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1. УВОД
Наука и иновације су кључни фактори одрживог развоја, компетитивне економије и квалитета
живота. Време и околности у којима живимо захтева од научне заједнице да своје напоре усмери
како би научноистраживачки рад у пуној мери доприносио развоју нових производа, услуга,
пословних и социјалних модела и друштва уопште. Србији су потребни нови, одрживи
истраживачки ресурси и истраживачи оспособљени да се суоче са изазовима савременог света и
све убрзанијег раста и развоја технологије. У времену кризе од кључне важности је да
универзитети кроз квалитетне докторске студије формирају нове генерације истраживача
способних да мисле иновативно и креативно; истраживаче који ће бити у стању да кроз нове
идеје и интелектуално лидерство допринесу опшем друштвеном напредку.
Сведоци смо да је у протеклих неколико година у Србији дошло до значајних позитивних
промена у области високог образовања и научноистраживачке делатности.
По квалитету високог образовања Србија, заузима 32 место у свету а на основу глобалног
рангирања истраживања које обавља часопис: SCImago Journal&Country Rank Србија заузима 48.
место у свету. На престижној Шангајској листи која прати више од двадест хиљада универзитета
Универзитет у Београду је у 2012. години рангиран међу првих петстотина а у 2013. години међу
четристотине најпрестижнијих универзитета у свету.
Стратегијом научног и технолошког развоја утврђени су национални истраживачки приоритети
(биомедицина, нови материјали и нанонауке, заштита животне средине и климатске промене,
енергетика и енергетска ефикасност, пољопривреда и храна, информационе и комуникационе
технологије, унапређење доношења државних одлука и афирмација националног идентитета)
који прате не само опште научне и техношке трендове у свету, већ стварају предуслов да наша
наука оствари већи допринос друштву.
У две године реализације истраживачких пројеката објављено је више од десет хиљада научних
радова, развијено више стотина техничких решења и више десетина патената. Продукцијом од
740 научних радова годишње на милон становника, који су публиковани у међународним и
домаћим часописима који се налазе на СЦИ листи, достигли смо развијене земље ЕУ.
Интензивирана међународна сарадња имала је као резултат укључивање дела наших научника у
водећа истраживања у свету и више од пет стотина публикација у најпрестижнијим научним
часописима.
Повећан је броја истраживача на милион становника од 1120 колики је био у 2010. години на
1690 који је остварен у 2012. години. И поред тога број истраживача је недовољан ако желимо да
кроз истраживања и иновације стварамо нове вредности и нове производе.
У периоду 2010-2012. години на универзитетима је докторирало укупно 3244 студента, што је
нова снага за развој истраживачког система али и нова обавеза привреде, јавног сектора и
истраживачке заједнице да креирају нова радна места за младе људе који су стекли највиши ниво
образовања. На финансираним пројектима (пројектни циклус 2011-2014) током двогодишње
реализације докторирало је 1055 студената ( од чега је више од 50% у различитим областима
технике) а очекује се да ће скоро три хиљаде студента у наредних неколко година одбранити
своје докторате.
У току је реализација набавке најсавременије капиталне опреме за потребе истраживања и
изградња низа инфраструктурних објеката што ће битно утицати на квалитет и обим
истраживања у наредном периоду.
.
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Постигнути резултати показују да наука у Србији има потенцијала, има традицију, истраживаче
који су интернационално препознатљиви, универзитете који могу да образују квалитетне
кадрове, и довољан број начно-истраживачких организација које покривају бројне научне
области.
Упркос постигнутом напредку у развоју и модернизацији истраживачког система потребно је
разрешити кључне проблеме: смањити “одлив мозгова”, на одговарајући начин решити систем
финансирања, ојачати сарадњу истраживачког система са привредом и у већој мери укључити
нашу научну дијаспору у истраживачке активности. Предстоји нам, да у наредном периоду
унапредимо квалитет наше научне продукције публикујући радове у часописима који имају
значајнију улогу у свету науке, повећамо број пријављених и признатих патената развијемо већи
број производа и технологија базираних на сопственом знању и истраживању.
Ми можемо и морамо бити бољи. У глобално брзом напредку технологије ми морамо јачати све
наше истраживачке и развојне потенцијале на универзитетима, у институтима, привреди, јавном
сектору али у институцијама културе, што није могуће без већег улагања. Наше улагање у науку
је још увек међу најнижим у Европи. Морамо наше ресурсе учинити знатно ефикаснијим како би
у областима које су наша компаративна предност остварили критичну масу истраживача
непходну да комерцијализујемо наша знања. Највећи изазов у наредном периоду је усмеравање
нашег истраживачког система ка развоју иновативних и комерцијално конкурентних производа.
Наш образовни систем је непходно модернизовати, неговање изврсности мора постати идеја
водиља не само на универзитетима и у институтима већ и у привреди и пословном свету.
Национални савет за научни и технолошки развој као највише стручно и саветодавно тело у
систему научноистраживачке делатности у Републици прати стање и развој научноистраживачке
делатности у Републици Србији; даје мишљење о стратегији научног и технолошког развоја;
програмима од општег интереса за Републику Србију; избору вредновању и финасирању:
Програма основних истраживања, Програма истраживања у области технолошког развоја и
Програма трансфера знања и технологија и подстицања примене резултата научноистраживачког
рада. Национални савет за научни и технолошки развој је, реализујући активности у оквиру своје
редовне делатности, сачинио Извештаје о стању у науци, за 2010, 2011, и 2012. годину који
садрже и предлоге мера и сугестије за наредне године. Извештаји су прихваћени на седници
Националног савета за научни и технолошки развој и упућени Влади Републике Србије на
разматрање. Ова публикација кроз извештаје прати реализациу Стратегије научног и
технолошког развоја и резултате који су постигнути.
Искрено се надам да ће ова публикација инспирисати руководства универзитета, института и
факултета као и истраживаче да своја истраживања усмере према развоју нових технологија,
нових производа и услуга, у нади да ће тиме добринети развоју нашег друштва и бржем изласку
из кризе у којој се налазимо.

Проф. Вера Дондур
Председница Националног савета за научни и технолошки развој
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2.1 ОЦЕНА СТАЊА НАУКЕ ЗА 2010. годину
Наука у Србији је у протеклом периоду забележила значајан напредак који је остварен
напором истраживача и подршком државе. Општа оцена стања науке у Србији се може
укратко представити следећим чињеницама:
1. Министарство за науку и технолошки развој интензивно је радило на реализацији
постојећих и развоју многобројних нових програма што је знатно допринело бољем
статусу научно-истраживачке делатности, побољшању квалитета научно-истраживачког
рада и афирмацији научних истраживања како у земљи тако и у иностранству. Остварени
напредак је кроз Извешај приказан кроз низ квантитативних параметара. Након широке
јавне расправе усвојена је Стратегије научног и технолошког развоја, којом су дефинисани
приоритети усклађени са основним приоритетима Европског истраживачког простора,
који нашу земљу дефинишу као друштво усмерено према „економији знања“. Започета је
имплементација читавог низа програма који су дефинисани Законом и Стратегијом.
2. Србија има разуђену мрежу и велики број научно-истраживачких организација (189), од
чега 70 чине институти, а 116 су факултети у оквиру универзитета. Од укупног броја
истраживача чији је научно-истраживачки рад финансиран од стране министарства 36%
чине истраживачи из института, а 64% истраживачи из високошколских установа
(универзитета, факултета и високих школа). Велики број истраживачких организација има
мање од десет истраживача са научним звањима тако да немају критичну масу довољну да
институционално спроводе приоритетна истраживања дефинисана Стратегијом. У односу
на земље у окружењу и нарочито у односу на развијене земље има Србија мали број
истраживача на хиљаду становника (свега 1.22 у предходном периоду 2006-2010) што је
делимично ублажено ангажовањем већег броја истраживача за нови циклус пројеката
(2011-2014) у коме ће бити финансирано 11500 истраживача што чини 1.58 истраживача
на хиљаду становника, што је још увек знатно испод европског просека.
3. Завршени су програми основних и техничко-технолошких истраживања у пројектном
циклусу 2006-2010, финансирано је укупно 944 пројекта. Реализовано је 442 пројекта у
области технолошког развоја, а у основним истраживањима: 143 пројекта у друштвено
хуманистичким наукама и 359 пројеката у природно-математичким и медицинским
наукама. У оквиру иновационе делатности у истом периоду реализовано је 208 пројеката.
4. Наука спада у ретку области друштвених делатности у којој се врло прецизно и
непрекидно мере и награђују резултати рада. Вредновање научно-истраживачких
резултата истраживача се унапређује, критеријуми за изборе се усклађују са
критеријумима који је примењују у европским земљама, као и земљама у окружењу а
присутна је тенденција да се критеријуми за изборе стално пооштравају. Истраживачи
ангажовани на пројектима које финансирало Министарство су предходних неколко година
остварили видан раст у погледу продукције научних публикација, јер је број
публикованих радова од почетка до краја предходног четворогишњег циклуса порастао за
два пута (1500 публикованих радова у 2006. и 3400 радова публикованих у 2010. години).
Резултати које постижу наши истраживачи упоредљиви су са резултатима оствареним у
окружењу и развијеним земљама Европског истраживачког простора, јер је током
предходне године публиковано преко 400 радова на хиљаду истраживача. Србија има
значајан потенцијал афирмисаних и искусних истраживача који могу да дају допринос
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технолошком напредку земље, развојем нових производа и технологија али и подизањем
истраживачког подмлатка усмереног ка иновацијама. Анализа постигнућа НИО према
оствареном обиму публикованих радова у врхунским, истакнутим међународним, и
међународним часописима са ISI листе показује да се у 25 установа публикује 60%
радова.
5. Иновативна и патентна делатност у нашој земљи показје још увек недовољне ефекте. Број
патентних пријава на хиљаду становника је на релативно ниском нивоу. Очекује се да низ
стимулативних мера и акција које су предузете, у наредном периоду довести до значајног
побољшања у овој области.
6. У оквиру међународне сарадње у протеколом периоду Министартво и истраживачка
заједница у целини су постигли значајне резултате. Укупно се остварује 149 билатералних
пројеката и 118 пројеката у оквиру ФП7 иницијативе, док САНУ реализује још 19
међународних пројеката.
7. У области унапеђења капацитета људских ресурса евидентна је подршка коју су
истраживачи (поред финансирања кроз пројекте) остварили кроз додатно финансирање.
Сваки четврти истраживач је добио финансијску подршку за студијског боравк или
учешћа на конференцијама у иностранству. Значајан успех науке у Србији је и пораст
броја часописа из Србије који имају индекс цитираности у међународној бази ISI (18
часописа) као и пораст индекса цитираности часописа који се већ више година налазе на
листи часописа који имају индекс цитираности. Издаваштво и подршка издавања научних
публикација је у предходном периоду била значајна јер је побликовано 262 монографија,
подржано је публиковање 173 научних часописа и одржавање 274 научне конференције.
8. Набавка научне и стручне литературе из иностранства и приступа електронским научним
и стручним базама података се реализује уговарањем са Народном библиотеком Србије
сваке године. За 2010. годину реализована је набавкa и коришћење страних електронских
база података часописа (5 индексног карактера и 20 база часописа у пуном тексту са око
45.000 наслова), 169 часописа у папирној форми и 2 базе електронских књига (око 55.000
наслова), одржавање и допуна домаће базе података са библиометријском анализом за 384
домаћа часописа, која је индексног карактера и база са 131 домаћим часописом у пуном
тексту. Све ове базе су доступне свим истраживачима на универзитетима и институтима.
9. По издвајању за науку, Србија је током низа година била, и још увек је, међу земљама које
имају изузетно мала издвајања за науку и технолошки развој. Предходне године су
издвајања била на нивоу од свега 0.3% БДП. Пројекција је да ће у 2011. години издвајања
за науку бити на нивоу 0.65% БДП.
10. Започети су пројекти новог циклуса (2011-2014. Од 878 пријављених, 780 (89%) пројеката
је након оцене домаћих и међународних рецензената прихваћено за финансирање. Од
прихваћених пројеката 51% чине пројекти основних истраживања (са 44% свих
истраживача), 32% чине пројекти технолошког развоја (са 28% истраживача). Први пут
уведен програм, Интегрална интердисциплинарна истраживања, наишао на добар одзив
истраживачких тимова и обухвата 14% пројеката (са 28% истраживача). Пројекти у овом
програму су усклађени са приоритетима који су дефинисани Стратегијом, а који су
усклађени са приоритетима које је утврдио European Research Council (ERC) што даје
шансу нашим истраживачима да се у наредном периоду укључе у иницијативу FP8 која је
у припреми. Млади људи који су ангажовани у НИО као стипендисти, асистенти на
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универзитетима или истраживачи у институтима су у предходном периоду чинили 1.25 %
од укупног броја студената у земљи. Ангажовањем 1715 нових младих истраживача,
студената докторских студија тај проценат је порастао на 1.95 % што је видан напредак
али је још увек испод европског просека који износи 2.9% .
11. Набавка капиталне опреме за истраживање у процењеној вредности од око € 50 мил која је
у фази реализације, битно ће утицати на квалитет и обим истраживања у наредном
периоду.
12. Одлуком Владе Републике Србије број 02-5424/2010 од 22. јула 2010. године основана је
„ЈУП Истраживање и развој“ д.о.о. Београд, за управљање „Пројектом истраживње и
развој у јавном сектору“, као друштво с ограниченом одговорношћу које послује у
складу са прописима којима се уређује правни положај привредних друштава. Укупна
вредност Пројекта опредељена је на ЕУР 420 милиона.
13. Фонд за иновациону делатност је основан Законом о иновационој делатности ("Службени
гласник РС", бр. 110/2005 и 18/2010) ради обезбеђивања финансијских средстава за
подстицање иновативности. Фонд за иновациону делатност има својство правног лица и
уписан је у регистар привредних субјеката.
14. Законом о научноистраживачкој делатности("Сл. гласник РС", бр. 110/2005,
50/2006 - испр. и 18/2010) oснован је Центар за промоцију науке, чија је основна
надлежност промоција и популаризацију науке у земљи.
2.2 ПРЕДЛОЗИ МЕРА И СУГЕСТИЈЕ ЗА НАРЕДНИ ПЕРИОД
Научно-технолошки напредак земље је предуслов за бржи привредни развој отварање нових
радних места, пораст стопе запошљавања и општи друштвени развој.
Кроз реализацију пројеката новог циклуса и међународних пројеката, посебно у оквиру FP7 и
FP8 програма ЕУ, очекује се даље унапређење научно-истраживачког рада. Овоме ће допринети
и више значајних инфраструктурних пројеката чија је реализација започета. Очекује се и
повећање броја и квалитета научних радова, унапређење иновационе делатности, повећање броја
патентната и интензивнији транфер технологија.
1. Непходно је да Влада Републике Србије у наредном периоду донесе Стратегију - Србија
2020, Стратегију образовања и Акциони план за реализацију Стратегије научнотехнолошког развоја. Реализација Стратегије научног и технолошког развоја мора бити
један од најважнијих приоритета.
2. Технолошки развој и иновациона делатност захтевају искусне истраживаче и развијену
материјалну базу, зато је непходно да националне приоритете у домену науке и
технолошког развоја, прати постепено повећање издвајања из буџета које би до 2015
године достило вредност од 1% .
3. Веома је важно да се у овој години оствари реално издвајање за науку које ће бити на
нивоу предвиђеног издвајања од 0.65% БДП, јер је ове године започет нови циклус
пројеката, у чијој реализацији се предвиђа развој нових материјала и технологија. Мања
улагања у научни и технолошки развој може значајно угрозити реализацију започетих
програма и пројеката и успорити развој нашег друштва у целости.
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4. Имајући у виду тешкоће везане за доделу и реализацију директних материјалних
трошкова, важно је најхитније установити објективне критеријуме за њихову расподелу и
реализацију како би се започети пројекати успешно реализовали.
5. Потребна је подршка за значајније укључивање талентованих младих истраживача и
искусних афирмисаних истраживача из научне дијаспоре у истраживачке и развојне
програме. Формирање значајнијег потенцијала младих истраживача у области
технолошког и иновативног развоја је улагање у будућност. У току сваке године
повећавати број ангажованих младих истраживача, студената докторских студија, чиме ће
се подржати останак младих најталентованијих у земљи и смањити заостајање наше земље
за земљама Европског истраживачког простора у погледу броја истраживача на хиљаду
становника. Од највеће је важности решти системски финансирање докторских студија.
Препорука је да универзитети у областима у којима су у претходном периоду остварени
изванредни истраживачки резултати развијају докторске студија – докторске школе на
енглеском језику чиме се отвара могућност за привлачење и страних студената.
6. Од изузетног значаја је да се у периоду који је предвиђен Стратегијом научног и
технолошког развоја испуне сви предуслови који ће омогућити да се у сарадњи са
међународним финасијским институцијама успешно реализују планиране инвестиције за
научну и технолошку инфраструктуру и иновациону делатност. Инфраструктурно јачање
научно-истраживачких организација и набавка савремене научно-истраживачке опреме ће
поспешити
капацитет НИО и њихово успешније научно- истраживачко деловање.
Поступак доделе и набавке опреме треба да буде спроведена уз максималну
траспарентност и гаранцију да ће набављена капитална опрема бити ефикасно коришћена
у циљу реализације приоритетних пројеката.
7. Интензивирање међународне сарадње и међународних пројеката треба бити један од
најважнијих приоритета. У том циљу неопходно је стално уводити подстицајне мере за
учешће наших истраживача у међународним научним пројектима.
8. Непходно је извршити усклађивање Закон о високом образовању са Законом о научноистраживачком раду, да би се омогућила интерграција факултета и института у
модернизоване интегрисане универзитете и успоставио равноправани статус истраживача.
9. Препоручује се измена постојећих Правилника који се односе на акредитацију НИО,
вредновање истраживачког рада, формирање центара изврсности, али и доношење нових
правилника као што је правилник о формирању националних института. оји се односе на
мониторинг програма и пројеката, формирање националних института. Неопходно је
извршити категоризацију домаћих часописа и одредити критеријуме за финансирање
објављивања монографских дела. Веома је важно што хитније донети документ који ће
регулисати поступак и прецизне индикаторе за мониторинг започетих пројеката.
10. Кроз најразличитије облике промоције истраживања и науке посебна пажња се мора
посвети талентима и даровитим дипломираним студентима.
11. У наредном периоду је веома важно, кроз Акциони план за реализацију Стратегије,
детаљно разрадити мере укључивања наше научне дијаспоре која броји више хиљада
искусних истраживача. Повезивање са научном дијаспором је поред реализације
постојећих пројеката, веома важно и за реализацију других облика сарадње који ће у
целини значајније утицати на технолошки развој земље. И даље је нерешено питање
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ефикасног признавања диплома стечених на иностраним универзитетеима што је потребно
системски решити.
2.3 OПШТИ ИНДИКАТОРИ СТАЊА
Значајан корак за развој науке и технологије у Србији, представља доношење Стратегије
научног и технолошког развоја, којом су дефинисани приоритети усклађени са основним
приоритетима Европског истраживачког простора и који нашу земљу дефинишу као
друштво усмерено према „економији знања“. Након доношења Стратегије учењени су
крупни кораци у њеној реализацији кроз координисану акцију Владе, Министарства за
научни и технолошки развој и научне заједнице.
Неопходно је донети Акциони план реализације Стратегије научног и технолошког
развоја и прецизно одредити одговорности свих учесника.
У табели 2.1. је дат брј научни-истраживачких организација а приказани преглед се односи
на статус НИО акредитованих до 31.12.2010. Србија има разуђену мрежу и велики број
НИО (189), а најбројнији су факултети у оквиру универзитета.
Табела 2.1. Преглед броја НИО по типовима
Научно-истраживачка организација
Научни институти
Истраживачко-развојни институти
Интегрисани универзитети
Факултети (у оквиру универзитета)
Високе школе академских студија
самосталне установе
Центри изузетних вредности
укупно

број организација
државних
приватних
28
32
1
3
83
33
– 1
1
5
189

У наредном периоду ускладити Закон о високом образовању и Закон о
научноистраживачкој делатности, предузети кораке према рационализацији мреже
НИО, и остварити системски прихватљиве мере за укључивање института у рад
високошколских установа.
Од укупног броја истраживача чији је научно-истраживачки рад финансиран од стране
министарства 36% чине истраживачи из института а 64% истраживачи са високошколских
установа. Истраживачи из института који су ангажовани на пројектима Министарства су
финансирани са 12 а истраживачи са високошколских установа са 8 истраживач месеци.
Истраживачи ангажовани на пројектима министарства су предходних неколко година
остварили видан раст у погледу продукције научних публикација који су реферисани у
релевантним базама података преко којих се прати научна продуктивност: ISI Web of
Science, Science Citation Index, Scopus, Pub Med, Medline. Као што се види из података
приказаних на Слици 1. број публикација које су на бази ISI Web of Scince евидентиране
као укупан број научни радова, је у предходној години већи од три хиљаде. Број радова из
области дрштвено-хуманистичких наука мали али да непрекидно расте. Након стагнације
пре 2003. године број радова је почео да расте и сваке године се повећавао за око
петстотина. Пораст броја публикованих радова коиндицира са већим улагањем у научно8

истраживачку опрему 2003. и 2006. године, што говори и о чињеници да је непходно
непрекидно континуално осавремењавање научно-истраживаче опреме и повећање
улагања у истраживања. Може се очекивати да ће опремање НИО најсавременијом
опремом за истраживање које је у току унапредити истраживања и повољно у наредном
циклусу утицати на резултате у науци и технолошком развоју.Резултати које постижу
наши истраживачи упоредљиви су са резултатима оствареним у окружењу и развијеним
земљама Европског истраживачког простора. Упоредна анализа је приказана на сликама
2.2 и 2.3.

