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УВОД
У систему научноистраживачке делатности у Републици Србији, сходно члану 12.
Закона о научноистраживачкој делатности („Службени гласник РС”, бр. 110/05, 50/06исправка и 18/10) - (у даљем тексту: Закон), Национални савет за научни и технолошки
развој основан је 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, на седници одржаној 20. маја 2010. године донела
Решење о именовању председника и 16 чланова Националног савета за научни и технолошки
развој (у даљем тексту: Национални савет) из реда академика, научника, професора
универзитета и привредника.
Надлежност Националног савета прописана је Законом о научноистраживачкој
делатности. Национални савет, сходно члану 14. наведеног закона: 1) прати стање и развој
научноистраживачке делатности у Републици Србији; 2) даје мишљење министру на текст
нацрта стратегије научног и технолошког развоја Републике Србије; 3) припрема и доставља
Влади извештај о стању у науци, крајем марта сваке године за протеклу годину, са
предлозима и сугестијама за наредну годину; 4) даје претходно мишљење на програме од
општег интереса за Републику Србију, а које утврђује министар; 5) даје претходно мишљење
на акте о избору, вредновању и финансирању: Програма основних истраживања, Програма
истраживања у области технолошког развоја и Програма трансфера знања и технологија и
подстицања примене резултата научноистраживачког рада, које доноси министар; 6)
предлаже министру научне области, гране и дисциплине за које се оснивају матични научни
одбори; 7) даје претходно мишљење на акт о поступку и начину вредновања, и
квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача, који доноси
министар; 8) именује и разрешава чланове Комисије за стицање научних звања; 9) доноси акт
о вредновању научноистраживачког рада и поступку акредитације института, интегрисаних
универзитета, факултета и центара изврсности; 10) доноси акт о критеријумима и мерилима
за додељивање, потврђивање и одузимање статуса центра изврсности, научноистраживачки
рад и финансирање центра изврсности; 11) доноси акт о додели, потврђивању или одузимању
статуса центра изврсности, на основу одлуке Одбора за акредитацију научноистраживачких
организација; 12) одлучује у другом степену по жалбама у поступку акредитације
научноистраживачких организација; 13) остварује међународну научну и технолошку
сарадњу, као и сарадњу са одговарајућим телом у области високог образовања, и другим
органима и организацијама; 14) доноси пословник о свом раду; 15) обавља и друге послове, у
складу са овим законом и пословником о раду.

Национални савет за научни и технолошки развој је, реализујући активности у оквиру
своје редовне делатности, сачинио Извештај о стању у науци за 2014. годину који садржи
оцену реализације Програма од општег интереса и пројеката пројектног циклуса 2011-2015.
на основу које је сачинио предлоге мера и дао сугестије које су од значаја за припрему
„Стратегије истраживање за иновације“.
Извештај је усвојен на седници Националног савета за научни и технолошки развој,
одржано 18. маја 2015. године.
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1. ОЦЕНА СТАЊА У НАУЦИ
1. Србија има развијену науку, значајан и респектабилан истраживачки потенцијал, о чему
несумљиво говоре следеће чињенице:

- Србија у укупној светској продукцији научних радова учествује са 0,3% и рангирана је
на 47 месту на листи од преко сточедрдесет земаља (SCImago Journal&Country Ranк);

- Универзитет у Београду је на „Шангајској листи“ рангиран између 300 и 400 места.
2. Током 2014. настављена је реализација програма који су дефинисани Законом и
Стратегијом научног и технолошког развоја 2010-2015.
3. Усвојен је Акциони план (Сл.Гласник 397, 11/2014) за реализацију Стратегије али се
акције и мере које су предвиђене не спроводе у пуном обиму.
4. Издвајање за науку и технолошки развој из буџета у 2014. години је износило 0.35%
бруто домаћег производа (БДП), што је нешто изнад издвајања које предвиђа Акциони
план (0,34%) а знатно је испод вредности коју је предвидела Стратегија (0,9%). Средства
су недовољна за постизање нивоа у коме остварени резултати могу бити шире и
непосредно примењени у пракси као нови производи или нове технологије. Низак ниво
улагања угрожава реализацију програма који су од општег интереса за РС а који су
дефинисани Законом.
5. И поред тога што издвајања за науку и технолошки развој нису достигла планирану
вредност, истраживачке активности на пројектима пројектног циклуса 2011-2015. су биле
веома интензивне.

- У периоду 2011-2014. Публиковано је 20200 научних радова у међународним
часописима који се реферишу у бази WoS, што чини око 690 годишње на милион
становника, чиме се Србија достигла ранг развијенијих земаља ЕУ.

- У истом временском периоду око 2400 резултата научноистраживачког рада је
реализовано у форми техничког решења а 733 резултата је реализовано као патент, сој,
сорта или раса, грађевинско или архетоктонско дело на међународном или
националном нивоу.

- На пројекатима ОИ, ТР и ИИИ докторирало је 2798 истраживача, чиме је људски
истраживачки потенцијал земље знатно увећан.
6. Пораст броја научних радова публикованих у међународним часописима, као и број
научних публикација насталих у међународној коперацији указују да је стратешки циљ
унапређења исхода научноистраживачког рада и успостављање конкурентног
истраживачког система у току реализације пројектног циклуса 2010- 2015 значајној мери
и остварен.
7. Пројекат „Истраживање и развој у јавном сектору“ није дао очекиване резултате.
Јединица за управљање пројектима којој је поверена имплементација овог пројекта
радила је споро, непрофесионално и неефикасно, што се негативно одразило на
реализацију пројеката пројектног циклуса, јер је:

- Набавка капиталне опреме за потребе научноистраживачких организација текла
изузетно споро, до сада је испоручен само део одобрене опреме. Од укупне
предвиђене вредности опреме за капитално опремање до сада је кроз испоручену
опрему утрошено свега 45% предвиђених средстава;

- Пројекти нису били снабдевени потрошним материјалом у потребном обиму, степен
реализације набавке потрошног материјала је свега 42%.

Изостанак потрошног

материјала се директно одразио на експерименталана истраживања, посебно код
пројеката из области природних и медицинских наука, затим пројеката у оквиру
Програма технолошког развоја и Програма интердисциплинарних интегралних
истраживања.
Завршени су значајни инфраструктурни објекти: технолошки паркови „Звздара“ и „Нови
Сад Фаза 1“, Централна зграда Универзитета у Новом Саду и станови за младе
истраживаче Блок 32 Нови Београд, али је опште узев степен реализације предвиђених
инфраструктурних објеката такође низак.
8. Међународна сарадња се успешно одвија. Више од 35% радова у научним часописима
који се реферишу на (WoS) остварено је у међунарпдној сараднји. Настављена је
реализација текућих међународних пројеката и пројеката из програма FP7. Потписиван је
Споразум између Владе Републике Србије и Европске уније о учешћу Републике Србије у
програму Европске уније Хоризонт 2020. Добијени су први пројекти из овог програма.
9. Одржан је „билатерални скрининг“ за преговарачко поглавље 25 „Наука и истраживање“.
Представљен је правни оквир Републике Србије у овој области, сарадња у области
инстраживања и иновација, учешће у програмима ЕУ и осталим активностима.
Прихваћено је преузимање правних тековина ЕУ у овој области.
10. Иновациона делатност се у 2014. години реализовала кроз: Пројекте које имплементира
Фонд за иновациону делатност у оквиру ИПА-2011 и и ИПА-2013, као и кроз 75
пројеката које финансира Министарство. У 2014. је било 266 ( 36 на милон становника)
патентних пријава и регистровано је 114 (15,6 на милион становника) патената домаћих
подносилаца. Иновациони ланац још увек није на одговарајући начин успостављен,
очекује се да ће пројекти из ИПА-13 омогућити успостављање одговарајућих механизама.
11. Центар за промоцију науке је током 2014. Године имао низ запажених и значајних
активности.
2. ПРЕДЛОЗИ МЕРА И СУГЕСТИЈЕ ЗА НАРЕДНИ ПЕРИОД
1. Науку и технолошки развој користити као ослонац за бржи привредни развој, отварање
нових радних места, пораст стопе запошљавања и општи друштвени напредак јер се у
овом сегменту друштва несумљиво налази велики али недовољно искоришђени
потенцијали.
2. Системским мерама подспеши сарадњу сектора науке са привредом, омогућити пренос
знања, развој пословно-иновационих структура, развити финансијске и друге подстицаје
који ће убрзати процесе преноса знања и развој технологије.
3. Приоритено је током 2015. године донети:
1. Националну стратегије ''ИСТРАЖИВАЊЕ ЗА ИНОВАЦИЈЕ 2020''
2. Мапу пута Истраживачке инфраструктуре и регистра истраживчке инфраструктуре
3. Закон о научноистраживачкој делатности (измене и допуне) и пратећа подзаконска
аката:
 Правилник о поступку и начину вредновања и квантитативном исказивању
научноистраживачких резултата истраживача
 Правилник о вредновању научноистраживачког рада и поступку акредитације
института, високошколских установа, националних института и центара изузетних
вредности
 Правилник о категоризацији научних часописа

 Правилник о суфинансирању доктораната и докторских студија
 Правилник о избору, вредновању и финансирању научноистраживачких пројеката
за нови циклус истраживања
 Утврдитти Програме истраживања од општег интерса за РС за наредни циклус
истраживања
4. Закон о иновационој делатности и сет закона о интелектуалној својини
5. Акциони план подизања апсорпционог капацитета за учешће РС у Хоризонту 2020.
6. Регистр НИО
7. Регистр истраживача
4. Извршити процену реализованих циљева постављених Стратегијом научног и
технолошког развоја Републике Србије за период 2010-2015. године и реевалуацију
приоритетних области у циљу програмског усмеравања истраживања и припреме новог
истраживачког циклуса.
5. Успоставити нови пројектни циклус истраживање за иновације за период 2016-2020.
заснованог на компетитивним основама.
6. Дефинисати националне приоритете у области науке и технолошког развоја, као
елемената за “Smart Specialization”.
7. Повећати буџетско улагање у истраживања јер је садашњи ниво недовољан за
технолошки и иновациона развој. Системским мерама омогућити партнерство научне
заједнице са релевантним домаћим и међународним институцијама, привредним и
другим организацијама.
8. Повећавати систематично улагања у приоритетне области, снажити све форме подршке
истраживачком сектору које омогућавају развој иновативног друштва.
9. У наредном периоду неопходно је даље унапређење квалитета научноистраживачког рада
јер се на тај начин директно повећава научноистраживачки потенцијал земље. Увести
стимулативне мере за истраживања која су усмерена према иновацијама и објављивању
научних радова у истакнутим међународним часописима. У највећој могућој мери
пружити све облике подршке талентованим и даровитим студентима и на тај начин
формирти нову генерацију истраживача оспособљених да развоју нове производе и нове
технологије.
10. Убрзати процесе набавке и инсталацију нове истраживачке опреме, реалзовати у што
краћем року све
потпројекте у оквиру пројекта „Истраживање и развој у јавном
сектору“, који су у стварној функцији модернизације постојећих истраживачких
капацитета и инфраструктуре, формирања научних центара, изградњу станова за младе
научнике.
11. Редефинисати стратешке одреднице и предвидети форме реализације за формирање и
стављање у погон националних центара изврсности
12. Поджати успостављање регионалних научноистраживачких програма и успостављање
програма сарадње са српском научноистраживачком и техничко-технолошком
дијаспором.

3. МЕЂУНАРОДНИ ТРЕНДОВИ РАЗВОЈА И УЧЕШЋЕ СРБИЈЕ
Србија се након успешног учешћа у оквирним програмима FP6 и FP7 прикључила
Европском програму ХОРИЗОНТ 2020.
Потписивањем Споразума између Владе Републике Србије и Европске уније о учешћу
Републике Србије у програму Европске уније Хоризонт 2020 - Оквирном програму за
истраживање и иновације (2014-2020), Република Србија је добила статус придружене земље
Програма Хоризонт 2020, који се примењује од 1. јануара 2014. године, а који је ступио на
снагу у складу са Законом о потврђивању тог споразума („Службени гласник РСМеђународни уговори”, број 9/14), чијим усвајањем је овај међународни споразум добио
статус националног прописа.
Хоризонт 2020 је, са буџетом од око 78 милијарди евра, до сада највећи оквирни програм
за истраживање и иновације Европске уније. Очекује се да ће допринети проналажењу
решења за економску кризу, инвестирање у будуће послове и развој, унапредити општу
безбедност и животну средину и допринети развоју у многим другим областима. У
Хоризонту 2020 могу да учествују истраживачке групе са универзитета, истраживачки
институти, појединачни истраживачи, мала и средња предузећа, велике компаније, као и
остале владине, невладине и приватне организације и институције. Појединци, институције и
предузећа из Србије у програму учествују равноправно са онима из држава чланица
Европске уније. (http://www.mpn.gov.rs/vesti/1398-srbija-u-horizontu-2020).
У Бриселу је 1. Децембра 2014. Године одржан „билатерални скрининг“ за преговарачко
поглавље 25 „Наука и истраживање“, којем је председавао представник Генералног
директората ЕК за проширење. Представљен је правни оквир Р. Србије у овој области,
сарадња у области инстраживања и иновација, учешће у програмима ЕУ и осталим
активностима. Прихваћено је преузимање правних тековина ЕУ у овој области.
(http://www.eu-brussels.mfa.gov.rs).
У оквиру активности Србије у Европском истраживачком простору за 2014. годину
представљен
је
извештај
ERAWATCH
Country
Reports
2013:
Serbia.
(http://erawatch.jrc.ec.europa.eu/erawatch/opencms/information/reports/countries/rs/report_0005).
Србија је такође по први пут представљена и у извештају Европског истраживачког
простора ERA Progress Report 2014. European Research Area Facts and Figures 2014
SERBIA
(http://ec.europa.eu/research/era/pdf/era_progress_report2014/country_fiches/eraserbia.pdf).
4. МЕЂУНАРОДНИ ПОЛОЖАЈ ИСТРАЖИВАЧКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ
Као што је познато истраживачки развојни и иновациони потенцијал неке земље је у
непосредној зависности од нивоа финансијских улагања у исраживања и развој, броја
истраживача, квалитета и резултата истраживања и истраживачке инфраструктуре.
Основни циљ Стратегије је унапређење квалитета и капацитета научноистраживачке
делатности у функцији научног, технолошког и привредног развоја и успостављање
међународне научне сарадње ради брже интеграције у светске научне, привредне, друштвене
и културне токове и укључивање у европски истраживачки простор.
Општу оцену стања је могуће дати на основу анализе позиције коју наша земља
заузима у неким релевантним међународним индексним базама.
У оцени стања науке у Србији потребно је имати у виду да се спровођење Стратегије
научног и технолошког развоја 2010-2015. одвијало у условима значајне економске кризе
како у земљи тако и у свету. За почетак упоредимо релевантне податке индекса
конкурентности (The Global Competitiveness Report: 2014/15(2013)- рангиране 144 земље ,
2013/14(2012)- рангирано 148 земаља, 2012/13(2011)- рангиране 144 земаље, 2011/12(2010)рангиране142 земље, 2010/11(2009) )- рангирано 139 земаља), који су битни за истраживачки

развојни и иновативни потенцијал земље. Србија има 7.2 милиона становника и као што се
види из података датих на слици 1. рангирала се између 94 и 101 места а по инексу
иновативности заузимала је позиције између 88-112 места. По овим показатељима Србија се
сврстава у ред недовољно развијених земаља.

Слика 1. Ранг Србије према индексним базама: The Global Competitiveness Report, World Economic
Forum и SCImago Journal&Country Rank

Унапређење исхода начноистраживачког рада се прати као удео научних радова из
Србије у светској продукцији научних радова. Пораст броја и квалитета научних радова
публикованих у међународним часописима је основни елемент за успостављање
конкурентног истраживачког система. На основу глобалног рангирања истраживања у некој
земљи које обавља часопис SCImago Journal&Country Rank, Србија је у 2009. години била
рангирана чак на 50 месту, што несумљиво говори о потенцијалу који земља има у овој
области. У периоду реализације Стратегије научног и технолошког развоја ранг Србије се
непрекодно поправљао, тако да се у 2013. години Србија налазила на 47. месту што је
прецизан индикатор квалитета и напредка научноистраживачког система (слика 1.). Ови
подаци показују да Србија има значајан потенцијал у сектору науке и истраживања али и да
наука и истраживање у недовољној мери утичу на општи ниво конкурентности и иновативни
капацитет земље.
Вредно је такође упоредити податке кључних индикатора које дају ове две индексне
базе, % учешћа Србије у укупном светском БДП (по глави становника) - The Global
Competitiveness Report и % учешћа научноистраживачких резултата-научних радова из
Србије у укупној светској продукцији, што је приказано на слици 2.

Слика 2. Упоредни преглед % учешћа научних радова из Србије у укупној светској продукцији
(SCImago Journal&Country Rank) и % учешћа Србије у укупном светском БДП по глави
становника (The Global Competitiveness Report World Economic Forum)

Као што се може видети у посматраном периоду % учешћа Србије у укупном светском
БДП непрекидно пада, док % учешћа научноистраживачких резултата-научних радова из
Србије у укупној светској продукцији расте. Истовремено је уочљиво да је % нашег удела у
светској научној продукцији скоро троструко већи од нашег удела у БДП, што несумљиво
указује да је научна заједница витални део друштва који свакако може бити један од стубова
будућег економског развоја земље.
Ако се пореди пораст публикација које реферишу познате базе WeB of Science –
Thomson Reuters (WoS) i SCOPUS-Elsevier у предходном истраживачком циклусу 2007-2010,
и циклусу истраживања који је у току 2010-2014, што је приказано на слици 3., јасно је да је у
погледу броја публикација тренутни истраживачки циклус знатно успешшнији, било да се
посматра као укупни број публикација или број радова у часописима са рецензијом које
реферишу ове две индексне базе. Подацима нису обухваћени сви радови из 2006. у којима су
истраживачи као адресу наводили Југославију или Србију и Црну Гору. Ако се упореди
циклус истраживања који је у току са претходним циклусом види се да је порастао број
публикованих радова (слика 4.), али и да је порастао просечан број радова годишње на
милион становника или број радова по финансираном истраживачу (Табела 1.).

Слика 3. Број публикација у индексним базама WeB of Science –Thomson Reuters (WoS) i
SCOPUS-Elsevier : WoS и SCOPUS –svi: научни радови, радови на конференцијама штампани у
целини у конференцијским зборницима, кратки изводи радова сапштених на конференцијама,
писма уредништву часописа и ревијални чланци
Табела 1. Просечан број научних радова
просечан
период
просечан
број радова
број
(WoS)радова по
годишње на истраживачу
2011-2014
милон
становника
2006/2010
426
1,4
2011/2014
700
1,5

Слика 4. Индекс пораста броја научних радова у часописима реферисаним у WoS-у

Потребно је нагласити да се истраживачки систем Србије са просечним бројем радова на
милион становника приближио развијеним земљама ЕУ.

Као веома важна чињеница која говори о научним потенцијалима и квалитету науке у
Србији је и рангирање наших универзитета на свестским ранг листама. Као најзначајнији
резултат је свакако позиција Универзитета у Београду на престижној Шангајској листи.
Шангајска листа коју сваке године објављује универзитет Циао Тонг из Шангаја једна је од
најутицајнијих листа која рангира најбоље универзитете у свету. Критеријуми који се
узимају у обзир између осталог су број добитника Нобелових награда и Филдсових медаља
који су похађали универзитет или раде на универзитету, број и квалитет научних радова.
Позиционирање на овој листи која обухвата свега два одсто светских универзитета, доказ је
квалитета и конкурентности Универзитета у Београду. Универзитет у Београду на
Шангајској листи први пут нашао 2012. године, када је сврстан у групу универзитета који
заузимају између 401. и 500. места. У 2013. години поправио је ранг и нашао се у групи
универзитета који заузимају позиције између 301. и 400. места, а ту позицију је и задржао у
2014. години. Треба истаћи да осам земаља Европске уније нема своје универзитете на листи
од 500 најбољих, а да од земаља јужне и источне Европе знатно бољи пласман од
Универзитета у Београду имају само Ломоносов универзитет у Москви и Карлов универзитет
у Прагу. По први пут се 2014 године Универзитет у Београду нашао се и на листи водећих
универзитета из области физике, пласирајући се између 151. и 200. места. И у области
математике већ другу годину за редом Универзитет у Београду налази се на листи 200
најбољих.
На основу међународне научне сарадње а ради брже интеграције у светски и европски
истраживачки простор објављен је значних радова, о чему сведочи удео публикација у којој
учествуји истраживачи из Србије заједно са истраживачима из других земаља. Број научних
публикација насталих у међународној коперацији на милион становника, или у односу на
укупан број публикација указује на међународну конкурентност наше науке и степен
укључености у европске интеграције. Проценат учешћа је у дужем временском периоду
(2009-2014) изнад 30%, што се може сматрати изузетним резултатом.

Табела 2. Број научних радова у
колаборацији ЦЕРН (2011-2014)
колаборација
ATLAS
CMS
ALICE
H1

Број
публикованих
радова
328
319
55
14

Слика 5. Проценат публикација са међународним учешћем: Рад у коме је бар један истраживач
из Србије

Пораст броја научних радова публикованих у међународним часописима, као и број
научних публикација насталих у међународној коперацији указују да
је стратешки циљ
унапређења исхода начноистраживачког рада и успостављање конкурентног истраживачког
система у току реализације пројектног циклуса 2010- 2015 значајној мери и остварен.
Осим пораста броја публикација као индикатор успешности је битно пратити
цитираност и имакт фактор часописа у којима су резултати научно-истраживачког рада
публиковани.
Истраживачи из Србије учествују у већем броју колаборација од којих је свако најзначајније
учешће које се одвија у оквиру ЦЕРН-а. Број научних радова који су резултат ових
колаборација је око 1000 при чему треба напоменути да су све ове публикације објављене у

часописима са највишим импакт факторима и да су по правилу праћене великом
цитираношћу. У табели 2. је дат број радова из колаборације у ЦЕРН-у (укупан h-indeks 55) .
У осталим колаборацијама публиковано је више од 200 радова, при чему се број публикација
у одређеној колаборацији кретао од 1 до 4.
Мерење исхода и утицаја науке и истраживања на економски и друштвени развој и
унапређење конкурентности земље захтева још читав сет развијених, прихваћених и
имплементираних индикатора. Кроз Акциони план за реализацију Стратегије научног и
технолошког развоја постављен је одређени сет индикатора, али за сада нису активирани
механизми за праћење и прикупљање података да би ови индикатори били у директној
примени. Индикатори наведени у АП су највећим делом индикатори који се користе у
Европској унији (публиковани су у низу докумената) и земљама ОЕЦД (Main Science and
Technology Indicators, 2011. ).
Приказани подаци јасно показују да Србија има значајан потенцијал у сектору науке и
истраживања, јер су чак и у условима економске рецесије и недовољних средстава
остварени значајни резултати, који могу бити основа даљег економског и друштвеног
напредка земље. Зато је у наредном периоду потребно покренути механизме којима би
постојећи истраживачки капацитети били унапређивани са циљем јачање иновативног
капацитета кроз партнерство истраживачког, привредног и пословног сектора, подизање
општег нивоа технологија у привреди и обезбеђивање конкурентности роба и услуга на
домаћем и светском тржишту.

5. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА СТРАТЕГИЈЕ 2012‐2014.
Истраживање и иновације су кључни чиниоци економског и друштвеног опоравка и
зато је унапређење истраживачко иновативног система један од најважнијих приоритета у
креирању економије засноване на знању што води према већој конкурентности земље.
Научноистраживачка и иновaциона делатност је уређена Законом о
научноистраживачкој делатности („Службени гласник РС“, бр. 110/05, 50/06-исправка);
Законом о изменама и допунама Закона о научноистраживачкој делатности („Службени
гласник РС“, број 18/10) као и Законом о иновационој делатности („Службени гласник РС“,
бр. 110/05, 18/10 и 55/13).
Стратегију научног и технолошког развоја Републике Србије за период од 2010. до
2015. године („Службени гласник РС”, број 13/10) донела је Влада на основу члана 8. став 1.
Закона о научноистраживачкој делатности („Службени гласник РС”, бр. 110/05, 50/06 –
исправка и 18/10) и члана 45. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05,
71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС и 72/12), на предлог министарства
надлежног за научноистраживачку делатност.
Главни мото Стратегије је „Фокус и партнерство” – Фокус кроз дефинисање
националних научних приоритета и Партнерство са институцијама и предузећима која ће
омогућити Републици Србији да валоризује на домаћем и светском тржишту идеје, услуге и
производе засноване на знању.
Стратегијом је пројектована визија научног и технолошког развоја Републике Србије
кроз дефинисање четири главне тачке, и то:
- Република Србија је иновативна земља у којој научници достижу европске стандарде,
доприносе укупном нивоу знања друштва и унапређују технолошки развој привреде.
- „ФОКУС” – Научна активност, технолошки развој и иновативност се реализују у оквиру
седам приоритетних области, и то: 1) Биомедицина; 2) Нови материјали и нанонауке; 3)
Заштита животне средине и климатске промене; 4) Енергетика и енергетска ефикасност;
5) Пољопривреда и храна; 6) Информационе и комуникационе технологије (ИКТ);
7)Унапређење доношења државних одлука и афирмација националног идентитета.

-

„ПАРТНЕРСТВО” – Научни и технолошки развој се остварује кроз партнерство научне
заједнице и релевантних домаћих и међународних институција и привредних и других
организација.
Улагања у науку из буџета Републике Србије, мимо инфраструктурних улагања, расту и у
2015. години достижу 1.05% БДП-а.
У континуитету спроводе се или су реализоване следеће активности:

1. Донет је Акциони план за спровођење Стратегије научног и технолошког развоја
Републике Србије – за период од 2014. до 2015. Године, („Службени гласник РС”,
11/2014) . Координацију спровођења Акционог плана врши Министарство просвете,
науке и технолошког развоја.
2. Праћена је имплементација Стратегије кроз следеће извештаје:
- Националног савета за научни и технолошки развој (извештаји су сваке године
упућивани Влади на усвајање, о чему је Влада доносила Закључак): Извештај о стању
у науци у 2011. години, са предлозима и сугестијама за наредну годину; Извештај о
стању у науци у 2012. години, са предлозима и сугестијама за наредну годину;
Извештај о стању у науци у 2013. години, са предлозима и сугестијама за наредну
годину; је сваке године које је влада усвојила):
- Српске академија наука и уметности (упоћивани су Министарству и Националном
савету): Извештај једногодишњег пресека стања о Имплементацији Стратегије 2012;
Извештај
једногодишњег пресека стања о Имплементацији Стратегије 2013;
Извештај једногодишњег пресека стања о Имплементацији Стратегије 2014; које је
САНУ усвојила и упутила Националном савету и министраству.
3. Реализују се програми од општег интереса за Републику Србију, и то:
- Програм основних истраживања,
- Програм истраживања у области технолошког развоја,
- Програм суфинансираних интегралних и интердисциплинарних истраживања у
оквиру седам приоритетних области.
- Програм обезбеђивања и одржавања научноистраживачке опреме и простора за
научноистраживачки рад и Програм суфинансирања изградње станова за потреба
младих истраживача и научника у Србији;
4. Поднети су годишњи извештаји о реализацији финансираних пројеката пројектног
циклуса 2011–2015. година, за 2011, 2012, 2013 и 2014. годину.
5. Спроводе се и други програми од општег интереса за Републику:
- Програм међународне научне сарадње од значаја за Републику;
Континуално се унапређује билатерална међународна сарадња
Интензивнивирано је учешће у Седмом оквирном програму Европске уније за
период 2007-2013. и учешће у прпрограму Европске уније Хоризонт 2020. (потписан
и ратификован Споразум 2014. године).
Потписана је декларација о Регионалној стратегији истраживања земаља Западног
Балкана, 2013. године,
Република Србија је постала члан Европске организацију за нуклеарна
истраживања (ЦЕРН), (потписан и ратификован Споразум 2012. године).
- Програм научноистраживачког рада Српске академије наука и уметности и Програм
научноистраживачког рада Матице српске;
- Програм научноистраживачког рада центара изузетних вредности;
- Програм подстицања и стипендирања младих и надарених за научноистраживачки рад,
- Програм усавршавања кадрова за научноистраживачки рад и Програм пројектног
суфинансирања докторских академских студија;

-

Програм набавке научне и стручне литературе из иностранства и приступа електронским
научним и стручним базама података;
- Програм издавања научних публикација и одржавања научних скупова;
6. Основане су и функционишу нове институције: Центар за промоцију науке, Фонд за
иновациону делатност, Јединица за управљање пројектима.

6. АНАЛЗА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА ЗА РС
Програми од општег интереса: 1. Програм основних истраживања, 2. Програм
истраживања у области технолошког развоја, 3. Програм суфинансирања интегралних
интердисциплинарних
истраживања и 4. Програм обезбеђења и одржавања
научноистраживачке опреме и простора за научноистраживачки рад који су дефинисани су
Законом (Службени гласник Републике Србије: 50/06, 18/10), финансирани су на у периоду
2011-2015, на основу Акта 451-01-09677/2010-01 (20.05.2010), Акта о избору, вредновању и
финансирању Програма ОИ, Програма ТР, Програма ИИИ и Програма НОП као и Одлуци о
продужењу пројектног циклуса 2011-2014. за годину дана - Пројектни циклус 2011-2015.
Резултати научноистраживачког рада на финансираним пројектима текућег пројектног
цикуса 2011-2015 су анализирани коришђењем раније наведених индексних база, и кроз
обраду приказаних резултата које пројекти дају сваке године у својим извештајима
Министарству.
Укупни резултати постигнути на пројектима пројектног циклуса 2011-2015,
презентирани у извештајима пројеката за сва три програма ОИ, ТР и ИИИ судати у табели 3.
Због могућности да исти резултат буде приказан у два или можда више пројеката стварни
број неких резултата је нешто мањи. На (WoS) је за период 2011-2014. Реферисано око
20200 радова из категорија М21,М22 и М23 а збир по извештајима даје изнад 31000, или 1,5
пута више. У наредном циклусу истраживања треба врло прецизно одредити приказивање
радова у извештајима, и оспособити информациони центар Министарства како би
систематично могли да буду праћени резултати који се остварују.
Табела 3. Укупни постигнути резултати на пројектима програма ОИ, ТР и ИИИ у периоду
2011-2014.
М11
М12
М13

121
338
1265

М14

6783

М15

89

М16
М17

71
88

M18

409

М21
М22
M23
М24
М25
М26
M27

9164
11234
5417
14500
5262
94
509
50

Истакнута монографија међународног значаја
Монографија међународног значаја
Монографска студија/поглавље у књизи М11 или рад у тематском зборнику
водећег међународног значаја
Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику
међународногзначаја
Лексикографска јединица или карта у научној публикацији водећег међународног
значаја
Лексикографска јединица или карта у публикацији међународног значаја
Уређивање научне монографије или тематског зборника водећег међународног
значаја
Уређивање научне монографије, тематског зборника, лексикографске или
картографске публикације међународног значаја
Рад у врхунском међународном часопису
Рад у истакнутом међународном часопису
Рад у међународном часопису
Рад у часопису међународног значаја верификованог посебном одлуком
Научна критика и полемика у истакнутом међународном часопису
Научна критика и полемика у међународном часопис
Уређивање истакнутог међународног научног часописа на год. нивоу (гост

M28

М41
М42

423
37489
2388
1696
24083
16443
119
357
45086
691
2005

М43
М44

156
4670

М45
M46

3821
873

M47
M48

367
554

M49

502

M31
M32
M33
M34
M35
M36

M71
М72

13639
9944
5641
3723
330
381
20019
1062
672
7036
5337
41
230
14378
1049
78

М81

204

М82

274

M83

306

M84

355

М51
М52
M53
М55
М56
M61
M62
M63
M64
М65
М66

уредник)
Уређивање међународног научног часописа
Предавање по позиву са међународног скупа штампано у целини
Предавање по позиву са међународног скупа штампано у изводу
Саопштење са међународног скупа штампано у целини
Саопштење са међународног скупа штампано у изводу
Ауторизована дискусија са међународног скупа
Уређивање зборника саопштења међународног научног скупа
Истакнута монографија националног значаја
Монографија националног значаја, монографско издање грађе, превод изворног
текста у облику монографије
Монографска библиографска публикација
Поглавље у књизи М41 или рад у истакнутом тематском зборнику водећег
националног значаја, превод изворног текста у облику студије, поглавља или
чланка, превод илистручна редакција превода научне монографске књиге (само за
старе језике)
Поглавље у књизи М42 или рад у тематском зборнику националног значаја
Лексикографска јединица у научној публикацији водећег националног значаја,
карта у научној публикацији националног значаја, издање грађе у научној
публикацији
Лексикографска јединица у научној публикацији националног значаја
Уређивање научне монографије, тематског зборника, лексикографске или
картографске публикације водећег националног значаја
Уређивање научне монографије, тематског зборника, лексикографске или
картографске публикације националног значаја
Рад у водећем часопису националног значаја
Рад у часопису националног значаја
Рад у научном часопису
Уређивање водећег научног часописа националног значаја (на годишњем нивоу)
Уређивање научног часописа националног значаја (на годишњем нивоу)
Предавање по позиву са скупа националног значаја штампано у целини
Предавање по позиву са скупа националног значаја штампано у изводу
Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини
Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводу
Ауторизована дискусија са националног скупа
Уређивање зборника саопштења скупа националног значаја
Одбрањена докторска дисертација
Магистарска теза
Нови производ или технологија уведени у производњу, признат програмски
систем, признате нове генетске пробе на међународном нивоу (уз доказ), ново
прихваћено решење проблема у области макроеконом-ског, социјалног и
проблема одрживог просторног развоја рецензовано и прихваћено на
међународном нивоу
Нова производна линија, нови материјал,индустријски прототип, ново прихваћено
решење проблема у области макроекономског, социјалног и проблема одрживог
просторног развоја уведени у производњу
Ново лабораторијско постројење, ново експериментално постројење, нови
технолошки поступак
Битно побољшан постојећи производ или технологија (уз доказ) ново решење

M85

979

M86

315

М91

2433
126

М92

423

M93

184
733

проблема у области микроекономског, социјалног и проблема одрживог
просторног развоја рецензовано и прихваћено на националном нивоу
Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент, нова
генска проба, микроорганизми
Критичка евалуација података, база података, приказани детаљно као део
мођународних пројеката, публиковани као интерне публикације или приказани на
Интернету
Реализовани патент, сој, сорта, или раса, архитектонско, грађевинско или
урбанистичко ауторско дело на међународном нивоу
Реализовани патент, сој, сорта или раса, архитектонско, грађевинско или
урбанистичко ауторско дело
Ауторска изложба са каталогом уз научну рецензију

Матични научни одбори задужени за дату област на основу прегледаних извештаја дају
препоруке министарству за наставак или прекид финансирања пројеката и дају оцену о
степену реализације пројекта у текућој години. Кординација између самих матичних одбора
није успостављена на одговарајући начин што би свакако у наредном периоду било
неопходно променити.
Сви истраживачи на пројектима су имали обавезу да кроз захвалницу у датој
публикацији наведу број пројекта. Међутим велики број истраживача није поштовао овај
захтев, тако да је од 20164 рада који су публиковани у часописима које реферише база (WoS)
у периоду 2011-2014 само 9782 рада има наведен број пројекта (или 48,5%) , чиме је
онемогућена детаљнија библиометријска анализа резултата појединачних пројеката. У
случају када постоји наведен број пројекта у WoS, могуће je направити анализу не само броја
радова, веђ и њихову цитираност, добити оцену квалитета изражену кроз h-индекс затим
број радова по ауторима, по институцијама и удео иностраних аутора као и области којима
радови припадају. У наредном истраживачком циклусу овај захтев треба задржати и
ригорозно спроводити мере како би га истраживачи примењивали јер овај тип анализе може
корисно послужити у објективизирању вредновања резултата који се остварују на
пројектима.
Табела 4. Број финасираних пројеката по областима

Т

Физика
Хемија
Биологија
Математика, компјутерске науке
механика
Медицина
Геонауке и астрономија
Историја, археологија и етнологија
Језик и књижевност
Друштвене науке
УКУПНО ОИ
Биотехнологија и пољопривреда
Електроника, телекомуникације и
информационе технологије

Р

ОИ

области

Број
Број
Бр.
Пр.
одобрених и истраживача са финасираних
финансираних докторатом на истраживач
пројектима
- месеци 20112011-2015.
2014
2014.
34
207
14583
61
497
28625
55
364
25102
и
33
308
16629
74
18
34
28
58
395
72
40

501
145
269
290
748
3329
872
284

23885
8756
13888
15485
37109
184062
39908
18732

ИИИ

Енергетика, рударство и енергетска
ефикасност
Машинство и индустријски софтвер
Материјали и хемијске технологије
Саобраћај, урбанизам и грађевинарство
Уређење заштита, и коришћење
вода,земљишта и ваздуха
УКУПНО ТР
Биомедицина
Нови материјали и нанонауке
Енергетика и енергетска ефикасност
Заштита животне средине и климатске
промене
Информационе
и
комуникационе
технологије
Пољопривреда и храна
Унапређење доношења државних одлука и
афирмација националног идентитета
УКУПНО ИИИ
УКУПНО СВИ ПРОГРАМИ

38

266

14658

40
28
37
18

304
181
294
155

10731
15376
17973
9861

273
26
19
9
11

2356
616
377
78
330

127239
22429
21157
8457
19956

8

167

12131

10
27

229
488

16002
21226

110
778

2285
7970

121358
432659

6.1 Анализа реализације програма основних истраживања (OI) у периоду 2011‐2014.
Општи циљ Основних истраживања јесте очување и развој општег фонда знања као
услов за укључивање у опште светске интеграционе процесе, у складу са стратешким
циљевима развоја науке и технологије у Републици Србији.
Програм основних истраживања се реализује кроз научноистраживачке активности у
оквиру пројеката из следећих научних области: Физика, Хемија, Биологија, Математика,
компјутерске науке и механика, Медицинске науке, Геонауке и астрономија, Друштвене
науке, Језик и књижевност, Историја, археологија и етнологија.
У областима : Физика, Хемија, Биологија, Математика, компјутерске науке и механика,
Медицинске науке вреднују се резултати научног рада публиковани у научним часописима
реферисани у бази WeB of Science –Thomson Reuters (WoS) категорисани по важећем
Правилнику у категорији М20 (М23 Врхунски међународни часопис -М21, Истакнути
међународни часопис -М22, Међународни часопис -М23 ).
Укупан број научних радова (WoS) у пројектима ОИ на основу поднетих извештаја је
14009. Нажалост само део радова свега 6300 има наведен број пројекта. На слици 5. је дат
преглед броја публикованих радова по областима приказаних у извештајима, при чему је у
загради дат % који има наведен број пројекта у захвалници. Ни у једној области није у
потпуности поштован захтев да се наведе број пројекта, најмање је поштован у области
математике (22%) а највише у области биологије (67%). Из кратког прегледа неких пројеката
(Табела 5.) који имају значајне вредности h-индекса и цитираност по раду може се видети да
би овај вид анализе у будућности био веома користан за процену квалитета публикованих
резултата у пројектима.

Слика 5. Број научних радова (WoS) у пројектима ОИ, у загради % радова у којима је наведен
број пројекта
Табела 5. неки примери пројеката са значајним h-индексима бројем цитата по раду

171007
171035
172054
172062
173032
173038
174009
174013
176001
176020

Просечан
Бр.рад. са
Бр.рад. у
hброј цитата
бројем
извештају
индекс
по раду
пројекста WoS
пројекта
114
86
3,6
9
52
23
8,91
11
48
42
5,64
9
81
57
3,74
9
152
106
2,77
10
73
71
5,03
9
36
27
5,85
7
171
85
2,21
7
45
23
5,87
7
94
40
6,55
7

У немогућности да по методологији коју пружа WoS анализирамо пројекте, корисно је
резултате остварене у овој групи пројеката ОИ размотрити кроз расподелу броја радова по
категоријама часописа М21, М22 и М23.
Табела 6. Просечан број радова по истраживачу са докторатом

171
172
173
174
175
176

физика
хемија
биологија
математика, компјутерске науке и механика
медицинске науке
геонауке и астрономија

бр.радова (М21+М22+М23)
по истраживачу са
докторатом 2011-2014
10,9
6,3
5,3
7,3
7,3
4,8

Слика 6. Расподела радова у категоријама М21, М22 и М23 у периоду 2011-2014, за област
физике и хемије

Као што се види са слике 6., број радова из области физике је у непрекидном порасту,
при чему се највиши раст бележи у часописима из категорије М21. Укупан број радова је у
првој години истраживачког циклуса (2011) био око 400, док је у 2014 број радова само из
категорије М21 премашио знатно тај број. Број радова у области хемије је такође у порасту.
Највећи број је публикован у 2012, у 2013 је забележен пад што је последица проблема
везаних са тешкоћама око набавке потрошног материјала. Расподела између категорије
радова се током циклуса није значајно мењала.

Слика 7. Расподела радова у категоријама М21, М22 и М23 у периоду 2011-2014, за област
биологије и медицине

Пораст броја научних радова у области биологије је такође значајан, испод 400 (2011),
нешто изнад 600 (2014) при чему је број радова у категорији М21 порастао два пута.
Међутим евидентна је значајна заступљеност радова из категорије М23. Пад у 2013 је
последица тешкоћа везаних за набавку потрошног материјала.

Слика 8 .Расподела радова у категоријама М21, М22 и М23 у периоду 2011-2014, за област
математика, и геонауке и астрономија

У области математике, компјутерских наука и механике, број радова је устаљен, креће се
између 500 и 600 радова годишње. У области геонаука и астрономије се бележи благи раст
броја радова. Поред тога у овој области објављено је и 69 радова из категорије М24.
Друштвене науке(179-ДН), Језик и књижевност (178 - ЈК), Историја, археологија и
етнологија(177- ИАР)
У областима: Друштвене науке(ДН) , Језик и књижевност(ЈК), Историја, археологија и
етнологија(ИАР) вреднују се резултати научног рада публиковани у научним часописима
које реферишу базе: WeB of Science , Sci. Cit. Index Expanded; Social Sci. Cit. Index;
Arts&Humanities Cit. Index; –Thomson Reuters (WoS), SCOPUS, SCImago, и Кобсон, Српски
цитатни индекс- SCI и други научни резултати дефинисани Актом о избору, вредновању и
финансирању Програма ОИ из категорија: (М10- Монографије,монографске студије, М30Зборници међународних научних скупова, М40- Националне монографије, тематски
зборници, М50- Часописи националног значаја).
На слици 9, је приказана промена броја публикованих радова реферисаних на WoS-у у
овим областима.

Слика 9 . Број радова реферисаних у WoS-у у областима друштвених, хуманистичких наука
и уметности

Резултати остварени у овим областима су као што се види из података датих на слици 9.
и сликама 10 и 11, показују да је публиковање у овим областима углавном сконцентрисано
на домаће часописе, и радове монографског карактера. Укупан број објављених монографија
(међународних и домаћих) у овим областима је 10458. Просечно сваки доктор наука о овим
областима је објавио 8 монографских публикација у периоду 2011-2014. Међу радовима
монографског карактера доминирају монографије из категорије М14(Монографска
студија/поглавље у књизи М12 или рад у тематском зборнику међународног значаја) и
М44(Поглавље у књизи М41 или рад у истакнутом тематском зборнику водећег националног
значаја, превод изворног текста у облику студије, поглавља или чланка, превод или стручна
редакција превода научне монографске књиге (само за старе језике).

Слика 10. преглед броја монографских радова облављених у периоду 2011-2014 у областима
177- , 178- , и 179- .

Слика 11. Преглед броја радова публикованих у часописима из категорије М24- Рад у
часопису међународног значаја верификованог посебном одлуком, и М51- Рад у водећем часопису
националног значаја.

Као што се види из података датих на слици 11. укупно је из ових области публиковано
2455 радова из категорије М24, што чини 47% свих радова публикованих у часописима овог
типа. У часописима из категорије М51- Рад у водећем часопису националног значаја је
публиковано 3551 или 36% свих радова публикованих у часописима из ове категорије.
У наредном периоду посебну пажњу треба посветити повећању броја публикација у
међународним часописима, што ће довести до веће видљивости наше науке у свету, и
допринети већој утицајности друштвених и хуманистичких наука.
6.2 Анализа реализације програма истраживања у области технолошког развоја у
периоду 2011‐2014.
Општи циљ истраживања у области технолошког развоја јесте подизање технолошког
нивоа привреде обезбеђивањем конкурентности роба и услуга на домаћем и светском
тржишту , ради убрзаног развоја Републике Србије, у складу са стратешким циљевима
развоја науке и технологије у Републици Србији.
Програм технолошког развоја реализује се у оквиру пројеката из области наведених у
табели 7.

Табела 7. Број истраживача са докторатом по области програма ТР
Број истраживача са
Озн. Област
докторатом у 2014.
Биотехнологија
872
310
Електроника, телекомуникације и информационе технологије 280
320
Енергетика, рударство и енергетска ефикасност
266
330
Материјали и хемијске технологије
181
340
Машинство и индустријски софтвер
304
350
Саобраћај урбанизам, грађевина
294
360
Уређење, заштиту и коришћење вода, земљишта и ваздуха
155
370

Општи критеријуми за вредновање у овом програму су обухватили резултате из
категорија: М10, М20, М30,М40, М60 и М80 и 90.

Слика 12. Преглед броја радова у областима технолошког развоја публикованих у периоду
2011-2014.

