379 Psihološka istraživanja 

313 0350-1302 Publications de l'Institut Mathématique 

314 0478-9733 Put i saobraćaj 

315 1821-0538 Racionalna terapija 

316 1450-6114 Računovodstvo 

317 1450-5800 Radno i socijalno pravo 

318 1821-3944 Ratarstvo i povrtarstvo 

319 1821-0686 Reči 

320 1820-7480 Reciklaža i održivi razvoj 

321 2466-4367 Reforesta 

322 1451-8759 Religija i tolerancija 

323 2406-2006 Research in pedagogy 

324 0486-6096 Review of International Affairs 

325 2683-443X Revija Kopaoničke škole prirodnog prava 

326 1450-7986 Revija za evropsko pravo 

327 1820-2969 Revija za kriminologiju i krivično pravo 

328 1450-7005 Revizor 

329 2560-3612 Rusinistični studiï / Ruthenian Studies 

330 1450-9148 Sabornost 

331 2217-7124 Safety Engineering 

332 1452-662X Sanamed 

333 0354-4346 Saopštenja (Republički zavod za zaštitu spomenika kulture Beograd) 

334 0350-2953 Savremena poljoprivredna tehnika 

335 0036-5734 Scena 

336 2217-5539 Sci. Publ. State Univ. Novi Pazar, Ser. A Appl. Math. Inform. Mech. 
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337 1820-0206 Scientific Technical Review 

338 0354-5881 Selekcija i semenarstvo 

339 1821-3952 Serbian Architectural Journal 

340 2217-7744 Serbian Journal of Anesthesia and Intensive Therapy 

341 1821-0902 Serbian Journal of Dermatology and Venereology 

342 1451-4869 Serbian Journal of Electrical Engineering 

343 2466-4693 Serbian Journal of Engineering Management 

344 1820-8665 Serbian Journal of Experimental and Clinical Research 

345 2466-3549 Serbian Journal of Geosciences 

346 1452-4864 Serbian Journal of Management 

347 2217-5210 Serbian Studies Research 

348 0354-8422 Sestrinska reč 

349 2217-902x Sinteze 

350 1451-6551 Škola biznisa 

351 1450-5061 Slavistika 

352 2466-555X Slovenika 

353 0354-401X Socijalna misao 

354 0038-0091 Socijalna politika 

355 2217-7558 Socioeconomica 

356 0038-0318 Sociologija 

357 0085-6320 Sociološki pregled 

358 1450-569X Spatium 

359 1452-7367 Specijalna edukacija i rehabilitacija 

360 1451-3676 Spomenica Istorijskog arhiva Srem 

361 1821-2077 Sport - nauka i praksa 

362 2335-0539 Sport i biznis 

363 1821-4835 Srce i krvni sudovi 

364 0354-5989 Srpska politička misao 

365 2217-5687 Srpske studije 

366 0370-8179 Srpski arhiv za celokupno lekarstvo 

367 0354-9259 Srpski jezik - studije srpske i slovenske 

368 0038-982X Stanovništvo 

369 0350-0241 Starinar 

370 0039-1743 Stomatološki glasnik Srbije 

371 1451-3439 Stomatološki informator 

372 0039-2138 Strani pravni život 

373 1821-3448 Strategic Management 

374 0350-1752 Šumarstvo 

375 1821-1046 Sustainable Forestry: Collection 

376 0352-0862 Sveske Zadužbine Ive Andrića 

377 1451-9976 Sveske, Pančevo 

378 1450-6734 Svet polimera 

379 1451-7841 Svet rada 
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380 0354-9690 Tanulmányok 