Слика 2.1. Преглед повећања броја објављених научних радова у Србији у периоду 2000. до 2010.
година (Web of Scince- Articles: SCI, SSCI, AHCI)

Узете су у обзир земље које имају мање од 11 милиона становника и различит степене
развијености (подаци преузети из: Eurostat yearbook 2010, Web of Scince- Articles, 2010).
Када се упореди број радова које су публиковали истраживачи из Србије са бројем радова
које су публиковали истраживачи из других земаља, очигледно је да је број радова на
хиљаду становника у Србији већи него у Бугарској, приближно је исти са бројем у
Мађарској и Словачкој, и знатно мањи у односу на све друге приказане земље. Међутим,
ако се анализира број публикованих радова на хиљаду истраживача, тада је Србија изнад
читавог низа земаља ( Бугарске, Словачке, Финске, Мађарске, Чешке, Португала али и
Аустрије, Норвешке, Данске и Шведске) што говори о квалитету наших истраживача.

Слика 2.2. Упоредни преглед података: а) Број радова на 1000 становника б) број радова на 1000
истраживача (Web of Scince- Articles, 2010)

Анализа приказаних података указује на две значајне чињенице да Србија има мали број
истраживача, али да истраживачи остварују респектабилну продукцију научних радова,
око 400 радова на 1000 истраживача у 2010. години.
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Значајан индикатор који говори о научном и истраживачком потенцијалу неке земље је
број истраживача на хиљаду становника. Као што се види из упоредног прегледа датог на
слици 2.3а. Србија од свих наведених земаља има најмањи број истраживача на 1000
становника, а чак седам пута мање од Финске, или пет пута мање од Данске и Норвешке.
Јасно је да број истраживача у земљи у наредном периоду мора да порасте, што је
делимично постигнуто ангажовањем већег броја истраживача на пројектима новог
пројектног циклуса (2011-2014). За даљи напредак науке и технолошки развој неопходно је
веће улагање, јер као што се види из резлтата приказаних на дијаграму 2.3б. Србија је
земља која је до 2011. године имала убедљиво најмањи % БДП (GDP) који је издвајан за
науку.
Поред тога, приказани преглед указује на чињеницу да у развијеним земљама у којима су
улагања врло висока и које имају знатно већи број истраживача на хиљаду становника,
истраживачке активности нису само усмерене на продукцију научних радова, већ су
усмерене према стварању патената и технолошких иновација. Преглед броја патентних
пријава на милион становника за неке од претходних земаља приказан је на слици 2.4.
(Eurostat yearbook 2010, подаци за 2006.). У Србији је Заводу за интелектуалну својину у
2010. години укупно пријављено 300 патената, од којих само18 потиче из НИО. Србија,
заједно са још неким земљама (Чешка, Португал, Мађарска, Хрватска, Грчка и Бугарска),
има знатно мању патентну активност у односу на већину европских земаља. Развој нових
технологија и патената, нових производа захтева не само улагања у истраживања већ и
повећана улагања која стварају материјалну базу за трансфер технологија.

Слика 2.3. Упоредни преглед података: а) %GDP који се издваја за науку и технолошки развој и б)
броја истраживача на 1000 становника (Србија: %GDP,и
број истраживача подаци
Министартства, остале земље:Eurostat yearbook 2010).
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Слика 2.4. Преглед броја патентних пријава на милион станаовника за 2010. години

Технолошки развој и иновациона делатност захтевају искусне истраживаче и развијену
материјалну базу, зато је важно да у наредном периоду значајан број искусних
истраживача буде усмерен према технолошком развоју и иновацијама. Али је исто толико
важно стварати значајнији потенцијал младих истраживача који своја истраживања везују
за пројекте који воде развоју нових производа и нових технологија. Посебно је важно
подстицати развој иновација и њихову комерцијализација у предузећима у области
високих технологија.
2.4 РЕЗУЛТАТИ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА И ЊИХОВА ПРИМЕНА У
ПЕРИОДУ 2006 - 2010


У протеклом периоду је финансирано укупно 442 пројекта у области технолошког развоја
а у основним истраживањима 143 пројекта у друштвено хуманистичким наукама и 359
пројеката у природно-математичким и медицинским наукама. У оквиру иновационе
делатности у истом периоду реализовано је 208 пројеката. Најзастуљенији су пројекти у
области основних истраживања, који су чинили 45% свих пројеката (Слика 2.5а).
а)
б)

Слика 2. 5. а) Процентуална заступљеност броја пројеката у области: ОИ, ТР и ИП (2006-2010);
б) Упоредни преглед % финансираних истраживача и % радова које су истраживачи публиковали
у категоријама М21, М22, и М23.

Истраживачка активност која има за резултат публиковане радове је у току предходног
периода праћена, формиране су прецизне базе података по категоријама радова које су
утврђене Правилником о поступку и начину вредновања, и квантитативном исказивању
научно - истраживачких резултата истраживача. У бази података којом располаже
Министарство евидентирају се све категорије радова а на основу броја радова у три
основне категорије (Врхунски међународни часопис -М21, Истакнути међународни
часопис -М22, Међународни часопис -М23) анализирана је успешност истраживача у свим
НИО у периоду за предходне четири године (период 2005-2009 или 2006 – 2010). Анализа
је показала да успешност истраживача у публиковању радова није равномерна тако да
33% истраживача публикује више од 60% од укупног броја радова (Слика 2.5б).
Истраживачи који имају наведену научну продукцију од 60% радова су сконцентрисани у
25 НИО, што се може видети из листе НИО дате у прилогу.
Изузетност коју су показали истраживачи у водећим НИО треба неговати али је још
важније да се предузму стимулативне мере да истраживачи који недовољно публикују
повећају своју научно-истраживачку продукцију. Индикатори изврсности везани како за
установе тако и појединце, који су присутни у свим развијеним земљама, морају што
хитније бити уведени и у наш истраживачки систем.
У оквиру програма истраживања у области технолошког развоја, финансирани су
пројекти којим се подстиче трансфер знања и технологија у производњу, увођење
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развојних и иновационих програма у предузећа. У току евалуације пријављених резултата
за нови циклус (2011-2014) из категорије патената и техничких решења за последњих пет
година прихваћено је: 93 домаћих патента, 27 међународних патената (укључујући и
реализована ауторска архитектонска дела) као и 2943 техничких решења. У току је
завршна евалуација пројеката по одговарајућим програмима за период 2008. - 2010. где се
тражи да пројекти представе конкретну примену резултата истраживања и економске
ефекте које реализација истраживања кроз резултате могу дати у перспективи. У више
градова уз присуство привреде и других корисника резултата истраживачког рада
представљени су резултати пројеката из области технолошког развоја, а на сајту
министарства је дата детаљна информација о овим активностима.
Подржно је формирање и развој нових малих и средњих иновативних предузећа,
пословних инкубатора (организација које треба да створе оптималне услове за рад
новоформираних предузећа), научно-технолошких паркова, центара за трансфер
технологија, организација за подстицај иновационих активности у приоритетној области
науке и технологије, истраживачко-развојне центре, иновационе центре, технолошка
друштва. Ефекти досадашњих активности могу се сагледати кроз оснивање следећих
облика иновационих организација како следи:
- шест иновационих центара,
- 23 истраживачко-развојна центра,
- 54 развојно-производна центра (мала и средња предузећа која поседују
патентиран производ),
- 2 научно-технолошка парка (ИХИС научно-технолошки парк, Београдски
ИТ парк),
- 3 пословно-технолошка инкубатора,
- 1 високо технолошко привредно друштво,
- центар за трансфер технологија –Универзитет у Београду
Центар за трансфер технологије на Универзитету у Београду је један од циљева
националног ИПА пројекта под називом “Подршка оснивању Центра за едукацију и
информисање у Заводу за интелектуалну својину Републике Србије “ који финасира
Европска унија, а спроводи Европски патентни завод.
Из делокруга који се односи на развој иновационе делатности, поред наведеног, као
посебна активност, која је презентована путем медија (РТС) кроз јавно такмичење, истиче
се организовање шестог по реду Такмичења за најбољу технолошку иновацију у Србији у
2010. Циљ такмичења је ширење духа предузетништва у Србији у области високих
технологија, као и раст конкурентског потенцијала Србије. На овогодишњем такмичењу
учествовало је 1.014 такмичара, који су пријавили 284 иновације, у три категорије:
реализоване иновације, иновативне идеје и средњошколски тимови.
2.5 МЕЂУНАРОДНА НАУЧНА САРАДЊА
У области међународне сарање су остварени значајни резултати. У Табели 2. 2. је дат
преглед броја билатералних пројеката. Тренутно се реализује 149 пројеката а двеста
двадест пројеката је у фази евалуације и њихов почетак се очекује током 2011.
У најзначајније мултилатералне активности свакако спада учешће наших научника у
Седмом Оквирном програму Европске Уније (FP7). Седми оквирни програм је основни
механизам финансирања истраживања у периоду 2007-2013. године и располаже буџетом
од 50,5 милијарди евра. Широко поље циљева 7ОП се може груписати у четири категорије
Сарадња (Cooperation), Идеје (Ideas), Људи (People) и Капацитети (Capacities). За сваку
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област припремљен је специфични програм који покрива основне области истраживачке
политике ЕУ. Сви програми су усмерени ка промоцији и подстицању истраживачке
изврсности у ЕУ. Пројекти који се реализују у оквиру Сектора за међународну сарадњу и
европске интеграције, су приказани на слици 2. 5.
Република Србија, на основу потписаног Споразума о придруживању програму за науку,
истраживање и демонстрационе активности Европске уније, потписаног 13. јуна 2007.
године, је добила статус придружене земље (associated countires). Истраживачи из Србије
су остварили значајне резултате у позивима за пријављивање пројеката који су
објављивани од 2007 године.
Табела 2. 2. Преглед земаа са којима се остварује билатерална сарадња

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

земља

број одобрених пројеката

Француска
Словенија
Хрватска
Немачка
Шпанија
Мађарска
Швајцарска
Кина
Португал
Грчка
Белорусија
Словачка
Италија

14
41
32
14
10
22
16

број пројеката у фази евалуације

19
26
158
17
Трећи цикуса пројеката за период 2009-2011.
Споразум о сарадњи ратификован у Народној Скупштини
Републике Србије децембар 2010.
Сједињене Америчке Споразум о сарадњи ратификован у Народној Скупштини
Државе
Републике Србије децембар 2010.
Република Српска
Споразум о сарадњи сепетембар 2010.

Од укупно 147 пријављених пројеката одобрено је (до децембра 2010.) 118 пројеката по
појединим областима FP7.
Министартсво додељује посебна подстицајна средства
намењена институцијама и истраживачима који су ангажовани у својству учесника/
координатора ФП7 пројеката Европске уније. Активности на напред наведеним пројектима
су врло интензивне. Осим набојаног Србија бележи значајну активност у програму
ЕУРЕКА. Током 2010. реализовано је 44 Еурека пројеката са српским учешћем, 3
пројеката је завршено, а 9 нових предлога пројеката је потврђено, од којих је 7
финансирано из буџета Министарства. Програм COST - Европски програм за сарадњу у
домену научних и технолошких истраживања: Током 2010. је успостављено учешће наших
истраживача у 35 нових акција. Осим тога, наши истраживачи су чланови стручних
комитета овог програма, а први пут је Србија лидер једне акције – COST 539.
Сарадња Европске организације за нуклеарна истраживања CERN и Владе Србије о развоју
научне технолошке сарадње на пољу физике високих енергија: 21. децембра 2010. је
донета одлука да Србија започне преговоре о чланству у Европској организацији за
нуклеарна истраживања (ЦЕРН), што ће бити од великог значаја за развој науке у нашој
земљи. Наши научници већ учествују на пројектима у ЦЕРН-у. Институт за физику (група
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ATLAS) и Институт за нуклеарне науке Винча (група CMS) учетвују у извођењу
експеримената.
Министарство за науку и технолошки развој је формирало Консултативни биро за
међународне пројекте као саставни део Сектора за међународну сарадњу и европске
интеграције. Циљ успостављања бироа је да се путем свакодневног контакта са
научницима, а делом и привредницима из иновативних малих и средњих предузећа,
побољша квалитет пројеката и повећа број учесника из Србије који учествују на
истраживачким пројектима Европске комисије. У току је рад на припреми предлога
пројекта „Support implementation of the Scientific and Technological Development Strategy
of the Republic of Serbia” у оквиру компоненте I ИПА програма.
SEE ERA NET Plus

SEERA-EI

WBC-INCO. NET

BIO-NET

FP7

SER MORE
IDEALIST 2011

ResPotNEt
People Network

EuroRis - NET

ETNA

EUROSIS

NET 4 SOCIETY

COST
EUREKA

CERN
NATO SPS

Слика 2.6. Пројекти који се реализују у оквиру Сектора за међународну сарадњу и
европске интеграције

Треба истаћи и активности у оквиру Програма: Наши научници у дијаспори - сарадња
Владе Србије и Министарства за науку и технолошки развој са истраживачима пореклом
из Србије који су запослени у научним институцијама и привредним организацијама
других земаља. У наредном периоду је веома важно кроз Акциони план за реализацију
Стратегије детаљније разрадити мере укључивања наше научне дијаспоре која броји више
од десет хиљада искусних истраживача не само у реализацију постојећих пројеката већ и
кроз друге облике сарадње који ће значајније утицати на технолошки развој земље.
2.6 УНАПРЕЂЕЊЕ КАПАЦИТЕТА ЉУДСКИХ РЕСУРСА
Редовно пројектно финансирање истраживања се додатно подржава и кроз низ програма
који унапређују капацитет људских ресурса. Реализацијом низа активности Министарство
је допринело усавршавању истраживача. Стратегијом су предвиђене и нове активности
који ће допринети даљим побољшању у овој области. У Табели 2.3. је дат преглед
активности и број учесника који су обухваћени приказаним активностима. Број особа које
су обухваћене различитим активностима је већи од две хиљаде, што значи да је просечно
сваки четврти истраживач учествовао у некој од ових активности. Треба напоменути да
Министарство за Спорт и омладину такође даје значајну финансиску подршку младима за
усавршавање у иностранству, за мастер и докторске студије. У наредном периоду би било
значајно да се ове иницијативе одвијају координисано како би млади људи након повратка
из иностранства могли да се укључе у рад научно-истраживачких тимова у земљи.
Стипендирања младих и надарених за научноистраживачки рад (ученика завршних разреда
средње школе носилаца награда на међународним олимпијадама знања) је програм који се
спроводи више година. Финансирају се и фондације и институције које стипендирају
најбоље студенте, као што је Републичке фондације за развој научног и уметничког
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подмлатка или које организовано раде на промоцији науке, као што је Истраживачка
станица „Петница''. Уз наведено, Покрајински секретаријат суфинансира студијске боравке
студената на научним конференцијама у иностранству, као и једногодишњи боравак
студената на универзитетима у иностранству по пројекту Campus Europe.
Истраживачи са наставно/научним звањима или су стипендисти Министарства су
учествовали на зачајним научним скуповима у иностранству.
Чланарине научних друштава у међународним научним удружењима/ организацијама
обухватају одобравање дела средстава за чланарине научних друштава и НИО у
међународним научним удружењима кроз развијање међународне сарадње и одређене
погодности које омогућава чланство. Осим наведеног значајно је и учешће страних
научника на научним скуповима у нашој земљи а по позиву НИО.
Табела 2.3. Преглед активности са бројем учесника

активност

број учесника

Постдокторско стипендирање
младих научника
Стипендирање студената
докторских студија
Стипендије талентованим
студентима и ученицима
Подршка научном подмлатку

20 шестомесечних усавршавања
институцијама у свету
591 стипендија

на

престижним

60

95 младих истраживача и стипендиста учествовало на
конгресима и скуповима у иностранству
65 младих истраживача и стипендиста на студијском
боравку у иностранству
за 105 младих обезбеђена су средства за различите
облике усавршавања.
1200 захтева
Наши научници на научним
886 научника учествовало на научним скуповима у
скуповима у иностранству
иностранству са излагањем рада
65 научника учествовало на радним састанцима
међународних организација у иностранству
чланство 45 НИО и удружења у
Чланарине научних друштава у Обезбеђено је
међународним
научним међународним научним удружењима.
удружењима/ организацијама
Страни научници на научним око 290 страних научника учествовало на скуповима у
скуповима у нашој земљи и по нашој земљи
позиву НИО
Подршка организацијама младих суфинансирање активности 7 међународних студентских
и универзитетској међународној организација.
научној сарадњи
Завршна
обрада
докторских години 246 младих истраживача оставарило је ову
подршку и то 55 за израду магистарске тезе и 191 за
дисертација
израду докторске дисертације

Набавка научне и стручне литературе из иностранства и приступа електронским научним и
стручним базама података се реализује уговарањем са Нардоном библиотеком Србије. За
2010, годину реализована је набавкa и коришћење страних електронских база података
часописа (5 индексног карактера и 20 база часописа у пуном тексту са око 45.000 наслова),
169 часописа у папирној форми и 2 базе електронских књига (око 55.000 наслова),
одржавање и допуна домаће базе података са библиометријском анализом за 384 домаћа
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часописа, која је индексног карактера и база са 131 домаћим часописом у пуном тексту,
као и додела специфичног међународног DOI броја за сваки чланак у 54 домаћа часописа
која имају електронску форму. Народна библиотека Србије на својој Web страници пружа
све релевантне податке овог пројекта. Релевантнe базe података преко којих се прати
научна продуктивност: ISI Web of Science, Science Citation Index, Scopus, Pub Med, Medline
обухваћене су кроз систем КОБСОН, који је преко Народне Библиотеке доступан свим
истраживачима на универзитетима и институтима.
Издавање научних часописа, монографских и других научних дела као и суфинансирање
Научнх скупова у земљи су значајан део активности које утичу непосредно на унапређење
у области људских истраживачких ресурса а преглед ових активности је дат у Табели 2.4.
Табела 2.4. Преглед по областима броја суфинансираних часописа, монографија и одржаних
научних скупова у 2010.години
ОБЛАСТИ НАУКА
природно-математичке
техничко-технолошке
биотехничке
медицинске
друштвене
хуманистичке
интердисциплинарне
укупно:

БРОЈ
ЧАСОПИСА
24
34
24
10
55
26

БРОЈ
МОНОГРАФИЈА
21
44
26
4
83
84

173

262

организовање
научних скупова
18
55
20
11
43
24
75
246

У Web of Science (WoS) за 2010. годину реферисано је 20 наших часописа. С обзиром, да
их је до 2007. године било само 4, ово је велики успех и признање нашој научној
периодици. За овај успех делимично је заслужна и политика Министарства којом се
унапређење ове области регулисало и доношењем Акта о уређивању научних часописа,
Актом о суфинансирању часописа; додлеом DOI бројева чланцима у 54 домаћа часописа
која имају електронску форму и израдом SCI-индекса и библиометријском анализом
домаћих часописа коју ради ЦЕОН.
Табела 2.5. Преглед часописа који се реферишу у Web of Science- Journal Citation Report
часопис
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Acta Veterinaria - Beograd
Applicable Analysis and Discrete Mathematics
Archives of Biological Sciences
Chemical Industry and Chemical Engineering
Quarterly
Computer Science and Information Systems
Filomat
Hemijska industrija
Int Journal of Electrochemical Science
Journal of Mining and Metallurgy: Section B
Journal of the Serbian Chemical Society
MATCH-Commun Math Computer Chemistry
Nuclear Technology and Radiation Protection
Panoeconomicus
Psihologija
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2007
0.143

импакт фактори
2008
2009
0.167
0.179
0.238

0.536
2.580

0.611
3.500

0.117
2.175
0.548
0.820
3.217

0.082

2010
0.169
0.645
0.356
0.580
0.324
0.101
0.137
2.808
1.294
0.725
3.291
0.706
0.078
0.141

15.
16.
17.
18.

Science of Sintering
Srpski arhiv za celokupno lekarstvo
Thermal Science
Vojnosanitetski pregled

0.481

0.412

0.486
0.407

0.403
0.194
0.706
0.199

Значајно је истаћи да један број часописа који се издају у Србији има препознатљив индекс
цитираности, што говори о квалитету датог часописа. Преглед наших часописа који су
реферисани у бази Web of Science у Journal Citation Report-u а имају импакт индекс
цитираности су дати у Табели 2.5.


Активности научних и научностручних друштава се спроводе се кроз једнократну
подршку разним видовима активности научноистраживачких организација, научних
друштава/удружења и других ораганизација а у 2010 су подржано је организовање 25
популарних предавања и трибина. Пружена је подршка реализацији програма Музеја
науке и технике, Истраживачке станице "Петница" и Друштва и Фондације "Никола
Тесла". Организовано 10-15 научно- промотивних манифестација; учешће око 2.500
младих у преко 140 семинара, курсева итд ; већи број одржаних изложби, предавања,
трибина, уручена награда "Никола Тесла. Организован је заједнички наступа МНТР и
НИО у Србији на међународном сајму књига у Београду.
Организовано 225
научнопромотивних манифестација на којима је учестовало 2 500 младих и изложено 700
научних публикација на сајму књига.