Укупни резултати остварени кроз публикације у програму технолошког развоја су
приказани на слици 12. Види се да је највећи број радова у овом програму остварен кроз
публиковање радова саопштених на међународним конференцијама који су штампани у
целини, и радовима који су публиковани у домаћим часописима у категоријама М24 и
М50(51+52+53). У овом програму значајни број монографија(међународних и националних)
је објављено у области 36- Саобраћај урбанизам, грађевина. Укупан број радова прати број
истраживача са докторатима у областима.
Посебну анализу заслужују резултати истраживања публиковани у часописима из
категорије М21, М22 и М23 и резултати и категорија М80 и М90 који су приказани на
сликама 13 и 14. Међу публикованим радовима доминирају радови из категорије М23.
Просечан број радова публикован у периоду 2011-2014. по истраживачу са докторатом је
највећи у области 340- Материјали и хемијске технологије и 350- Машинство и индустријски
софтвер.

Слика 13. Број радова у областима технолошког развоја публикованих у часописима из
категорија М2, М22 и М23

У категорији радова типа М80 које верификују Матични научни одбори у датој области у
програмима технолошког развоја је остварен такође значајан број резултата. На слици 13а је
дата расподела ових резултата по оствареним категоријама. Највећи број резултата је
остварен из категорије М85- Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран
инструмент, нова генска проба, микроорганизми. Расподела резултата у категорији М80, по
областима која је приказана слици 13б, показује да је у области 320- Електроника,
телекомуникације и информационе технологије остварен највећи број резултата у овој
категорији, од чега управо највећи допринос чине резултати из категорије М85, што говори о
мквалитету пројеката у овој области.

Слик 14. а) Расподела резултата из категорије М80 у пројектима технолошког развоја, б)
расподела резултата из категорија М80 по областима.

Област 370- има веома мали број радова из категорије М80.
У пројектима технолошког развоја у категорији М90- патенти наведено је укупно 538, а
расподела ових резултата по областима је приказана на слици 15.
Област 310- Биотехнологија у категорији М90 има највећи број резултата, претежно у
категоријама М91- М92- Реализовани патент, сој, сорта или раса...на међународном и
националном нивоу.
У категорији М93- Ауторска изложба са каталогом уз научну рецензију највећи број
резултата има област 360- Саобраћај урбанизам, грађевина што одражава у највећој мери
активности у области архитектуре.
У категорији ових резултата област 370 је имала веома малу активност.

Слика 15. Резултати и категорији патената М91- Реализовани патент, сој, сорта, или раса,
архитектонско, грађевинско или урбанистичко ауторско дело на међународном нивоу, М92Реализовани патент, сој, сорта или раса, архитектонско, грађевинско или урбанистичко ауторско дело
на националном нивоу и М93- Ауторска изложба са каталогом уз научну рецензију у програму
технолошког развоја по областима

Остварени резултати у програмима технолошког развоја показује значајну хетерогеност
што је последица специфичности појединачних области, а што истовремено указује на
потребу да се вредновање резултата пажљиво евалуира. Непходно је истаћи специфичности
појединих области како би се истраживања усмерила према технолошком развоју који
подстиче иновације.
Табела 8. Број остварених резултата у областима програма ТР по истраживачу са
докторатом
област
број радова М21+М22+М23 по истраживачу
са докторатом
Број резултата из категорије М80 на 10
истраживача са докторатом
Број резултата из категорије М90 на 10
истраживача са докторатом

310
2,2

320
3

330
2,7

340
4

350
3,7

360 370
2,3 2,5

1,2

22

6,6

10

8,1

8,9

2,1

3,4

1,9

0,7

1

0,8

4,1

0,2

6.3 Анализа реализације програма суфинансирања интегралних интердисциплинарних
истраживања у периоду 2011‐2014.
Општи циљ програма Суфинансирања интегралних интердисциплинарних истраживања
јесте повећање употребљивости
резултата истраживања и оптималног коришћења
истраживачких и материјалних ресурса, кроз подстицај у обједињавању и интеграцији
основних, примењених и развојних истраживања у складу са националним и развојним
приоритетима у форми интегралних интердисциплинарних програма истраживања и развоја
а у складу са стратешким циљевима развоја науке и технологије у Републици Србији. У
табели 9. је дат преглед области и број истраживача са докторатом у појединачној области
овог програма.

Табела 9. Области Програма интегралних интердисциплинарних истраживања
Озн.

област

410
420
430
440
450
460
470

Биомедицина
Енергетика и енергетска ефикасност
Заштита животне средине и климатске промене
Информационе и комуникационе технологије
Нови материјали и нанонауке
Пољопривреда и храна
Унапређење доношења државних одлука и афирмација
националног идентитета и то у оквиру подобласти дефинисаних
Стратегијом.

Број
истраживача са
докторатом
678
78
330
167
377
229
488

Предвиђено је да пројекти из Програма ИИИ обједињују циљно усмерена основна,
примењена и развојна истраживања, и да у реализацији учествује већи број
научноистраживачких организација, као и стручљаци из привреде и јавних предузећа. У
неким пројектима овог програма је остварено суфинансирање од стране привреде.
Пројекти из овог програма су врло комплексни и често су обухватали веома велики број
истраживача из више научноистраживачких установа. Ова комплексност се одразила и на
постигуте резултате. Анализа резлтата сачињена по истој методологији као за програм
технолошког развој јер Актом о финансирању нису били дефинисани специфични
критеријуми за вредновање истраживачких резултата на овом типу пројеката. На слици 16. је
дата % расподела броја постигнутих резултата: у категорији монографских радова (М10
међународне монографије и М40 домаће монографије), радови из категорије М20
(М21.М22,М23), радови у домћим часописима (М24, М50) и међународне конференције са
интегрално штампаним радовима. Област 470 је дала највећи број разултата и то кроз
монографске радове и радове у домаћим часописима.

Слика 16. Процентуална заступљеност резултата
остварених у програми ИИИ у периоду 2011-2014.

по

различитим

категоријама

Остале области се на основу постигнутих категорија резултата могу поделити у две
групе. Прву групу би чиниле области 410-Биомедицина, 450- Нови материјали и нанонауке,
где доминирају резултати из категорије М20 (М21.М22,М23), што је карактеристика

основних истраживања и другу групу коју чине 420- , 440 и 460 где је доминантна
заступљеност резултата из категорије М24, М50 и М33 што је карактеристично за пројекте из
програма технолошког развоја. У области 430- Заштита животне средине и климатске
промене расподела резултата је умеренија што недвосмислено говори о специфичности ове
области и указује на њену стварну интердисциплинарност. Ова подела је јасно видљива ако
се анализира бој остварених резултата из категорије М21, М22 и М23, што је приказано на
слици 17.

Слика 17. Број радова по областима публикованих у периоду 2011-2014 у програму ИИИ из
категорија: М21, М22,М23.

Највећи број радова је публикован у области 410-биомедицина, а највећи број радова из
категорије М21 у области 450- Нови материјали и нано науке. Област 430- Заштита животне
средине и климатске промене има мањи број радова али сличну расподелу као 410биомедицина.
Као циљ у реализацији овог програма било је постављено да истраживања буду вођена
тражњом на тржишту и потребама јавних политика.
Остварени резултати из категорија М80 и М90, показују да су ови пројекти имали знатну
заступљеност резултата овог типа. Области 410- Биомедицина и 450- нови материјали и
нанонауке имају знатно мањи број резултата у овим категоријама.

Слика 18. а) Расподела резултата из категорије М80 у пројектима ИИИ, б) расподела
резултата из категорија М80 по областима.

Као и у пројекту технолошког развоја у категоријама М80, највећу заступљеност имају
резултати М85 - Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент,
нова генска проба, микроорганизми. Ова категорија резултата је најзаступљенија у

областима 420- Енергетика и енергетска ефикасност, 440- Информационе и комуникационе
технологије али и 430- Заштита животне средине и климатске промене.
Резултати остварени у програму ИИИ по областима у категорији патената приказани су
на слици 19. Укупан број резултата овог типа : 122 је релативно мали, што је највероватније
последица да је истраживачки период од четири године недовољан да основна истраживања
буду преточена у технолошки развој и развој производа.

Слика 19. Резултати и категорији патената М91- Реализовани патент, сој, сорта, или раса,
архитектонско, грађевинско или урбанистичко ауторско дело на међународном нивоу, М92Реализовани патент, сој, сорта или раса, архитектонско, грађевинско или урбанистичко ауторско дело
на националном нивоу и М93- Ауторска изложба са каталогом уз научну рецензију у ИИИ по
областима
Табела 10. Број резултата по областима програма ИИИ по истраживачу са докторатом
област
број радова М21+М22+М23 по
истраживачу са докторатом
Број резултата из категорије М80 на 10
истраживача са докторатом
Број резултата из категорије М90 на 10
истраживача са докторатом

410
3,8

420
5,5

430
5,2

440
5,8

450
5,4

460
3,6

470
1,6

0,17

21

3,2

9,9

1,3

3,4

1,2

0,02

0,9

0,9

1,7 0,37 1,05 0,43

Према резултатима који су приказали пројекти у својим извештајима на пројектима у
оквиру програма ИИИ укупно је публиковано 9141 радова из категорије М21,М22 и М23 што
чини око 34% свих радова у овим категоријама које су пројекти приказали. Имајући у виду
да су пројекти програма ИИИ реализовани као тематски национални приоритети веома је
важно истражити колико су резултати овог програма видљиви на међународном нивоу. Ако
се анализира број радова у којима се одреднице дате области налазе у наслову, у абстракту
рада или у предмету рада у бази SCOPUS је пронађено 4477 радова што чини око 20 %
бсвих публикованих радова који су у истом периоду реферисани у овој бази. Број радова је
свакако и већи.
Табела 11. Број радова у којима се одреднице дате области налазе у наслову, у абстракту
рада или у предмету рада у бази SCOPUS
2011-2014
укпно
научни
публикација
радови у
часописима

биомедицина
нови материјали и нано науке
заштита животне средине и климатске промене
пољопривреда и храна
енергија и енергетска ефикасност
информационе и комуникационе технологије
унапређење доношења државних одлука и
афирмација националног идентититета
*наслов, абстракт или кључна реч база- SCOPUS

1151
651
1236
947
328
1938
26

853
530
930
798
227
1118
18

6277

4474

6.4 Анализа реализације програма обезбеђења и одржавања научно‐ истраживачке
опреме и простора за научно ‐ истраживачки рад
Општи циљ програма обезбеђења и одржавања научно- истраживачке опреме и простора
за научно - истраживачки рад јесте старање о очувању, развоју и унапређењу капацитета
регистрованих организација у функцији стварања претпоставки за успешнију реализацију
научноистраживачких пројеката и њиховог укључивања у европски истраживачки простор, а
у складу са стратешким циљевима развоја науке и технологије у Републици Србији,
утврђених Стратегијом. Предвиђено је било да се овај програм (НОП) остварује у периоду
01.01.2011-31.12.2014. године.
Пројекти из овог програма се финансирају из кредита Европске инвестицине банке
(ЕИБ) и Банке за развој Савета Европе (ЦЕБ), Инструмента за претприступну помоћ
Европске уније и средствима Републике Србије. Кредити се реализују на основу:
- Закона о потврђивању финансијског уговора између Републике Србије и Европске
инвестиционе банке (ЕИБ)
- Закона о потврђивању оквирног уговора о зајму између Банке за развој Савета Европе и
Републике Србије (F/P 1711 (2010)) (ЦЕБ 1)
- Закона о потврђивању оквирног уговора о зајму Ф/П 1739 између Банке за развој Савета
Европе и Републике Србије (F/P 1739 (2011)) (ЦЕБ 2)
Пројекат „Истраживање и развој у јавном сектору у Србији“ представља програм који
се састоји од 30 веома различитих потпројеката који су сврстани у категорије према
уговорима са ЕИБ и ЦЕБ. Одабрани пројекти су саставни део Стратегије научног и
технолошког развоја Републике Србије за период од 2010. до 2015. године. Пројекат
„Истраживање и развој у јавном сектору“ у Србији односи се на низ инвестиција у
ревитализацију истраживања и развоја у јавном сектору у Србији, укључујући модернизацију
постојећих истраживачких капацитета и инфраструктуре, формирање нових научних
центара, изградњу станова за младе научнике и модернизацију академске рачунарске мреже.
Овај пројекат имплементтира Јединица за управљање пројектима ЈУП „Истраживање и
развој“ д. о. о. Београд основано је одлуком Владе Републике Србије број 02-5424/2010 од 22.
јула 2010. Године.
Припрема за реализацију и спровођење првих компоненти започета је у августу 2010.
године. Планирано је да последњи потпројекти у овом програму буду завршени до краја
2015. године. Рад ЈУП-а се заснива на:
- Стратегији научног и технолошког развоја Републике Србије за период од 2010. до 2015.
године
- Закону о потврђивању Финансијског уговора (Истраживање и развој у јавном сектору)
између Републике Србије и Европске инвестиционе Банке Сл. Гл. РС Бр 5/2010
- Закону о потврђивању Оквирног уговора о зајму између Банке за развој Савета Европе и
Републике Србије Ф/П 1711 (2010) Сл. Гл. РС Бр 13/2010

-

Закон о потврђивању Оквирног уговора о зајму између Банке за развој Савета Европе и
Републике Србије Ф/П 1739 (2011) Сл. Гл. РС Бр 1/2012
Оснивачком акту ЈУП Истраживање и развој д.о.о. (Сл. Гл. РС 51/2010 72/2013 24/2014)
Раду Скупштине друштва – 7 чланова (2013)
Раду Међународног Одбора за управљање пројектом – 13 чланова (2013)
Набавка капиталне опреме за потребе научноистраживачких организација у
Србији

Један од најважнијих потпројеката који се реализује у оквиру пројекта „Истраживање
и развој у јавном сектору“ јесте набавка капиталне опреме за потребе научноистраживачких
организација у Србији. Захтеве за набавку опреме су поднели истраживачи у оквиру пријава
за пројектни циклус 2011-2014, док је посао расподеле расположивих средстава према
захтевима поверен комисији коју је именовало Министарство. Укупно је одобрено 3.070
појединачних захтева у укупној вредности од 53,2 милиона евра. Уговор о финансирању и
управљању активностима потпројекта набавке нове капиталне опреме, са Министарством
просвете и науке бр. 451-02-3991/2011-14, је закључен 2011. а као крајњи рок за реализацију
био је предвиђен 31.12.2014. Због спорости у одлучивању, спровођењу тендера за набавку и
проблема до којих је долазило приликом повлачења транши кредита овај рок је пробијен, па
се сада очекује да ће набавка бити спроведена до 31.12.2015. Комисија за непосредну
координацију свих активности формирана је 2013. а иновирана је током 2014. Делимични
проблеми у реализацији овог програма су и последица промена руководиоца ЈУП-а.
Када је у питању набавка опреме за истраживање њена набавка је била планирана
према вредности опреме и то у три категорије: опрема скупља од 100.000 евра, опрема чија је
цена између 30.000 и 100.000 евра и опрема јефтинија од 30.000 евра. У договору са
Министарством, најпре је започета набавка опреме преко 100.000 евра.

Слика20. а) Расподела одобрених срестава за набавку опреме б) броја финансираних
истраживач месеци по програмима ОИ, ТР и ИИИ

Из података приказаних на слици 20, се види да је процентуални удео одобрених средстава
за набавку опреме највећи за пројекте у програму ИИИ који учествују у броју финансираних
истраживач месеци са најмањим процентом, што је директна последица утврђених
стратешких приоритета.
Процес набавке опреме је започео 2012. године и још увек је у току, као што је јасно из
података (ЈУП- април 2015) приказаних на слици 21. Значајан број комада опреме није ни
уговорен, са свега 803 комада опреме је до јануара 2015. испоручено пројектима којима је
опрема одобрена.

Слика 21. Преглед статуса опреме која се набавља у програму НОП

Оно што је свакако забрињавајуће је да су у припреми тендери за набавку 1071 комада
опреме и што тим процесом није обухваћено више о хиљаду комада опреме, у коју
спадају сва три типа опреме: опрема скупља од 100.000 евра, опрема чија је цена између
30.000 и 100.000 евра и опрема јефтинија од 30.000 евра. Из упоредног прегледа
вредности опреме чија је набавка одобрена и опреме која је испоручена приказаног на
слици 22, се види да испоручена опрема чини нешто изнад 45%. Пројектима ИИИ је
испоручено знатно више опреме (више од 11,1 Мевра) од пројеката који припадају
области технолошког развоја, свега 4,9Мевра, док је у пројектима програма ОИ
испоручена опрема у вредности од 8,7Мевра.

укупно
ИИИ
ОИ
ТР

вредност
испоручене
опреме %
45%
54%
46%
35%

Слика 22. Вредност одобрене и испоручене опреме (eur) укупно и по програмима ИИИ, ОИ и
ТР

Слика 23. Вредност испоручене опреме по областима програма ИИИ,ОИ и ТР

Највећа вредност опреме је до априла 2015. Испоручена областима: 410-биомедицина,
450-нови материјали и нано науке и 172-хемија. Највећи део испоручене опреме је
инсталиран и пуштен у рад, нема података да ли су на некој од новонабављене опреме
направљени резултати који су до сада публиковани.
Подаци о испорученој опреми имплицитно указују да су неке од области спремне да
новом циклусу пројеката приступе опремљеније савременом истраживачком опремом.
Поједине области које имају потребу да своја истраживања реализују кроз експериментална

истраживања ако до расписивања конкурса за нови циклус истраживања или до краја 2015.
године не добију опрему биће онемогућени да истраживања модернизују и прате савремене
токове светске и европске науке. Посебно забрињава чињеница да је најмање опреме
испоручено у програму технолошког развоја, од кога се очекује већи допринос истраживања
која иду према развоју нових производа или технологија.
Набавка потрошног материјала за реализацију пројеката пројектног циклуса 20112014
У оквиру пројекта „Истраживање и развој у јавном сектору“ одобрена је реализација
потпројекта „Централизовани систем за евидентирање и набавку потрошног материјала и
ситне опреме за научноистраживачку делатност“. ЈУП је потписао уговор о финансирању и
управљању активностима Подпројекта централизованог система за евидентирање и набавку
потрошног материјала за НИО са МПНТР (451-03-689/2012-14) , укупна процењена вредност
је 40МЕУР за период 2011-2014. (2015). За потребе реализације пројекта најпре је развијена
електронска база за наручивање потрошног материјала, којој приступ имају сви руководиоци
и коруководиоци пројеката. Након евалуације прикупљених захтева приступа се процесу
набавки. Набавке се врше путем међународних отворених тендера или путем процедура
малих набавки за добра која се због специфичности не могу набавити путем тендера.
У периоду 2011-2015 спроведене су јавне набавке за које је расписано 14 тендера за
укупно 68937 артикала. Осим тога набављено је 176 различитих софтвера и база књига у
електронском облику, која се може користити преко КОБСОН-а. Укупна вредност до априла
2015. испоручених артикала је износила 16,836. 646 евра. Однос броја наручених, уговорених
и испоручених артикала се може сагледати кроз дијаграм приказан на слици 24.

Слика 24. преглед тока наручених, уговорених и испоручених артикала кроз обједињену
набавку преко ЈУП-а

У односу на предвиђену суму степен реализације набавке потрошног материјала има
веома мали степен реализације од свега 42% што се одразило на степен активности свих
пројеката, нарочито оних којима су за реализацију биле непходне хемикалије и други
потрошни материјал. Недостатак хемикалија и другог потрошног материјала се у знатној
мери одразио на реализацију постојећих пројеката. За преостали износ предвиђених
средстава пројекти су предвидели набавку, а у току је процес спровођења. Очекује се да ће
наручени потрошни материјал и ситна опрема до краја трајања циклуса бити испоручена
пројектима. За случај да наручени потрошни материјал не стигне, а имајући у виду износ
средства која су намењена за ДМТ2, биће доведено у питање и покретање нових пројеката у
наредном циклусу.
Показало се да је систем обједињене набавке веома спор, није познато да ли је
економичнији тако да га свакако у новом циклусу истраживања не треба примењивати.

Степен реализације инфраструктурних објекта у пројекту „Истраживање и развој
у јавном сектору“
Стратегијом је предвиђена изградња и опремање низа инфраструктурних објеката у
функцији унапређења научноистраживачког система у Републици Србији. Степен њихове
реализације и ниво уговорених средстава за њихову реализацију (Подаци ЈУПА- из априла
2015, о спроведеним јавним набавкама 2010-2014.) дати су у табели 12.
Табела 12. Степен реализације инфраструктурних објекта у пројекту „Истраживање и
развој у јавном сектору“
пројекат

стање реализације

Уговорена вредност
у еврима без ПДВ-а

Истраживачка станица
„ПЕТНИЦА“

Објекат је завршен – завршена
примопредаја са извођачем радова
18.12.2012. , објекат је у употреби
Објекат је завршен – у току
примопредаја са извођачем радова,
објекат је у употреби. Вредност радова

Заједничке лабораторије за
физику, материјале и нанонауку НАНОЦЕНТАР, блок 39, Београд

У току је израда главног пројеката,
обављени радови на припреми терена и
други радови различитих спецификација.