381 1451-4966 Teaching of Mathematics 

382 0351-7500 Teatron 

383 1451-1975 Tehnička dijagnostika 

384 0040-2176 Tehnika 

385 0040-2389 Tekstilna industrija 

386 1821-3251 TELFOR Journal 

387 0353-7919 Teme 

388 1450-6637 Temida 

389 0497-2597 Teološki pogledi 

390 0350-218X Termotehnika 

391 2406-2588 The European Journal of Applied Economics 

392 1450-7226 The University thought: Publication in natural sciences 

393 1450-5584 Theoretical and Applied Mechanics 

394 0351-2274 Theoria 

395 0350-2899 Timočki medicinski glasnik 

396 1452-9467 TIMS Acta 

397 0354-6497 Tokovi istorije 

398 1451-3757 Tokovi osiguranja 

399 0563-9034 Topola 

400 0354-9496 Traktori i pogonske mašine 

401 2334-816x Trendovi u poslovanju 

402 0354-8996 Tribology in Industry 

403 0354-3099 Turističko poslovanje 

404 1450-6661 Turizam 

405 2466-2801 Učenje i nastava 

406 0352-2253 Učitelj 

407 0351-9503 Uljarstvo 

408 1451-3870 Univerzitetska misao - časopis za nauku, kulturu i umjetnost, Novi Pazar 

409 1451-673X Uzdanica 

410 0350-8390 Užički zbornik 

411 0350-2457 Veterinarski glasnik 

412 1820-5054 Voćarstvo 

413 0350-5049 Voda i sanitarna tehnika 

414 0350-0519 Vodoprivreda 

415 0042-8426 Vojno delo 

416 0042-8442 Vojno-istorijski glasnik 

417 0042-8450 Vojnosanitetski pregled 

418 0042-8469 Vojnotehnički glasnik 

419 2217-5547 Water Research and Management 

420 2683-4693 Western Balkan Journal of Agricultural Economics and Rural Development 

421 0354-0243 YUJOR 

422 2334-7082 Zapisi: godišnjak Istorijskog arhiva Požarevac 
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423 0372-9966 Zapisnici Srpskog geološkog društva 

424 0372-7866 Zaštita bilja 

425 0351-9465 Zaštita materijala 

426 0514-5899 Zaštita prirode 

427 0354-7965 Zavarivanje i zavarene konstrukcije 

428 2334-8666 Zbornik Akademije umetnosti 

429 0350-2694 Zbornik Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja 

430 0579-6431 Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja 

431 0352-5732 Zbornik Matice srpske za društvene nauke 

432 0352-5724 Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistku 

433 0352-5716 Zbornik Matice srpske za istoriju 

434 0543-1220 Zbornik Matice srpske za književnost i jezik 

435 0352-6844 Zbornik Matice srpske za likovne umetnosti 

436 0352-4906 Zbornik Matice srpske za prirodne nauke 

437 0352-9738 Zbornik Matice srpske za scenske umetnosti i muziku 

438 0352-5007 Zbornik Matice srpske za slavistiku 

439 0522-8328 Zbornik Muzeja primenjenih umetnosti 

440 0352-2474 Zbornik Narodnog muzeja – serija: arheologija 

441 0354-1320 Zbornik naučnih radova Instituta PKBAgroekonomik 

442 2466-5207 Zbornik odseka za pedagogiju 

443 0354-6543 Zbornik Pravnog Fakulteta u Prištini 

444 1452-0133 Zbornik radova Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo 

445 1450-5681 Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti 

446 0350-428X Zbornik radova Fakulteta tehničkih nauka 

447 0354-3293 Zbornik radova Filozofskog fakulteta Univerziteta u Prištini 

448 1450-7552 Zbornik radova Geografskog fakulteta u Beogradu 

449 0350-7599 Zbornik radova Geografskog instituta "Jovan Cvijić" 

450 0352-6852 Zbornik radova Građevinskog fakulteta, Subotica 

451 2560-550X Zbornik radova Pedagoški fakultet u Užicu 

452 0350-8501 Zbornik radova Pravnog fakulteta, Niš 

453 0550-2179 Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad 

454 0584-9888 Zbornik radova Vizantološkog instituta SANU 

455 0350-8528 Zbornik radova, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla" 

456 2217-3951 Zbornik Seminara za studije moderne umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu 

457 1452-9343 Zbornik Učiteljskog fakulteta Prizren- Leposavić 

458 2217-7221 Zbornik za jezike i književnost Filozofskog fakulteta u Novom Sadu 

459 0350-3208 Zdravstvena zaštita 

460 0514-6658 Zemljište i biljka 

461 0514-7743 Živi jezici 

  