2.7 СТАТИСТИКА О УСВОЈЕНИМ ПРОЈЕКТИМА У НОВОМ ЦИКУЛСУ
ФИНАНСИРАЊА (2011-2014)
Конкурс за пројекте основних истраживања, технолошког развоја и интегралних и интердисциплинарних истраживања за период од 2011. до 2014. године расписан је 23. маја
2010. године. На конкурс, који је трајао до 15. јула 2010. године пријавило се 878
пројеката. Сви пријављени пројекти бодовани су према критеријумима који су дефинисани
Актом. Актом је дефинисан избор, вредновање и финансирање пројеката у оквиру сва три
наведена програма, као и програми обезбеђивања и одржавања научно-истраживачке
опреме и простора за научно-истраживачи рад.
Сваки пројекат је прегледан од стране једног домаћег и два инострана рецензента. Укупно
1585 страних научника учесвтовало је у процесу рецензије. Просечне оцене иностраних
рецензената су биле веће од оцене домаћих рецензената и независна су потврда квалитета
пројеката.
Упоредо са рецензијом, од почетка октобра до краја децембра 2010. године, одржано је 130
састанака матичних научних одбора из 22 дисциплине на којима су бодоване монографије,
техничка решења и остале пријављене референце истраживача а у складу са Актом.
2.7.1 Оцена истраживача за пројектни циклус 2010-2014
У пројектном циклусу се пријавило 12315 истраживача. Сви пријављени истраживачи
бодовани су према критеријумима који су дефинисани Актом. Дефинисано је укупно
седам категорија за истраживаче и то од А1 до А7 за основна истраживања, и од Т1 до Т7
за истраживаче у технолошком развоју. Истраживачи
у интегралним и
интердисциплинарним пројектима су бодовани било као А1-А7, или Т1-Т7. На основу
усвојених распона у категоријама, оцењени су истраживачи који су били пријављени за
пројектни циклус 2011-2014.
17

Слика 2.7. Расподела истраживача према категоријама

Расподела истраживача који ће реализовати одобрене пројекте по категоријама у
појединим областима сваког од програма су приказани на Слици 2.7.(категорије 2 и 3 као и
категорије 5 и 6 су спојене). Као што се може видети укупна расподела је знатно померена
према вишим категоријама, а највећи број истраживача се налази у категоријама између
А4/Т4 и А2/Т2. Релативно велики % истраживача у највишој категорији, 21% је
делимично последица коришћених критеријума за категоризацију у појединим областима.
Непходно је да у наредном периоду матични одбори утврде уједначене услове за
изузетност истраживача за све области, користећи критеријуме који су присутни у
развијенијим земљама и земљама у окружењу.
Табела 2.6. Преглед броја одобрених пројеката по програмима и областима.
Програм:Технолошки развој
Биотехнологија и пољопривреда
Електроника, телекомуникације и информационе технологије
Енергетика, рударство и енергетска ефикасност
Материјали и хемијске технологије
Машинство и индустријски софтвер
Саобраћај, урбанизам и грађевинарство,
Уређење, заштита и коришћење вода, земљишта и ваздуха
Програм:Основна истраживања
Физика
Хемија
Биологија
Математика, компјутерске науке и механика
Медицина
Геонауке и астрономија
Историја, археологија и етнологија
Језик и књижевност
Друштвене науке
Програм:Интегрална интердисциплинарна истраживања
Биомедицина, ИИИ
Енергетика и енергетска ефикасност, ИИИ
Заштита животне средине и климатске промене,
Информационе и комуникационе технологије, ИИИ
Нови материјали и нанонауке, ИИИ
Пољопривреда и храна, ИИИ
Унапређење доношења државних одлука,ИИИ
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277
72
40
38
29
40
40
18
395
34
61
55
33
75
18
34
26
59
111
27
9
11
8
19
10
27

На основу оцене истраживачког тима, према предходно наведеним критеријумима и
категоријама (на скали од 0 до 50), укупне вредности рецензија (на скали од 0 до 50),
Оцене матичног научног одбора (на скали од 0 до 10), формиран је укупан број поена по
сваком пројекту (на скали од 0 до 110). Коначна листа прихваћених пројеката је oбјављена
на сајту министарства. У Табели 2.6. је приказан преглед броја одобрених пројеката по
програмима: Технолошки развој, Основна истраживања и Интегрална и
интердисциплинарна истраживања. Од 878 пријављених пројеката 780 ће бити
финансирано од стране Министарства што чини 89% свих пријављених пројеката. Од
прихваћених пројеката 51% чине пројекти основних истраживања (са 44% свих
истраживача), 32% чине пројекти технолошког развоја (са 28% истраживача) а 14% чине
пројекти интегралних и интер-дисциплинарних истраживања (са 28% истраживача)
Имајући у виду да је у овом пројектном циклусу први пут уведен програм Интегрална
интер-дисциплинарна истраживања, заступљеност овог програма може се сматрати
задовољавајућом. Заступљеност овог програма у новом циклусу је у складу са
приоритетима које је утврдио European Research Council (ERC). Ова чињеница иде у
прилог даљем развоју интердисциплинарних програма у нашој земљи. У пројектном
циклусу 2011-2014 укупно је ангажовано 11615 истраживача уместо 8300 колико је било
ангажовано на финансираним пројектима министарства у периоду 2006-2010.
Поред истраживача из Србије, на пројектима учествује 1024 научника из иностранства, као
и 297 стипендиста Министра и 330 спољних сарадника. Конкурсом је уведена и нова
категорија пројеката којом руководе истакнути млади истраживачи. Од 25 пријављених
истакнутих младих истраживача, 24 је добило подршку Министарства за нове пројекте.
У Извиштају није приказана анализа укупних улагања у поједине програме и појединачне
пројекте у оквиру програма, што је у наредном периоду потребно урадити.
У пројектима новог цеклуса учествује 310 компанија, предузећа или јединца локалне
самоуправе које у 74 пројекта имају непосредну финансијску партициципацију а у 100
пројеката партиципирају кроз рад својих сарадника или кроз непосредно финансирање
материјалних трошкова.
2.7.2 Ангажовање младих истраживача студената докторских студија
У односу на укупан број истраживача који ће бити финансирани у циклусу 2011-2014.
млади истраживачи који су по први пут ангажовани на пројектима чине 15%. Нових 1715
младих истраживача чини око 60% студената докторских студија који су на
универзитетима у Србији започели студије 2010/11.
Млади људи који су ангажовани у НИО као стипендисти, асистенти на универзитетима
или истраживачи у институтима су предходном периоду чинили 1.25 % од укупног броја
студената у земљи. Ангажовањем 1715 нових младих истраживача, студената докторских
студија тај проценат је порастао на 1.95 % што је видан напредак али је још увек испод
европског просека који износи 2.9%. У Табели 12. је приказана расподела ових
истраживача по програмима и областима у оквиру програма. Део истраживача је
ангажован само на једном пројекту а известан број младих истраживача је ангажовано на
два пројекта. Запажа се да је % младих истраживача у свим областима значајан и највећи је
у области Енергетика, рударство и енергетска ефикасност где ови истраживачи чине чак
37%.
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Табела 2.7. Број младих истраживача, студената докторских студије по програмима и
областима.
Област
ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
Биотехнологија и пољопривреда
Електроника, телекомуникације и ИТ
Енергетика, рударство и енергетска ефикасност
Материјали и хемијске технологије
Машинство и индустријски софтвер
Саобраћај, урбанизам и грађевинарство
Уређење, заштита и коришћење вода, земљишта и
ваздуха
ОСНОВНА ИСТРАЖИВАЊА
Физика
Хемија
Биологија
Математика, компјутерске науке и механика
Медицина
Геонауке и астрономија
Историја, археологија и етнологија
Језик и књижевност
Друштвене науке
ИНТЕГРАЛНА И ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА
ИСТРАЖИВАЊА
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

Број нових
доктораната

докторанти/ укупан
број истраживача

228
196
114
71
164
140
66

16 %
29 %
37%
18 %
25 %
22%
18%

101
261
162
155
194
61
81
72
236

22%
28%
24 %
27%
21 %
23 %
19 %
15 %
18 %

239
71
180
160
204
153
174

26%
23 %
24 %
32%
29%
26 %
22%

Непходно је обезбедити средства, дефинисати правила и критеријуме како би се
талентовани студенти континуално укључивали у финансиране истраживачке пројекте
у броју који не омогућава само просту репродукцију научног кадра већ повећава научноистраживачки потенцијал земље. Али је исто толико важно стварати значајнији
потенцијал младих истраживача који своја истраживања везују за пројекте који воде
развоју нових производа и нових технологија͘

2.7.3 Истраживачка опрема у новом пројектном циклусу
У склопу реализације пројеката, предивиђена је и куповина опреме и потрошног
материјала. Тражена опрема се третира као саствавни део пројекта. Укупна вредност
тражене опреме је превазилазила расположива средства за ту намену а делимично су су
присутни вишеструку захтеви за набавку исте опреме. Министарство за научни и
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технолошки развој је формирало радну групу која има за циљ да формира
рационализован предлог за набавку опреме. Радна група је сачинила критеријуме за избор
опреме и извршила прелиминарну селекцију. У наредном периоду планирано је
објављивање листе опреме која ће бити набављена за реализацију одобрених пројеката.
Непходно је да се потупак набавке опреме коју су поједини пројекти тражили спроведе
кроз потпуно транспарентан поступак и да Министарство установи мере које ће
омогућити њено ефикасно рационално и несметано коришћење.
2.8 ИНСТИТУЦИЈЕ И ТЕЛА КОЈЕ СЕ СТАРАЈУ О НАУЦИ
О научно - истраживачком раду обезбеђивању квалитета и развоју научно-истраживачке
делатности у Републици Србији се стара низ институција. На слици 8. дат је преглед
институција и тела које се старају о науци а у овом поглављу је дат кратак преглед
активности у протеклом периоду.

Слика 2.8. Институције и тела које се старају о науци
2.8.1 Министарство
Министарство за науку и технолошки развој је у протеклом периоду врло интензивно
радило на развоју многобројних програма који су знатно допринели бољем статусу
научностраживачке делатности, побољшању квалитета научно-истраживачког рада и
афирмацији научних истраживања како у земљи тако и у иностранству. Остварени
напредак који је кроз овај изтвештај исказан преко низа квантитативних параметара је
приметан. У значајније резултате који су остварени у протеклом периоду свакако треба
истаћи:
• Усвојену Стратегију научног и технолошког развоја Репблике Србије
• Дефинисање националних приоритета у домену науке и технологије
• Пораст издвајања за науку
• Повећан број истраживача, укључивање младих као руководиоца пројеката (укупно
24) и младих истраживача (укупно 1715) у пројекте пројектног циклуса 2011-2014;
• Остварен изузетан напредак у проширењу међународне сарадње
• Формирано је јавно предузеће „Нуклеарни објекти Србије“ и Агенција за заштиту од
јонизујућег зрачења и нуклеарну сигурност
• У складу са финансијским уговором са Европском инвестиционом банком,
формирана је“ Јединица за управљање пројектима“
• Одабрани су кључни инфраструктурни пројекти чија је реализација у току.
• Формиран је Иновациони фонд
21

• Формиран је Центар за промоцију науке
• Установљен је „ТЕСЛИН ДАН, ДАН НАУКЕ“
Рад Министарства се у протеклом периоду одвијао у оквиру следећих сектора:
- Сектор за основна истраживања;
- Сектор за технолошки развој, трансфер технологија и иновациони систем;
- Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције;
- Сектор за развој научноистраживачких кадрова.
- Секретаријат Министарства, као посебна унутрашња јединица.
Организациона структура је омогућавала ефикасан и целовит рад у домену свих програма
који су у току као и програма који су започети у предходном периоду. На основу
постигнутих резултата евидентно је да оваква
организациона структура даје
поузданост да ће програми предвиђени Законом и Стратегијом на задовољавајући начин
бити праћени и остваривани.
2.8.2 Национални савет за научни и технолошки развој
Национални савет за научни и технолошки развој је највише стручно и саветодавно тело у
систему научноистраживачке делатности у Републици. Влада је именовала чланове
Националног савета (15) и председника (20. маја 2010. године ).
Националног савет је донео Предлог мера за унапређење развоја докторских студија у
Србији а на заједничкој седници Националног савета за научни и технолошки развој и
Националног савета за високо образовање након разматрања документа: „Анализа стања
докторских студија у Србији и мере за њихово унапређење” истакнут је приоритет за
решавање статуса студената докторских студија.
2.8.3 Одбор за акредитацију научноистраживачких организација
Одбор за акредитацију научно-истраживачких организација има 13 чланова а именован је
од стране министра на предлог Заједнице института Србије, Конференције универзитета и
Српске академије наука и уметности.
Поступак акредитације се обнавља сваке четврте године. Акредитоване организације су
уписане у Регистар научноистраживачких организација. У истраживачком простору
Републике Србије делује: 4 акредитованих интегрисаних универзитета, 116 факултета 60
института и 5 центара изузетних вредности. Акредитација је периодичан процес који се
понавља сваке 4 године, тако да тренутно Комисија обрађује 53 захтева (36 института и 17
факултета).
У наредном периоду је потребно унапредити критеријуме за акредитацију НИО, и
посебно је важно критеријуме за акредитацију ускладити са критеријумима за
акредитацију високошколских установа.
2.8.4 Комисија за стицање научних звања
Комисија за стицање научних звања има 15 чланова. Председника, заменика председника и
чланове Комисије, на мандатни период од четири године, именовао је Национални савет.
Табела 2.8. Преглд броја обављених избора у научна звања
период

број
седница

2006-2010
2010-2011

32
5

научни
виши
сарадник научни
сарадник
604
282

22

научни
саветник

укупно

186

1072
168

негативне
одлуке о
избору
33
45

У табели 2.8. је дат прегед избора у научна звања који су обављени у предходном периоду.
За даље унапређење научног и истраживачког рада је битно непрекидно побољшавати
критеријуме за избор истраживача и ускађивати их са критеријумима за вредновање
истраживачког рада у развијеним земљама али и између различитих области у оквиру
програма који се финансирају и
учинити доступне су јавности преко сајта
министарства.
2.8.5 Матични научни одбори
Матични научни одбори (МНО) су специјализована стручна тела која разматрају предлоге
пројеката, дају оцену о научној компетенцији истраживача за реализацију програма и
пројеката као и мишљење о квалитету научно-истраживачког рада кандидата за избор у
научно звање. Министар је образовао 22 матична научна одбора на предлог Националног
савет.
Табела 2.9. Резултати анкете матичних одбора
питања
Оцена
компетенције
истраживача
оцењиваних у пројектима пројектног
циклуса 2011-2014.

Оцене матичних одбора
изузетно компетентни
компетентни
задоваљавајуће
компетентни
Оцена критеријума за вредновање одговарају
истраживача
делимично одговарају
не одговарају потребне
промене
Потребна координација између МО
да
не
Оцена
важећих
критеријума
за задовољавајући
категоризацију и рангирање научних потребно их је мењати
часописа
Оцена
важећих
критеријума
за задовољавајући
категоризацију и рангирање научних потребно их је мењати
скупова

13%
67%
20%
21%
58%
21%
87%
13%
57%
43%
50%
50%

У току припреме извештаја о стању науке МО су кроз форму упитника дали оцену
активности у којима учествују.Матични одбори сматрају да су истраживачи у основним
истраживањима оцењивани по објективнијим критеријумима од истраживача у
технолошком развоју. Успостављен је по први пут критеријум вредновања у технолошком
развоју базиран на техничким решењима. Оцењено је да недостаје јединствена
методологија категоризације техничких решења да је непходна већа координација између
матичних одбора.
МО који су формирани као комбинација базирана на основним истраживањима и
технолошком развоју истичu потребу за комбинацијом критеријума који се односе на
часописе са ISI листе са техничким решењима и развијеним технологијама.
2.8.6 Српска академија наука и уметности
Српска академија наука и уметности 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). У 2010. години научноистраживачки програм
САНУ, укључујући Огранак у Новом Саду и центре у Нишу и Крагујевцу,садржао је
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укупно 155 пројеката које је САНУ реализовала самостално или у сарадњи са домаћим
научним институцијама. Резултати рада на пројектима, укључујући и списак
најзначајнијих публикација биће објављени у Билтену Фонда за научна истраживања
САНУ за 2010. годину чија је припрема у току.
Међународна сарадња представља једну од основних активности и програмског
приоритета САНУ. Одвија се кроз размену истраживача у оквиру билатералних споразума
о научној сарадњи(међуакадемијских, међу-институционалних, као и споразума на
међудржавном нивоу). Следећи сегмент је мултилатерална срадња, која подразумева
активности везане за програме финансиране из Фондова Европске уније или других
фондова (FP6, FP7, SEE-ERA.NET, COST, CERN, IAP, ISCU, UNESCO).
У 2010. години САНУ је имала укупно 154 међународних пројеката од којих 81 припада
билатералној сарадњи САНУ са академијама земаља чланица ЕУ а 73 са академијама
осталих земаља.
У оквиру међуакадемијске размене на пројектима у Србији учествовало је укупно 63
гостујућа истраживача из иностранства у укупном трајању 58 недеља. Чланови САНУ и
истраживачи из Института САНУ (њих 51) је укупно провело на истраживањима 67
недеља у иностранству. У текућој години је планирано проширење научне сарадње са
академијама Шведске, Белгије, Грчке, Италије, Кине, Турске и Ирана.
Од осталих активности међународне сарадње важно је споменути чланство САНУ у
невладиним међунардним организацијама и панелима на свим нивоима, односно на
светском нивоу (IAP, ISCU), европском (ALLEA, IUA, EASAH, EASA), регионалном
(CEEN, BSEC) и балканском (IACSEE);
организацију међународних научних скупова, округлих столова, предавања научника из
иностранства и земље; учешће чланова САНУ на научним скуповима у иностранству,
радним телима, у раду међународних научних организација, агенција, лабораторија.
Сви извештаји о сарадњи САНУ са академијама других земаља биће такође објављени у
Билтену Фонда за научна истраживања САНУ за 2010. годину.
У поглављу 6. Стратегије научног и технолошког развоја Републике Србије дефинисан је
систем праћења имплементације Стратегије. У том циљу у САНУ је формиран
међуодељенски одбор за праћење и имплементацију Стратегије научног развоја. Одбор је
доставио детаљну анализу једногодишњег пресека стања у имплементацији Стратегије по
свим питањима коју она разматра.
2.8.7 Матица српска
У протеклој години је Матица српска је настојала да очува континуитет своје делатности и
своје традиционалне мисије, наставивши да негује и усавршава српски језик, подстиче и
унапређује књижевно стваралаштво, да обогаћује научна истраживања у све већем броју
области и дисциплина (хуманистичких, друштвених и природних наука), да шири и
промовише њихове резултате у целом националном простору, али и ван граница српске
националне културе. У том циљу развијана је издавачка делатност, интензивније је рађено
на лексикографији, енциклопедистици, на повезивању и популарисању знања, уметничких
остварења и општекултурних активности, путем научних скупова, промоција, изложби и
сарадње са бројним сродним и блиским научним, културним и и образовним установама и
друштвима.
Матица српска је неговала везе са демократским савезима Срба у Румунији и Мађарској.
Последњих година је, захваљујући знатном порасту угледа Матице српске дошло до
спонтаног организовања удружења чланова и пријатеља Матице српске у већем броју
центара.
24

Седам Матичиних одељења радило је према програму утврђеном средњорочним планом,
на 38 научних пројеката са 103 теме и 145 сарадника. На два капитална пројекта: на петој
књизи Српског биографског речника сарађивало је још 550 сарадника, а на првом тому
Српске енциклопедије коју припремају Матица српска, САНУ и Завод за уџбенике 625.
Резултате истраживања Матичина одељења су објављивала у 11 својих периодичних
часописа (Зборника), којих је за годину дана изашло 18 бројева, и у посебним издањима
(монографијама), којих је публиковано 18, међу којима и прва свеска Његошевог зборника.
Међу објављеним делима посебно ваља истаћи Правопис српског језика и прву књигу
првог тома Српске енциклопедије. Поред 14 свезака Летописа Матице српске, објављене
су 3 књиге едиције ”Матица”, првих десет томова великог пројекта „Десет векова српске
књижевности” и бројне друге књиге.
Важно подручје Матичине делатности су увек били научни скупови. Протекле године су
одржана четири скупа, од којих су два била међународна. У оквиру међународне сарадње
треба поменути зборнике радова: Руско-српске културне везе од X до XX века, објављен у
Москви, Од Мораве до Мораве о српско-чешким везама, изашао у Матичином издању, као
и репрезентативну изложбу, одржану у Бечу од 30. јуна до 30. октобра: Србија – културна
спона између Истока и запада.
2.8.8 Заједница института Србије
Ради остваривања заједничких интереса и научноистраживачке сарадње, усклађивања
набавке и коришћења научноистраживачке опреме и лабораторијског простора, набавке и
коришћења научних публикација, међусобног повезивања и сарадње са одговарајућим
облицима удруживања у области високог образовања, развијања међународне сарадње,
неговања научне критике и вредновања сопственог научноистраживачког рада, институти
су удружени у Заједницу института Србије. Заједница има три одељења: за
природноматематичке и медицинске науке, за технолошке и биотехничке науке и за
друштвене и хуманистичке науке.
Данас у Србији постоји 56 института регистрованих у Заједници института Србије (ЗИС),
што су сви акредитовани институти. У њима је запослено 6200 људи; од тога је 2410
научних радника (1150 сарадника у научним звањима и 1260 студената докторских
студија), 515 стручних сарадника и 3275 запослених у администрацији, техничким и
општим службама.
Области природно-математичких наука припада осам института, а бар два од њих су
мултидисциплинарног карактера – везана су и за природне и технолошке науке. У
домену медицинских наука постоје три института, у области техничких наука дванаест, а
биотехничких је тринаест; деветнаест института је из области друштвених и
хуманистичких наука.
Тешко је вршити поређење института и факултета не узимајући у обзир поједине
дисциплине. Чињеница је да и у једним и у другим постоје групације више или мање
продуктивне у смислу публиковања радова у часописима. Такође, треба констатовати да
су резултати института , имајући у виду однос сарадника,за нијансу бољи од оних са
универзитета, Однос броја финансираних стручњака је приближно 1:2 у корист факултета
у вишим категоријама, а код нефинансираних је он 1:4 или чак и 1:5, што сведочи о томе
да су институти озбиљније водили бригу о будућности својих сарадника. Такође,
с
обзиром на неке друге активности, научна делатност института и њихов допринос
друштву могу се сматрати успешним
Већи број института из области природних и медицинских наука и математике током
претходних пет година добио је значајна средства за опрему кроз европске пројекте, НИП
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и додатна средства Министарства. Забележено је значајно повећање броја публикованих
радова и њихов квалитет. Остварен је и напредак у набавци и стању опреме кроз
додатна финансирања, што је допринело да већи број младих научника остане у земљи,
али овај тренд слаби и поново креће у нежељеном смеру.
Институти техничких и биотехничких наука покривају широко поље активности , а њихов
профил се креће од државних непрофитних института до правих привредних субјеката и
приофитних центара у којима је удео научних активности мали, понекад и испод 20%.
По статистичким показатељима са управо завршеног конкурса сарадници института
друштвених и хуманистичких наука објавили су знатно више радова но у предходном
циклусу, само што је та продукција делом везана за часописе, а делом за ауторске
монографије и тематске зборнике, израде речника, лексикона и стога мање „препозната“
у страној научној јавности.
2.8.9 Високошколске установе
Делатност високог образовања у Републици Србији се обавља на универзитетима у чијем
се саставу налазе факултети и у високим школама. На високошколским установама у
Србији
63% студена студира на државним универзитетима, 16% на приватним
универзитетима, 19% на државним високим школама струковних и академских студија, и
преосталих 2% студената студира на приватним високим школама.
На акредитованим универзитетима (државним и приватним) укупно је са пуним радним
временом запослено 12267 наставника и сарадника. Забрињавајућа је и алармантна
чињеница да мање од 50% наставника и сарадника учествује на истраживачким
пројектима. Ова чињеница говори о потреби да универзитети у наредном периоду морају
посветити дужну пажњу научно-истраживачком раду без кога је незамислив развој и
модернизација универзитетског образовања. На слици 2.9 је дат упоредни приказ броја
публикованих радова и броја истраживача на појединим државним универзитетима. Један
од стратешких циљева универзитета у Србији би свакако треба да буде долазак на
признате ранг листе универзитета. Тај циљ је могуће остварити ако се достигне одређени
број квалтетних публикација у међународним часописима и ако се остварује да број
публикација из године у годину расте. За даљи развој науке у Србији је важно да се неки
од наших универзитета нађе на Шангајској, Тајмсовој или QSWUR листи.