1.179.580, 51

Центар за промоцију науке Блок
39, Нови Београд

Идејни и главни пројекат, израда друге
врсте документације

2.789.509,91

Централна зграда Универзитета у
Новом Саду

Објекат је завршен – извршена је
примопредаја са извођачем радова,
објекат је у употреби

4.283.941,41

Научно технолошки парк Звездара

Објекат је завршен –објекат је у
употреби

14.089. 146,46

Научно технолошки парк Нови
Сад фаза I

Објекат је завршен – извршена је
примопредаја са извођачем радова,
објекат је у употреби

1.416.540,35

Природњачки Центар Свилајнац

Санација темеља објекта
Хемијског факултета (бивши
ПМФ)
Центари изврсности Универзитет
у Крагујевцу за матичне ћелије и
доградња зграде Медицинског
факултета Крагујевцу
Станови за младе истраживаче
Блок 32 Нови Београд
Станови за младе истраживаче
Универзитет у Крагујевацу
Укупно

Објекат је завршен – објекат је у
употреби

4.640.223,36

6.394.005,12

722.426,30

Почела је израда главног пројекта и друге 120.925,32
документације
Изградња објекта је завршна

7.976.947,53

Извођење у току

5.563.921,54
49.177.167,99

Укупна реализација програма обезбеђења и одржавања научно- истраживачке опреме и
простора за научно - истраживачки рад у периоду трајања Стратегије 2010-2015.
највероватније неће бити реализована.
Степен извршења овог програма није задовољавајући ни у једној од предвиђених
активности, јер је степен реализације у набавци опреме реализован са свега 45%, набавка

предвиђеног потрошног материјала са 42%, а од предвиђених инфраструктурних објеката
неки су завршени а да реалзација неких предвиђених објеката уопште није ни започела.
Научна и академска јавност би свакако требала да буде упозната како са одлукама о
напуштању изградње неких објеката, као и са одлукама о почетку радова на изградњи других
објеката чија је изградња била предвиђена ранијим плановима.
Значајно је да је потписан уговор сачињен између Министарства просвете науке и
технолошког развоја, Града Београда и Универзитета у Београду о оснивању Научно
технолошки парк „Београд“ који ће функционисати у оквиру објекта Научно технолошки
парк Звездара, чиме је завршен пројекат који ствара предуслове за интензивнији развој
иновативних производа и услуга које могу да понуде компаније које ће бити станари овог
објекта. Иновације су препознате као кључни фактор конкурентности економије, а како је
Србија оцењена као земља са великим истраживачким потенцијалом, формирање
технолошког парка је један од ступњева који ће убрзати трансфер знања и технологија у
привреду и значајније поспешити комерцијализацију ново развијених производа.
6.5 Анализа реализације програма међународне научне сарадње од значаја за Републику
Србију
Успешно су одржани експланаторни и билатерални састанци Преговарачке групе 25наука и истраживање 6. октобра и 1. децембра 2014. године, респективно. Преговарачка
група за ово поглавље, изнела је представницима Европске комисије приказ актуелног стања
у областима науке и истраживања и степен усклађености домаћег правног оквира са
европским. Констатован је висок степен усклађености домаћих прописа са правним
тековинама ЕУ.
Очекује се достављање Нацрта извештаја о скринингу од стране Европске комисије
током 2015. године.
Активности у оквиру билатералне сарадње
Потписан је Споразум о научно-технолошкој сарадњи са Републиком Аргентином
26.11.2014.год., а ратификовани су споразуми са Руском Федерацијом и Црном Гором који су
били потписани 2011.год.
Потписан је Меморандум о разумевању између Амбасаде Сједињених Америчких
држава и Министарства просвете, науке и технолошког развоја о Фулбрајт програму
академске размене 14.априла 2015. године у Београду.
Настављена је реализација билатералних пројеката са Немачком (20 пројеката - по 10 у
пројектним циклусима за 2013/2014. годину и 2014/2015. годину.), Републиком Француском
(кроз програм „Павле Савић“ - 17 пројеката и кроз програм са Националним истраживачким
центром Француске (CNRS) – 9 пројеката за 2013-14 годину), Републиком Белорусијом (8),
Португалом (10), Народном Републиком Кином (15), Републиком Италијом (12) и
Републиком Словенијом – (68) пројеката.
У току је евалуација пројеката који су пријављени на Јавни позив за размену учесника на
пројектима између Републике Србије и Немачке за пројектни циклус 2015/2016 (32 пријаве)
као и на Јавни позив за суфинансирање научне и технолошке сарадње између Републике
Србије и Републике Португал за период 2015– 2016.године (40 пријава). На конкурс за
суфинансирање научне и технолошке сарадње између Републике Србије и Народне
Републике Кине за период 2015–2016.године пријављено је 48 пројектних предлога.
Планирано је објављивање Јавног позива за билатералне пројекте са Хрватском и
Словенијом за пројектни циклус 2016/2017. год. средином априла 2015.
У овом периоду одржано је: Шесто заседање Заједничке српско-белоруске комисије за
научно-техничку сарадњу, XIII заседање Међувладиног комитета за трговину, економску и
научно-техничку сарадњу са Руском Федерацијом, Друго заседање Мешовитог комитета са
Индијом, Треће заседање Заједничке комисије између Републике Србије и Баден-

Виртенберга, Прво заседање Мешовите комисије за економску сарадњу између Републике
Србије и Републике Пољскеи Седмо заседање Заједничке комисије за економску сарадњу
између Републике Србије и Републике Мађарске на којима су запослени у Одсеку дали
предлоге за будућу сарадњу.
Потписан је Меморандум о разумевању о сарадњи између Министарства и AREA
научног парка из Трста 08.јула 2014. који даје оквире за даљу сарадњу.
Мултилатерална сарадња:
Наставак активности у оквиру FP7 пројеката у којима је Министарство пројектни
партнер и то:
WBC-INCO.NEТ - Пројекат је завршен 30 априла 2014. године. Стручни и финансијски
извештаји су достављени координатору пројекта крајем јуна 2014. године.
ERA-CAPS - На другом заједничком позиву за пријављивање пројеката у области
молекуларне биологије биљака из наше земље пријављена су 3 пројекта, а планирано је да 19
најбоље оцењених пројеката буде финансирано.
SAF€RA - У оквиру европске истраживачке мреже за координацију у области
индустријске безбедности кроз паметан одрживи развој, 15.маја 2014. године објављен је
други међународни мултидисциплинарни позив, на коме је након евалуације одобрен
пројекат „Паметне дизалице у процесној индустрији” на којем у својству партнера учествује
Иновациони центар Машинског факултета, Београд.
Према статистичким подацима из фебруара 2014. истраживачи из Србије су
учествововали /(учествују) у 317 пројеката 7ОП. Остварена успешност од 15.21% је слабија
од европског просека, али је међу водећим у региону. Највише предлога пројеката наши
истраживачи су пријавили у области Информационих и комуникационих технологија(427),
Истраживачког потенцијала (280), Мари Кири акција (229), Друштвених наука (153) и Хране,
пољопривреде и биотехнологије (146). Прве три поменуте области доносе и највише новца
кроз уговорене пројекте потом их следе Истраживачке инфраструктуре и Храна,
пољопривреда и биотехнологија. Најуспешније институције у ФП7 програму, у односу на
уговорени буџет су Факултет техничких наука у Новом Саду, Пољопривредни факултет у
Београду, Институт за физику у Земуну, Институт Михајло Пупин затим Институт за
молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Технолошко-металуршки факултет итд. У
табели 13. су приказани резултати учешћа Србије у оквирном програму FP7, и финансијски
ефекти проистекли из реализованих пројеката.
Табела 13. Учешће Србије у FP7 пројектима
Број пројеката

износ
Број
учесника Укпупа
прихваћених за финансирања(M
euro)
финансирање

Коперација
Идеје
Људи

137

173

29.758

30

61

4.495

Капацитети
Eуроатом
укупно

64
1
232

77
1
314

28.580
0.148
62.981

Хоризонт 2020 - ЕУ оквирни програм за истраживање и иновације. Међународни
споразумизмеђу Европске уније и Републике Србије о учешћу Републике Србије у програму
Европске уније Хоризонт 2020 - оквирном програму за истраживање и иновације (20142020), потписан је 1. јула 2014. године у Бриселу, а ратификацијом закона у парламентарној
процедури 08.09. 2014. године, постао је део националног правног система.

Припремљен је Акциони план за програм Хоризонт 2020. Именоване су националне
контакт особе и чланови програмских комитета програма ХОРИЗОНТ 2020.
Европска комисија је одобрила буџет Министарству за финансирање пројеката
NCP_WIDE.NET и NCPCaRE – пројекти умрежавања Националних контакт особа за области
Ширење изврсности и учешћа и Друштвени изазов 5(SC5) у програму ХОРИЗОНТ 2020, а за
већину других приоритетних области националне контакт особе ће учествовати у пројектима
умрежавања као придружени чланови са рефундирањем трошкова учешћа у пројектним
активностима (IDEALIST2018, NET4MOBILITY, ETNAplus, BIONET2, RICH, HNN2.0,
NET4SOCIETY4).
У циљу промоције програма Хоризонт 2020, МПНТР је организовало и одржало низ
Инфо дана на Универзитетима, Факултетима и институтимау Р. Србији. Укупно 6 Инфо дана
о програму Марија Склодовска Кири, 4 инфо дана за активности Еuropean Research Council
(ERC), за област Информационе и комуникационе технологије 7 инфо дана, затим 7 инфо
дана за област Инклузивна, иновативна и рефлективна друштва,Нанотехнологије 3, Храна и
биотехнологија 3 инфо дана, Здравље 4 и један инфо дан о могућностима учешћа у
програмима Обједињеног истраживачког центра, 9. децембра 2014. у Новом Саду.У оквиру
Програма Мари Склодовска Кири одржани су Инфо дани са Европском комисијом у
Београду 23.03. 2015 и у Новом Саду 24.03.2015. године. Поред тога одржана је радионица
техничке подршке за писање пројеката у сарадњи са представницима Европске Комисије, 9 и
10. октобра 2014. године у Београду.
У сарадњи са Центром за промоцију науке, МПНТР организује акцију „Хоризонт
четвртком”. Наиме, сваког четвртка организована је промотивна сесија посвећена некој од
области Програма Хоризонт 2020 уз присуство највиших званичника МПНТР, Националних
контакт особа као и истраживача који су били успешни у области којој је посвећена инфо
сесија.
Сектору малих и средњих предузећа посвећена је велика пажња у циљу њиховог већег
укључења у Програм Хоризонт 2020. МПНТР учествује у промоцији Хоризонт 2020
програма за мала и средња предузећа на регионалном нивоу, па је у ту сврху организовано
укупно 15 инфо дана, и то: 8 инфо дана у сарадњи са Привредном Комором Србије и
представницима Европске мреже предузетника - ЕЕН, 6 инфо дана у сарадњи са Центром за
промоцију науке и 1 инфо дан са немачком агенцијом ГИЗ. У Београду је 20. марта 2015.
године у Привредној Комори Србије одржана међународна конференција на тему
„Финансирање малих и средњих предузећа кроз ЕУ програме (Хоризонт 2020 и Козме) могућности и изазови”, а односи се на финансирање малих и средњих предузећа са високо
ризичним иновативним идејама кроз приступа финансијама из других извора.
Учешће српских институција (научних, истраживачких, привредних и др.) у Хоризонт
2020 програму током 2014., а на бази информација и оцене добијене од ЕК почетком
децембра 2014. је охрабрујуће – постоји висок интерес и први резултати су сасвим солидни.
Према статистичким подацима из фебруара 2015. године, 428 институција из Србије је
учествовало на 321 пројекта Програма Хоризонт 2020. Од тога је одобрено за финансирање
40 пројеката на којима учествују 64 институције из Србије.
Еурека програм, настављено је са реализацијом пројектних активности у оквиру 11
Eурека пројеката, од којих је 6 финансирано из буџета Републике Србије, на основу
уговорених обавеза. Одобрена су 3 пројекта која се финансирају из сопствених
средстава.Крајем 2014.године завршена су 4 пројекта. За све текуће пројекте настављено је
са поступком праћења пројектних активности кроз полугодишње и годишње извештаје.
У оквиру Стратегиje Европске уније за Дунавски регион која је усвојена 2011.године,
међу 11 пpиоритетних области је и пpиоритет PA7- Друштво знања и PA8- Koнкурентност.
Радни задаци за остварење ових приоритета који се односе на подpшку акцијама у
заједничким финансијским механизмима међу којима је и објављивање Заједничког јавног
позива за Eурека пројекте за земље Дунавског региона. Koначни договори представника

земаља ,међу којима је и Република Србија, о начину учешћа у Заједничком јавном позиву
(који ће бити отворен од 9. 3.- 17. 6. 2015) закључени су у децембру 2014.год.
COST програм. Настављене су активности на 246 COST акција/пројеката у којима
учествују истраживачи из Србије. У току овог извештајног периода наши истраживачки
тимови су се укључили у 95 нових COST акција. Одржан је Инфо дан о могућностима
учешћа истраживача у програму COST, 25. марта 2015, у Београду.
NATOSPS (NATO Science for PeaceandSecurity) - Настављено је са учешћем српских
научника и научноистраживачких организација у програму Наука за мир и безбедност-, који
имају водећу улогу у 22 активности овог програма.
6.6 Анализа реализације програма трансфера знања и технологија и подстицања примене
резултата научноистраживачког рада
У скоро свим аспектима иновација и трансфера технологија Србија још увек има
ограничен капацитет.
По индексима компетентности које у облику извештаја сапштава Свестски економски
форум кроз своје извештаје (The Global Competitivness Report, World Economic Forum),
Србија се у периоду 2010-2014 налазила 95 и 101 места, али је по специфичним
индикаторима који се односе на иновације (12- стуб компетентности иновације) као што се
може видети из података датих на слици 25, имала индикаторе по којима је била знатно
лошије пласирана: улагање компанија у истраживање и развој, капацитет за иновације али и
индикаторе по којима има изванредан пласман на светској ранг листи: квалитет
научноистраживачких институција, доступност научника и инжењера. Ови индикатори
указују да земља има хумани и научни потенцијал за развој иновација али га не користи у
потребној мери јер не ствара довољан ниво предуслова потребних за иновативни развој.
Сарадња универзитета и привреде као и улагање компанија у истраживање је недовољно и
није системски у довољној мери подстицано од стране државе.

Слика 25. Ранг Србије по специфичним индикаторима у стубу 12- иновације ((The Global
Competitivness Report, World Economic Forum) у периоду 2010-2014

По нивоу патентне активности домаћих подносилаца у периоду 2010-2014. не уочава се
значајан напредак, табела 14.
Табела 14. Статистички подаци о патентима у Србији 2010-2014. година

2010.
2011.
Пријава патената, домаћи подносиоци
Физичка лица
244
151
Институти и факултети
18
21
Привредна друштва
28
8
290
180
Укупно
Пријаве малих патената, домаћи подносиоци
Физичка лица
84
56
Институти и факултети
5
4
Привредна друштва
8
7
97
67
Укупно
Регистровани патенти домаћих подносилаца
Физичка лица
83
47
Институти и факултети
7
3
Привредна друштва
8
10
98
60
Укупно
Регистровани мали патенти, домаћи подносиоци
Физичка лица
71
40
Институти и факултети
5
Привредна друштва
3
3
74
48
Укупно

2012.

2013.

2014.

143
30
18
191

151
19
31
201

145
28
28
201

63
5
7

60
2
9

55
2
8

75

71

65

68
5
6

59
11
8

40
19
3

79

78

62

52
3
6
61

39
3
5
47

43
2
5
52

По броју патентних пријава од свега 27 пријава ( 2013, 2014) годишње на милион становника,
Србија знатно заостаје у односу на европски просек где на милион становника долази више
од 100 патентних пријава годишње на милион становника.
Бој патентних пријава и регистрованих патената факултета и института расте али је њихов
број још увек веома скроман. Међу физичким лицима пријавиоцима патената или лицима
чији су патенти регистровани има истраживача са факултета или института. У већини НИО
патентна права још увек нису регулисана одговарајућом регулативом.
Највећи број патентних пријава у 2014. години је имао институт : RT-RK DOO 17 пријава из
области ИКТ.
Током 2014. 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, пројекте које финансира Министарство
просвете науке и технолошког развоја.
Програми из области иновационе делатности које финансира
просвете науке и технолошког развоја

Министарство

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 број основаних и регистрованих
иновативних организација (Закон о иновативној делатности - "Службени Гласник РС", Бр.
110/05, 18/10 and 55/13)), чија је листа дата у табели 15.
Табела 15. Број и структура регистрованих иновативних организација (2014)

Иновативне организације
1.

Производно развојни центри

Број
регистрованих
57

2. Истраживачко развојни центри
3. Иновациони центри
4. Пословно и технолошки инкубатори
5. Технолошки паркови
Укупно

14
6
6
3
86

Компаније које обављају иновациону делатност, све иновативне организације, су
уписане у регистар иновационих организација а статус стичу одлуком Министарства.
Иновациони пројкети правних лица се реализују у 2014. кроз 75 суфинансираних пројеката, у
односу на 95 пројеката који су финансирани у претходној години.
Иновационе активности физичких лица / иноватора - реализација иновативних активности се
реализују кроз 25 суфинансираних пројеката.
Активности у области иновативне делатности које спроводи Министарство су
многобројне а излистане су само најзначајније:
- У сарадњи са Привредном комором Републике Србије организована је промоција
резултата реализованих иновационих пројеката, у форми готових производа и услуга који су
на тржишту, а по претходним јавним позивима које је Министарство спровело у области
иновационе делатности;
- У оквиру 58. Међународног сајма технике и техничких достигнућа у 2014. години,
министарство узело учешће и организовало презентацију иновационих производа/услуга и
техничких решења иновационих и научно истраживачких организација.
- У оквиру полуфинала пројекта Такмичење за избор најбоље технолошке иновације у
Србији за 2014. годину је организован сусрет са инвеститорима у ПКС;
- У сарадњи са Привредном комором Србије организована је трибина о иновацијама и
унапређење области интелектуалне својине;
- У сарадњи са Привредном комором Србије у оквиру Самита Кине и земаља Централне
и Источне Европе организована је изложба производа и услуга реализованих у оквиру
подржаних иновационих пројеката;
- На предлог Амбасаде Народне Републике Кине организован је састанак са првим
саветником амбасадора који је задужен за науку, истраживање и иновације;
- Спроведене су припреме за прелазак Министарства на финансирање по програмском
буџету у 2015. години;
- Одржан je2тренинг/инфо дан у Бриселу за националне контакт особе за позиције мала и
средња предузећа и приступ финансијским инструментима у оквирном програму за
истраживање и иновације ЕК - Хоризон 2020;
- Присуство на 2 састанка Програмског комитета за мала и средња предузећа и приступ
финансијским инструментима у оквирном програму за истраживање и иновације ЕК Хоризонт 2020;
- Oдржано15 инфо дана - Хоризонт 2020, намењених сектору иновативних малих и
средњих предузећа по областима/секторима у сарадњи са Центром за промоцију науке,
Европском мрежом предузетника РС и Привредном комором Србије;
- Организација 25индивидуалних састанака о специфичним темама и областима у оквиру
Хоризон 2020 са малим и средњим предузећима;
- У оквиру процеса преговора за приступање ЕУ сачињена је презентација за
билатерални скрининг за Поглавље 20 - Предузетништво и индустријска политика која се
односи на иновациону политику, биотехнологију и Хоризон 2020.
- У оквиру процеса преговора за приступање ЕУ одржан је билатерални скрининг за
Поглавље 8 - Политика конкуренције у оквиру којег је представник министарства узео
учешће у делу који се односи на државну помоћ;
- У оквиру процеса преговора за приступање ЕУ одржан је билатерални скрининг за
Поглавље 25- Наука и истраживање у оквиру којег је дат допринос у делу Иновационе Уније,
трансферу знања, отвореном приступу иновација и инфраструктуре.

- У Априлу 2014. године гормирана радна група са представником из МПНТР у оквиру
Јадранско-јонске иницијативе- очекују се позиви;
- У оквиру ФП7 пројекта WBC-INCO.net и радног пакета 8- Подршка Иновацијама,
сачињена је студија изводљивости за пилот пројекат „Innovation officer”;
- Одређена је особа испред Министарства за рад у тиму за развој пословних и
технолошких инкубатора у циљу подстицања развоја пословне инфраструктуре као једног од
стубова регионалног развоја;
- Одређена контакт особа испред Министарства за праћење усклађивања националних
политика развоја малих и средњих предузећа са принципима „Small business act”;
- На Влади усвојенa Уредба о начину вођења електронске евиденције емитовања и
реемитовања ауторских дела, Одлука о оснивању Координационог тела за ефикасну заштиту
права интелектуалне својине на територији Републике Србије ирешење о давању сагласности
на одлуку о изменама Статута Фонда за иновациону делатност;
- За процедуру по Пословнику Владе припремљени и упућени материјали који се односе
на: Нацрт закона о изменама и допунама Закона о ауторском и сродним правима и Нацрт
закона о изменама и допунама Закона о правној заштити индустријског дизајна;
- За процедуру по Пословнику Владе припремљени сунацртикоји се односе на нови
Закон оознакамагеографскогпорекла, на измене и допунеЗакона о жиговима и Закона
опатентима ина нови Закон о посебним овлашћењима ради ефикасне заштите права
интелектуалне својине;
- Образована радна група за израду радне верзије новог Закона о иновационој делатности
и за израду радне верзије Националне иновационе политике за период 2016-2022, са
стратегијом и акционим планом и инкорпорисаном области заштите интелектуалне својине.
Нов Закон о иновационој делатности је у завршној фази.
- У сарадњи са амбасадом Швајцарске конфедерације припрема се закључивање
меморандума о начину реализације пројекта одобреног за финансирање донаторским
средствима од стране Државног секретаријата за економски послове Владе Швајцарске
Конфедерације у износу од преко 800 хиљада CHF, а који се односи на нове инструменте
извоза иновативних производаиз Србије, који ће бити у вези и са функционисањем новог
научнотехнолошког парка у изграђеном комплексу на Звездари;
- У оквиру твининг пројекта Данске владе везаног за механизме остваривања ефикасне
заштите права интелектуалне својине, у припреми новог закона укључена експертска
мишљења из те области;
- У сарадњи са Фондом за иновациону делатност, потписан МоР са Светском банком о
(су)финансирању пројекта из области иновација и трансфера технологија;
- У оквиру процеса преговора за приступање ЕУ, представник министарства као члан
преговарачке групе за Поглавље 7/ Права интелектуалне својине учествовао на
експланаторном и билатералном скринингу, и на основу добијених примедби и/или сугестија
ЕК припрема текстове закона из те области који ће бити усклађени са Аcquis.
- Потписан Уговор о спровођењу поступка за избор Најбоље технолошке иновације РС у
2015. године са Факултетом техничких наука у Новом Саду
- Потписан Споразум са Привредном комором Србије о сарадњи у вези са промоцијом
научне и иновационе делатности и подршком такмичењу за избор најбоље технолошке
иновације РС у 2015. год.
Пројекат Такмичење за најбољу технолошку иновацију
Министарство просвете науке и технолошког развоја заједно са Привредном комором Србије
организује већ више година такмичење за најбољу технолошку иновацију. У табели 16. су
дати статистички подаци за период 2010-2014.
Табела 16. Статистика Такмичења за најбољу технолошку иновацију

Број примљених пријава

2010
319

2011
202

2012
101

2013
127

2014
141

Укупно
2244

Иноватори у другом кругу

232

186

85

94

98

1657

Иновације подржане бизнис
планом
Број такмичара

150

118

47

51

62

839

537

360

323

429

510

6519

Број консултантских
тренинга за такмичарске
тимове
Наградни фонд (EUR)