Слика 2.9. Упоредни преглед броја радова и броја истраживача у периоду од четири
године на државним универзитетима
На акредитованим универзитетима у Србији, је акредитовано 194 студијских програма
докторских студија што говори о томе да универзитети нису развоју студијских програма
приступили на стратешки начин. На четири највећа универзитета у Србији тренутно
студира чак 4425 студената.
26

Слика 2.10. Докторске студије: а. Расподела броја места за упис, б. Број студената докторских
студија 2010/11(Државни универзитети).

На слици 2.10. је приказана расподела броја места за упис на докторске студије по
различитим научно-образовним пољима, а на слици 2.10б. расподела броја места на четири
највећа државна универзитета са којих потиче и највећи број истраживача. Од укупног
броја студијских програма који су акредитовани свега неколко студијских програма се
изводи на енглеском језику а број заједничких студијских програма наших са иностраним
универзитетима скоро да не постоји. Универзитети би у наредном периоду као најважнији
приоритет свога рада морали да имају развој што квалитетнијих студија на енглеском
језику, развој заједничких студијских програма са реномираним универзитетима са којима
остварују међународну сарадњу али и развој „докторских школа“. Научни потенцијали
који постоје на факултетима и институтима би кроз ове системски нове студије могли
значајно да унапреде стање у науци, а истовремено би постојећи научни потенцијал могао
да буде на најпродуктивнији начин искоришћен.
Имајући у виду релативно мали број студената на докторским студијама на великом броју
факултета (мање од 10 кандидата) и потребу да студије покрију што шири спектар области
постоји опасност да се критична маса за оптималне докторске студије не може постићи чак
ни у највећим центрима. Препорука Националног савета је да се размотри и приступи
обезбеђивању правних оквира за формирање „докторских школа“ које су пракса у
најразвијенијим земљама које би биле заједнички студијаки програм за више Универзитета
и Института.
2.8.10 Центари изузетних вредности
Центар изузетних вредности може бити институт, односно високошколска установа или
њихов организациони део, ако су у временском периоду од пет година остварили врхунске
Табела 2.10. Центри изузезних вредности
назив центра
Центар за математичка истраживања нелинеарних феномена,
Универзитет у Новом Саду - Природно- математички 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 - Институт за медицинска истраживања
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област
природноматематичке науке
нанонаукe
и
нанотехнологијe
физика
плазме са
применама,
медицина
медицина

и међународно признате научне и стручне резултате у одређеној научној дисциплини и на
основу тога имају развијену међународну научну, техничку и технолошку сарадњу.
Процедуру потврђивања и акредитације до сада је прошло пет центара изврсности, који су
набројани у Табели 2.10.
2.8.11 Јединица за управљање пројектима
„ЈУП Истраживање и развој“ д.о.о. Београд основано је одлуком Владе Републике Србије
број 02-5424/2010 од 22. јула 2010. године за управљање Пројектом истраживње и развој у
јавном сектору, као једночлано друштво с ограниченом одговорношћу које послује у
складу са прописима којима се уређује правни положај привредних друштава.
Укупна вредност Пројекта опредељена је на ЕУР 420 милиона. „Пројекат Истраживање и
развој у јавном сектору“ може се посматрати као програм (група од више различитих
повезаних пројеката којима се заједнички управља), а сви његови подпројекти могу се
посматрати као пројекти у програму. Друштво управља програмом, тј свим пројектима
унутар програма истовремено.
Табела 2.11. Пројекти које координира ЈУП
пројекат
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Природњачки Центар Свилајнац
Заједничке лабораторије за физику, материјале и нанонауку, блок 39, Београд
Централна зграда Универзитета у Новом Саду
Научно технолошки парк Звездара
Научно технолошки парк Крагујевац
Научно технолошки парк Нови Сад фаза I
Научно технолошки парк Нови Сад фаза II
Центар за промоцију науке Блок 39, Нови Београд
Адаптација простора УНЕСЦО истраживачког центра ИРТЦУД на грађевинском
факултету Универзитета у Београду
10. Научно технолошки парк НИШ
11. Центар за матичне ћелије и доградња зграде Медицинског факултета Крагујевцу
12. Станови за научне раднике Крагујевац
13. Адаптација и санација зграде у Светозара Марковића 21, Београд
14. Станови за младе истраживаче Блок 32 Нови Београд
15. Набавка капиталне опреме за истраживање

„ЈУП Истраживање и развој“ д.о.о. тренутно управља подпројектима који су опредељени
међународним уговорима, и то:
1. Финансијским уговором (Истраживање и развој у јавном сектору) закљученим између
Републике Србије и Европске инвестиционе банке, дана 4. марта 2010. године у
Београду („Сл. гласник РС“ - Међународни уговори број 5/10 - у даљем тексту:
Финансијски уговор) чија је вредност ЕУР 200 милиона и
2. Оквирним уговором о зајму закљученим између Банке за развој Савета Европе и
Републике Србије, дана 15. октобра 2010. године у Београду („Сл. Гласник РС“ Међународни уговори број 13/10). Уговорена вредност зајма 35 мил ЕУР.
3. Са Министарством за науку и технолошки развој, привредно друштво „ ЈУП
Истраживање и развој“ је потписало Уговор о управљању пројектима ревитализације
истраживања и развоја у јавном сектору у Републици Србији из средства Европске
инвестиционе банке и о управљању другим повереним пројектима, Уговор о
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финансирању оперативних трошкова ЈУП-а на пословима управљања пројектима
ревитализације истраживања и развоја у јавном сектору у Републици Србији у
2011.години, као и низ појединачних Уговоре за сваки покренути подпројекат.
4. Привредно друштво се организовало у смислу потребних кадрова и опреме за
реализацију Пројекта и у овом моменту је покренуто укупно 15 Подпројеката са
следећим статусом, су приказани у Табели 20. ЈУП Истраживање и развој је обезбедио
услове и повукао прву траншу кредита од Еврпске инвестионе банке, док ће се услови
за повлачење прве транше из кредита ЦЕБ-а обезбедити у току месеца маја.
5. За сада се активности на свим покренутим подпројектима одвијају по плану уз мање
оперативне проблеме који се у току рада успешно решавају.
2.8.12 Фонд за иновациону делатност
Министарство се, сходно Закону о иновационој делатности, стара о развоју, реализацији и
поспешивању иновационе делатности, са циљем примене научних сазнања, техничких и
технолошких знања, инвентивности и проналазаштва, у функцији стварања и реализације,
у односу на постојећу техничко-технолошку основу, нових и побољшаних производа,
процеса и услуга, као покретача развоја Републике Србије.
Фонд за иновациону делатност је основан Законом о иновационој делатности
("Службени гласник РС", бр. 110/2005 и 18/2010) ради обезбеђивања финансијских
средстава за подстицање иновативности. Фонд за иновациону делатност има својство
правног лица и уписан је у регистар привредних субјеката. Влада Републике Србије је (3.
фебруара 2011. године) именовала вд директорку Фонда; чланове Управног одбора Фонда
и чланове Надзорног одбора Фонда.
У току су активности на обезбеђивању, односно прикупљању средстава за програме и
пројекте Фонда за иновациону делатност кроз предприступне фондове Европске уније, као
и разговори о даљој сарадњи са међународним финансијским институцијама:
Припрема и почетак реализације IPA I 2011 пројекта (Support Human Capital
Development and Research), у износу од €8.4 милиона, који имплементира Светска
банка са планираним почетком реализације у 2011...
Учешће у IPA I (2010) пројекту (Integrated Innovation Support Programmе, €3.0 милиона
у сарадњи са Министарством економије и регионалног развоја.
Припрема компоненте IPA III (2012-2014 – OP Regional Competitiveness, & Innovation
Grant Scheme) у износу од €15.0 милиона у циљу подстицања трансфера технологије,
чија реализација се очекује у 2012 години.
Иницијативе формирања регионалног фонда ризичног капитала (Western Balkan
Venture Capital Fund-WBVCF) у сарадњи са међународним финансијским
институцијама, а посебно са Европским инвестиционим фондом, за који ће средства
бити обезбеђена у оквиру Western Balkan Investment Framework (WBIF.)
Зајам Светске банке у износу од 50 милиона долара.
2.8.13 Центар за промоцију науке
Законом о научноистраживачкој делатности("Сл. гласник РС", бр. 110/2005, 50/2006 испр. и 18/2010) oснован је Центар за промоцију науке, чија је основна надлежност
промоција и популаризацију науке у земљи. Мере које Министарство спроводи, кроз
Програм промоције и популаризације науке, су:
- подршка реализацији активности научноистраживачких организација и
научних друштава;
- подршка организовању Фестивала науке у Београду, Новом Саду и Нишу;
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- штампање публикација;
- промоција науке у основним и средњим школама;
- подршка музеју науке и технике,
- промоција науке путем медија (електронских и штампаних).
Изабран је победник међународног конкурса за архитектонско решење за изградњу Центра
за промоцију науке, који ће се градити у блоку 39 на Новом Београду ( у конкуренцији 232
рада из 47 земаља). Пројектна документација биће завршена до пролећа 2011. године, када
треба да почне и изградња Центра, која се финансира кредитним средствима Европске
инвестиционе банке.

2.8 ПРИЛОЗИ
2.8.1 Преглед броја радова најуспешнијих установа у пројектном циклусу 2016-2010.
Начињен је преглед броја радова за период 2005-2009., или 2006-2010. у институцијама које
имају више од 20 истраживача које је министарство финансирало у назначеном периоду, кроз
пројекте а да су укупно имали више од 100 радова у категоријама М21, М22, и М23.
M21

НИО

Универзитет у Београду - Факултет за физичку
хемију
Математички институт САНУ
Институт техничких наука Српске
академије наука и уметности
Универзитет у Београду - Институт за физику
Универзитет у Крагујевцу - Медицински
факултет
Универзитет у Београду - Хемијски факултет
Институт за мултидисциплинарна истраживања
Астрономска опсерваторија
Универзитет у Београду - Технолошкометалуршки факултет
Универзитет у Београду - Физички факултет
Универзитет у Крагујевцу-Природноматематички факултет
Универзитет у Новом Саду- Медицински
факултет
Универзитет у Београду - Институт за нуклеарне
науке Винча
Универзитет у Нишу - Природно-математички
факултет
Универзитет у Београду - Стоматолошки
факултет
Универзитет у Београду - Институт за хемију,
технологију и металургију
Универзитет у Београду - Биолошки факултет
Институт за онкологију и радиологију Србије

30

M22

M23

193

73

141

407

54

183
90

109
36

160
53

452
179

62
27

565
67

117
43

222
105

904
215

162
31

189
188

81
68

238
125

508
381

87
76

87
340

30
135

28
326

145
801

32
151

215
241

77
137

54
242

346
620

80
122

64

64

191

319

52

1027

323

477

1828

424

176

129

228

533

104

76

43

59

178

38

310

95

312

717

160

139
61

97
38

302
75

538
174

113
42

број
радова

број
истрр
ажив
ача

Универзитет у Београду - Технички факултет у
Бору
Универзитет у Нишу -Медицински факултет
Универзитет у Београду - Електротехнички
факултет
Универзитет у Београду - Фармацеутски
факултет
Универзитет у Београду - Медицински факултет
Универзитет у Београду - Институт за
медицинска истраживања
Универзитет у Новом Саду - Природноматематички факултет

49

42

69

160

39

100
166

72
117

236
171

408
454

99
130

156

88

257

501

132

552
85

390
61

809
94

1751
240

484
76

280

174

388

840

257

2.8. Преглед броја истрживача у НИО у пројектном циклусу 2006-2010
Број
истраживача циклус 20062010

НИО
Археолошки институт у Београду
Астрономска опсерваторија у Београду
Институт за проучавање лековитог биља 'Јосиф Панчић' у Београду
Институт друштвених наука у Београду
Институт економских наука у Београду
Институт за архитектуру и урбанизам Србије у Београду
Институт за биолошка истраживања 'Синиша Станковић' у Београду
Институт за европске студије у Београду
Институт за економику пољопривреде у Београду
Институт за заштиту биља и животну средину у Београду
Институт за земљиште у Београду
ИМС - Институт за испитивање материјала Србије а.д. У Београду
Институт за књижевност и уметност у Београду
Институт за медицинска истраживања у Београду
Институт за новију историју Србије у Београду
Институт за нуклеарне науке 'Винча'
Институт за педагошка истраживања
Институт за примену нуклеарне енергије ИНЕП у Београду
Институт за проучавање културе Срба
Институт за савремену историју у Београду
Институт за сточарство у Београду
Институт за технологију нуклеарних и других минералних сировинаИТМНС у Београду
Институт за физику у Београду
Институт за филозофију и друштвену теорију у Београду
Институт за хемију, технологију и металургију у Београду
Институт за шумарство у Београду
Историјски институту Београду

31

36
32
27
38
23
22
212
16
26
21
21
32
26
76
31
424
26
36
18
22
33
57
162
21
160
30
37

Математички институт САНУ у Београду
Научни институт за ветеринарство Србије
Институт за ветеринарство-Нови Сад у Новом Саду
Институт за ратарство и повртарство у Новом Саду
Геолошки институт Србије д.о.о. Београд
Институт 'Михајло Пупин' у Београду
Рударски институт - Београд
Институт 'Кирило Савић' у Београду
Економски институт у Београду
Електротехнички институт 'Никола Тесла' а.д. у Београду
Институт за криминолошка и социолошка истраживања у Београду
Институт за кукуруз 'Земун Поље' у Београду
Институт за међународну политику и привреду у Београду
Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство у Београду
Институт за онкологију и радиологију Србије у Београду
Институт за политичке студије у Београду
Институт за примену науке у пољопривреди у Београду
Институт за упоредно право у Београду
Институт за хигијену и технологију меса у Београду
Институт за општу и физичку хемију у Београду
Институт за рударство и металургију у Бору
Институт за мултидисциплинарна истраживања у Београду
Институт 'Гоша' д.о.о. у Београду
Институт за телекомуникације и електронику 'ИРИТЕЛ' а.д.у Београду
АД за производњу и промет путничких аутомобила Застава
аутомобили,Крагујевац
Институт за водопривреду'Јарослав Черни' а.д.у Београду
Галеника а.д.
ИМТЕЛ-Комуникације' А.Д.у Београду
ИМР Институт д.о.о.,Београд
ЛОЛА Институт у Београду
ПКБ Агроекономик д.о.о. Београд
Истраживачко развојна јединица у саставу предузећа А.Д.'Био-еколошки
центар'Зрењанин
'ИРЦ НИЦ Ужице' д.о.о.
ЈПС Завод за млекарство-Београд
Агрономски факултет у Чачку
Академија уметности
Архитектонски факултет у Београду
Географски факултет у Београду
Грађевински факултет у Београду
Грађевински факултет у Суботици
Грађевинско-архитектонски факултет у Нишу
Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију у Београду
Економски факултет у Београду
Економски факултет у Крагујевцу

32

62
25
34
118
1
126
7
29
15
45
25
48
30
63
42
36
15
18
34
28
49
76
18
40
21
62
15
13
7
15
4
1
8
3
33
2
27
53
109
8
32
10
69
8

Економски факултет у Нишу
Економски факултет у Суботици
Електронски факултет у Нишу
Електротехнички факултет у Београду
Математички факултет у Београду
Машински факултет у Београду
Машински факултет у Крагујевцу
Машински факултет у Краљеву
Машински факултет у Нишу
Медицински факултет у Београду
Медицински факултет у Крагујевцу
Медицински факултет у Косовској Митровици
Медицински факултет у Нишу
Медицински факултет у Новом Саду
Криминалистичко полицијска академија, Београд
Пољопривредни факултет у Београду
Пољопривредни факултет у Новом Саду
Правни факултет у Београду
Правни факултет у Крагујевцу
Правни факултет у Нишу
Правни факултет у Новом Саду
Природноматематички факултет у Крагујевцу
Природноматематички факултет у Косовској Митровици
Природноматематички факултет у Нишу
Природноматематички факултет у Новом Саду
Рударско-геолошки факултет у Београду
Саобраћајни факултет у Београду
Стоматолошки факултет у Београду
Технички факултет 'Михаjло Пупин' у Зрењанину
Технички факултет у Бору
Технички факултет у Чачку
Технолошки факултет у Лесковацу
Технолошки факултет у Новом Саду
Технолошко-металуршки факултет у Београду
Учитељски факултет у Београду
Учитељски факултет у Врању
Педагошки факултет у Јагодини
Педагошки факултет у Сомбору
Учитељски факултет у Ужицу
Факултет ветеринарске медицине у Београду
Факултет драмских уметности, Београд
Факултет за физичку хемију у Београду
Факултет заштите на раду у Нишу
Факултет музичке уметности у Београду
Факултет организационих наука у Београду

33

29
12
134
130
85
206
76
27
82
484
31
55
99
52
16
258
202
33
28
29
49
122
34
104
257
133
130
38
23
39
35
40
140
151
33
3
1
5
9
86
12
54
16
20
53

Факултет политичких наука у Београду
Факултет спорта и физичког васпитања у Београду
Факултет техничких наука у Косовској Митровици
Факултет техничких наука у Новом Саду
Факултет физичке културе, Лепосавић
Факултет физичке културе, Нови Сад
Факултет безбедности у Београду
Фармацеутски факултет у Београду
Физички факултет у Београду
Филозофски факултет у Београду
Филозофски факултет у Нишу
Филозофски факултет у Новом Саду
Филолошки факултет у Београду
Хемијски факултет у Београду
Шумарски факултет у Београду
Балканолошки институт САНУ, Београд
Византолошки институт САНУ, Београд
Географски институт 'Јован Цвијић' Српске академије наука и уметности,
Београд
Етнографски институт САНУ, Београд
Институт за српски језик САНУ, Београд
Институт техничких наука Српске академије наука и уметности, Београд
Музиколошки институт САНУ
Инситут за вирусологију,вакцине и серуме 'Торлак' у Београду
Биолошки факултет у Београду
Филозофски факултет у Косовској Митровици
Пољопривредни факултет у Зубином Потоку
Српска академија наука и уметности
Институт за низијско шумарство и животну средину у Новом Саду
Филолошко - уметнички факултет у Крагујевцу
Православни богословски факултет у Београду
Иновациони центар Машинског факултета у Београду ДОО
Институт за пестициде и заштиту животне средине у Београду
Институт за воћарство у Чачку
Институт за повртарство у Смедеревској Паланци
Институт за крмно биље д.о.о.у Крушевцу
'Центар за стрна жита' д.о.о. Крагујевац
Привредно друштво 'Центар за пољопривредна технолошка истраживања'
д.о.о. , Зајечар
Институт за прехрамбене технологије у Новом Саду
Иновациони центар Електротехничког факултета д.о.о., Београд
Факултет за пословне студије
Геоекономски факултет у Београду
Центар за унапређење животних активности д.о.о.
IHIS Techno experts d.o.o.Beograd
Факултет спорта и физичког васпитања у Нишу
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48
7
47
385
1
9
8
132
80
225
51
190
63
87
103
33
8
21
29
55
27
10
18
113
34
29
0
21
11
7
37
28
26
17
18
10
1
57
6
11
4
20
7
0

Факултет за државну управу и администрацију Мегатренд универзитета у
Београду
Факултет информационих технологија
Факултет за примењену екологију "Футура", Универзитет Сингидунум у
Београду
Факултет за биофарминг Мегатренд универзитета у Београду
Универзитет Унион - Рачунарски факултет
Факултет за медије и комуникације Универзитета Сингидунум у Београду
Универзитет Сингидунум у Београду
Факултет за индустријски менаџмент у Крушевцу, Универзитета Унион у
Београду
Правни факултет за образовање дипломираних правника за привреду и
правосуђе Универзитета Привредне академије у Новом Саду
Учитељски факултет у Лепосавићу
Државни Универзитет у Новом Пазару
Правни факултет у Косовској Митровици
Факултет за менаџмент у Новом Саду
Факултет уметности у Косовској Митровици
Факултет за образовање дипломираних правника и дипломираних
економиста за спољну трговину Универзитета Привредна академија у
Новом Саду
Факултет за градитељски менаџмент Унион универзитета у Београду
Факултет за спорт и туризам у Новом Саду
Стоматолошки факултет у Панчеву Универзитета Привредна академија у
Новом Саду
Београдска банкарска академија – Факултет за банкарство, осигурање и
финансије Универзитета Унион у Београду
Факултет за културу и медије Мегатренд универзитета у Београду
Alfatec д.о.о., Нишка Бања
Истраживачко развојни центар за биоинжењеринг "БИОИРЦ" д.о.о.
Крагујевац
Универзитет Едуконс
Иновациони центар Технолошко-металуршког факултете у Београду д.о.о.
Иновациони центар Хемијског факултета у Београду д.о.о.
Факултет за менаџмент у спорту Алфа универзитета у Београду
'НИИТ' д.о.о.
'РТ-РК' д.о.о.
Факултет спорта и физичког васпитања у Новом Саду
Факултет за услужни бизнис, Сремска Каменица
Факултет за менаџмент у Зајечару Мегатренд универзитета у Београду
Правни факултет Универзитета Унион у Београду
Алфа Универзитет Београд
Факултет за економију, финансије и администрацију Универзитета
Сингидунум у Београду
Факултет за инжињерски интернационални менаџмент Европског
универзитета у Београду
Факултет за предузетнички бизнис Универзитета Унион у Београду
Факултет за европске правно-политичке студије у Сремској Каменици
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1
4
7
3
4
3
2
0
0
1
26
0
0
0
4
15
1
10
1
0
1
6
1
19
27
0
0
2
0
0
0
0
1
0
0
0
0

Универзитета Сингидунум у Београду
Медицинска академија-Us medical school Европског универзитета у
Београду
Факултет за образовање дипломираних правника и дипломираних
економиста за руководеће кадрове Универзитета Привредна академија у
Новом Саду
Факултет за економију и политичке науке Универзитета Браћа Карић, у
Београду
Факултет за екологију и заштиту животне средине Универзитета Унион у
Београду
Факултет за компјутерске науке Мегатренд универзитета у Београду
Учитељски факултет на мађарском наставном језику у Суботици
Универзитета у Новом Саду
ПДС Институт "ТАМИШ"
SENTRONIS ad, Nis
Војнотехнички институт из Београда
Војна Академија

0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

2.8. Преглед броја публикованих радова у категоријама М21, М22, М23 публикованих у НИО
у периоду 2006-2010. (2005-2009).
NIO
Institut za nuklearne nauke Vinča
Medicinski fakultet u Beogradu
Institut za fiziku u Beogradu
Prirodnomatematički fakultet u Novom Sadu
Tehnološko-metalurški fakultet u Beogradu
Matematički institut SANU u Beogradu
Prirodnomatematički fakultet u Kragujevcu
Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković u Beogradu
Prirodnomatematički fakultet u Nišu
Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju u Beogradu
Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu
Farmaceutski fakultet u Beogradu
Elektrotehnički fakultet u Beogradu
Tehnološki fakultet u Novom Sadu
Fizički fakultet u Beogradu
Elektronski fakultet u Nišu
Fakultet za fizičku hemiju u Beogradu
Biološki fakultet u Beogradu
Hemijski fakultet u Beogradu
Medicinski fakultet u Nišu
Mašinski fakultet u Beogradu
Institut za multidisciplinarna istraživanja u Beogradu
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M21M22M23 M21
M22 M23
1827
1027
323
477
1751
552
390
809
904
565
117
222
842
280
174
388
801
340
135
326
452
183
109
160
620
241
137
242
626
203
134
289
533
176
129
228
717
310
95
312
459
198
92
169
501
156
88
257
454
166
117
171
332
141
64
127
346
215
77
54
281
79
76
126
407
193
73
141
538
139
97
302
508
189
81
238
408
100
72
236
337
109
74
154
381
188
68
125

Matematički fakultet u Beogradu
Poljoprivredni fakultet u Beogradu
Tehnički fakultet u Boru
Medicinski fakultet u Novom Sadu
Rudarsko-geološki fakultet u Beogradu
Institut za medicinska istraživanja u Beogradu
Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo u
Beogradu
Institut tehničkih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti,
Beograd
Astronomska opservatorija u Beogradu
Tehnološki fakultet u Leskovcu
Fakultet veterinarske medicine u Beogradu
Institut za onkologiju i radiologiju Srbije u Beogradu
Stomatološki fakultet u Beogradu
Medicinski fakultet u Kragujevcu
Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu
Institut za primenu nuklearne energije INEP u Beogradu
Fakultet organizacionih nauka u Beogradu
Mašinski fakultet u Kragujevcu
Mašinski fakultet u Nišu
Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih
sirovina-ITMNS u Beogradu
Saobraćajni fakultet u Beogradu
Institut za virusologiju,vakcine i serume Torlak u Beogradu
Tehnički fakultet u Čačku
Agronomski fakultet u Čačku
Institut za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu
Filozofski fakultet u Beogradu
Građevinski fakultet u Beogradu
Institut za proučavanje lekovitog bilja Josif Pančić u
Beogradu
Institut za prehrambene tehnologije u Novom Sadu
Fakultet tehničkih nauka, Kosovska Mitrovica
Institut za kukuruz Zemun Polje u Beogradu
Šumarski fakultet u Beogradu
Institut za opštu i fizičku hemiju u Beogradu
VMA
Institut za pesticide i zaštitu životne sredine u Beogradu
Nepoznat
Državni Univerzitet u Novom Pazaru
Univerzitet Union - Računarski fakultet
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu
Građevinsko-arhitektonski fakultet u Nišu
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240
316
160
319
221
240

86
111
49
64
90
85

71
53
42
64
34
61

83
152
69
191
97
94

171

53

30

88

179
145
137
235
174
178
215
162
91
111
104
93

90
87
38
36
61
76
67
36
31
40
28
21

36
30
8
25
38
43
43
34
18
17
7
15

53
28
91
174
75
59
105
92
42
54
69
57

79
75
72
89
83
74
57
61

19
24
19
28
24
19
14
21

28
14
25
23
35
28
16
8

32
37
28
38
24
27
27
32

90
66
64
73
61
66
84
43
93
69
45
35
35

19
19
18
16
12
23
23
15
28
27
26
17
14

13
20
22
24
10
11
21
7
21
15
9
8
14

58
27
24
33
39
32
40
21
44
27
10
10
7

Institut za rudarstvo i metalurgiju u Boru
Inovacioni centar Tehnološko-metalurškog fakultete u
Beogradu d.o.o.
Institut Mihajlo Pupin u Beogradu
BIOIRC d.o.o. Kragujevac
Fakultet za kompjuterske nauke Megatrend univerziteta u
Beogradu
Građevinski fakultet u Subotici
Prirodnomatematički fakultet u Kosovskoj Mitrovici
Tehnički fakultet Mihajlo Pupin u Zrenjaninu
Mašinski fakultet u Kraljevu
Univerzitet Edukons
Stomatološki fakultet u Pančevu Univerziteta Privredna
akademija u Novom Sadu
Institut za higijenu i tehnologiju mesa u Beogradu
Filozofski fakultet u Novom Sadu
Ekonomski fakultet u Beogradu
Institut Goša d.o.o. u Beogradu
Elektrotehnički institut Nikola Tesla a.d. u Beogradu
IMS - Institut za ispitivanje materijala Srbije a.d. u Beogradu
Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu u Beogradu
Inovacioni centar Hemijskog fakulteta u Beogradu d.o.o.
Inovacioni centar Mašinskog fakulteta u Beogradu DOO
Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu
Medicinski fakultet u Kosovskoj Mitrovici
Fakultet za graditeljski menadžment Union univerziteta u
Beogradu
GALENIKA a.d. Beograd
Fakultet za obrazovanje diplomiranih pravnika i diplomiranih
ekonomista za spoljnu trgovinu Univerziteta Privredna
akademija u Novom Sadu
Institut za voćarstvo u Čačku
Institut za veterinarstvo-Novi Sad u Novom Sadu
IMTEL-Komunikacije A.D.u Beogradu
Fakultet zaštite na radu u Nišu
Filozofski fakultet u Nišu
Poljoprivredni fakultet, Lešak
Ekonomski fakultet u Nišu
Institut Kirilo Savić u Beogradu
RT-RK d.o.o.
Univerzitet Singidunum u Beogradu
Centar za unapređenje životnih aktivnosti d.o.o.
Srpska akademija nauka i umetnosti
Univerzitet u Novom Pazaru
Fakultet za sport i turizam
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45

15

13

17

67
32
57

35
10
31

14
4
8

18
18
18

32
15
40
60
27
33

13
12
8
5
11
17

12
1
6
12
4
5

7
2
26
43
12
11

72
40
29
27
31
17
28
36
45
30
23
20

12
11
4
7
7
6
5
11
19
13
16
4

21
5
1
7
2
5
6
4
3
5
1
4

39
24
24
13
22
6
17
21
23
12
6
12

10
32

5
12

3
5

2
15

16
20
28
15
20
10
19
15
23
17
18
9
26
13
17

6
7
1
3
0
3
4
7
5
2
5
2
11
4
1

2
3
1
7
9
0
11
1
8
8
1
2
8
5
2

8
10
26
5
11
7
4
7
10
7
12
5
7
4
14

Institut za veterinarstvo Srbije u Beogradu
IHIS Techno experts d.o.o.Beograd
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu
Fakultet informacionih tehnologija
Fakultet za primenjenu ekologiju Futura Univerziteta
Singidunum u Beogradu
Pedagoški fakultet u Somboru
Institut za zemljište u Beogradu
Vojna Akademija
Ekonomski fakultet u Subotici
Geografski institut Jovan Cvijić Srpske akademije nauka i
umetnosti, Beograd
Vojnotehnički institut iz Beograda
Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu u Novom
Sadu
Institut za telekomunikacije i elektroniku IRITEL a.d.u
Beogradu
IRC NIC Užice d.o.o.
Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije u Beogradu
Institut za šumarstvo u Beogradu
Fakultet bezbednosti u Beogradu
Institut za stočarstvo u Beogradu
Geološki institut Srbije d.o.o. Beograd
Etnografski institut SANU, Beograd
Geografski fakultet u Beogradu
Kriminalističko policijska akademija, Beograd
Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Nišu
Arheološki institut u Beogradu
Arhitektonski fakultet u Beogradu
Megatrend univerzitet Beograd Fakultet za biofarming Bačka
Topola
Fakultet političkih nauka u Beogradu
Pravni fakultet u Beogradu
Institut za krmno bilje d.o.o.u Kruševcu
Institut za primenu nauke u poljoprivredi u Beogradu
Institut za evropske studije u Beogradu
Učiteljski fakultet u Beogradu
Institut društvenih nauka u Beogradu
Inovacioni centar Elektrotehničkog fakulteta d.o.o., Beograd
Institut za vodoprivredu Jaroslav Černi a.d.u Beogradu
Filološki fakultet u Beogradu
Ekonomski fakultet u Kragujevcu
Filološko - umetnički fakultet u Kragujevcu
Institut za filozofiju i društvenu teoriju u Beogradu
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1
1
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0
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0
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2
1
0
0
1
2
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1
1
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0
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3
0
6
4
5
0
0

Institut za pedagoška istraživanja
Fakultet za ekologiju i zaštitu životne sredine Univerziteta
Union u Beogradu
Medicinska akademija-Us medical school Evropskog
univerziteta u Beogradu
Fakultet za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum u
Beogradu
Centar za strna žita d.o.o. Kragujevac
Fakultet za menadžment u Zaječaru Megatrend univerziteta u
Beogradu
Fakultet za uslužni biznis, Sremska Kamenica
IMR Institut d.o.o.,Beograd
Učiteljski fakultet, Vranje
Institut ekonomskih nauka u Beogradu
LOLA Institut u Beogradu
Filozofski fakultet u Kosovskoj Mitrovici
Pedagoški fakultet u Jagodini
Bio-ekološki centar d.o.o. Zrenjanin
Institut za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu
Institut za povrtarstvo u Smederevskoj Palanci
Ekonomski institut u Beogradu
Rudarski institut - Beograd
PKB Agroekonomik d.o.o. Beograd
Fakultet za poslovne studije
Istorijski institutu Beogradu
SENTRONIS ad,Nis
AD za proizvodnju i promet putničkih automobila Zastava
automobili,Kragujevac
Vizantološki institut SANU, Beograd
Alfatec d.o.o., Niška Banja
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3. ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ НАУКЕ У СРБИЈИ У 2011. ГОДИНИ, СА ПРЕДЛОЗИМА И
СУГЕСТИЈАМА ЗА НАРЕДНУ ГОДИНУ
3.1 Oцена стања - имплементација стратегије
3.2 Предлози мера и сугестије за наредни период
3.3 Анализа остварених резултата у 2011. години
3.4 Међународна научна сарадња
3.5 Унапређење капацитета људских ресурса
3.6 Институције и тела које се старају о науци
3.7 Финансирање у 2011. години
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3.1 ОЦЕНА СТАЊА - ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА СТРАТЕГИЈЕ

Наука у Србији је у 2011. години забележила значајан напредак који се може укратко
представити следећим чињеницама:
1. Започета је имплементација читавог низа програма који су дефинисани Законом и
Стратегијом. Није донет Акциони план за реализацију Стратегије, што неповољно утиче на
њену потпуну реализацију.
2. Издвајања из буџета за науку у 2011. години су била за око 22% већа од издвајања у 2010.
години, што је чинило 0.35% БДП. Пројекција је да ће у 2012. години издвајања за науку
расти за наредних двадест процената. Додатна опредењена средства из кредита за директне
материјалне трошкове од милион евра нису била реализована у потпуности у 2011. години
што се вероватно одражавало на реализацију истраживања. Исти ниво средстава је
предвиђен и за 2012. годину.
3. Започела је реализација новог пројектног циклуса 2010-2014 који обухвата 785 пројеката у
које је укључено 11700 истраживача који су ангажовани са 105.000. истраживач месеци
(што је еквивалентно броју од 8750 истраживача ангажованих у пуном радном времену
„full time“) .
4. У реализацију пројеката је укључено чак 189 организација, од којих неке у моменту
започињања нових пројеката нису биле акредитоване као НИО. Од укупног броја
истраживача чији је научно-истраживачки рад финансиран од стране министарства 36%
чине истраживачи из института и других организација, а 64% истраживачи из
високошколских установа (универзитета и факултета).
5. Истраживачи ангажовани на пројектима које финансира Министарство просвете и науке су
предходних неколко година остварили видан раст у погледу продукције научних
публикација, а овај тренд је настављен и у 2011. години у којој је публиковано 4430
научних радова. Резултати које постижу наши истраживачи упоредиви су са резултатима
оствареним у окружењу и развијеним земљама Европског истраживачког простора, јер је
током предходне године публиковано преко 500 радова на хиљаду „full time“
финансираних истраживача.
6. У предходној години пријављено је 210 патената од чега 20 потиче из НИО, регистровано
је 7 патената од чега је пет у категорији малих патената. Патентна делатност наших
научноистраживачких институција бележи у односу на претходни период напредак али још
увек је број патентних пријава на релативно ниском нивоу. Очекује се да ће низ
стимулативних мера и акција које су предузете, у наредном периоду довести до значајног
побољшања у овој области.
7. Међународна сарадња током 2011. године се одвијала кроз 108 билатералних пројеката и
пројеката у оквиру ФП7 иницијативе, док САНУ реализује још 152 међународна пројеката.
Закључен је уговор са ЦЕРН-ом, чиме је Србија постала придружени члан ове
организације.
8. У области унапеђења капацитета људских ресурса евидентна је подршка коју су
истраживачи (поред финансирања кроз пројекте) остварили кроз додатно финансирање.
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9. Набавка научне и стручне литературе из иностранства и приступа електронским научним и
стручним базама података се реализује уговарањем са Народном библиотеком Србије.
10. Јединица за управљање пројектома, „ЈУП Истраживање и развој“ започела је реализацију
низа програма и пројеката који су јој поверени, а у фази завршетка су следећи објекти:
Природњачки Центар Свилајнац, Научно технолошки парк Звездара, Научно технолошки
парк Нови Сад фаза I и Централна зграда Универзитета у Новом Саду.
11. Реализација набавке капиталне опреме укупне вредности 18 милиона ЕУР је у току.
Реализована је набавка дела потрошног материјала, софтвера и рачунарске опреме.
12. Фонд за иновациону делатност
спроведеног конкурса.

је доделио прва подстицајна средства након јавно

13. Истраживачко развојни центри и компаније формиране уз подршку универзитета бележе
значајне финансијске резултате, своје производе пласирају на иностраним тржиштима,
ангажују значајан број младих, ангажовано више од 1700 студената који су започели
докторске студије.
14. Центар за промоцију науке је у 2011. години суфинансирао 33 пројекта промоције и
популаризације науке и остварио је медијску промоцију науке кроз низ акција које је
реализовао.
15. Током 2011. године нису предузете никакве акције у циљу функционалне или
организационе интеграције ни на универзитетима ни у институтима. Број и организациона
структура НИО су остали непромењени.
16. Интензивно се радило на изменама правилника који су дефинисани Законом, а очекује се
да ће ови документи након спроведене јавне расправе бити у скорије време усвојени.
17. У погледу укључивања наше научне дијаспоре у научноистраживачке и развојне
делатности учињено је веома мало, није донета ни једна системска мера која би довела до
бољитка у овој области.
18. Остварен је упис хиљаду буџетски финансираних студената на докторске студије,
додељено је двестотине стипендија и више од пет стотина младих је укључено на пројекте.
Још увек није уведен системски начин за финансирање докторских студија и студената
доктрорских студија.
3.2 ПРЕДЛОЗИ МЕРА И СУГЕСТИЈЕ ЗА НАРЕДНИ ПЕРИОД
Научно-технолошки напредак земље је предуслов за бржи привредни развој отварање нових
радних места, пораст стопе запошљавања и општи друштвени развој.
Кроз реализацију текућих истраживања и уз повећани обим међународне сарадње, очекује се
даље унапређење научно-истраживачког рада и иновативне делатности. Овоме ће допринети и
више значајних инфраструктурних пројеката чија је реализација у току.
1. Непходно је да Влада Републике Србије у што краћем времену донесе Стратегију - Србија
2020, Стратегију образовања у Србији до 2020, и хитно усвојити Акциони план за
реализацију Стратегије научно-технолошког развоја.
2. Акционим планом за реализацију Стратегије научно-технолошког развоја дефинисати
одговорност свих учесника и дефинисати тела која ће пратити реализацију, и о њој
обавештавати научну, академску и општу јавност. Веома је важно што хитније донети
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документ који ће регулисати поступак и прецизне индикаторе за мониторинг
финансираних пројеката и обавезу извештавања по сваком сегменто.
3. Технолошки развој и иновациона делатност захтевају искусне истраживаче и развијену
материјалну базу, зато је непходно да националне приоритете у домену науке и
технолошког развоја, прати константно повећање издвајања из буџета које би до 2015
године достило планирану вредност од 1% БДП. Да би се овај ниво улагања остварио
потребно је да средства за 2012. годину достигну минимално 0.60 % БДП. Мања улагања
у научни и технолошки развој ће угрозити не само реализацију започетих програма и
пројеката већ ће и значајно успорити општи друштвени развој.
и међународних пројеката је један од
4. Интензивирање међународне сарадње
најважнијих приоритета за наредни период, јер се тако јача међународна конкурентност
наше науке и расте општи ниво научних и технолошких компетенција. У том циљу
неопходно је увести подстицајне мере за учешће наших истраживача у међународним
пројектима и системски решити подршку истраживачима у току пријаве и реализације
пројеката Организовати КАНЦЕЛАРИЈУ за пројекте европске иницијативе, која би на
професионални начин спроводила ову делатност и која би била подршка истраживачима и
јединицама које би се организовале на универзизетима и институтима.
5. Непрекидно спроводити акције и активности везане за иновације и патенте као циљне
резултате финансираних истраживања. Хитно отворити дискусију на Националном савету
о мерама за повећање броја патената и јачање трансфера науке у привреду.
6. За сваку је похвалу велика акција подршке набавци опреме а многи проблеми у
механизмима набавке се исправљају мада још увек сви нису елиминисани. Процес доделе
опреме захтева потпуну транспарентност и зато је препорука да се хитно приступи
мапирању додељене опреме по регионима, научним областима и НИО. Наставити са
подршком за одржавање и сервисирање опреме за истраживања, предвидети пораст
средстава сразмеран инсталираним капацитетима.
7. Наставити све облике подршке талентованим и даровитим студентима. Од изузетне је
важности системски решти финансирање докторских студија и студената докторских
студија. Развити и применити систем континуалног укључивања студената докторских
студија у финансиране пројекте а сваке године формирати квоту буџетски финансираних
студената докторских студија. Направити пројекције раста броја сарадника у појединим
областима пропорционалне успесима, стратегији и потенцијалу за примене. Не сме се
дозволити даље смањење средстава по истраживачу напротив мора се обезбедити раст
посебно за науке које захтевају већи уплив експеримената и међународно повезивање.
Неопходно је давати места за докторске студије по областима и по пројектима, по успеху и
способности да се студенти подрже добрим резултатима а и да се обезбеди широк фронт
истраживања и искуства.
8. Финасијску подршку младима за усавршавање у иностранству је непходно повезати
искључиво са Министарством које се бави високим образовањем и науком, јер ће се
срдства на тај начин најрационалније користити. Прекинути праксу да се овим пословима
бави више министарстава без међусобне координације.
9. Побољшати међународну видљивост наших научника кроз учешће на састанцима
различитих комитета, међународних асицијација и подршци за уводна предавања на
значајним скуповима.
44