27

30

22

25

28

315

113,798

55,995

48,475

43,493

43,253

729,419

Најбољом иновацијом у 2014. години проглашена су „Супер влакна“ ББХ тима из Београда
на финалу десетог јубиларног такмичења за најбољу технолошку иновацију.
Фонд за иновациону делатност
Фонд за иновациону делатност је основан Законом о иновационој делатности
(„Службени гласник РС“, бр. 110/05, 18/10, 55/2013). Влада Републике Србије именовала је
2011. године вршиоца дужности директора (решење број 119-10048/2010-1), председника и
чланове Управног одбора (решење број 119-10050/2010-1), као и председника и чланове
Надзорног одбора (119-10049/2010-1). Експертска комисија успостављена је одлуком
Управног одбора на седницама одржаним 22. јула 2011. и 13. јула 2012. године, уз сагласност
Светске банке. Избор чланова Експертске комисије је обављен по процедури коју је
одобрила Светска банка и у складу са релевантним Смерницама Светске банке: Избор и
ангажовање консултаната од стране зајмопримаца Светске банке под ИБРД зајмовима и ИДА
кредитима и донацијама из јануара 2011. године.
Циљ Фонда за иновациону делатност је подстицање иновативнe делатности, кроз
обезбеђивање средстава за финансирање, првенствено кроз сарадњу са међународним
финансијским институцијама, организацијама, донаторима и приватним сектором.
Приоритет Фонда за иновациону делатност је унапређење везa између научноистраживачких организација и привредних субјеката, у циљу повећања конкурентности
домаће привреде кроз развој нових производа, услуга и технологија.
Пројекат подршке иновацијама у Србији
У 2014. години, Фонд за иновациону делатност наставио је са реализацијом Пројекта
подршке иновацијама у Србији и финансирањем иновативних развојних пројеката српских
предузећа.Овај пројекаткоји спроводи Фонд за иновациону делатност вредан je 8.4 милиона
евра и финансирн је из претприступних фондовa Европске уније ИПА 2011, a реализује се у
сарадњи са Светском банком. Кроз четири јавна позива спроведена у периоду од 2012. до
2014., одобрено је финансирање за укупно 53 пројеката у износу од 6 милиона евра у оквиру
Програма раног развоја и Програма суфинансирања иновација. За ове програме је у
релативно кратком периоду достављена чак 471 пријава пројекта од стране иновативних
српских предузећа, од чега је 127 било сврстано у ужи избор од стране Фондове независне
Експертске комисије.
У табели 17. је дата статистика за све позиве које је Фонд за иновациону делатност
спровео у времену
Табела 17. Статистика позива Фонда за иновациону делатност
Јавни позив
Број пријава
Број
финансираних Одобрена
пројеката
(EUR M)
Април 2012
58
10
0.70

средства

Новембар 2012
Јун 2013
Фебруар 2014
Укупно

146
125
142
471

13
18
12
53

1.90
2.10
1.30
6

На пројектима које је Фонд за иновациону делатност до сада одабрао за финансирање,
директно је подржано више од 300 радних местаза запослене са високим образовањем,
укључујући 65 доктора наука, уз ангажовањепреко 20 научно-истраживачких организација,
као и више од 90 стручних консултаната из разних технолошких области.
Од пројеката који су већ завршили своје имплементационе активности, већ 11 је
остварило директан приход од продаје својих нових производа и услуга, 7 је успоставило
јаку међународну сарадњу са партнерима и купцима, док се још 5 тренутно налази у
завршној фази преговора са потенцијалним пословним сарадницима.
Добитници финансирања стекли су додатно знање и експертизу потребну за успешно
спровођење својих пројеката кроз квалитетну и свеобухватну обуку посвећену
комерцијализацији производа, заштити и монетизацији интелектуалне својине, као и
механизмима остваривања даљег тржишног развоја, коју Фонд за иновациону делатност
организује за све добитнике финансирања. Ове активности намењене су јачању капацитета
српских предузећа за потребе успешног раста и одрживог пословања на домаћем и
међународном тржишту, са акцентом на квалитетној изради пословних планова,
структурирању управљачких процеса и транспарентном управљању финансијским
средствима.
Кроз 2015. годину, Фонд ће наставити активности оперативног спровођења и надзора
над финансираним пројектима који су још увек у фази имплементације, а предвиђено је да се
све активности окончају у јануару 2016. и да се тиме успешно затвори Пројекат подршке
иновацијама у Србији.
Ради даљег унапређења сарадње индустрије са академском заједницоми стварања услова
за подизање капацитета на пољу трансфера технологије, обезбеђено је финансирање новог
пројекта под називом „Пројекат подршке истраживању, иновацијама и трансферу
технологија” (Serbia Research, Innovation and Technology Transfer Project) у износу од 6.9
милиона евра, који ће се финансирати из претприступних фондовa Европске уније ИПА
2013. Предвиђено је да пројекат обухвати следеће:
- Компонента 1. Техничка помоћ центрима за трансфер технологије, инкубаторима,
научно-истраживачким оранизацијама укљученим у процес трансфера технологије и
подршке иновацијама;
- Компонента 2. Шеме бесповратних грантова за подстицање R&D сарадње са
индустријом кроз нови инструмент финансијске подршке конзорцијумима индустрије и
научно-истраживачких организација;
- Компонента 3. Израда Националне стратегије за истраживање и развој и иновације
после 2015. године и плана националне истраживачке инфраструктуре (у складу са
препорукама Европског стратешког форума о истраживачким инфраструктурама).
Фонд је такође наставио да ради на унапређењу оквира за развој фондова ризичног
капитала кроз Програм за развој предузећа и иновације Западног Балкана (Western Balkan
Enterprise Development and Innovation Facility – WB EDIF) који финансира Европска kомисија
са међународним финансијским институцијама кроз Инвестициони оквир Западног Балкана.
Током 2015. године се очекује успостављање компоненте директне подршке иновативним
предузећима у региону (ENIF), уз дефинисањеконкретних механизама који треба у блиској
будућности да обезбеде значајна средства за развој малих српских предузећа.
Још 2013. године, после једногодишње провере и уз сагласност свих чланова TAFTIE
асоцијације, Фонд је примљен у чланство ове европске организације иновационих агенција.
Кроз TAFTIE асоцијацију, група од 28 организација из 25 европских земаља, која управља

годишњим финансирањем иновација у износу од преко 8 милијарди евра, успоставила је
интезивну сарадњу у области спровођења националних програма иновација.Током 2014.,
представници Фонда за иновациону делатност активно су учествовали на састанцима
TAFTIE асоцијације и на тај начин стекли знања витална за даљи развој инструмената за
подршку иновативном предузетништвуи процесу трансфера технологије у Србији.
Програм раног развоја
Програм раног развоја је намењен приватним микро и малим предузећима у раним
фазама развоја, која поседују технолошку иновацију са јасном тржишном применом и имају
потенцијал за стварање нове интелектуалне својине. Циљ Програма раног развоја је
подстицање стварања иновативних компанија заснованих на знању, кроз приватна start-up
или spin-off предузећа, обезбеђивањем финансирања за тржишно оријентисане иновативне
технологије и услуге са високим потенцијалом комерцијализације.
Од оснивања Фонда,у оквиру Програма раног развоја одобрено је финансирање за 41
пројекта у вредности од 3 милиона евра.
До краја 2014. године,успешно је имплементиран тридесет и један пројекат изабран од
стране независне Експертске комисије Фонда за иновациону делатност у склопу овог
Програма. Значајан бројових компанија већ је изнео своје нове производе и услуге на
тржиште, а њихов даљи раст и развој очекује се у идућем периоду. Неки од примера
успешног развоја иновативних производа представљајукомпаније Techno Foam, Coprix,
EkoFungi, mBrainTrainи Strawberry Energy које су своје прозводе већ пласирале на тражиште
као и предузећаAngros, iStreetLightи Brainstorm, чије су иновације привукле иностране
партнере и купце.
Имена добитника финансирања са више детаља о пројектима могу се наћи на званичној
интернет странициФонда:http://www.inovacionifond.rs, у оквиру секције Програм раног
развоја → Финансирани пројекти.
Програм суфинансирања иновација
Путем Програма суфинансирања иновација, Фонд за иновациону делатност наставио је
да пружа подршку српским микро и малим компанијама које желе да кроз развој нових и
унапређених производа и услуга побољшају своје присуство на домаћем и међународном
тржишту. Кроз овај програм, до сада је одобрено финансирање за 11пројеката у укупној
вредности од 3 милиона евра.
Више од 30% компанија које имплементирају своје пројекте уз подршку Фондаима
активну и плодоносну сарадњу са научно-истраживачким институцијама, који имају улогу
подизвођача или консултаната на овим пројектима.
Имена добитника финансирања са више детаља о пројектима могу се наћи на званичној
интернет страници Фонда:http://www.inovacionifond.rs, у оквиру секције Програм
суфинансирања иновација → Финансирани пројекти.
Програм за развој предузећа и иновације Западног Балкана
Програм за развој предузећа и иновације Западног Балкана (Western Balkan Enterprise
Development and Innovation Facility- WB EDIF) – у даљем тексту: Програм, који је отпочео
децембра 2012. године финансира Европска Комисија са међународним финансијским
институцијама кроз Инвестициони оквир Западног Балкана. Закључком Владе Републике
Србије 05 бр. 337-1952/2012 од марта 2012. године одлучено је да ће се Република Србија у
Програм укључити посредством Фонда. Циљеви Програма су да се успоставе четири
комплементарнa механизма финансијске подршке малим и средњим предузећима - МСП:
- Фонд за иновативна предузећа (Enterprise Innovation Fund – ENIF) – Фонд ризичног
капиталаза финансирање иноватних МСП у почетној фази развоја; У току 2013 године,
Европски инвестициони фонд је завршио избор менаџмента првог фонда ризичног капитала

у регионукоји ће улагати у иновативне компаније. Следећа фаза операционализације
покренута је одмах потом и конкретни резултати очекују се већ крајем 2015.
- Фонд за развој предузећа (Enterprise Expansion Fund – ENEF) – Фонд приватног
капиталакоји ће се фокусирати на већ успостављена МСП која имају висок потенцијал за
раст; У2013. години Европска банка за обнову и развој (EBRD) је, у својству инвестиционог
саветника Фонда за развој предузећа (ENEF), радила на успостављању Фонда за иновативна
предузећа (ENIF) и окончавању преговора са другим инвеститорима.
Оперативно функционисање Фонда за иновациону делатност
Средства за оперативно пословање Фонда у 2014. години су обезбеђена у складу са
Законом о буџету Републике Србије за 2014. годину („Службени гласник РС”, бр. 110/13 и
142/14), са раздела 24 - Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Функција 140 Основно истраживање, Економска класификација 451- Субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама. Фонд је, у поступку реализације Одлуке министра просвете,
науке и технолошког развоја о распореду средстава субвенције за финансирање пословања
Фонда у 2014. години, са Министарством просвете, науке и технолошког развоја Републике
Србије, потписао Уговор о распореду и начину коришћења средстава буџетске субвенције
намењених финансирању оперативних трошкова Фонда у 2014. години, односно
Финансијски уговор евид. бр. 451-02-1210/2014-09-1 од 20. марта 2014. године.
Фонд је примљена буџетска средства трошио у складу са пројекцијама, законом и за
утврђене намене, а поступке јавних набавки спроводио у складу са Законом о јавним
набавкама („Службени гласник РС” број 124/12 и 14/15) и другим прописима, као и са
утврђеним Планом јавних набавки Фонда за иновациону делатност за 2014. годину.
Сви подаци наведени у овом материјалу су добијени од Фонда за иновациону делатност.
6.7 Програм научноистраживачког рада центара изврсности
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.
Центри изузетних вредности се акредитују и потврђују на основу Закона и Правилника.
Процедуру потврђивања и акредитације до сада је прошло 12 центара изврсности, који су
набројани у Табели 18. Број центара је знатно порастао у односу на број центара који су
постојали када је започео пројектни циклус 2010-2015.
Центри изузетних вредности остварују истраживачке активности у оквиру више значајних
националних и међународних научноистраживачких пројеката. Центри су министарству
доставили детаљне извештаје о свом раду, на основу којих се може констатовати да су
резултати који су постигнути у оквиру сваког ЦИВ-а на високом нивоу. Од посебног је
интереса да сваки ЦИВ има одговарајућу веб презентацију лако прпознатљиву у мноштву
података на интернету. Уочено је да немају сви центри довољно добру ”видљивост“ што је
један од недостатака који треба отклонити. Такође, сајт Министарства треба да буде допуњен
подацима о центрима који су акредитовани и реакредитовани у 2014. години. Финасирање
центара није реализовано у 2014. Години, што је умањило квалитет научног рада и квалитет
постигнутих резултата у оквиру центра. Министарство треба да поклони посебну пажњу
раду центара као и да финансијским средсствима (у оквиру Закона) подржи реализацију
плана активности сваког ЦИВ-а у 2015. години.
Табела 18. Листа акредитованих центара изузезних вредности

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Назив центра
Центар за
математичка
истраживања нелинеарних
феномена, Универзитет у Новом Саду - Природноматематички факултет, Департман за
математику и
информатику
Центар за физику чврстог стања и нове материјале,
Универзитет у Београду – Институт за физику
Центар за неравнотежне процесе, Универзитет у Београду
– Институт за физику
Центр за токсоплазмозу и медицинску ентомологију,
Универзитет у Београду- Института за медицинска
истраживања у Београду
Научноистраживачкој групи за исхрану и метаболизам,
Универзитет у Београду- Института за медицинска
истраживања у Београду
Центар за нанотехнологије и функционалне материјале,
Универзитет у Београду – Технолошко-металуршки
факултет
Центар за молекуларне науке о храни, Универзитет у
Београду –Хемијски факултет

математика

Нанонауке и нанотехнологије
Физика плазме са применама
Медицина
медицина
Технологија
нано
функционалних материјала

и

Протеомика,
молекуларна
биотехнологија,
ензимологија
хране
Центар за изучавање комплексних система, Универзитет у Теоријско
изучавање
Београду – Институт за физику
комплексних система
Центар за фотонику, Универзитет у Београду – Институт квантна и нелинеарна оптика,
за физику
ласерска спектроскопија
Центар за за микроелектронске технологије, Универзитет у Микроелектроника
Београду – Институт за хемију, технологију и металургију
(ИХТМ)
Центар за молекуларну медицину матичних ћелија,
Медицина
Универзитет у Крагујевцу –Медицински факултет
Центар за квантну теоријску физику, Универзитет у Теоријска физика
Београду – Физички факултет

6.8 Програм развоја научноистраживачких кадрова
Развој научноистраживачких кадрова је у функцији пројектног финансирања
истраживања и подржава се кроз следеће програме: Програм усавршавања кадрова за
научноистраживачки рад; Програм подстицања и стипендирања младих и надарених за
научноистраживачки рад; Програм набавке научне и стручне литературе из иностранства и
приступа електронским научним и стручним базама података и Програм издавања научних
публикација и одржавања научних скупова. У оквиру наведених програма предвиђена је
двадесет једна програмска активности, за чије финансирање се расписује јавни позив за
сваку годину.
Програмом подстицања и стипендирања младих и надарених за научноистраживачки
рад створени су услови за очување и развој научноистраживачког подмлатка, подстицањем и
стипендирањем најбољих студената докторских академских студија и најбољих ученика
завршних разреда средњих школа. Уз стипендирање студената на докторским академским
студијама, који су као стипендисти ангажовани на пројектима Министарства у областима
ОИ, ТР и ИИИ у научноистраживачким организацијама и ученика, финансијски се подржава
и низ активности везаних за њихово студирање и усавршавање, одлазак на научне скупове у
земљи и иностранству, студијским боравцима и другим облицима усавршавања. Ове
програмске активности допринеће и спречавању одлива научних кадрова из развојних
потенцијала Републике Србије.

Табела 19. Преглед броја пријављених и одобрених захтева у програму усавршавања кадрова
за научноистраживачки рад
1.
Програм
усавршавања кадрова за
научноистраживачки рад

2010

2011

2012

2013

2013

2014

Истраживачи на научним
скуповима у иностранству
Истраживачи на
састанцима радних тела
научног скупа у
иностранству
Боравак истраживача из
иностранства у РС по
позиву

956 / 778

987 / 780

1059 /599

661/531

661/531

600/452

84 / 63

76 / 52

78 / 66

44/42

44/42

44/43

218 / 110

187 / 91

152 / 44

110 / 47

110 / 47

111 / 47

Укупно поднетих захтева / одобрених захтева

892/ 567 910/ 603 751 / 211 507 / 309 507 / 309 429 / 241
странаца странца
странаца
странаца странаца странаца
287/ 200
295/ 200
330/ 179
300/235
300/235
295/165

Завршна обрада
докторских дисертација
22 / 20
Постдокторско
усавршавање истраживача

21 / 21

23 / 22

41 / 20

41 / 20

26/19

На слици 25. су приказани трендови промена у овим активностима, година 2010. је узета
са индексом 100. Као што се види из података приказаних у табели 19 и слици. 25 почевши
од 2010. године број подршки за активности у овом програму је у непрекидном опадању, што
је забрињавајуће. Већа улагања у ове програме су непходна да би се спречиле трајне
последице по истраживачки систем.

Слика 25. Индекс промена у програму усавршавања кадрова у периоду 2010-2014. Серије 1Постдокторско усавршавање истраживача, 2- Завршна обрада докторских дисертација истраживача и
стипендиста Министарства, 3- Боравак истраживача из иностранства у РС по позиву, 4- Истраживачи на
састанцима радних тела научног скупа у иностранству, 5- Истраживачи на научним скуповима у
иностранству

Програмом подстицања и стипендирања младих и надарених за научноистраживачки рад
је подстицање младих, најбољих студената докторских академских студија и најбољих
ученика завршних разреда средњих школа. Уз стипендирање студената на докторским

академским студијама, који су као стипендисти ангажовани на пројектима Министарства у
областима ОИ, ТР и ИИИ у научноистраживачким организацијама и ученика, финансијски се
подржава и низ активности везаних за њихово студирање и усавршавање, одлазак на научне
скупове у земљи и иностранству, студијским боравцима и другим облицима усавршавања.
Ове програмске активности не доприносе у довољној мери спречавању одлива научних
кадрова из развојних потенцијала Републике Србије.
Потписани су уговори са 200 нових стипендиста (који су добили стипендију по Јавном
позиву за 2014. годину) – студената докторских академских студија и њихово укључивање у
пројекте Министарства. У првој половини године потписани су и анекси уговора са 406
стипендиста на докторским академским студијама и 44 ученика којима је продужено
стипендирање током 2014. године. Потписани су уговори са 3 нова ученика по јавном
позивау за 2014. годину. Истовремено су закључени и Уговори са научноистраживачким
организацијама (81 НИО, и то за 29-Института и 52-Факултета) у којима су ангажовани
стипендисти на пројектима Министарства (који садрже и дефинисање материјалних
трошкова). У табели 20. је дат преглед броја пријављених и одобрених захтева у Програму
подстицања и стипендирања младих и надарених за научноистраживачки рад
Табела 20. Преглед броја пријављених и одобрених захтева у Програму подстицања и
стипендирања младих и надарених за научноистраживачки рад *(у загради дат број
стипендиста којима су стипендије продужене)
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2. Програм подстицања и
стипендирања младих и
надарених за
Укупно поднетих захтева / одобрених захтева
научноистраживачки рад
Стипендирања младих
309 / 200
298 / 219 424 / 201
263 / 200 413/200 283 / 200
(392)
докторанти
(315)

Стипендирања младих
ученици
Млади истраживачи на
олимпијадама знања и
другим облицима
такмичења
Студенти последипломских
студија на скуповима у
земљи, иностранству и
студијским боравцима у
иностранству
Стипендисти на скуповима у
земљи, иностранству,
студијским боравцима у
иностранству и другим
облицима усавршавања
Трошкови пријаве и одбране
докторске
дисертације
стипендиста Министарства
Материјални трошкови
укључивања стипендиста на
пројекат Министарства

26/21

(348)

17/16

(356)

(369)

(406)

18/17

11/9

13/13

3/3

(39)

(52)

(42(

(48(

(40(

(44)

16/14

9/9

8/8

8/3

0/0

0/0

91 / 71 150 / 132 75 / 51
/246 150 /125
250 /222 260
учесника
учесника учесника

67 / 28

28 / 18

13/9

127 / 107

130 / 100

150 / 124

152 / 83

47/ 36

42/38

30 / 25

29 / 24

30 / 25

20 / 10

16 /13

17/15

за66НИО

за 73 НИО

за 69
НИО

за 74
НИО

за 80
НИО

за 81
НИО

Програмом усавршавања кадрова за научноистраживачки рад; Програмом набавке
научне и стручне литературе из иностранства и приступа електронским научним и стручним
базама података и Програмом издавања научних публикација и одржавања научних скупова,
с једне стране, првенствено се обезбеђују услови за истраживања у основним, технолошким

и интердисциплинарним наукама. Са друге стране, обезбеђују се услови за презентацију
домаћих резултата научнотехнолошких истраживања у земљи и у свету (суфинансирањем
објављивања резултата рада у монографијама и научним часописима, одржавањем скупова у
земљи, суфинансирањем чланарина наших друштава у међународним удружењима,
обезбеђивањем набавке стручне литературе из иностранства и многе друге активности). У
складу са могућностима буџета у 2014. години, расписан је јавни позив за суфинансирање
издавања научних часописа, за две највише категорије. Ради обезбеђења континуитета у
објављивању резултата научноистраживачког рада, обезбеђено је да се из средстава за 2014.
годину реализују започете активности на суфинансирању монографија у Републици Србији.
Програм набавке научне и стручне литературе из иностранства и приступа електронским
научним и стручним базама података , се континуално спроводи, преглед је дат у табели 21.
Табела 21. Активности у оквиру Програма набавке научне и стручне литературе из
иностранства и приступа електронским научним и стручним базама података
продрам
Типови база
2010
2011
2012
2013
2014
3.Набавка научне
и стручне
литературе из
иностранства

електронскe базe података
25
број часописа у пуном тексту 24.761
који се налазе у електонским
базама података
ДОИ-бројеви
36
Национални цитатни индекс са 400
библиометријском анализом

23
26.668

22
30.000

22
35.000

16
30.000

53
400

50
400

60
587

60

4. Програм издавања научних публикација и одржавања научних скупoва, се
континуално спроводи али подршка у скоро свим категоријама из године у годину
непрекидно опада (Табела 22.).
Табела 22. Активности у оквиру Програма издавања научних публикација и одржавања
научних скупова
4. Програм издавања научних публикација и 2010
2011
2012
2013
2014
одржавања научних скупова
Укупно поднетих захтева / одобрених захтева
Издавања научних часописа у РС

240/173

249/ 183 222 / 60

217/175

219/65

Издавање монографија у РС

332/262

333/ 270 383/116

280/ 173

206/120

Одржавање научних скупова у РС

335/246

344/ 258 360/203

340/ 235

300/152

49 / 41

54/42

49/44

Колективна чланарина
удружењима

у

међународним 50 /43

50 /35

6.9 Програм научноистраживачког рада Српске академије наука и уметности
Српска академија наука и уметности (САНУ) и Матица српска су институције од
националног значаја. Рад Српске академије наука и уметности и института чији је она
оснивач уређен је Законом („Службени гласник РС“ 18/10).
Резултати рада на пројектима, укључујући и списак најзначајнијих публикација биће
објављени у Билтену Фонда за научна истраживања САНУ за 2014. годину чија је припрема
у току.
САНУ је у 2014. години организовала и била покровитељ 27 научних скупова, пет
предавања, једне трибине, свечаног скупа поводом Дана Академије и пет комеморативних
скупова.
Научни скупови су представљени према календару њиховог одржавања.