10. У што краћем времену усвојити измене постојећих Правилника који се односе на
акредитацију НИО, вредновање истраживачког рада, формирање центара изврсности.
Неопходно је унапредити категоризацију домаћих часописа и одредити критеријуме за
финансирање објављивања монографских дела.
11. Треба вратити титулу заслужног научника аналогну професору емеритусу. Проблем
ангажовања научника (који су научно активни) и после пензионисања треба размотрити
целовито и обезбедити аналогне институције у свим сегментима наше науке.
12. Потребна је подршка за значајније укључивање искусних афирмисаних истраживача
из научне дијаспоре у истраживачке и развојне програме. Препоручује се да се развију
мере које ће дугорочно решавати ове проблеме и да Акциони план за реализацију
Стратегије дефинише конкретне акције у овој области.
13. Уз заједничко ангажовање универзитета и Министрарства хитно системски решити
питање ефикасног признавања диплома стечених на иностраним универзитетеима јер је
то једна од препрека за повртк наших, нарочито младих, истраживача из иностранства.
14. Непходно је извршити усклађивање Закона о високом образовању са Законом о научноистраживачком раду, да би се омогућила интерграција факултета и института у
модернизоване интегрисане универзитете и успоставио равноправани статус истраживача.
15. Ради ефикаснијег рада и руковођења системом редефинисати број матичних одбора,
смањујући њихов број.
Предлози за дугорочна стратешка опредељења
1. Треба да постоје стратешки пројекти који трају и који се евалуирају наравно како би се
одредила додатна подршка али да се што се тиче личних примања врши евалуација сваког
истраживача. У оним областима у којима већини научника није могуће да задовоље
минималне услове треба одредити критичан број финансираних научника потребних да се
та наука одржи и мере за подизање нивоа резултата псоле чега може доћи до повећања
броја до оптималног. Потребно је размотити решења која уводе посебне фондове за сваку
науку где би матични одбори водили политику са циљем максималног побољшања
квалитета. Потребно је да се тек после прихватања пројеката конкурише за нове
сараднике и то оправда резултатима а да се са добијеним местом траже кандидати.
2. Размотрити могућност формирања националне научне агенције која би обављала послове
оцењивања, расподеле средстава, организације тела за оцену организација науке би била
стабилна а на политичком нивоу би се преговарало са фондацијом, универзитетима,
асоцијацијом института и синдиката о њиховим аспектима рада и са владом о нивоу
буџетских средстава. Овим би се свакодневне активности у науци и оцене квалитета
деполитизовале а систем учинио стабилним. Такође би већи део сарадника запсолених у
Министарству прешао у фондацију а на нивоу Министарства би се доносиле стратешке и
политичке одлуке.
3. Неопходно је да политика Минситарства фаворизује науку урађену у нашој земљи,
равноправну међународну сарадњу и изградњу експерименталних уређаја.
Ове
активности су у најмању руку запостављене ако већ нису и доведене у значајну рецесију.
4. Размотрити и увести механизме институционаног финансирања и видове државног
запошљавања за научнике на институтима.
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3.3 АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ РЕЗУЛТАТА У 2011. ГОДИНИ
Оцену стања науке у Србији је потребно, ставити у општи контекст у коме се земља
налази, сагледати кроз међународну видљивост остварених резултата и кроз ниво
средстава који се у науку улажу.
Међународна позиција наше науке се може оценити кроз податке које дају глобалне
индексне базе. Србија заузима 96 место у индексној бази GCI - Global Competitiveness
Index 2010-11, која прати 140 земаља и укупни индекс компетенције земље формира на
основу више од 200 различитих индикатора. Међутим, по низу индикатора који су
посредно или непосредно везани за истраживања Србија је позиционирана знатно боље
(Слика 3.1.) . Тако се по квалитету истраживања у области природних наука и математике
налази на 48 месту, квалитету истраживања на 56 месту, квалитету образовања на 53
месту. Индекси који се односе на сарадњу индустрије и универзитета, улагања компанија
у истраживање и развој, квалитет менаџмента и неки други индекси указују на наш знатно
лошији рејтинг. Забрињава чињеница да смо по по коришћењу талената на 106 месту а по
одливу мозгова чак на 136 месту.

Слика 3.1. Индекси компетенције ( делимичан преглед индикатора) за Србију за 2011. годину (GCI
Global Competitiveness Index 2010-11)

Међународна видљивост научноистраживачког рада је значајан параметар који може
допринети да се на објективан начин да оцена о стању науке у Србији. У Табели 3.1. су
дате наше НИО и место које су заузеле на листи од трихиљаде рангираних институција
(SIR World Report 2011). Истраживачи у овим НИО чине 76% финансираних истраживача
у земљи.
Табела 3.1. Место наших нио на ранг листи од 3000 истраживачких институција у свету (SIR
World Report 2011) www.scimagolab.com
место
на место у институција
О
IC%
листи
региону
12
Универзитет у Београду
7482 39.5
396
Универзитет у Новом Саду
1887 34.3
61
1272
83
Институт Винча
1331 15.0
1621
88
Универзитет у Нишу
1269 31.0
1680
107
Клинички центар Србије
1043 25.5
1933
Универзитет у Крагујевцу
836
40.0
131
2238
161
Војномедицинска академија
662
16.2
2603
162
САНУ
600
42.7
2604
О- укупан број радова у праћеном периоду, IC%, Q1%, NI , SP , Exc
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Q1% NI

SP

Exc

35.5
27.9
45.3
25.8
30.4
28.1
16.5
38.5

0.6
0.7
0.8
0.8
0.9
0.8
0.9
0.9

6.2
3.5
6.4
3.7
6.6
6.7
4.5
13.2

0.7
0.8
0.9
0.9
0.5
0.8
0.7
2.4

Резултати наведени у Табели 1. односе се на период 2005-2009. године. У наредним
годинама очекује се виши пласман, због бољих резултата у последњих неколико година.
Изнад 396. места налазе се институције из 42 државе света.
Стратегија научног и технолошког развоја је усвојена још 2010. године, приступило се
њеној реализацији али до сада није донет Акциони план за њено спровођење, мада је
већина програма и акција које су предиђене у одређеној мери имплементирана.
Према приоритетима који су утврђени Стратегијом 2011. године је започета реализација
новог пројектног циклуса у оквиру програма: Основна истраживања, Технолошки развој и
Интегрална интердисциплинарна истраживања у приритетним областима.
На пројекатима је током 2011. било финсирано 11700 истраживача, а тај број се постепено
повећавао укључивањем младих истраживача студената докторских студија тако да је
крајем године број финансираних истраживача премашио дванаест хиљада. На пројектима
је почетком 2011. финасирано укупно 105.000. истраживач месеци (што је еквивалентно
броју од 8750 истраживача ангажованих у пуном радном времену „full time“) .
Истраживачи из института који су ангажовани на пројектима Министарства су
финансирани са 12 а истраживачи са високошколских установа са 8 истраживач месеци.

Слика 3.2. Упоредни преглед броја финасираних истраживач месеци (БИМ) и броја истраживача
на пројектима Основних истраживања (ОИ), Технолошког развоја (ТР) и Интегралних
интердисциплинарних истраживања (ИИИ)

Од укупног броја истраживача чији је научно-истраживачки рад финансиран од стране
министарства 36% чине истраживачи из института и других организација а 64%
истраживачи са високошколских установа. Пројектима је обухваћен и део истраживача из
организација од којих неке у моменту започињања пројеката нису биле регистроване као
НИО. Део истраживача потиче било са приватних универзитета или других приватних
организација. На слици 3.2. је дат упоредни преглед броја истраживача ангажованих на
пројектима и број истраживач месеци.
Истраживачи ангажовани на пројектима министарства су претходних неколко година
остварили видан раст у погледу продукције научних публикација које су реферисане у
релевантним базама података преко којих се прати научна продуктивност: ISI Web of
Science, Science Citation Index, Scopus, Pub Med, Medline. Као што се види из података
приказаних на Слици 3.3 тај тренд је настављен и у 2011. години. Број научних радова у
предходној години је већи од четири хиљаде, а укупан број публикиација ( начни радови,
радови на конференцијама, монографије, итд) реферисаних на бази ISI Web of Scince је
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премашио пет хиљада. Број радова из области дрштвено-хуманистичких наука реферисан
у међународној периодици је и даље мали али такође непрекидно расте.
Може се очекивати да ће опремање НИО најсавременијом опремом за истраживање, које је
у току, унапредити истраживања и повољно у наредном циклусу утицати на резултате у
науци и технолошком развоју.

Слика 3.3. Преглед повећања броја објављених научних радова у Србији у периоду 2006. до 2010.
година (Web of Scince- Articles: SCI, SSCI, AHCI), радови у друштвено-хуманистичким наукама_
ДХ радови

Ако се упореди број научних радова по областима слика 3.4. може се видети да је у
предходној години највећи раст забележен у области инжењерства где је број публикација
у 2011. премашио шест стотина радова.

Слика 3.4. Упоредни преглед радова публикованих у периоду 2006-2011. по областима
(класификација (Web of Scince- Articles: SCI, SSCI, AHCI).
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Анализа остварених резултата у 2011. години, која је обављена на основу извештаја које
су пројекти поднели Министрарству је приказана на сликама 3.5-3.8. Може се
констатовати да упркос томе што је набавка потрошног материјала била успорена и што је
део материјала почео да стиже у лабораторије тек крајем године у највећем делу пројеката
истраживања обављана без значајнијих проблема. На слици 3.5. су упоређени подаци броја
финасираних истраживач месеци у ОИ, ТР и ИИИ пројектима са укупним бројем научних
радова у категоријама: Врхунски међународни часопис -М21, Истакнути међународни
часопис -М22, Међународни часопис -М23, а на слици 3.5б. је дат прегелед просечног броја
радова по једном „full time“ истраживачу.

Слика 3.5. Упоредни преглед броја „full time“ истраживача и научних радова публикованих у
оквиру пројеката ОИ, ИИИ и ТР

Као што се може видети у пројектима основних истраживања продукција радова по
истраживачу је највећа. Нешто детаљнија анализа броја публикација у Основним
истраживањима показује да се број публикација по истраживачу веома разликује по
областима, Слика 6а. За области: Историја, археологија и етнологија; Језик и књижевност,
и Друштвене науке, подаци о броју публикација нису приказани, јер јединствена
систематизација радова у овим областима још увек није усвојена. Имајући у виду
чиљеницу да је овим пројектима обухваћено 1086 „full time“ истраживача (30% укупно
финансираних истраживача у ОИ) непходно је у наредном периоду направити детаљнији
извештај о исходима рада на овим пројектима.
Као што се види из података приказаних на слици 3.6 највећу продукцију радова по „full
time“ истраживачу има област физике, затим следе математика и медицина.
Значајан допринос броју научних радова у овим областима су дале међународне
кооперације у којима учествују наши истраживачи, као што су кооперације у оквиру
пројеката који се реализују у ЦЕРН-у итд.
Осмим научних радова у оквиру пројеката ТР и ИИИ пројеката остварени су резултати
који су реферисани као Техничка и развојна решења (M80 , највише М85- Прототип, нова
метода, софтвер, стандарди-зован или атестиран инструмент, нова генска проба,
микроорганизми) и Патенти (М90, М91- Реализовани патент, сој, сорта, или раса, архитектонско,
грађевинско или урбанис- ичко ауторско дело на међународном нивоу). Охрабрују резултати

постигнути у области Електроника, телекомуникације и информационе технологије,
Енергетике, рударства и енергетске ефикасности, Машинства и индустријског софтвера
где се очекује значајнија практична примена истраживачких резултата.
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Слика 3.6. Упоредни преглед броја научних радова и броја “full time” финансираних истраживача
у ОИ у 2011. години (према поднетим извештајима за 2011. годину)

Као што се види из података приказаних на слици 3.6-3.8 највећу продукцију радова по
„full time“ истраживачу има област физике, затим следе математика и медицина.
Значајан допринос броју научних радова у овим областима су дале међународне
кооперације у којима учествују наши истраживачи, као што су кооперације у оквиру
пројеката који се реализују у ЦЕРН-у итд.
Осмим научних радова у оквиру пројеката ТР и ИИИ пројеката остварени су резултати
који су реферисани као Техничка и развојна решења (M80 , највише М85- Прототип, нова
метода, софтвер, стандарди-зован или атестиран инструмент, нова генска проба,
микроорганизми) и Патенти (М90, М91- Реализовани патент, сој, сорта, или раса, архитектонско,
грађевинско или урбанис- ичко ауторско дело на међународном нивоу). Охрабрују резултати

постигнути у области Електроника, телекомуникације и информационе технологије,
Енергетике, рударства и енергетске ефикасности, Машинства и индустријског софтвера
где се очекује значајнија практична примена истраживачких резултата.
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ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ

Биотехнологија и пољопривреда
Електроника, телекомуникације и информационе технологије
Енергетика, рударство и енергетска ефикасност
Материјали и хемијске технологије
Машинство и индустријски софтвер
Саобраћај, урбанизам и грађевинарство
Уређење, заштита и коришћење вода, земљишта и ваздуха

Слика 3.7. Преглед најзначајнијих резултата пројеката ТР (према поднетим извештајима за
2011. годину)

У приоритетним областима ИИИ пројеката нема реферисаних резултата у категоријама
резултата М90, а у областима Биомедицина и Нови материјали и нанонауке нема резултата
ни у категоријама М80, али је у те две области продукција научних радова у категоријама
М20 највећа. За област пројеката Унапређење доношења државних одлука и афирмација
националног идентитета, такође није направљена систематична анализа резултата, што је у
наредном периоду шпотребно учинити.
Поред приказаних публикација, у 2011. години према подацима са којима располаже
Завод за интелектуалну својину, у оквиру финансираних пројеката су остварени резултати
који су као резултат имали решења која су била предмет патентне заштите. Од укупно 210
пријављенин патената, било је 20 пријава од стране НИО а од 71 малих патената 2 су
пријављена од стране НИО. У 2011. години регистрована су 2 патента и 5 малих патената
од стране НИО. На основу ових података јасно следи да НИО још увек у знатној мери не
учествују у активностима везаним за патенте. Будући да се ради о првој години
реализације пројеката може се очекивати знатнија активност у овој области у наредном
периоду.
Током 2011. године настављена је подршка за 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.
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1
2
3
4
5
6
7

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

Слика 3.8. Преглед најзначајнијих резултата пројеката ИИИ (према поднетим извештајима за
2011. годину)
Кроз Пословно-технлошки инкубатор техничких факултета Универзитета у Београду
формирано је 25 малих предузећа, посао је нашло више од 100 младих, развјено је 14
нових технологија, формиран је пројектни центар а више од 500 студената је прошло
тренинг за предузетнике. Уз подршку универзитета у Новом Саду до сада су основане 63
компаније, које су током 2011. године оствариле приход од 40 милиона, и које
запошлјавају више од 1200 младих. Научно-технолошки паркови Звздара и Научнотехнолошки парк у Новом саду ће дати далји подстицај како за запошлјаванје младих тако
и за развој нових модернизованих студијских програма на универзитетима.
Из делокруга који се односи на развој иновационе делатности, поред наведеног, као
посебна активност, која је презентована путем медија (РТС) кроз јавно такмичење, истиче
се организовање шестог по реду Такмичења за најбољу технолошку иновацију у Србији у
2011.
Ангажовање младих истраживача и студената докторских студија
Истраживачи млађи од 35 година чине 47% финансираних истраживача, а од тога више од
10 % су истраживачи који већ имају наставничко или научноистраживачко звање. Највећи
број младих истраживача је ангажовано на факултетима и институтима у сарадничким или
асистентским звањима а више од шестстотина истраживача су стипендисти министраства.
У школску 2010/11 олуком Владе на докторске студије је уписано 1000 студената у статусу
буџетски финансираних студената.
Имајући у виду број студената доктрорских студија, (тренутно на универзитетима у
Србији студира више од 5500 студената), знатна средства која се улажу у формирање нове
генерације истраживача потребно је што пре усвојити методологију праћења квалитета
докторских студија и напредка студената докторских студија. Неопходно је пре свега
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направити систематичну анализу стања и исхода који су остварени у периоду од увођења
докторских студија, усвојити мере којима се подстичу и институције и студенти да се
ангажују у повећању квалитета и ефикасности студија. До сада нису усвојена јединствена
правила и методологија финансирања и укључивања студената докторских студија у
организован научноистраживачки рад.
Број младих сарадника примљених на пројекте је јако велики, укупан број финансираних
сарадника је такав да су средства којима располажу руководиоци пројеката сведена на око
500 евра по години по сараднику. Та средства треба да покрију: трошкове рада на
експериментима, школарине на постдипломским студијама, учешће на конференцијама
(помоћ министарства за међународне конференције је једном у 2 године на нивоу око 5060%), поправке опреме, израда конструкција и окружења за експерименте (носачи,
столови, довод гасова, ...), набавку софтвера, услуге и развој специјализованог софтвера и
услуга, превоз, трошкове функционисања окружења у коме сарадници раде (уређење
простора, намештај, ...) као и трошкове публиковања.
Треба се упитати да ли наша средства омогућавају да се радом у нашој земљи одржи ниво
публиковања какав се очекује и онај ниво какав имају наши сарадници који претежно раде
у колаборацијама или у иностранству а презентирају те резултате у оквиру наших
пројеката. Овај ниво финансирања гаси науку која се обавља претежно у нашој земљи,
посебно гаси експерименталну науку.
У другу руку било би јако опасно престати да се финансира даље ангажовање младих
истраживача али се мора ограничити.
Примање младих није усмерено стратегијом, успехом у раду и потребама него тачке раста
одређују сами кандидати. Како је механизам такав да се кандидати сами јављају а после
им се обезбеђује место раст појединих наука и подобалсти у оквиру тих наука није
корелисан са успехом и потребама.
Треба давати места по областима и по пројектима, по успеху и способности да се студенти
подрже добрим резултатима а и да се обезбеди широк фронт истраживања и искуства.
Расподела места између области и подобласти треба да буде предмет научне политике и
одлука како националног савета тако и самог министарства, односно за подобласти
пожељно је учешће матичних одбора.
Формирање листа за буџетско финансирање докторских студија је дато на коришћење
факултетима, при чему неки факултети коректно распоређују места а неки их користе
само за сараднике својих професора.
Непходно је обезбедити средства, дефинисати правила и критеријуме како би се
талентовани студенти континуално укључивали у финансиране истраживачке пројекте
у броју који не омогућава само просту репродукцију научног кадра већ повећава научноистраживачки потенцијал земље. Али је исто толико важно стварати значајнији
потенцијал младих истраживача који своја истраживања везују за пројекте који воде
развоју нових производа и нових технологија.

3.4 МЕЂУНАРОДНА НАУЧНА САРАДЊА
Међународна сарадња током 2011. се одвијала у уквиру билатералних и низа
мултилатералних пројеката и акција.
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У Табели 3.2 је дат преглед броја билатералних пројеката. Тренутно се реализује 108
пројеката, а више десетина је одобрено за наредни период или се налази у фази
евалуације.
Табела 3.2 Преглед земаља са којима се остварује билатерална сарадња
земља
број одобрених
број пројеката у наредном
пројеката у
периоду
реализацији
Француска
21
1.
Словенија
103 (2012-2013) евал.
2.
Хрватска
14
32 (2012/13)
3.
Немачка
14
15 (2012/13)
4.
Шпанија
11
(2011
5.
Швајцарска
16
6.
Кина
12
19
7.
Португал
10
8.
Грчка
9.
Белорусија
10
10.
Словачка
усаглашена листа пројеката
11.
2012-2013.

Седми оквирни програм (7ОП) је значајан механизам финансирања истраживања у
периоду 2007-2013. године и располаже буџетом од 50,5 милијарди евра. Широко поље
циљева 7ОП се може груписати у четири категорије Сарадња (Cooperation), Идеје (Ideas),
Људи (People) и Капацитети (Capacities). За сваку област припремљен је специфични
програм који покрива основне области истраживачке политике ЕУ.
Истраживачке групе из Србије су укупно гледано оставриле запажен резултат у
досадашњем учешћу у Седмом оквирном програму (ФП7). Ово по два основа: 1. Укупан
износ уговореног новца за пројекте који су добили подршку је већ у првом тромесечју
2011. превазишао висину износа који ће Република Србија уплатити заједничком буџету
ФП7 за свих седам година трајања програма (2007-2013). Овде треба истаћи на постојање
следећег дисбаланса: преко 51% износа који су српски истраживачи уговорили се односи
на пројекте добијене унутар Специфичног програма Капацитети (део ФП7 програма на
који одлази 8.1% укупног ФП7 буџета за седам година трајања програма), а нашто мање од
45% на кооперативне пројекте (Специфични програм Сарадња – део ФП програма на који
одлази преко 64% укупног ФП7 буџета за седам година трајања програма). 2. Проценат
успешности, ако се сагледа као однос броја успешних и броја укупних апликација, је преко
13%, што је на нивоу нових чланица ЕУ. У појединим приоритеним областима као што су
то информационе и комуникационе технологије, затим енергетика, заштита животне
околине, храна и пољопривреда, транспорт, Србија је на нивоу или нешто испод европског
просека, али зато постоје области у којима смо доста испод овог просека, као што је област
здравља, и област друштвених, хуманистичких и економских наука. Уз то у програмима
мобилности истраживача и програмима намењеним малим и срдњим предузећима смо
дуго имали јако мало интересовање и успех, али се ова ситуација битно поправља у
последње две године.
Ова укупно гледано добра слика не сме да нас завара са једне стране због дисбаланса
успешности унутар различитих Специфичних програма ФП7, а који је горе презентован,
као и због чињенице да уласком у наредни оквирни програм Европске Уније, Хоризонт
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2020, који ће трајати од 2014. до 2020. године, нестају или се премештају у неке друге
оквире финансирања неке од главних програмских целина ФП-а у којима су српски
истраживачи били јако успешни. Тако нпр. за наше истраживаче популарни програм
РегПот у уквиру кога је уговорено преко 70% новца унутар Специфичног програма
Капацитети, односно преко 36% од онога што су укупно успели да уговоре српски
истраживачи по свим пројектима/Специфичним програмима до јануара 2012., се више неће
појавити у Хоризонту 2020 као посебан програм, већ ће бити премештен и финансиран
кроз друге финансијске изворе, односно Структурне/ИПА фондове.
У овом смислу и држава треба да размишља и унапред донесе мере које би обезбедиле
наше успешно учешће у позивима који ће бити расписани до краја ФП7, а поготово за
успешан наступ у Хоризонту 2020. Препорука је да се мере разврстају на оне
краткорочне (везане за успешно окончање ФП7) које су пре свега су финасијске природе,
а тичу се даље подршке свима који успешно наступају у ФП7, како у припремној фази,
тако и у фази имплементације, и дугорочне, системске, које би се односиле на наредни
програм, Хоризонт 2020, а тицале се системских промена у приступу, почевши од
професионализације особа које пружају подршку истраживачима, повећања људских
ресурса у овом смислу, дистрибуцију подршке по универзитетима, даљи развој
финансијског модела подршке успешним групама, номиновање особе задужене за
истраживања и иновације са сталном адресом у Бриселу, па све до подршке кроз
нациналне програме за оне који су успешни, односно увођења посебних мера за остале
како би учешће у Хоризонту 2020 постало обавеза за све који добијају нацинално
пројектно финасирање.
Осим набојаног Србија бележи значајну активност у програму ЕУРЕКА. У оквиру Еурека
програма, настављено је са реализацијом пројектних активности на 30 Eурека пројеката, од
којих је 23 финансирано из буџета Републике Србије, на основу уговорених обавеза. За све
текуће пројекте настављено је са поступком праћења пројектних активности кроз
полугодишње и годишње извештаје. Одобрено је 10 нових пројеката, од којих ће 8 бити
финансирано из буџета РС са почетком реализације од јануара 2012. Два пројекта су
завршена крајем децембра 2011.
NATO SPS (NATO Science for Peace and Security) - Програм Наука за мир и безбедност
На сајту
Министарства просвете и науке објављена информација о Позиву за
пријављивање пројеката.
CERN
Уговор о придруженом чланству Србије у CERN-у је 10. 01.2012. године потписан и потом
ратификован од стране Скупштине Србије. Данас је CERN заједница коју чини двадесет и
једна европска држава, док Србија и Израел имају статус придружених чланова.
Тренутно, број научника и специјалиста ангажованих у овој највећој водећој научној
институцији у свету износи приближно 5000 из држава чланица, 2050 из држава које имају
посматрачки статус и 470 из осталих држава.
Поред водеће улоге у истраживањима у физици високих енергија, али и нуклеарне физике
и других дисциплина физике, CERN представља једну од најбољих институција за развој и
директну примену најновијих технологија у области: микроелектронике, материјала,
инжењерства, суперпроводности, акецелераторске технологије, компјутерске технике
(software и hardware) и информатике. Мањи, али такође значајан део чине основна и
примењена истраживања у области хемије, биомедицине и фармације. У овој институцији
је на најиделнији начин остварен спој основних и примењених истраживања: стални нови
истраживачки захтеви и изазови иницирају иновацију, развој и примену нових
технологија. Чланством у у CERN-у поред кооперација : Институт за физику (група
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ATLAS) и Институт за нуклеарне науке Винча (група CMS) отвара се низ могућности за
учешће наших истраживача који се баве биотехнологијом, биомедицином, као и другим
интердисциплинарним истраживањима али и привреде у пројектима и акцијама које
покреће CERN.
Дунавска стратегија
Стратегија Европске уније за Дунвски регион (Дунавска стратегија) и Акциони план
усвојени су од стране Европске комисије и Савета ЕУ (www.danube-region.eu и
www.dunavskastrategija.rs). Дунавска стратегија има 11 приоритетних области, међу којима
је и „Друштво знања-развој друштва знања кроз истраживање, образовање и
информационо-комуникационе технологије“, коју заједички координирају Србија и
Словачка. У оквиру овог приоритета, до сада је припремљен детањан план
имплементације. са носиоцима активности, временским оквирима и фазама (Roadmap for
Action Plan). Принципи су утемељени на тежњи ка изврсности (excellence) у Региону,
комплементарности (complementarity) и умрежавању (networking). У припреми је тзв.
flagship пројекат оснивања заједничког фонда за подршку научним пројектима и
иновацијама „Danube Region Reserach and Innovation Fund – DRRIF“.
Наши научници у дијаспори - сарадња Владе Србије и Министарства са истраживачима
пореклом из Србије који су запослени у научним институцијама и привредним
организацијама других земаља није још увек решена на системски и одговарајући начин.
Почетне иницативе су дале неке резултате али Србија још увек не осећа потенцијал који
има у својој научној дијаспори.. У наредном периоду јеод највеће важности кроз Акциони
план за реализацију Стратегије детаљније разрадити мере укључивања наше научне
дијаспоре која броји више од десет хиљада искусних истраживача не само у реализацију
постојећих пројеката већ и кроз друге облике сарадње који ће значајније утицати на
технолошки развој земље.
3.5 УНАПРЕЂЕЊЕ КАПАЦИТЕТА ЉУДСКИХ РЕСУРСА
Редовно пројектно финансирање истраживања се додатно подржава и кроз низ додатних
програма:
• Програм издавања научних публикација и одржавања научних скупова
• Програм подстицања и стипендирања младих и надарених за научноистраживачи
рад
• Програм набавке стручне литературе из иностранства и приступа електронским
научним и стручним базама
• Програм усавршавање научноистраживачких кадрова за научноистраживачки рад
У Табелама 3.3 и 3.4. је дат преглед активности и број учесника који су обухваћени
приказаним активностима. Треба напоменути да Министарство за Спорт и омладину
такође током 2011. године давало значајну финансиску подршку младима за усавршавање
у иностранству, за мастер и докторске студије. У наредном периоду би било значајно да се
ове иницијативе одвијају координисано како би млади људи након повратка из
иностранства могли да се укључе у рад научно-истраживачких тимова у земљи.
Стипендирања младих и надарених за научноистраживачки рад (ученика завршних разреда
средње школе носилаца награда на међународним олимпијадама знања) је програм који се
спроводи више година. Финансирају се и фондације и институције које стипендирају
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најбоље студенте, као што је Републичке фондације за развој научног и уметничког
подмлатка или које организовано раде на промоцији науке, као што је Истраживачка
станица „Петница''. Уз наведено, Покрајински секретаријат суфинансира студијске боравке
студената на научним конференцијама у иностранству, као и једногодишњи боравак
студената на универзитетима у иностранству по пројекту Campus Europe.
Истраживачи са наставно/научним звањима или су стипендисти Министарства су
учествовали на зачајним научним скуповима у иностранству.
Чланарине научних друштава у међународним научним удружењима/ организацијама
обухватају одобравање дела средстава за чланарине научних друштава и НИО у
међународним научним удружењима кроз развијање међународне сарадње и одређене
погодности које омогућава чланство. Осим наведеног значајно је и учешће страних
научника на научним скуповима у нашој земљи а по позиву НИО.
Табела 3.3 Преглед активности са бројем учесника у 2011. години
активност
Постдокторско стипендирање младих
научника
Стипендирање студената докторских
студија
Стипендије талентованим
студентима и ученицима
Подршка научном подмлатку

Наши научници на научним
скуповима у иностранству

Чланарине научних друштава у
међународним научним удружењима/
организацијама
Страни научници на научним
скуповима у нашој земљи и по позиву
НИО
Подршка организацијама младих и
универзитетској
међународној
научној сарадњи
Завршна
обрада
докторских
дисертација

број учесника
21 шестомесечних усавршавања на престижним институцијама
у свету
460 стипендија
61
400 младих истраживача и стипендиста учествовало на
скуповима у земљи и иностранству и на студијским боравцима
у иностранству;
за 44 младих обезбеђена су средства за различите облике
усавршавања;
34 млада истраживача учествовала на међународним
олимпијадама знања и освојила 18 медаља
780 научника учествовало на научним скуповима
у
иностранству са излагањем рада;
52 научника учествовало на радним састанцима међународних
организација у иностранству
Обезбеђено је чланство 41 НИО и удружења у међународним
научним удружењима
око 603 страних научника учествовало на скуповима у земљи
и по позиву НИО
години 200 младих истраживача оставарило је ову подршку за
израду докторске дисертације
години 246 младих истраживача оставарило је ову подршку и
то 55 за израду магистарске тезе и 191 за израду докторске
дисертације

Набавка научне и стручне литературе из иностранства и приступа електронским научним и
стручним базама података се реализује уговарањем са Нардоном библиотеком Србије. За
2010, годину реализована је набавкa и коришћење страних електронских база података
часописа (5 индексног карактера и 20 база часописа у пуном тексту са око 45.000 наслова),
169 часописа у папирној форми и 2 базе електронских књига (око 55.000 наслова),
одржавање и допуна домаће базе података са библиометријском анализом за 384 домаћа
часописа, која је индексног карактера и база са 131 домаћим часописом у пуном тексту,
као и додела специфичног међународног DOI броја за сваки чланак у 54 домаћа часописа
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која имају електронску форму. Народна библиотека Србије на својој Web страници пружа
све релевантне податке овог пројекта. Релевантнe базe података преко којих се прати
научна продуктивност: ISI Web of Science, Science Citation Index, Scopus, Pub Med, Medline
обухваћене су кроз систем КОБСОН, који је преко Народне Библиотеке доступан свим
истраживачима на универзитетима и институтима.
Табела 3.4. Преглед по областима броја суфинансираних часописа, монографија и одржаних
научних скупова у 2011. години
ОБЛАСТИ НАУКА

природно-математичке
техничко-технолошке
биотехничке
медицинске
друштвене
хуманистичке
интердисциплинарне
укупно:

БРОЈ ЧАСОПИСА
2010
24
34
24
10
55
26
173

2011
24
38
22
9
55
31
2
181

БРОЈ
МОНОГРАФИЈА
2010
2011
21
21
44
50
26
25
4
8
83
67
84
112
262

283

организовање научних
скупова
2010
2011
18
16
55
46
20
19
11
16
43
51
24
23
75
87
246
258

У Web of Science (WoS) за 2011. годину реферисано је 18 наших часописа. Преглед наших
часописа који су реферисани у бази Web of Science у Journal Citation Report-u а имају
импакт индекс цитираности су дати у Табели 3.5.
Табела 3.5 Преглед часописа који се реферишу у Web of Science- Journal Citation Report
часописи
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Acta Veterinaria - Beograd
Applicable Analysis and Discrete Mathematics
Archives of Biological Sciences
Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly
Computer Science and Information Systems
Filomat
Hemijska industrija
Int Journal of Electrochemical Science
Journal of Mining and Metallurgy: Section B
Journal of the Serbian Chemical Society
MATCH-Commun Math Computer Chemistry
Nuclear Technology and Radiation Protection
Panoeconomicus
Psihologija
Science of Sintering
Srpski arhiv za celokupno lekarstvo
Thermal Science
Vojnosanitetski pregled

импакт
фактори
2011
0.169
0.645
0.356
0.580
0.324
0.101
0.137
2.808
1.294
0.725
3.291
0.706
0.078
0.141
0.403
0.194
0.706
0.199

Доношењем Акта о уређивању научних часописа, Актом о суфинансирању часописа;
додлеом DOI бројева, 54 домаћа часописа је обухваћено библиометријском анализом коју
ради ЦЕОН.
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Активности научних и научностручних друштава се спроводе се кроз једнократну
подршку разним видовима активности научноистраживачких организација, научних
друштава/удружења и других ораганизација. Организован је заједнички наступа МНТР и
НИО у Србији на међународном сајму књига у Београду.

3.6 ИНСТИТУЦИЈЕ И ТЕЛА КОЈЕ СЕ СТАРАЈУ О НАУЦИ
О научно - истраживачком раду обезбеђивању квалитета и развоју научно-истраживачке
делатности у Републици Србији се стара низ институција. У овом поглављу је дат кратак
преглед активности институција и тела које се старају о науци.
3.6.1 Министарство
Министарство за науку и технолошки развој је у протеклом периоду врло интензивно
радило на развоју многобројних програма који су знатно допринели бољем статусу
научностраживачке делатности, побољшању квалитета научно-истраживачког рада и
афирмацији научних истраживања како у земљи тако и у иностранству. Остварени
напредак који је кроз овај изтвештај исказан преко низа квантитативних параметара је
приметан.
Рад Министарства се у протеклом периоду одвијао у оквиру следећих сектора:
- Сектор за основна истраживања;
- Сектор за технолошки развој, трансфер технологија и иновациони систем;
- Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције;
- Сектор за развој научноистраживачких кадрова.
- Секретаријат Министарства, као посебна унутрашња јединица.
Организациона структура је омогућавала ефикасан и целовит рад у домену свих програма
који су у току као и програма који су започети у предходном периоду. На основу
постигнутих резултата евидентно је да оваква
организациона структура даје
поузданост да ће програми предвиђени Законом и Стратегијом на задовољавајући начин
бити праћени и остваривани.
3.6.2 Национални савет за научни и технолошки развој
Национални савет за научни и технолошки развој је највише стручно и саветодавно тело у
систему научноистраживачке делатности у Републици. Влада је именовала чланове
Националног савета (15) и председника (20. маја 2010. године ).
Националног савет поред других активности које је имао сачинио: Извештај о стању науке
у Србији у 2010. години, са предлозима и сугестијама за наредну годину, и упутио га
Влади. Током 2011. Године Национални савет је пратио све активности везане за
реализацију програма и пројеката који су ну току и на основу детаљне анализе коју је
спровео, припремио је овај Извештај.
3.6.3 Одбор за акредитацију научноистраживачких организација
Одбор за акредитацију научно-истраживачких организација има 13 чланова а именован је
од стране министра на предлог Заједнице института Србије, Конференције универзитета и
Српске академије наука и уметности.
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Поступак акредитације се обнавља сваке четврте године. Акредитоване организације су
уписане у Регистар научноистраживачких организација. У 2011. години је започет процес
реакредитације постојећих НИО и акредитација новоформираних, примљено је 55 захтева
од факултета и 53 од института. У потпуности је, у овом циклусу, завршено
акредитовање 26 факултета и 28 института, док се од 9 научно истраживачких
организација (НИО) очекују додатни материјали које је Одбор тражио због непотпуности
или неусаглашености поднете документације. Известан број НИО није поднео захтев за
акредитовање. Увидом у сајт Министарства, Одбор је констатовао да 32 факултета и 7
института још нису упутили захтев за акредитовање у овом циклусу. Национални савет за
научни и технолошки развој је формирао радну групу која ради на изменама и допунама
ПРАВИЛНИКА о вредновању научноистраживачког рада и поступку акредитације
научноистраживачких организација.
У наредном периоду је потребно унапредити критеријуме за акредитацију НИО,и посебно
је важно критеријуме за акредитацију ускладити са критеријумима за акредитацију
високошколских установа.
3.6.4 Комисија за стицање научних звања
Комисија за стицање научних звања има 15 чланова. Председника, заменика председника и
чланове Комисије, на мандатни период од четири године, именовао је Национални
савет.Током 2011. Комисија је разматрала 454 захтева за избор у научна звања, и
позитивно решила 387 захтева. У једном броју случаја затражени су додатни подаци од
подносилаца или надлежног Матичног одбора, а један број кандидата није изабран.
Комисија је у свом извештају о раду констатовала да је прилоком избора кандидата било
пропуста у вредновању кандидата од стране Комисија за писање извештаја, Научних већа,
па и самих Матичних одбора, и предложила да се целокупан материјал о избору кандидата
у наредном периоду преко сајта министарства учини доступан јавности.
У наредном периоду је непходно и то што хитније усвојити нови Правилник који је
припремила радна група коју је формирао Министар, а који је усклађен са Законом.
Правилник је прецизно дефинисао услове избора узимајући у обзир све специфичности
појединачних научних области. У домену избора у звања непходно је решити жалбени
поступак, који је по сада важећим регулативама у потпуности изостао.
За даље унапређење научног и истраживачког рада је битно непрекидно побољшавати
критеријуме за избор истраживача и ускађивати их са критеријумима за вредновање
истраживачког рада у развијеним земљама али и између различитих области у оквиру
програма који се финансирају и учинити их доступне јавности преко сајта министарства.
3.6.5 Матични научни одбори
Матични научни одбори (МНО) су специјализована стручна тела која разматрају предлоге
пројеката, дају оцену о научној компетенцији истраживача за реализацију програма и
пројеката као и мишљење о квалитету научно-истраживачког рада кандидата за избор у
научно звање. Активности Матичних одбора (22) које је формирао Министар на предлог
Националног савета су у протеклом периоду биле фокусиране на дефинисању измене
критеријума и квантитативних параметара за изборе у звања, и праћење и оцену пројеката
чија је реализација у току.
3.6.6 Српска академија наука и уметности
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Активност и САНУ у 2011. години су биле интензивне. У 2011. години САНУ је имала
укупно 152 међународна пројекта од којих 78 припада билатералној сарадњи САНУ са
академијама земаља чланица ЕУ а 74 са академијама осталих земаља.

Слика 3.9. Преглед међународних пројеката САНУ по земљама

У оквиру међуакадемијске размене на пројектима у Србији учествовало је укупно 67
гостујућих истраживача из иностранства у укупном трајању 74 недеље. Чланови САНУ и
истраживачи из Института САНУ (њих 51) је укупно провело на истраживањима 64
недеље у иностранству. У текућој години је планирано проширење научне сарадње са
академијама Шведске, Белгије, Грчке и Турске. Са Италијом је потписан Меморандум о
разумевању, на основу кога ће се сачинити извршни протокол. Са Ираном је потписан
Споразум о сарадњи, на основу кога ће се сачинити извршни програм. Сви извештаји о
сарадњи САНУ са академијама других земаља се достављају у оквиру годишњих
извештаја и доступни су јавности.
У САНУ је реализовано 112 пројеката у оквиру 50 одбора, који су финансирани из
средстава Министарства просвете и науке Р. Србије, што је за 24 пројекта мање у односу
на 2010. годину.
Табела 3.6. Домаћи пројекти САНУ
Одељење

Пројекти унутар
одељења

Број
одбора

Одељење за математику, физику и гео-науке

22

6

Одељење хемијско-биолошких наука

18

6

Одељење техничких наука

16

0

Одељење медицинских наука

20

8

Одељење језика и књижевности

3

10

Одељење друштвених наука

2

6

Одељење историјских наука

27

11

Одељење ликовне и музичке уметности

3

3

112

50

УКУПНО
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Међуодељенски одбор САНУ за изучавањ и праћење стратегије науке и научне политике,
усвојио је ИЗВЕШТАЈ у коме је детаљно анализирана имплементација Стратегије научног
и технолошког развоја. Дат је критички осврт на реализацију низа програма предвиђених
стратегијом и истакнута потреба за доношењем Акционог плана. Констатовано је да у
2011. години није дошло до предивиђеног повећања буџетских издвајања за науку која су
била предвиђена у Стратегији (0.65% БНД за 2011. годину).
3.6.7 Матица српска
2011. година била је за Матицу јубиларна – 185 година од њеног оснивања, те је ова
значајна годишњица свечано обележена низом свечаних манифестација; између осталих,
фебруара и марта организовани су „Дани матице српске у Београду”.
Настављен је рад на бројним научноистраживачким пројектима у седам Матичиних
научних одељења, чији су резултати представљени у часописима, монографијама,
научним скуповима, округлим столовима. Матица издаје Летопис Матице српске и 12
научних часописа (само један није изашао дуже време).
Значајни резулати су остварени у раду на капиталним лексикографским и ортографским
пројектима: Српској енциклопедији – у току 2011. године изашла је друга књига првог тома
Српске енциклопедије; Српском биографском речнику – пети том објављен је 2011. године;
објављено је друго допуњено и измењено издање Речника српског књижевног језика –
једнотомног; Правопис српског језика, измењено и допуњено издање. Настављен је рад на
Речнику српских говора Војводине. Приводи се крају рад на изради Лексикона писаца
Југославије, а започиње рад на Лексикону писаца српске књижевности.
Објављена су и бројна посебна издања, настала као резултат рада на научноистраживачким
пројектима, али и књиге других аутора. Значајну активност развио је Издавачки центар
Матице српске, међу чијим издањима треба посебно издвојити Десет векова српске
књижевности, чије је друго коло, 10 књига, објављено 2011. године.
Матица српска је успешно сарађивала са бројним научним и културним установама:
САНУ и Огранком САНУ у Новом Саду, Вуковом задужбином, Вуковим сабором,
Задужбином „Доситеј Обрадовић”, Српском књижевном задругом, Универзитетима у
Београду и Новом Саду, Заводом за издавање уџбеника; Епархијама бачком, сремском и
банатском;
установама и удружењима културним, струковним,
привредним,
хуманитарним и другим.
3.6.8 Заједница института Србије
Ради остваривања заједничких интереса и научноистраживачке сарадње, усклађивања
набавке и коришћења научноистраживачке опреме и лабораторијског простора, набавке и
коришћења научних публикација, међусобног повезивања и сарадње са одговарајућим
облицима удруживања у области високог образовања, развијања међународне сарадње,
неговања научне критике и вредновања сопственог научноистраживачког рада, институти
су удружени у Заједницу института Србије. Заједница има три одељења: за
природноматематичке и медицинске науке, за технолошке и биотехничке науке и за
друштвене и хуманистичке науке. Током 2011 у ЗИС су обављени нови избори
председништва за следећих 4 године.
Данас у Србији постоји 56 института регистрованих у Заједници института Србије (ЗИС),
што су сви акредитовани институти. У њима је запослено 6200 људи; од тога је 2410
научних радника (1150 сарадника у научним звањима и 1260 студената докторских
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студија), 515 стручних сарадника и 3275 запослених у администрацији, техничким и
општим службама.
Министарство у прошлој години није користило комуникацију са Заједницом као (законом
предвиђено) место за договоре око функционисања науке и место где се проверава
планирана политика Министарства. Мора да престане пракса да се коришћење ЗИС своди
на акције које покреће уже руководство ЗИСа и непходно је да Министарство аутоматски
укључи ЗИС у дискусије о свим релевантним питањима укључујући и питања везана са
високо школство. Односи института и Универзитета су идаље драматично поремећени и
не крећу се ка побољшању. Обавезно је обезбедити на нивоу закона организовање
заједничких докторских студија између релевантних факултета иинститута. Право за
менторство и учешће укомисијама за сараднике из института ван Универзотета.
Укључивање млађих сарадника на докторским студијама у процес наставе, укључивање
сарадника са института у процес наставе. Право избора сарадника са института у
професорска звања без сталних финансијских обавеза код факултета. Отварање већег броја
курсева на бази експертизе са института и факултета којиам би се омогућила актуелна
настава из широког круга тема. Дефинисање обавезних предмета по одсецима. Потребно
је обезбедити право сарадницима са института да се бирају у професорска звања и да
институти преузму обавезу да омогуће сарадницима са факултета да у оквиру инстита
имају своје истраживачке групе. Драматични примери своје воље попут искључивања
сарадника са института из Фондације за станове БУ се морају истражити и мора се развити
систем у коме до оваквих догађаја неће долазити.
Током 2011 Институт за физку је славио 50 година постојања а током 2012 Астрономска
обсерваторија слави 125 година постојања.
3.6.9 Високошколске установе
Делатност високог образовања у Републици Србији се обавља на универзитетима у чијем
се саставу налазе факултети и у високим школама. На високошколским установама у
Србији
63% студена студира на државним универзитетима, 16% на приватним
универзитетима, 19% на државним високим школама струковних и академских студија, и
преосталих
2%
студената
студира
на
приватним
високим
школама.