Одељење медицинских наука САНУ било је покровитељ 12. Интернационалног
конгреса клиничке кардиологије и срчане инсуфицијенције CARDIOS 2014 који је одржан 25.
и 26. априла у хотелу Хајат. На конгресу је учествовало 956 учесника, 22 страна и 57
домаћих предавача. Конгрес је имао 14 научних сесија и седам симпозијума фармацеутских
кућа.
Одељење медицинских наука САНУ, Одбор за имунологију и алергологију и Друштво
имунолога Србије организовали су 29. априла у Свечаној сали САНУ национални скуп са
међународним учешћем Светски дан имунологије 2014. У оквиру две секције своје радове је
представило десет излагача.
Одељење историјских наука САНУ, Православни богословски факултет Универзитета
у Београду и манастир Студеница организовали су од 8. до 11. маја научни скуп под називом
Манастир Студеница – 700 година Краљеве цркве. Први дан скупа одржан је у Свечаној
сали САНУ, након чега је скуп наставио са радом у самом манастиру Студеница. На скупу су
учествовали еминенти стручњаци из различитих области који су Краљеву цркву сагледали из
савремене перспективе – археологије, историје уметности, теологије, историје, музикологије
и других.
Од 12. до 15. маја у Свечаној сали САНУ одржана је 29. Међународна конференција о
микроелектроници – МИЕЛ 2014. (29th International Conference on Microelectronics – MIEL
2014) у организацији Одељења техничких наука САНУ, Електронског факултета у Нишу и
IEEE Electron Devices Society.
Одељење историјских наука САНУ, Академија наука и умјетности Републике Српске
и Матица српска организовали су 13. и 14. јуна међународни научни скуп Срби и Први
светски рат 1914-1918. На скупу је своје реферате изнело укупно 59 учесника.
Огранак САНУ и Одељење за математику, физику и гео-науке САНУ организовали су
са Природно-математичким факултетом Универзитета у Новом Саду Дане анализе у Новом
Саду (скуп посвећен академику Богољубу Станковићу) од 3. до 7. јула у просторијама
Огранка.
Одељење за математику, физику и гео-науке САНУ организовало је од 26. до 29.
августа 27. Летњу школу и међународни симпозијум о физици јонизованих гасова SPIG 2014.
Конференцији SPIG су придружене и три научне радионице које су одржане 26. августа: The
workshop on X-ray Interaction with Biomolecules in Gas Phase – XiBiGP у сарадњи са
синхротроном СОЛЕИЛ, The workshop on Dissociative Electron Attachment – DEA у сарадњи
са DEA club и The Third International Workshop on Non-Equilibrium Processes - NonEqProc.
Представљена су укупно 22 предавања у оквиру четири заједничке и четири паралелне
секције.
Одељење за математику, физику и гео-науке САНУ у сарадњи са Унеском, Центром
за воде за одрживи развој и прилагођавање климатским променама и Центром за
водопривреду „Јарослав Черни“ организовала је од 3. до 5. септембра Унесков симпозијум
поводом годишњице рођења Милутина Миланковића: Управљање водама у земљама у
транзицији у условима климатских и других глобалних промена, Поуке из палеоклиме и
регионално моделирање климе. Скупу је присуствовало50 референата из земље и
иностранства.
Одељење медицинских наука САНУ било је покровитељ симпозијума 9th Biannual
International Symposium of Coloproctology који је одржан 9. октобра. Скуп је органозивало
Друштво колопроктолога Југославије.
Огранак САНУ у Новом Саду организовао је под покровитељством Одељења
медицинских наука САНУ симпозијум Век технологије молекуларне генетике 10. октобра у
Свечаној сали Платонеума. Радове је у пет сесија изложило 24 референта.
Одбор за ендокринологију САНУ, Српско удружење за проучавање гојазности и
Медицински факултет Универзитета у Београду организовали су 2. Српски конгрес о
гојазности под покровитељством Одељења медицинских наука САНУ који је одржан на
Златибору од 9. до 12. октобра. Конгрес је окупио 453 учесника, док је 11. октобра у

Специјалној болници за болести штитасте жлезде и метаболизам Златибор одржан и
едукациони курс: Мала школа дијететике.
Одељење хемијских и биолошких наука САНУ органiзoвало је 10. октобра заједно са
Биолошким факултетом Универзитета у Београду, Институтом за биолошка истраживања
„Синиша Станковић“ и Институтом за лековито биље „Јосиф Панчић“ Свечану академију
поводом 200-годишњице рођења Јосифа Панчића. Академију је пратила и изложба посвећена
Јосифу Панчићу Наслеђе које не застарева у Галерији науке и технике САНУ.
Одељење историјских наука САНУ одржало је 13. и 14. октобра скуп Србија и Русија
1814-1914-2014. На скупу су кроз три пленарне седнице своје реферате представила 32
учесника од којих су девет били гости из Русије.
Одељење за математику, физику и гео-науке САНУ било је покровитељ скупа
Математичког факултета Универзитета у Беграду који се одржао 17. октобра у Свечаној сали
и Сали 2 САНУ и 18. октобра на Математичком факултету 5. Симпозијум Математика и
примене. Подршку скупу дао је и Центар за промоцију науке.
Међуодељењски одбор за биомедицинска истраживања Одељења медицинских наука
САНУ, заједно са Клиником за рехабилитацију „ Др Мирослав Зотовић“, Друштвом за
неуронауке Србије, Удружењем неуролога Србије и Удружењем физијатара Србије
организовао је 20. октобра Трећи меморијални симпозијум „Петар Арежина“
Истраживања у неуролошкој рехабилитацији.
Научни скуп Здравље сеоског становништва одржан је 21. октобра под
покровитељством САНУ, у организацији Обора за село САНУ и Медицинског факултета
Универзитета у Београду. На скупу је своје радове изложило 13 референата.
Одељење медицинских наука САНУ било је покровитељ 4. Конгреса Удружења за
атеросклерозу Србије (20.- 23. октобра) у организацији Одбора за кардиоваскуларну
патологију САНУ, Удружења за атеросклерозу Србије и Одбора за дијабетес
Ендокринолошке секције Српског лекарског друштва. Покровитељи Конгреса били су
Европско и Интернационално удружење за атеросклерозу
Одељење језика и књижевности организовало је научни скуп Јован Скерлић данас 28.
октобра. Скуп је био под покровитељством САНУ и на њему је своје радове изложило 19
учесника.
У САНУ је 3. новембра одржан скуп Италијанско-српске теме. Наслеђе Никше
Стипчевића. Скуп су организовали САНУ и Италијански институт за културу у Београду, а
покровитељ скупа била је Амбасада Италије у Београду. Девет учесника је кроз две сесије
представило рад академика Никше Стипчевића и научну сарадњу између две земље.
Међуодељењски одбор „Човек и животна средина“ организовао је 6. новембра у
САНУ научни скуп под покровитељством САНУ Минерални ресурси никла у Србији и утицај
на животну средину. Своје радове представило је седам излагача.
Одељење медицинских наука САНУ било је покровитељ скупа Нова достигнућа у
дијагностици и терапији тумора бубрежног паренхима 7. новембра који су организовали
Српско уролошко друштво и Уролошка секција Србије.
28. новембра у САНУ одржан је скуп Млада Босна – Век касније. Скуп је
организовало Одељење друштвених наука САНУ као део циклуса научних скупова
Друштвана и политичка мисао у Србији у XIX и XX веку.
Свечана седница Српског хемијског друштва одржана је у организацији Одељења
хемијских и биолошких наука САНУ, 3. децембра.
Међународни научни скуп Вук Стефановић Караџић (1787–1864–2014) одржан је у
САНУ од 4–6. децембра 2014, поводом стопедесет година од Вукове смрти, а у организацији
САНУ (Одељења језика и књижевности), Матице српске, Академије наука и умјетности
Републике Српске, Института за српски језик САНУ и Вукове задужбине. У њему је узело
учешћа 67 научника (од 71 пријављеног), махом академика, професора универзитета, доктора
наука, из Србије и бивших југословенских република, као и из Русије, Немачке, Пољске и
Украјине. Садржински изузетно богат, скуп је обухватио теме којима се Вук бавио: од

проучавања српске усмене традиције, реформе језика и правописа, рада на речницима и
превођењу Новог завјета, преко његових историјских, критичких и других списа.
Одељење медицинских наука САНУ било је покровитељ скупа у организацији
Удружења хумане репродукције Србије Хумана репродукција. Скуп је одржан 5. и 6.
децембра у Хотелу Метропол. Скупу је присуствовало више од 300 учесника.
Одељење ликовне и музичке уметности САНУ организовало је 9. децембра научни
скуп под називом Љубица Цуца Сокић и њено доба. Своје реферате о нашој познатој
сликарки изнело је десет референата.
Одељење друштвених наука САНУ и Правни факултет Универзитета у Београду
организовали су скуп Научно наслеђе Радомира Д. Лукића. На скупу је своје радове кроз
четири сесије изнело 26 учесника.
Одељење језика и књижевности САНУ било је покровитељ и манифестација
орханизованих поводом обележавања 150 година рођења Бранислава Нушића у организацији
Центра за културу Смедерева.
У САНУ је одржана и научна трибина „Стање и перспективе науке у Србији“ 4.
новембра у Свечаној сали САНУ. Осим САНУ у организацији су учествовали и
Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС, Национални савет за научни и
технолошки развој РС, Национални савет за високо образовање РС, Конференција
универзитета Србије и Заједница научних института Србије. Трибина је организована у циљу
разматрања тема које су од кључног значаја за српску науку: научна политика, резултати
научно-истраживачког рада у петогодишњем периоду, квалитет, евалуација и етика у науци,
проблеми у високом школству, однос универзитета и института и међународна сарадња. Ова
трибина је прва у низу трибина које ће се бавити проблемима са којима се суочавају
истраживачи и научни кадар у РС.
У САНУ је у 2014.години забележена врло истакнуту међународну активност.
Контакти са научним и културним институцијама имали су посебно место у тим
активностима. Академија је такође усмерила своју пажњу на унапређење и проширење
сарадње са иностраним академијама и међународним научним институцијама и
организацијама, било кроз чланство у овим организацијама или кроз рад на заједничким
научним пројектима на основу потписаних билатералних споразума. Међународна сарадња у
великој мери доприноси креирању угледа Академије и њеном повезивању са међународном
научном и културном јавношћу. САНУ данас учествује у разговорима на бројним
међународним састанцима о правцима научних истраживања, односима науке и друштва,
научном интегритету, климатским променама, очувању природних ресурса, заштити
околине, развоју информатичког друштва, етици али и другим проблемима глобалног света у
циљу стварања услова за бољи и срећнији живот човечанства.
Међународна сарадња САНУ одвија се кроз:
- размену истраживача у оквиру билатералних споразума о научној сарадњи
(међуакадемијских, међуинституционалних, као и споразума на међудржавном нивоу).
- мултилатералну сарадњу, која подразумева активности везане за програме
финансиране из фондова Европске комисије или неких других фондова (FP 7, EUREKA,
TEMPUS, CERN, COST, HORIZON 2020);
- чланство у невладиним међународним научним асоцијацијама на свим нивоима,
односно на светском: IAP-Глобална мрежа академија наука, Међународни савет за науку
(ICSU), Међународна унија академија (UAI), UNESCO, европском: Европска федерација
академија (ALLEA), Европска академија наука и уметности (EASA), Европска академија
уметности, наука и хуманистичких наука (EAASH), регионалном: Мрежа академија
централне и источне Европе (CЕEN), Global Round Table, Мрежа академија Медитерана
(ЕМАN), Академије подунавске регије (DAC), Академије земаља црноморског региона
(ICBSS) и балканском: Интеракадемијски савет југоисточне Европе (IAC SEE);
- учешће на међународним научним скуповима у иностранству, као и организацију
истих у земљи;

- гостовање угледних научника из света и земље као предавача.
САНУ непрестано унапређује научну сарадњу са институцијама које нису у њеном
саставу, а која се пре свега одвија кроз реализацију заједничких научних пројеката у оквиру
потписаних споразума о научној сарадњи са другим академијама.
Чланови САНУ активно учествују у раду националних савета у области просвете,
науке, културе и здравства. Академија има значајну улогу саветодавног чиниоца Влади и
њеним министарствима преко својих одбора као што су Одбор за универзитетско образовање
Председништва САНУ, Одбор за образовање Председништва САНУ, Међуодељењски одбор
за праћење и изучавање стратегије науке али и осталих одбора.
САНУ има потписане билатералне споразуме о научној сарадњи са 21 националном
академијом наука. Овим споразумима обухваћено је 145 истраживачких пројекта и
предвиђено по 202 човек/недеља годишње за бездевизну размену за наше и иностране
истраживаче.
Као и претходне године, размена истраживача у оквиру пројеката којим руководе
чланови САНУ била је готово сасвим обустављена у првој половини године, због
неповољних финансијских прилика.
У 2014. години искоришћено је укупно 68 човек/недеља. Од тог броја страни
истраживачи су искористили 28 недеља (седам мање него 2013. године), а домаћи 40 недеље
(девет мање него 2013. године).
На следећим табелама су представљене академије земаља чланица ЕУ и других
земаља са којима САНу има потписане уговоре о билатералној сарадњи и институције
земаља са којима се та сарадња остварује.
Табела 23 . Споразуми о билатералној сарадњи са академијама земаља чланица ЕУ

Земља

Аустрија*
Бугарска
Мађарска
Пољска
Румунија
Словачка
Словенија
Чешка Република
Шведска*
Белгија*
Грчка*
Италија **

Број
пројеката

1
23
6
6
17
4
5
10
-

Укупан
број
недеља

4
50
25
7
15
4
2
15
10
4
4

Број искоришћених
недеља

Број гостујућих
истраживача

инострани

домаћи

инострани

домаћи

15
4
2
7
5
-

18
11
2
3
5
-

16
4
2
3
5
-

25
13
2
3
2
-

*Не постоји листа усклађених пројеката, већ се бездевизна размена истраживача одвија према одредбама
дефинисаним Споразумом о научној сарадњи две академије.
** Потписан Меморандум о разумевању као кровни документ, а детаљи сарадње разрађују се за сваки посебан
пројекат.

Табела 24. Споразуми о билатералној сарадњи са академијама осталих земаља

Земља

Број
пројеката

Укупан
број
недеља

Број искоришћених
недеља
инострани

домаћи

Број гостујућих
истраживача
инострани

домаћи

Азербејџан
2
Белорусија
1
4
Кина*
7
Македонија
7
6
1
2
Русија
35
30
2
2
Турска*
6
Украјина
12
7
Црна Гора**
18
Иран***
*Не постоји листа усклађених пројеката, већ се бездевизна размена истраживача одвија
према одредбама дефинисаним Споразумом о научној сарадњи две академије.
** Потписан Меморандум о разумевању, на основу кога ће се сачинити извршни
протокол.
***Потписан Споразум о сарадњи, на основу кога ће се сачинити извршни програм.
Табела 25. Листа институција по земљама са којима САНУ има потписане
остварује сарадњу
Р.бр.

Земља

Национална академија наука

1.

Азербејџан

Азребејџанска национална академија наука

2.

Аустрија

Аустријска академија наука

3.

Белорусија

4.

Белгија

5.
6.
7.

Бугарска
Грчка
Италија

Национална академија наука
Белорусије
Краљевска фламанска академија
наука и уметности Белгије
Бугарска академија наука
Атинска академија
Национална академија „Деи Линчеи“

8.

Иран

9.

Канада

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Кина
Мађарска
Македонија
Пољска
Румунија
Руска
Федерација
Словачка
Словенија
Турска
Украјина

16.
17.
18.
19.

споразуме /

Друга установа

Европска академија наука и
уметности, Салцбург

Савет
за
национална
истраживања Италије

Академија наука Исламске
Републике Иран
Национални
савет
истраживања Канаде
Кинеска академија друштвених наука
Мађарска академија наука
Македонска академија наука
Пољска академија наука
Румунска академија
Руска академија наука
Словачка академија наука
Словеначка академија наука и уметности
Турска академија наука
Национална академија наука

за

20.

Француска

21.

Црна Гора

22.

Чешка
Република
Шведска

23.

Украјине
Академија наука Француског
института*

Европска
академија
за
књижевност,
историју и старине, Париз

Црногорска академија наука и
умјетности
Академија наука Чешке Републике

Краљевска академија за књижевност,
историју и старине
*Споразум се односи искључиво на сарадњу две академије у оквиру пројекта „Рука у тесту“

6.10

Програм научноистраживачког рада Матице српске

Матица српска - најстарије књижевно, културно и научно друштво српског народа, које у
континуитету делује готово два векаје, упркос економским потешкоћама,и у 2014. годиниостала једна
од најактивнијих научно-културних установа у земљи. Њен допринос националној науци и култури
остварен је кроз активности седам научних одељења и огледа се првенствено у извођењу капиталних
научних пројеката, редовном излажењу научних часописа као и у одржавању научних скупова
међународног и националног
карактера. Остварени су запажени резултати на
пољима
енциклопедистике, издаваштва и научноистраживачког рада, а низом предавања и пригодним
програмима, на достојан начин су обележене годишњице значајне за српску културу. Додељене су
Змајева награда, Бранкова награда, награда „Михајло Пупин”, као и Повеља Матице српске за
неговање српске језичке културе. Знатан део активности је био посвећен обележавању два велика
јубилеја:150. година од пресељења Матице српске из Пеште у Нови Сад и100-годишњици од почетка
Првог светског рата. Матица српска награђена је Октобарском наградом града Новог Сада за 2014.
годину.
Уложени су велики напори да се превазиђу проблеми настали умањеним и неизвесним
финансирањем и да се обезбеде додатна средства и услови за редовне активности и квалитетан
наставак рада на капиталним научним пројектима и што потпуније реализује планирана издавачка
делатност. Настављено је и осавремењавање и побољшање техничких претпоставки обављања укупне
делатности (набавка и побољшање постојеће техничке опреме). Сви новоизашли бројеви Летописа
Матице српске и научних зборника постављени су у PDF формату на сајт Матице српске и могу се
бесплатно користити, а предавања и концерти држани у Матици српској преношени су директно на
интернету и доступни су на сајту Матице српске.
Путем статутарног и програмског утемељења низа друштава чланова Матице српске ‒ а у складу са
својом традицијом и мисијом, као и потребама појединих средина у земљи и иностранству ‒ Матица
српска је наставила и интензивирала своју делатност на читавом српском културном простору.
Истовремено су учињени напори да Матица буде присутна и у културама других народа, нарочито у
суседним земљама, на Балкану и у Средњој Европи, као и у свим земљама где постоји интерес за
српску културу.
Редовношћу излажења (једном месечно, двоброји јануар–фебруар и јул–август) и
актуелношћу објављених текстова, Летопис Матице српске је и у протеклој години потврдио
репутацију значајног огледала нашег књижевног и научног стваралаштва. У тематским блоковима
појединих бројева размотрени су важнији национални књижевни и културни проблеми. Објављујући
прилоге наших угледних књижевника и научника, али и пружајући подршку младим писцима,
Летопис је ‒ упркос својој дуговечности, а захваљујући уредничким опредељењима ‒ остао свеж и
динамичан књижевни часопис из којег се најбоље ишчитава тренутно стање савремене српске
књижевности. Сви научни часописи излазили су редовно, а после више година паузе обновљен је
часопис Језик данас.
Од посебних издања изашлих у току 2014. године, свакако треба истаћи:Правопис српскога
језика (Мато Пижурица, треће измењено и допуњено издање); Правопис српскога језика (Мато
Пижурица, ијекавско измијењено и допуњено издање); Предраг Пипер/Иван Клајн, Нормативна
граматика (друго, измењено и допуњено издање); Грађа за Лексикон писаца Југославије VI; Донка
Станчић и група аутора, Уметничка топографија Новог Сада; Бранко Бешлин, Еуген Савојски и

његово доба; Миленко Никитовић, Зла времена; Бојан Ђорђевић, Народне пословице у делима
дубровачких књижевника; Кратка всемирна историја од Георгија Магарашевића, (приредиле Јелена
Ајџановић и Исидора Бјелаковић); Павле Соларић, Кључић у моје земљописаније (1804) (приредила
Исидора Бјелаковић); Јован Хаџић, Спомени из мојега дневника (приредила Љиљана Суботић);
Милош Црњански: поезија и коментари (зборник радова са научног скупа); Поезија Драгана
Јовановића Данилова (приредили Иван Негришорац и Ђорђе Деспић), Жарко Рошуљ, Час описа
часописа VI; Викентије Ракић, Изабрана дела (приредили Сава Дамјанов и Радослав Ераковић);
Живан Милисавац, Дуга ноћ југословенска; Софија Милорадовић, Обредна пракса − речима о храни;
Јован Н. Ивановић, Теодор Павловић − студија и хрестоматија; Тања Солдатовић, Утицај
супституционих реакција комплекса платине (II) са биомолекулима на њихову цитотоксичност;
Михајло Пупин, Са пашњака до научењака (приредила Александра Нинковић Ташић) и др.

7. ИСТРАЖИВАЧИ НА ПРОГРАМИМА ОИ, ТРИ, ИИИ
Развој истраживачког система у протеклом периоду пратило је укупно повећање број
истраживача, броја истраживача са докторатом и укључивање младих истраживача као
сарадника на пројектима и стипендиста у мери у којој су ограничена финансијска средства
дозвољавала, што је и био један од стратешких приоритета Стратегије.

Слика 26. Кретање број истраживача по годинама

У периоду 2010- 2014. На програмима ОИ, ТР и ИИИ докторирало је укупно 2878
истраживача чиме је наш истраживачки потенцијал знанто увећан.
У Табели 26. је дата расподела доктора наука ( јан. 2015.) по звањима и полу.
Очигледно је да у области науке постоји уједначена родна равноправност која се
традиционално поштује.
Табела 26. Број истраживача са докторатом по звањима
Звање
Ж. М.пол.
Укупан
пол
број
Асистент приправник
13
12
25
Асистент
223
174
397
Доцент
957
945
1902
Ванредни професор
653
742
1395
Редовни професор
723
1173
1896
Сарадник у настави
6
11
17
Спољни сарадник
1
1

Истраживач приправник
Истраживач сарадник
Научни сарадник
Виши научни сарадник
Научни саветник
Научни саветник - факултет
Виши научни сарадник факултет
Научни саветник -факултет
Истраживач сарадник - факултет

19
170
630
210
237
3
4

10
134
414
176
296
3
4

29
304
1044
386
533
6
8

13
1
3863

13

26
1
7970

4107

Од укупног броја истраживача са докторатом 7970, 2106 ради у институтима и
истраживачко развојним центрима а 5864 на факултетима.
Током периода реализације пројектног циклуса старосна структура истраживача са
докторатима се у поређењу са периодом пре 2010. Године. знатно унапредила, што
приказује расподела приказана на слици 27., јер се у знатној мери повећао број истраживача
који имају мање од 45 година.

Слик 27. Расподела броја истраживача са докторатом по годинама старости (јан. 2015)

Од укупног броја истраживача са докторатом 7970, 2106 ради у институтима и
истраживачко развојним центрима а 5864 на факултетима.
На пројектима је ангажовано и 5337 истраживача који раде на својим докторским
дисертацијама тако да је укупан број истраживача ангажованих на пројектима 13 307. У овај
број истраживача су укључени и стипендисти министарства.
У Прилогу 1. је дата листа НИО са бројем истраживача пројектног цикуса 2006-2010,
бројем истраживача у пројектном циклусу 2011-2015 (пресек 1. Јануар 2015), број доктора и
број особа које су биле ангажоване на пројектима а још нису докторирале.
Ради ажурнијег праћења и развоја приоротетних области непходно је донети што пре
Регистар истраживача.
7.1 Повећање истраживачког капацитета кроз докторске студије

Реализација докторских студија на универзитетима у Србији је започела 2007/2008.
школске године, а у 2014. докторске студије на универзитетима студије похађа 10499
студената. Са овим бројем студената који чине 4,6% од укупног броја студената Србија је
превазишла европски просек од 3,3% студената докторских студија у односу на укупан број
студената. Осим тога на универзитетима још 3832 лица ради докторску дисертацију по
претходном закону (има магистратуру). Укупан број особа која су била на докторским
студијама или су у току израде докторске дисертације у 2014. години је 14331.
Од укупног броја студената докторских студија и особа које раде своје дисертације
након завршене магистратуре 5337 је у 2014. години ангажовано на пројектима пројектног
циклуса. Овај број чине истраживачи у истраживачким или наставним звањима и
стипендисти. На основу изложеног следи да је од укупног броја особа чије докторске студије
су у току или који раде своје докторске дисертације 37% је ангажовано на истраживањима у
оквиру пројектног циклуса 2011-2015.
На самом прочетку пројектног циклуса 1715 нових младих истраживача је укључено
у реализацију пројеката. У годинама које су следиле је наставњено примање истраживача на
пројекте, број примљених је варирао од године до године и углавном је зависио од
расположивих средстава. Из године у годину је број примљених студената докторских
студија на финансиране пројекте као истраживача (у истраживачке или асистентске позиције
на универзитету) опадао. Осим тога сваке године, по јавном позиву на пројекте је
укључивано око 200 студената. Истраживачи на пројектима су поред плате, или хонорара
(запослени на факултетима као асистенти) били здравствено и социјално осигурани и имали
су материјална средства за свој истраживачки рад као и сви остали истраживачи. На супрот
томе стипендисти министарства, који су најчешће најбољи студенти у својој генерацији, су
поред стипендије (мања од плата истраживача) имали само здравствено али не и пензионо
осигурање. Као што се види из табеле 19, истраживачки рад ових студената који су такође
укључени на пројекте није био покривен само делимично. Средства су била скромна и често
нису покривала материјалне трошкове истраживања.
И поред тога што је значајан број младих укључен у текући пројектни циклус, брига о
њима је препуштена пројектима на којима су ангажовани. Из годишњих извештаја које су
пројекти поднели који су садржавали и извештаје о докторантима који су садржавали
податке о години уписа на докторске студије, година у којој се студент налази, број
положених испита, име ментора итд, се види да сви пројекти ове податке не прате. За 1772
(33%) студента од 5337 студената нису дати никакви подаци о тренутном статусу студента,
ни један или само неки од од тражених података. Поновила се ситуација из предходних
година, али је број студената о којима нема података драматично порасла, у 2013. години за
679 студената није било података. У неким институцијама се не води рачуна о броју
студената које води један ментор (знатан број ментора има више од пет студената, а има и
случајева када се студенти налазе у трећој години студија а да им још није одређен ментор.
Знатан број институција студенте и након протека времена од 3+3 године прописане по
закону о високом образовању за докторске студије, наводе да се студенти још увек налазе у
трећој години студија.
Ова кратка анализа показује да докторским студијама и студентима докторских студија није
посвећена потребна пажња, да је неопходно увести строжија правила, пажљивији и
значајнији подстицај њиховом раду. Непходно је увести годишње извештаје о напредку
студената, увести обавезу њиховог јавног публиковања , уместо једног ментора увести тим
који прати студента и усмерава његов напредак. У наредном периоду је веома битно у мери
у којој финансијска ситуација дозвољава студенте докторских студија третирати као младе
истраживаче који имају иста права као и остали истраживачи на пројхектима:плату,
здравствено и пензионо осигурање.
Имајући у виду чињеницу да „одлив мозгова“ предходних неколко година није заустављен
већ је како показују анализе појачан, докторске студије морају бити стављење у центар свих
државних приоритета. Без квалитетних докторских студија, мотивације младих да се баве

истраживањем, стварања услова који омогућавају професионални разво, неће бити
перспективне ни за опстанак а камоли за развој универзитета, науке и технолоког напредка
земље. Посебно је важно да се у Стратегији истраживања за иновације посеббни акценат да
докторским студијама и студентима доктроских студија уз коришђење усклађивање са
Стратегијом развоја образовања у Србији 2020. и усвојеног Акционог плана.
Увођењем обавезе да се прати истраживачки рад сваког студента докторских студија знатно
би се утицало на квалитет формирања нових доктора наука. Потребно је осим тога
поштујући Стратегију развоја образовања до 2020. године увести у део система докторске
школе, затим на транспарентан начин решити питање финансирања студената докторских
студија, њихов истраживачки и радни статус. Посебна пажња свакако треба да буде
посвећена непрекидном побољшању квалитета истраживања али и стицању знања и вештина
током докторских студија које ће у даљој каријери свршеним студентима омогућити учешће
у развоју иновација као и креативни рад и запошљавање како у привреди тако и у другим
секторима.
7.2 Извештај о раду Одбора за акредитацију научноистраживачких организација
Научноистраживачки рад и иновациону делатност реализују универзитетети (у чијем
саставу се налазе факултети), институти и иновационе компаније. Све организације које се
баве научноистраживачком делатношћу су обухваћене процесом акредитације који се
периодично спроводи сваке четири године, од стране Одбора за акредитацију. Осим тога
Комисија за акредитацију и проверу квалитета спроводе акредитацију високошколских
установа (факултета и универзитета).
Одбор за акредитацију научноистраживачких организација има 13 чланова, а именовао
га је министар на предлог Заједнице института Србије, Конференције универзитета и Српске
академије наука и уметности. Садашњи одбор конституисан је у мају 2014. године. Нови
Одбор почео је фактички са радом по завршетку лета 2014. године. Поступак акредитације
се обнавља сваке четврте године, тако да је у 2014. години настављен започети процес
реакредитације НИО.
Табела 27. Број Акредитованих НИО
2011.
Акредитовано 26 факултета
28 института

2012.
24 факуктета
22 института

2013.
44 факултета
универзитета
5 института
2 ЦИВ

2014.
и 13 факултета
3 института
3 ЦИВ
1 универзитет

У току читаве 2014. године Одбор је, у једном или другом саставу, разматрао укупно
32захтева за акредитацију научноистраживачких организација разног профила (института,
факултета, универзитета, центара изузетних вредности). Због недовољно прецизних захтева,
Одбор је поједине случајеве морао да решава у више наврата, а већину током бар два
поступка. При томе је донето 13 позитивних одлука о акредитацији факултета,
3 позитивне одлуке оакредитацији института, 1 позитивна одлука о акредитацији
универзитета и 4 позитивне одлуке о акредитацији центара изузетних вредности. Донете су
укупно 3 негативне одлуке о акредитацији приватних факултета, док је разматрање
преосталих захтева морало бити пренетоу 2015. годину.
Највећи проблеми у раду били су неадекватни захтеви, неуредно и непрецизно
подношени, затим претерана флуктуација истраживача између установа, тако да се често
морало установљавати не појављују ли се исти људи код акредитација различитих правних
лица, с обзиром на то да се не може извршити одједном акредитација свих установа које су
поднеле захтев. Такође, Одбор се суочавао често са изузетно сиромашном научном
продукцијом, својатањем евидентно туђих резултата истраживања, што је требало
расплитати и установљавати чињенично стање. Због тога је поступак често бивао

недопустиво спор, све док се не би постигла савесно утврђена и добро фундирана одлука.
Као и ранијих година, захтеве су прво разматрале радне групе из одговарајућих или
најближих научних дисципплина, већ према могућностима Одбора, а затим би на основи
извештаја тих група читав Одбор разматрао случај и доносио одлуку. Поступак је тако добро
разрађен да се одлуке ретко не доносе консензусом. Посао би се брже и поузданије одвијао
кад би Одбор располагао једним компјутером (лаптоп је довољан) којим би се контролисале
постојеће банке података. Овако, ради се на доста «пешачки» начин.
Најзад, требало би напоменути да није било изразитијих притисака са било које
стране на рад Одбора, тако да се он одвијао искључиво у атмосфери одлучивања о поднетим
апликацијама.
7.3 Извештај о раду Комисије за изборе у научна звања у 2014. години
Комисију за стицање научних звања, која има 15 чланова, именовао је Национални
савет на мандатни период од четири године, на на предлог Заједнице института Србије и
Конференције универзитета. У 2014. години Комисија у „старом саставу“ је заседала са
пуним кворумом чланова једном или два пута месечно, тако да је одржано укупно 9 седница,
закључно са 16.07.2014. године. Због именовања нових чланова 27.11.2014. Комисија у
измењеном „новом“ саставу је у децембру месецу одржала још две седнице. Због великог
броја захтева седнице су у већини случајева трајале дуже од времена предвиђеног
Пословником о раду Комисије.
Табела 28. Преглед броја размотрених захтева
број
разматраних
захтева

изабраних
кандидата

није изабрано
кандидата

2011.

454

387

67

2012.

504

466

38

2013.

629

581

48

2014.

628

567

61

укупно

2215

2001

214

У периоду 2011-2014. Обављено је око 2000 избора у научна звања, а укупно 214 или 9,7
% кандидата није изабрано. Известан број кандидата се жалио Националном савету на
одлуку о избору. Национални савет је Комисији упућивао жалбе на поновно разматрање, па
је она сходно Закону (измене и допуне из 2010.) доносила коначну одлуку о избору.
Комисија је у својим извештајима сваке године, па и усвом извештају о раду износила
проблеме и давала предлоге како за своје ефикасније функционисање тако и оне који су
везани за Правилник који регулише ову област.
Коментари:

Предлог за решење :

Поводом ефикаснијег функционисања
Комисије
Појединим институцијама нису детаљно
позната документа или формулари који се
односе на изборе у научна звања, па се често
тражи допуна документације. Такође се
дешава да учесницима у расправи
(потписнику извештаја или известиоцу са
Матичног научног одбора) „залута“ у пошти

У делу сајта Министарства који се односи на
Комисију требало би поставити релевантна
документа као нпр. Закон о НИД, Правилник
о изборима у научна звања, формулар за
резиме, листе часописа и монографија
категорисаних од стране Матичних научних
одбора. Такође би требало постављати
сатницу за предстојећу седницу (коју и иначе
припрема секретар Комисије) са именима

позив, или им не стигне на време што учесника и кандидата, како би сви учесници
благовремено били упознати и могли да
отежава расправу о кандидатима.
планирају долазак.
Поводом уједначења критеријума и
видљивости рада Комисије
Постојећи
Правилник
није
довољно
прецизан. До сада је приликом избора било
пропуста у вредновању кандидата од стране
Комисија за писање извештаја, Научних или
Наставно-научних већа, па и самих
Матичних научних одбора.

Требало би што скорије донети нови
Правилник
са
јасно
дефинисаним
критеријумима, нарочито када се ради о
квалитативним показатељима. Требало би на
сајту Министарства постављати резимее
извештаја поменутих тела, што би
омогућило бољу објективност. Такође би
требало после сваке седнице Комисије
постављати табеларне извештаје са именом и
презименом кандидата, стеченим научним
звањем, области и гране науке, бројем
одлуке и евентуалном примедбом.

Поводом
међународног
статуса
еквивалентних звања
Бележени су случајеви да истраживачи са
високим научним звањима бивају одбијени
из кандидатура за међународна научна тела
или приликом конкурисања за међународне
пројекте због тога што (цит) "they are not
professors".
Разлог
тога
је
чудна
номенклатура на енглеском ("senior research
associate", "principal research fellow"...) која је
код нас уведена за научна звања и једно
време се налазила на сајту Министарства
науке. Слична номенклатура се користи на
Новом Зеланду, али се назив који је код нас
употребљен за научног саветника тамо
користи за звање које одговара вишем
научном сараднику. За разлику од тога у
САД,
Канади,
Великој
Британији,
Француској и заправо највећем делу ЕУ ова
звања се означавају са "assistant research
professor", "associate research professor" и "full
research professor". Осим што би увођење
овога било више у складу са преовлађујућом
међународном класификацијом, оно би
такође боље осликавало еквиваленцију звања
каква је већ експлицитно дефинисана у
нашем Закону о високом образовању.

Као енглески превод српских научних звања
уместо досадашњег погрешно примењиваног
новозеландског требало би користити онај
који се користи у САД, Британији и већем
делу ЕУ: "assistant research professor",
"associate research professor" и "full research
professor".

8. ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА ЗА РЕПУБЛИКУ СРБИЈУ
По издвајању за науку и технолошки развој Србија је још увек на зачељу у Европи.
Стратегијом научног и технолошког развоја Републике Србије дефинисан је, поред осталих

циљева, и кључни циљ да издвајања из будџета за науку, мимо инфраструктуре, достигну
1,05% бруто друштвеног производа (БДП) до 2015. године. Планирано да раст буџетских
издвајања за науку и технолошки развој за период од 2010. до 2015. године, на годишњем
нивоу износи 0,15% БДП-а. Имајући у виду економске тешкоће земље и глобалну економску
кризу Ационим планом, који је донет 2012, предвиђен је да раст улагања буде на нивоу који
је дат у табели 29.
Табела 29. Издвајања за науку

Акциони план (Сл.Гласник 397, 11/2014)

Година
2010
2011
2012
2013
2014
2015
пројекција

Стратегија
% БДП-а
(буџ.ср.)
0,30
0,45
0,60
0,75
0,90
1,05

% БДП-а
(буџ.ср.)

% БДП-а (буџ.ср.
+ кредити)

0,31
0,35
0,36
0,34
0,34
0,49

0,40
0,45
0,50
0,40
0,41
0,56

Укупна издвајања за науку
извршени расходи из свих извора
финансирања и свих одобрених
апропијација
% учешћа у БДП % учешћа у БДП
са кредитом
без кредита
(буџ.ср.)
(буџ.ср.)
0,32
0,34
0,33
0,35

0,42
0,47
0,37
0,42

БДП 2011,2012, и 2013. Републички завод за
статистику, 2014 БДП процена Министарства
финансија

Као што се види из података приказаних у предходној табели 29., основни стратешки
циљ повећања улагања у науку и технолошки развој предвиђен Стратегијом није остварен.
Номинални износи са кредитним срествима и номинални износи средстава без
кредита по буџетским економским класификацијамадати су у табели 30.
Табела 30. Номиналне вредности средстава у буџетским издвајањима за науку
2010
Укупно
са 11.820.310.767
кредитима
Укупно
без 9.296.758.267
кредита

2011
14.287.078.371

2012
16.736.079.787

2013
14.300.957.571

2014
16.488.827.619

11.170.958.371

12.131.834.288

12.993.348.921

13.714.538.866

Међутим за укупно разматрање од интереса је анализирати, какве су биле промене у
периоду реализације Стратегије. Све промене су анализиране у односу на 2010. годину,
годину доношења Стратегије, а односе се на пројектни циклус који је у току. Индекс
промене је узет у односу на 2010, за коју се узима индекс од 100%. На слици 28., су
приказане релативне промене у односу на 2010. а) укупних буџетских прихода Министарства
без кредитних средстава, б) средстава којима се финансирају пројекти (2010. Основна
истраживања и технолошки развој, остале године ОИ+ТР+ИИИ), в) финансирање рада
истраживача и г) директни материјални трошкови реализације пројеката (ДМТ2).

Слика 28. Индекс промене (%) укупног издвајања из буџета, средстава у свим
истраживачким програмима (ОИ,ТР и ИИИ), средстава за рад истраживача на свим
програмима, и средстава за ДМТ2 у периоду 2010-2014. година

Укупни приходи из буџета су расли али знатно спорије од раста који је био предвиђен
Стратегијом. Укупно улагање у програме који обухватају рад истраживача материјалне
трошкове ДМТ2 и режијске и друге трошкове ДМТ1 бележи знатно спорији раст од раста
укупних средстава. Издвајање средстава за рад истраживача је такође бележио раст, али није
у потпуности пратио пораст укупних средстава. Овај раст је несразмеран са растом броја
истраживача којих је у 2010. години било нешто изнад 8900 а у 2014. Години тај број је
достигао више од преко 13 хиљада (истраживачи + стипендисти) истраживача. Драматичан
пораст истраживача у првој години финансирања пројеката новог пројектног циклуса имао је
за последицу редукцију финансирања не само трошкова ДМТ2, већ и других програма.
Драматичну промену су доживели директни материјални трошкови ДМТ2 пројеката у
програмима ОИ, ТР и ИИИ. Највећи пад се догодио у прве две године реализације пројеката,
нешто се побољшао у 2013. и 2014. години што се одразило и на степен реализације свих
пројеката у програмима ОИ, ТР и ИИИ који имају експериментална истраживања. Овај
недостатак средстава за ДМТ2 требало је да буде надокнађен из кредитних средстава јер је
било предвиђено да се у свакој години реализације пројеката пројектног циклуса набави
потрошни материјал, у износима које је Министарство је одобрило:
- 06.06.2011. износ 9.304.190 ЕУР
- 27.03.2012. износ 9.723.712 ЕУР
- 21.08.2013. износ 9.649.812 ЕУР
- 22.11.2013. износ 9.641.827 ЕУР
До сада су реализоване набавке у износу 16,836. 646 евра који чини свега 42%
предвиђене суме.
Једини програм у коме су улагања расла у знатној мери је Програм међународне
научне сарадње, у коме је издвајање у 2014. У односу на 2010. Порасло чак 385%, слика 29.
Највећу ставку у овим издвајањима представљају контрибуције за FP програм, Хоризонт
2020 (од 2014) и ЦЕРН. Остали програми као што су: EUREKA, COST, SERA-ERANET чине
мањи део. Део уложених средстава је добијен назад кроз повраћај ЕУ. Осим тога одобрени
пројекти који су добили финансирање из ових програма си остварили приходе који износе
62.981Мевра, што није ушло у обрачун приказан овом анализом.

Слика 29. % индекс пораста средстава у програму међународне научне сарадње, индекс
100% за 2010.

Драматичан пораст истраживача у првој години финансирања пројеката новог
пројектног циклуса имао је за последицу редукцију финансирања не само трошкова ДМТ2,
већ и других програма, што је очигледно из података приказаних на слици 30.

Слика 30. Финансирање програма од интереса за РС, индекс у односу на 2010 100%
Програм трансфера знања и технологија и подстицања примене резултата научноистраживачког рада
Програм научноистраживачког рада сану и програм научноистраживачког рада матице српске
Програм усавршавања кадрова за научноистраживачки рад
Програм подстицања и стипендирања младих и надарених за научноистраживачки рад
Програм набавке научне и стручне литературе из иностранства и приступа ел.научн.и стр. базама података
Програм издавања научних публикација и одржавања научних скупова

Од шест значајних програма који се финансирају из буџета само је Програм набавке
научне и стручне литературе из иностранства и приступа ел.научн.и стр. базама података у
приказаном периоду забележио раст што је последица повећања цена за одређене базе
података. Најнижи пад бележи стипендирање ђака и студената докторских студија.
Финансирање свих осталих програма уз извесне осцилације је у константном паду.

Финансрање у 2014. Години у свим осталим програмима је опала за више од 60% у односу на
2010. што је свакако алармантно и забрињавајуће.
У расподели укупних буџетских средстава у периоду од 2011-2014. Године
учествовале су и новостворене организације: Фонд за иновациону делатност, ЈУПИстраживање и развој у јавном сектору, Центар за промоцију науке и Нуклеарни објекти
Србије, са делом средстава чији су износи дати у номиналном износу у милионима динара у
табели 31. Ова улагања су такође утицала на номинално смањење улагања у програме од
општег интереса за РС.
Табела 31. Номинална средства у милионима динара из буџета као текуће субвенције
јавним и нефинансираним предузећима и организацијама

Текуће субвенције јавним нефинанс.
предузећима и организацијама
Фонд за иновациону делатност
ЈУП, Истраживање и развој у јавном сектору
Центар за промоцију науке
Нуклеарни објекти Србије
Центар за стрна жита

2010
23.000

6.000
17.000

2011
233.000

2012
404.528

2013
508.000

2014
496.584

57.000
80.000
96.000

83.528
104.000
167.000
50.000

62.375
135.000
90.625
196.000
24.000

72.375
135.000
80.250
194.750
14.209

9. ЗАЈЕДНИЦА ИНСТИТУТА СРБИЈЕ
У току 2014. године Заједница института Србије (ЗИС) је репрезентовала преко 50
акредитованих института у процесима како креитрања научне политике, праћења
реализације пројеката па и до дефинисања мера штедње и оптимизације кадра. Неке су
посебно значајне карактеристике рада у 2014. години.
Чекање на промене у Министарству (за просвету науку и технолошки развој) је обично
подједнаког трајања пре и после промене. Колико дуго траје функционисање бившег тима
од тренутка званичне објаве реконструкције (те самим тиме тиме на челу министарства има
умањени капацицте за реализацију значајнијих промена -на пример промене закона) толико
нам треба да се уклопи нови тим и да се он уклопи са заједницом (да је прихвати). Овога
пута смо инали срећу да је на руковођење науком дошао тим јако добро упознат са
проблемима и циљевима заједнице па је прихватање ЗИСа било готово тренутно а такође је
смањен број вечитих понављања истих стратешких циљева ЗИСа. Ново руководство је већ
било добро упознато и делило је велики део опредељења ЗИСа. У том смислу можемо
закључити да је сарадња са државним секретаром и помоћницима била јако добра а да су
проблеми на које смо наилазили били заједнички (делили смо став рпема њима и недостајали
су претежно услови да се то реализује). У оним доменима где се нисмо слагали нисмо ни
имали консензус у ЗИС (на пример оцењивање истраживача, програм одобравања нових
истраживача).
Важно је напоменути да је у излагању премијера о програму владе део написан о науци
био са једним изузетком потпуно у складу са наким од стратешких циљева ЗИСа (формирање
националне фондације за науку, ...) односно са оценама ЗИСа о претходној политици (за
реализацију пројеката је одвојено недопустиво мало средстава а превише је повећан број
истраживача, ...).
И поред високог степена сагласности имамо утисак да је сама ЗИС била спремнија него
раније да прихвати улогу пасивног преноса информација и да слабије учествује у формирању
политика, бар то може да се каже за активности самог Председништва. Представници ЗИСа
у телима Министарства међутим били активни учесници у домену рада и чак су у овом

периоду имали нове ангажмане (на пример правилник о акредитацији је захтевао интензивне
активности два савета).
Прошла година се може упамтити и по пропуштеним приликама. Пре свега то су
промене закона о високом школству у којима је отворен простор за ангажовање сарадника са
института на докторским студијама су остварене БЕЗ ИКАКВЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ СА ЗИС.
У променама осим добре воље нису решени технички чланови закона који су до сада били
злоупотребљавани од стране факултета као основа за њихова акта која спречавају сараднике
са института да узму учешће у настави. Са тачке гледишта запослених на институтима ове
промене нису донеле никакав бољитак институтима, осим што ће можда на нивоу закона и
на нивоу статута универзитета сарадња изгледати боље. Напротив чак је и место државног
секретара за науку који је са института било недовољно да се разреше било какви проблеми
где су они раније постојали а где је постојала добра воља ствари су функционисале добро.
Ово само указује на то да је узрок проблема намерна непрецизност законских аката који
остављају могућност тумачења према степену добре воље. У том смислу је неопходно да
прво Министарство одлучи шта му је политика, да одлучи како ће је реализовати и да
уношењем недвосмислениох ставова у закон и уклањање свих злих вила које се крију у
бројним тачкама отвори могућност за реализацију те политике. Овако остаје само добра
воља.
Друге пропуштене прилике се виде у одлагању неких решења која су довела до тога да
ствари остану онако како јесу дакле без напредка. Први пример је политика везана за
додељивање места на пројектима за научни подмладак где су институти због све мањег броја
младих који иду на докторске студије а при том остају у земљи имају све мање шансе да
попуне своје редове најквалитетнијим кадром. Не би било тешко дефинисати још примера.
Оно где не можемо да се сложимо са руководећимм кадром Министарства је било да нам
је дат, не ретко, прекратак рок да реагујемо, да направимо правилан избор и да ако треба
покренемо активност да се неке ствари промене. Понекад нисмо ни питани иако су се
дешавале ствари релевантне за институте. Примери за то су кратак рок за избор
представника за комисију за изборе у звања, а нисмо питани за промене закона о високом
школству.
Позитивна промена са новим саставом Министарства је значајно повећање средстава за
рад института као институција (ДМТ1). Потакнуто неразумним порезом на јавну имовину
(где су институти, бар већина, били у лошијем положају у односу на остале кориснике јавне
имовине) повећање материјалних трошкова за институте је поправило статус и умањило или
сасвим елиминисало дугове већине института.
Највећа срамота нашег научног окружења је трагично, криминално и очигледно намерно
блокирање коришћења средстава ДМТ2 из кредита као и блокирање или знатно успоравање
реализације набавке опреме. Функционисање ЈУПа је без резерви оцењивано од стране
института и као дебакл и као фијаско и као нешто што је већ начинило дугорочну штету која
ће нам тек постати јасна када се осете сви ефекти нефункционисања ЈУПа. Пошто су
институти у већој мери зависни од опреме и материјала за рад јер покривају у знатно већем
проценту експериментална истраживања и за њих везана развојна истраживања то су и
институти погођени у већој мери нефункционисањем ЈУПа. Овај несхватљив атак на науку
дешавао се у периоду када средства нису била ограничена презадуженошћу земље али при
крају циклуса када је простор за повлачење већ одобрених средстава смањен могућности за
корекцију.
Смањење средстава за учешћа на конференцију воде нашу науку на пут функционалног
аутизма и смањења шанси за међународну сарадњу и добијање назад дела информација које
наука глобално пружа. Најкритичније је свакако то да се смањује простор за повезивање
ради учешћа на конкурсима ЕУ.
У том светлу највеће похвале заслужује учешће наше земље у COST пројектима и сви
иснтутути су указали на кључни позитивни допринос ових акција међународном повезивању
у постојећим условима.

Јавне набавке онако како се то решава у нашој земљи стварају огримне проблеме у
фунционисању науке. Од немогућности оптималне и на време комплетиране набавке до
проблема коришћења средстава на међународним пројектима где се у свету слабо може
примити аргумент да у нешој земљи прописе тумече разне инстанце на различите начине.
Штета коју систем јавних набавки чини науци је огромна и томе с емора приступити активно
и на највишем нивоу.
Полако се виде и обриси дебакла оцењивања квантитета кроз процентуално
квалификовање у појединим научним дисциплинама и са тиме везано финансирање
појединаца. Јасно се виде обриси манипулација и бројних злоупотреба система и све су
чешћи позиви за веће ако не и доминантно коришћење квалитативних одредница. Но пре
преласка са квантитета на квалитет потребно је добро осмислити која су то квалитативна
мерила и како их примењивати у расподели средстава и оцени појединаца и пројеката. Ово
је потребно да се опет за пет година не би десила инфлација квалитативних одредница.
Резултати које су постигли институти треба да се узму са дужним поштовањем али и
имајући у виду све проблеме кроз које пролази наш систем оцењивања и наш систем
финансирања науке. дакле постоји осетан пад но он је само део пада који постоји у стварању
основа за будућност. У том процесу највеће жртве ће бити они који науку претежно раде у
нашој земљи (или самостално или кроз сарадњу). Уз све ограде мроамо завршити извештај
истичући да у већини иснтитута се постиже значајнији број радова, а да у многима то прати и
значајније повећање квалитета тих радова каји се види и кроз њихову цитираност али и кроз
позиве да се рецензирају радови, да се постане члан уређивачких савета, организационих и
научниох одбора конференција и да с еодрже предавања на међународним конференцијама.
Институти постижу и по два рада годишње по запосленом доктору науке запосленом у
институту а такође се значајно повећао број позива да се одрже уводна предавања. Имајући
у виду да наши научници немају средстава да учествују у раду тих конференција често и не
сазнајемо колики је заправо број позива. У прилогу достављамо excel табелу се резимеом
података за неколицину института.
Председништво ЗИС је у 2014 имало посебне седнице посвећене следећим темама:
-Међународна сарадња и укључивање у Хоризонт 2020
-Порез на јавну имовину института, последице поплава и анекси уговора
-Функционисање ЈУПа
-Политика пројеката технолошког развоја
-Избор чланова Одбора за акредитацију преко ЗИС и чланова Комисије за изборе у
научна Звања преко ЗИС
-Повећање ДМТ1
-Рационализација у Институтима и у науци у целини.
10. ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ НАУКЕ
Центар за промоцију науке основан је Законом о научноистраживачкој делатности
(„Службени гласник Републике Србије“ број 110/05, 50/06 и 18/10), као посебно правно лице
чија је надлежност промоција науке и технологије и научних и технолошких достигнућа у
земљи и свету.
Преглед активности центра за промоцију науке за период јануар–децембар 2014.
године:

Манифестације
- Сајам технике „Корак у будућност“ (Београдски сајам, 12-16.05.2014)
- Мај месец математике 2014 (Робна кућа Београд – НАМА, друге локације у
Београду и широм Србије, 14-31.05.2014)

-

Ноћ истраживача (Београд, Суботица, Нови Сад, Панчево, 26.9.2014)
Наука наСајмук њига (Београдски сајам, 26.10 – 02.11.2014)

Активности ЦПН Научног клуба
- Отварање ЦПН Научногклуба (фебруар, 2014)
- Дан науке 2014 (ЦПН Научни клуб, 10.07.2014)
- ДНК (Научни клуб, 10-18.07.2014)
- Makers Lab КЛИКЕР (ЦПН Научни клуб, 24.11 – 15.12.2014)
- IPCC у Србији (ЦПН Научни клуб, 04.12.2014)
Научнопопуларне изложбе
- „Шума знања” (Приземље Робне куће Београд – НАМА, 1-10.01.2014)
- „Немогући дизајн” (Галерија НТ САНУ, 4-21.01.2014)
- Изложба о мултипла склерози UNDER PRESSURE (Галерија НТ САНУ, 21-30.03.2014)
- Математичка изложба „Облик живота” (Робна кућа Београд – НАМА, 14-31.05. 2014)
- Заједно са животињама (Научни клуб ЦПН, 03-09.06.2014)
- Изложба „ЦЕРН у Србији“ (ЦПН Научни клуб, 9-19.09.2014)
- Изложба о клими „Пети извештај“(Галерија НТ САНУ, 23.12.2014 – 22.01.2015)
ЦПН издања
- Каталог издања научноистраживачких организацијаРепубликеСрбијеза 2013/14.
- Франци Демшар: Транспарентност
- Група аутора: Наука око нас
Научнопопуларне ЦПНтрибине
- ЦПН трибина о климатским променама (СКЦ, 12.2.2014)
- ЦПН трибина о односу науке и привреде (Галерија САНУ, 13.3.2014)
- ЦПН трибина о настанку интернета (Галерија САНУ, 20.3.2014)
- ЦПН трибина о путовању на Марс (СКЦ, 26.3.2014)
- ЦПН трибина о завештању органа (Коларчева задужбина, 16.4.2014)
- ЦПН трибина о Матриксу (СКЦ, 30.4.2014)
- ЦПН трибина о Алану Тјурингу (М3/Научни клуб, 31.5.2014)
- ЦПН трибина о науци фудбала (СКЦ, 30.6.2014)
- ЦПН трибина о ХААРП-у и другим заблудама (Научни клуб, 10.7.2014)
- ЦПН трибина о заблудама (Рашка, 17.8.2014)
- ЦПН трибина о Великом рату (Велика сала СКЦ, 18.9.2014)
- ЦПН трибина „Неоткривена страна науке“ (Панчево, 26.9.2014)
- ЦПН трибина о науци љубави (СКЦ, 23.10.2014)
- ЦПН трибина о Великом праску (ЦПН Научни клуб, 10.11.2014)
- ЦПН трибина о климатским променама (ЦПН Научни клуб, 19.11.2014)
- ЦПН трибина о Матриксу (Вршац, 29.11.2014)
- ЦПН трибинао васпитању деце (ЦПН Научни клуб, 16.12.2014)
- ЦПН трибина „Месечари” (ЦПН Научни клуб, 17.12.2014)
- ЦПН трибина„Одисеја у свемиру” (СКЦ, 24.12.2014)
Хоризонт 2020
- Представљање Хоризонта 2020 (ЦПН Научни клуб, 10.07.2014)
- Хоризонт 2020 и привреда (ЦПН Научни клуб, 17.07.2014)
- Штаје Х2020? (ЦПН Научни клуб, 18.09.2014)
- Х2020 и предузећа у Србиjи (ЦПН Научни клуб, 25.09.2014)

-

Х2020 у Новом Саду (Нови Сад, 02.10.2014)
Наука и образовање ЦПН Научни клуб, 09.11.2014)
Х2020 и ИКТ (ЦПН Научни клуб, 16.10.2014)
Х2020 и ERC (ЦПН Научни клуб, 23.10.2014)
Х2020 на Сајму књига (Штанд ЦПН, 30.10.2014)
Х2020 у Лесковцу и Нишу (Лесковац/Ниш, 06.11.2014)
Х2020 за младе истраживаче (ЦПН Научни клуб, 20.11.2014)
Х2020 и СОЅТ програм(ЦПН Научни клуб, 04.12.2014)
Пут у креативну Европу(ЦПН Научни клуб, 11.12.2014)
Х2020 добитници 2014(ЦПН Научни клуб, 25.12.2014)

Конференције, предавања и скупови у Научном клубу ЦПН
- РНИДС трибина о ћирилици на интернету (Робна кућа Београд – НАМА, 27.01.2014)
- РНИДС трибина о „господарима” интернета (Научни клуб, 10.04.2014)
- STARTLABS: Покретање иновационе компаније: ЏонРејми(Научни клуб, 10.04.2014)
- Скуп„Будућност науке у Србији” (ИФБ/Научни клуб, 17.04. 2014)
- Пролећни колоквијум научног новинарства(Научни клуб, 29.04.2014)
- STARTLABS 2: Вођење иновационе компаније: Адам Берк(Научни клуб, 06.05.2014)
- Семинар„Биоетика катастрофе“ (Научни клуб, 09.05.2014)
- Иновације 2.0 (Светска банка/Научни клуб, 15.05.2014)
- SEEDI конференција (МИ САНУ/Научни клуб, 15-16.05.2014)
- Млади истраживачи у друштвеним наукама (Научни клуб, 29.05.2014)
- Разговор са неуро научником (Научни клуб, 29.05.2014)
- Трибина за наставнике „Визуелна математика” (М3/Научни клуб, 28-29.05.2014)
- Трибина за студенте „Професија математичар “ (М3/Научни клуб, 30.05.2014)
- Био етика катастрофа: Послепоплава у Србији(Научни клуб, 10.06.2014)
- Округлисто о IPV6 у Србији(Научни клуб, 10.06.2014)
- GOOGLE GLASS HACKATON(Научни клуб, 14-15.06.2014)
- Дан Дунава (Научни клуб, 30.06.2014)
- ДаниМенсе у Београду (Научни клуб, 15. август)
- STARTLABS:Како започети сопствени посао? (Научни клуб, 22. август)
- 2nd Visual Science and Art Conference (VSAC) (Научни клуб, 24 август)
- TEDxZemunED – припрема предавача (Научни клуб, 25, 26, 28.август; 2, 3, 6, 9, 10,
11.септембар)
- Предавање „Стандардни модел у речи и слици“ (Научни клуб, 10. септембар)
- Предавање „Како да направим мобилну апликацију?“ (Научни клуб, 11. септембар)
- STARTLABSскуп (Научни клуб, 12. септембар)
- Предавање „Мистеријенеутрина“ (Научни клуб, 15. септембар)
- Предавање „Иновације и наука“ (Научни клуб, 15. септембар)
- „Мој ЦЕРН“, искуства студената (Научни клуб, 16. септембар)
- TEDxCERN, пренос уживо (Научни клуб, 24. септембар)
- Супер програмери (Научни клуб, 25. септембар)
- Група О – Биоскоп у школи (Научни клуб, 28. септембар)
- CREAT-IT радионица (Научни клуб, 9. октобар)
- Програмирање занај млађе (Научни клуб, 13-17. октобар)
- Добре праксе: МохамедМаруф (Научни клуб, 13. октобар)
- Увод у андроид програмирање (Научни клуб, 14, 21, 28. октобар)
- Редакција Лингвист (Научни клуб, 15. октобар)
- Моја наука: дрФилипМарић, дрБојанФурлан (Научни клуб, 16. октобар)
- COST акција POSITIVЕ (Научни клуб, 17. октобар)
- Презентација програма ДААД и Фондације„ЗоранЂинђић“ (Научни клуб, 17. октобар)
- STARTLABS (Научни клуб, 22. октобар)

-

Хоризонт четвртком: Европски истраживачки савет (Научни клуб, 23. октобар)
Београд кроз зелени објектив (Научни клуб, 24. октобар)
Вики воли споменике – отварањеизложбе (Научни клуб, 25. октобар)
Мрежанаучнихклубова (Научни клуб, 26. октобар)
Колоквијум научногновинарства (Научни клуб, 4. новембар)
Студенти за студенте – представљање пројекта (Научни клуб, 6. новембар)
Добрепраксе: ЛазарРадосављевић, НиколаЦимбаљевић, ЂорђеРелић,
ДанијелШарановић (Научни клуб, 7. новембар)
Међувладин панел за климатске промене (IPCC) у Београду (Научни клуб, 4.
децембар)
CAPINFOOD (Научни клуб, 17. децембар:)
Предавање „Свемирски лифтови”, Хиро Фуџи (Научни клуб, 26. децембар)

ЦПН Научни клуб – редовни недељни програм
- Свакога дана, 10-15 часова: Радионице за децу
- Уторак, 14 часова:Колоквијум научног новинарства
- Уторак, 17 часова:Увод у андроид програмирање
- Уторак, 19 часова:Научнопопуларна предавања EDGE
- Среда, 17 часова: ЛИНГВИСТИ
- Среда, 19 часова: ТРИБИНЕ
- Четвртак, 15 часова: ХОРИЗОНТ ЧЕТВРТКОМ
- Четвртак, 19 часова: СТУДЕНТИ ЗА СТУДЕНТЕ
- Петак, 19 часова: ДОБРЕ ПРАКСЕ / МОЈА НАУКА
Дечји научни клуб 2014.
- Летњи ДНК (ЦПН Научни клуб, 24.07 – 29.08.2014)
ЦПН радионице за школску децу
- Научна радионица у Институту„Сервантес“ (25.01.2014)
- Научне радионице у Краљеву (11-14.02.2014)
- Научне радионице Немогући дизајн (04-21.03.2014)
- Фестивалнауке у Нишу (28-29.03.2014)
- Фестивал у Смедеревској Паланци (04.04.201)
- Дан девојчица у ИКТ-у (Научни клуб, 24.04.2014)
- Лабораторија облика (М3/Научни клуб, 08-14.05.2014)
- Математичке радионице (М3/Научни клуб, 14-31.05.2014)
- БИНА радионице (Научни клуб, 08-31.05.2014)
- Дечјинаучни клуб (Научни клуб, 10-18.07.2014)
- Дечји научни камп (Виминацијум, 12-13.07.2014)
- Дечји научни камп (Виминацијум, 12-13.07.2014)
- Радионице „Лето у Обреновцу“ (Обреновац, 13.08.2014)
- Радионице на рашким духовним свечаностима (Рашка, 17.08.2014)
- Радионице и планетаријум у ХЕ Ђердап(Кладово, 6-7.09.2014)
- Радионице из физике „ЦЕРН у Србији“ (ЦПН Научни клуб, 9-19. 09. 2014)
- Радионице у Новом Саду (Нови Сад, 26.09.2014)
- Планетаријум у Суботици (Нови Сад, 26.09.2014)
- Радионице у Инђији (Инђија, 02.10.2014)
- Радионице на Француском институту (Београд, 04.10.2014)
- Радионице из програмирања (ЦПН Научни клуб, 11-17.10.2014)
- Радионице у Земуну (Земун, 17.10.2014)
- Радионице у Бањалуци (Бањалука, 12-13.11.2014)
- Мејкерс радионице „Иновативна лабораторија“(Научни клуб, 10-24.11.2014)

-

Мејкерс радионице „Кликер“ (Научни клуб, 24.11-15.12.2014)

ЦПН мобилни планетаријум
- Краљево (11-14.02.2014)
- Лазаревац (27-28.02.2014)
- Пожега (02.03.2014)
- Ниш(28-29.03.2014)
- Смедеревска Паланка (04.04.2014)
- Ниш (07-11.04.2014)
- Винча (15.04.2014)
Суорганизација догађаја
- ФестивалSTART 2.0(ФОН, 21-23.03.2014)
- Међународно такмичење у анализи студије случаја, BBICC(ФОН, 01-06.04.2014)
- Фестивал TTBD 2014 (Саобраћајни факултет, 07-08.04.2014)
- Београдскa интернационалнa недељa архитектуре (Београд, 08-31.05.2014)
- Аматерска и професионална астрономиjа Србиjе (Нови Сад, 17-18.05.2014)
- Светски дан заштите животне средине (ЦУЖС/Београд, 17-18.05.2014)
- Теслин биоскоп – „Кластер путева културе“ (Научни клуб, 10.07.2014)
- Изложба „Теслина визија интернета“ (Научни клуб, 10.07.2014)
ЦПН интернетсајтови 2014.
- Основни ЦПН сајт : http://www.cpn.rs/
- Елементаријум : http://www.elementarijum.rs/
- Хоризонт 2020 : http://horizont2020.rs/
- Мајмесецматематике 2014. : http://www.m3.rs/
- Сајт европских пројекатау којима учествујеЦПН : http://eu.cpn.rs/V Alertсајт
 http://v-alert.eu
- Европски ђачки парламент : http://djackiparlament.cpn.rs/
- Немогући дизајн : http://nemogucidizajn.cpn.rs/
- Дечји научни камп 2014 (Редизајн, јун 2014): http://www.cpn.rs/dnk-2014/
- СајтДананауке(Редизајн, јул 2014) : http://dannauke.cpn.rs/
Међународне активности
- ЦПН на иницијалном састанкуSATORI(Амстердам, јануар 2014)
- ЦПН наиницијалном састанку ЕУ пројектаRRI Tools(Брисел, фебруар 2014)
- Прва посета новинара из Србије ЦЕРН-у (Женева, фебруар 2014)
- ЦПНна конференцији европског пројектаPLACES (Бремен, март 2014)
- ЦПН на другом радном састанку пројектаCREAT-IT(Крф, мaj 2014)
- ЦПН на конференцији ESOF (Копенхаген, јун 2014)
- ЦПН нафиналуЕвропског ђачког парламента(Копенхаген, јун 2014)
- ЦПН на конференцији RRI TOOLS пројекта (јун 2014)
- ЦПН на радном састанку пројекта SCICAMPS (Шпанија, јул 2014)
- Припремни састанак Хоризонт 2020 пројекта COPA (Бањалука, јул 2014)
- ЦПН домаћин састанка V-ALERT пројекта (Београд, 2-3. октобар 2014)
- ЦПН домаћин састанка RRI TOOLS пројекта (Београд, 2-3. октобар 2014)
- ЦПН домаћин састанка CREAT-IT пројекта (Београд, 9-11. октобар 2014)
- Снимање документарног филма о Србији у ЦЕРН-у (Женева, октобар 2014)
- ЦПНна конференцији SIS RRI (Рим, 19-21. новембар 2014)
- ЦПНна билатералном скринингу за Поглавље 25 (Брисел, 1. децембар 2014)
- ЦПН домаћин IPCC стручњацима (Београд, 4. децембар 2014)
- ЦПН домаћин састанка SCIVIS пројекта (Београд, 11-12. децембар 2014)

Европски пројекти
- Пројектикојисуприпремани и спровођенитокомизвештајногпериода, а закојеје ЦПН
добиомеђународнофинансирање:
- Научни кампови у Европи (Science Camps in Europe)
- Европскистудентскипарламент (European Students Parliament)
- SATORI
- V-ALERT
- RR&I TOOLKIT - RRI TOOLS
- CREAT-IT
- SciVis
- Ноћ истраживача 2014-15.
- Европска мрежа дигиталне уметности и науке
- COST GENDERSTE
- SМАRT SANTANDER
- OUTSMART
- PLACES
- CITI SENSE
Међународна сарадња
Центарзапромоцијунаукејетокомизвештајногпериодасарађиваосаследећиммеђународним
организацијама:
- EC DG RESEARCH AND INNOVATION “SCIENCE IN SOCIETY” PROGRAM
COMMITTEE
- EUROPEAN NETWORK OF SCIENCE CENTERS AND MUSЕUMS (ESCITE)
- UNESCО
- EUROPEAN SCIENCE EVENTS ASSOCIATION (EUSEA)
- ASSOCIATION OF SCIENCE TECHNOLOGY CENTERS (ASTC)
- NATIONAL SCIENCE TEACHERS ASSOCIATION (NSTA)
- INTERNATIONAL NETWORK OF PUBLIC COMMUNICATION OF SCIENCE AND
TECHNOLOGY (PCST)
- DEUTSCHE MATHEMATIKER-VEREINIGUNG
- BRITISH COUNCIL IN SERBIA
- L'INSTITUT FRANÇAIS DE SERBIE
- INSTITUTO ITALIANO DI CULTURA