Слика 3.10.
Преглед повећања броја
објављених научних радова на универзитетима:
Универзитет у Београду, Универзитет у Новом Саду, Универзитет у Нишу, Универзитет у
Крагујевцу у периоду 2010. и 2011. години (Web of Scince- Articles: SCI, SSCI, AHCI)
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На акредитованим универзитетима (државним и приватним) укупно је са пуним радним
временом запослено око 125000 наставника и сарадника. На универзитетима у Србији
више од 5500 студената су студенти докторских студија.
На слици 10. је упоређен број научних радова који су објављени у 2010. и 2011. години.
Очигледно је да се на свим универзитетима бележи пораст броја радова.
Током 2011. године је интензивно рађено на Стратегији образовања у србији до 2020.
године. У току је јавна расправа и очекује се у скорије време усвајање овог значајног
документа.
3.6.10 Центари изузетних вредности
Центар изузетних вредности може бити институт, односно високошколска установа или
њихов организациони део, ако су у временском периоду од пет година остварили врхунске
и међународно признате научне и стручне резултате у одређеној научној дисциплини и на
основу тога имају развијену међународну научну, техничку и технолошку сарадњу.
Процедуру потврђивања и акредитације до сада је прошло пет центара изврсности, који су
набројани у Табели 3.7.
Табела 3.7 Центри изузезних вредности
назив центра
Центар за математичка истраживања нелинеарних феномена,
Универзитет у Новом Саду - Природно- математички 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,
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3.6.11 Јединица за управљање пројектима
„ЈУП Истраживање и развој“ д.о.о. Београд основано је одлуком Владе Републике Србије
број 02-5424/2010 од 22. јула 2010. године за управљање Пројектом истраживње и развој у
јавном сектору, као једночлано друштво с ограниченом одговорношћу које послује у
складу са прописима којима се уређује правни положај привредних друштава. Пројекат
Истраживање и развој у јавном сектору се финансира из средстава ЕИБ-а, средстава ИПА,
средстава Банке за развој Савета Европе и буџета Републике Србије. Извори финансирања
су приказани у табели 3.8.
Табела 3.8 Извори средстава и срества пшројекта
1
2
3
4
5

финансијер
ЕИБ
ИПА
ЦЕБ 1
ЦЕБ 2
Република Србија

износ средстава ЕУР
200.000.000
25.600.000
35.000.000
70.000.000
69.400.000
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Табела 3.9 Преглед реализације започетих пројеката
пројекат
Природњачки Центар Свилајнац
Заједничке лабораторије за физику,
материјале и нанонауку - НАНОЦЕНТАР,
блок 39, Београд
Централна зграда Универзитета у Новом
Саду

стање реализације
Очекује се завршетак пројекта до краја маја 2012.
У току је пројектовање зграде Нано центра.

Научно технолошки парк Звездара
Научно технолошки парк Крагујевац
Научно технолошки парк Нови Сад фаза I
Научно технолошки парк Нови Сад фаза
II

Очекује се завршетак пројекта до краја маја 2012.

Изградња објекта се финансира делом из средстава
ЕИБ-а (ЕУР 4 милиона) и делом из средстава
Универзитета у Новом Саду преко Фонда за капитална
улагања АП Војводине у односу улагања у укупној
инвестицији: 72,73% Министарство просвете и науке и
27,27% Фонд за капитална улагања.

Очекује се завршетак пројекта до краја маја 2012.
Универзитет у Новом Саду је предложио пројекат који
превазилази првобитну процену вредности, а из
разлога што је урбанистичким планом на локацији
предвиђена значајно већа квадратура од првобитно
предвиђене. Треба размотрити питање увођења још
једног инвеститора или изменити вредност постојећег
уговора о финансирању.

Са ресорним Министарством уговорена је изградња
Центра за промоцију науке на процењени износ од ЕУР
65 милиона. У оквиру процењене вредности пројекта
укључена је и комунална инфраструктура за цео Блок
39, као и укупна опрема за потребе функционисање
Центра. До сада су сачињене студије терена где ће бити
изграђен нови Центар, организован је и спроведен
међународни конкурс за избор идејног пројекта,
потписан је Уговор за пројектовање Центра са
победником међународног конкурса и набављен део
опреме за тренутно функционисање Центра за
промоцију науке.
Хемијског Радови на санацији факултета су у току.

Центар за промоцију науке Блок 39, Нови
Београд

Санација темеља објекта
факултета (бивши ПМФ)
Центар за матичне ћелије и доградња
зграде
Медицинског
факултета
Крагујевцу
Станови за младе истраживаче Блок 32
Нови Београд

Истраживачка станица Петница

Одустало се од првобитно планираног пројекта као
неадекватног па се очекује потписивање новог
Уговора. Нови пројекат би требало да има око 10.000м2
и процењене вредности од ЕУР 10 милиона.
Спроведена је јавна набавка за избор извођача радова и
потписан уговор са извођечем, завршени су припремни
радови на терену и очекује се ускоро дозвола за
извођење главних радова.
Извођење радова се приводи крају, а у току су
поступци набавке опреме за ИС Петница.

Капитална опрема
Поред јачања кадровског потенцијала, за јачање научне базе свакако је најважнији
програм набавке капиталне опреме. Посао је поверен комисији коју је именовало
Министарство. Комисија је обавила посао доделе средстава за набавку опреме. Није
начињена детаљнија анализа о расподели по областима, институцијама, регионима и
приоритетима, што је било непходно урадити.
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Опрема је према вредности подељена у три категорије: опрема скупља од 100.000 ЕУР,
између 30.000 и 100.000 ЕУР и опрема јефтинија од 30.000 ЕУР. Најпре је започета
набавка прве категорије опреме a набавке се прате кроз ЈУП портал.
Опрема скупља од 100.000 ЕУР:
Укупан број комада: 89, укупне вредности 18 милиона ЕУР.
Набавка ове категорије опреме се врши путем директног преговарачког поступка, да би
руководиоци пројеката могли што директније да одлучују коју опрему хоће да набаве.
Сваки уређај се купује кроз посебан тендер, тендерска комисија се формира за сваки
уређај појединачно, и руководилац пројекта за који се уређај набавља је увек члан
тендерске комисије.
- У фази отварања коначних понуда је 11 набавки што значи да је процедура спроведена
до краја и чека се потписивање уговора.
- У фази прикупљања финалних понуда је шест набавки.
- У фази прегледаних прелиминарних понуда је пет набавки.
- Послат захтев за слање прелиминарних понуда: 46 набавки.
- У фази усаглашавања тендерске документације је 21 набавка.
Листа расподеле опреме по пројектима:
Пројекти ИИИ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

X-ray diffraction and SAXS PANalytical EMPYREAN
(III45020),
High-Resolution Microarray Scanner System
(III41026),
7900HT Fast Real-Time PCR System
(III41004 ),
Elastic backscatter Lidar system with depolarization
(III43007),
Single Column Testing Systems with Temperature Controlled Bath
(III46010),
An integrated system for distributed data access, data backup and long-term data archiving of complete
information systems at the Mathematical Institute
(III44006),
ProLiant BL465c G7
(III42004),
Video microscopy system with high time resolution
(III41005),
System for electric, ferroelectric and multiferroic measurements on nanostructures and bulk ceramic samples
(III45007),
Температурно програмирана десорпција, редукција и оксидација са пулсном хемисорпцијом, модел
TPDRO 1100
(III45001).
EPR spectrometer
(III41005).
Flow cytometer with high-speed sorting system and Automated Cell Deposition Unit (III41025),
Illumina Array iScan Platform
(III41028),
DFS High Resolution GC/MS
(III46009),
FTIR 6200 Spectrometer integrated with IRT-5000 Infrared Microscope
(III41006 ),
Micro-Oxymax Multiple Sensor O2/CO2 10 Chamber System
(III43004),
Inductively Couple Plasma-Mass Spectrometer
(III43005),
UHV elipsometer
(III45005),
MOKE - m
(III45005),
HPLC-ICP-MS speciation system
(III43009),
RegA 9050 Regenerative Amplifier
(III45010),
SYSTEM3 SAXS
(III45012),
Optical Interferometric Profiler
(III45016),
Sputtering Systems
(III45019 ),
Twin-screw extruder BTSK
(III46005),
Upgrade of the existing IBM cluster with xBladeCenter HS22 with 16 x Blade AT Servers and management
node
(III44006),
R&S ESCI7 EMI Test Receiver
(III44009),
R&S ZVAVector Network Analyzers
(III44009),
Simultaneous TG-DSC-DTA-STA 409 CD
(III45004),
Dynatek Dalta SVP Stent tester
(III41007),
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31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Intravascular Stent/Graft Testing System
(III41007).
Ultrasound VIVID 7
(III41022),
Cardiovascular Angiography
(III41022),
Liquid chromatography (LC), 1200SL series, with diode array detector (DAD) and mass spectrometer (MS)
PulseForge Tool (TR32016), D-T neutron generator
(III43002 ),
MicroCT
(III45005),
AB SPEX TOF TOF
(III45005),
Nano ESCA
(III45005),
Cell Cut Plus(III41013), laser capture microdissector
(III41021),
Multidisciplinary motion capture system
(III44008),
EMC3 Anechoic Chamber
(III44009),
GLOVEBOX SYSTEM WITH INTEGRATED EVAPORATION SYSTEM MB-EVAP (III45003),

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Contour GT-K1
(ON172019),
ICP- MS
(ON172030),
ABI 3500 Genetic Analyzer capillary electrophoresis system
(ON175090),
Basic broadband confocal microscopy system-Leica TCS SP5 II Basic VIS system
(ON173054).
Mass spectrometer for determination of isotopic composition (IRMS)
(ON172017),
EDXRFA: XGT-7000 XRF microscope
(ON176006),
ACQUITY Tandem Quadrupole Detector (ТQД) for UPLC upgrade
(ON172023),
NMR System, 500 Mhz
(ON172061),
AG2 Rheometer
(ON172062),
Laser scannning confocal mycroscope
(ON173008),
Extra - low background Gamma Spectoscopy System based on NIM electronic modules (ON171018),
High Current Ion Implanter, Danfysik - model 1090, 200kV
(ON171023),
Multifunctional XRD, Empyrean
(ON171035),
Mass and Energy Analyser for Plasma Diagnostics
(ON171037),
Superconducting Fourier NMR Spectrometer AVANCE III, 400 MHz Nanobay
(ON172006),
GC MS/MS 7890/7000
(ON172047),
Flow cytometer with a sorting module
(ON173013),
UHPLC 1290 Infinity
(ON173024),
Spectrofluorimeter and Phosphorimeter with NIR T channel and TCSPC measurement (ON173017),
Semi preparative HPLC system with DAD and MS detectors
(ON173021),
Microscope Zeiss Axio Imager Z1
(ON173046),
Cluster computer built from IBM iDataPlex components
(ON174028),
GS Junior Complete 454 Sequencing System
(ON175024),
WDS- Wavelength dispersive spectrometer
(ON176016),
X-ray powder diffractometer
(ON176016),
HPLC/MS/MS
(ON176018),
Upgrade of SCL PARADOX cluster
(ON171017),
MS/MS DETECTOR FOR HPLC
(ON172052),
Microscope LeicaDM6000 M ili slican
(ON176006),
Robotictelescope "Milankovic"
(ON176021),
High-definition sonar for inspection and identification of objects underwater
(ON173045).

Пројекти ОИ:

Пројекти ТР:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

LCQ Fleet Ion Trap LC/MSn liquid chromatography mass spectrometry
(TR33034),
R&S SFE100 Test Transmitter
(TR32014),
MIllimeter-Wave Network Analyzer N5250C
(TR32024),
MTS Landmark Servohydraulic Test System with370.10 Load Frame and FlexTest 40 (TR32036),
Desktop Scanning Electron Microscope – Phenom
(TR35021),
Nanoindenter with a Micro Scratch Test module – CSM
(TR35021),
Servohydraulic Test Systems
(TR36050),
HITS-P10 HIGH SPEED PUNCTURE IMPACT TESTING MACHINE
(TR34011),
TOC-CRDS Isotopic Carbon Analyzer
(TR37014),
Liquid chromatography (LC), 1200SL series, with diode array detector (DAD) and mass spectrometer (MS)
(TR31055),
11. OTN 10/40/43Gbps Optical Network Tester
(TR32007),
12. Clean-room facillity
(TR32008),
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13. MOBIL LABORATORY FOR BIOSYSTEM ENGINEERING
(TR35043),
14. STEREO HIGH FRAME RATE (TIME-RESOLVED) PIV SYSTEM
(TR35046),
15. GLOVEBOX SYSTEM WITH INTEGRATED EVAPORATION SYSTEM MB-EVAP (III45003),

Опрема вредности од 30.000 ЕУР до 100.000 ЕУР:
Укупан број захтева: 349 укупне вредности 17.553.801 евра.
Ова група опреме ће се набављати кроз отворени тендерски поступак. Објава тендера је
планирана за јун, евалуација понуда би била у јулу, а потписивање уговора током августа.
Опрема вредности испод 30.000 ЕУР:
Наведена опрема у делу који се односи на рачунаре је већ набављена, путем недавно
завршеног тендера за набавку рачунара, на коме је за добављача изабран Fujitsu Siemens.
Набавка осталих уређаја из ове групе је предвиђена након завршетка набавке претходних
категорија опреме.
Набавком опреме обухваћене су и приватне фирме, од којих неке у моменту
конкурсања нису биле акредитоване као НИО, па би доделу опреме таквим
фирмама имало смисла преиспитати.
Потрошни материјал
У периоду од 15.07. до 31.10.2011. године наручено је 33.538 различитих артикала у
процењеној вредности од 593,211,329.06 динара. Тренутно су у току четири пројекта
набавке потрошног материјала - набавка специјализованог софтвера, други редовни
тендер за набавку потрошног материјала, тендер за набавку рачунара наручених путем
специфичних јединица и поновљени тендер за набавку добара за која није било понуђача
на првом тендеру. У плану је да се током јуна покрене тендер за аудио и видео опрему,
као и рачунаре, рачунарске периферије, пратећу опрему, алате и белу технику, чиме би
практично били покривени сви требовани артикли током првог циклуса наручивања.
Највећи број добара је набављен кроз отворени међународни тендер за набавку
потрошног материјала који је покренут 24.11.2011, а отварање понуда је обављено у
периоду од 16-23.01.2012. До данас је испоручено 85 одсто артикала. За део артикала који
нису понуђени на овом тендеру, расписан је нови тендер, по скраћеној процедури. Тендер
је расписан средином марта, понуде су отворене 12. и 13. априла, а испорука се очекује у
наредних месец дана. Путем ова два тендера биће добављено укупно 23850 артикала.
Табела 3.10. Покренуте набавке из првог циклуса наручивања
Назив набавке
Број
артикала
Набавка специјализованог софтвера
167
1

Вредност (ЕУР)

Реализовано

137.000,00

75%

2

Тендер за набавку потрошног материјала

24339

3.605.377,70

85%

3

Тендер за набавку рачунара наручених
путем специфичних јединица

1749

1.429.085,00

34%

4

Поновљени тендер за набавку добара за
која нисмо имали понуђача

2800

680.000,00

у току, понуђено 1894
артикла

5

Набавка добара које је немогуће
систематизовати у тендерске лотове путем
малих набавки

1494

950.000,00

у току, плаћено око
50 артикала
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Тендер за набавку рачунара наручених путем специфичних јединица покренут је током
децембра 2011, а отварање је било 12. марта. Испорука 1749 рачунара је у току.
Специфични артикли као што су софтвер и добра која није било могуће добавити путем
тендера, набављају се кроз процедуре малих набавки.
Од 31.10.2011. године до краја марта 2012. требовано је мање од 4000 артикала те је зато
донета одлука да се следећи тендер покрене мало касније него што је првобитно
планирано. Такође, било је потребно видети како ће се ствари развијати са текућим
тендерима и да ли је потребно мењати нешто у већ осмишљеном систему. Други циклус
наручивања завршен. Наручено је 11840 артикала у процењеној вредности од
279,904,823.11 РСД. У припреми је тендер за набавку ових добара. У плану је и да се
током јесени још једном систематизују наручена добра и покрену процедуре набавке до
краја године.
Имајући у виду тешкоће везане за реализацију директних материјалних трошкова, важно је
најхитније обезбедити реализацију прве фазе набавки и то пре свега кроз ДМТ2 који су
потребни за наставак рада на пројектима од којих су неки доведени у велике проблеме због
кашњења програма набавки.
Центар за нанонауке и други велики центри који су планирани захтевају због значаја
који ће имати и обима улагања у њих потпуну транспарентност приликом њиховог
формирања, веће учешће научне заједнице и максимално коришђење ресурса са којима се
располажс. Научна заједница подржава формирање ових центара у оквирима који ће
најефикасније одговорити изазовима развоја нових технологија али и бити подршка
развоју одређених научних области.
Препорука: Потребно је под хитно формирати тела састављена од водећих домаћих и
иностраних научника из области нанонаука и нанотехнологија и других наука за које се
предвиђају велика улагања из кредита која би пратила развој ових пројеката, њихову
реализацију и о томе обавештавала Владу, стручну и научну јавност. Пожељно је и да се у
то повежу и научне и искуствене квалификације оних који то воде и предлажу.
3.6.11 Фонд за иновациону делатност
Од усвајања Измена и допуна Закона о иновационој делатности у априлу 2010. године,
успостављено је пословање Фонда за иновациону делатност и обезбеђена су финансијска
средстава за покретање програма финансирања развојаино иновативних компанија. Након
више од годину дана преговора са Европском комисијом и Светском банком, 5. децембра
2011. године покренут је Пројекат подршке иновацијама у Србији. Овај пројекат, у
вредностиод € 8.4 милиона, финансира се кроз претприступне фондове Европске уније
(ИПА) за Србију за 2011. годину и спроводи се у сарадњи са Светском банком. Циљеви
овог пројекта су стварање иновативног предузетништва, стварање и унапређење
иновационог система у Србији и допринос побољшању опште свести о улози технолошког
развоја и иновација у привреди. Активности пројекта укључују изградњу капацитета
Фонда за иновациону делатност, припрему и имплементацију финансијских инструмената
за подршку иновативним компанијама и пружање техничке помоћи одабраним научним
институтима.
У оквиру друге компоненте Пројекта, Фонд је 5. децембра 2011. године отворио први јавни
позив за финансирање иновативних компанија у оквиру Програма раног развоја. Овај
програм даје подршку у износу до 80,000 евра и до 85% вредности пројекта за пројекте у
трајању од годину дана чији су носиоци иновативне српске компаније старе до две године.
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До рока који је био 31. јануар 2012. године пријавило се 58 компанија док је 43 успешно
попунило пријаву пројекта. Сви пројекти прошли су међународну рецензију а независна
експертска комисија је одабрала 11 пројеката за финансирање, у укупној вредности од
820,000 евра. Ових 11 компанија (www.innovationfund.rs) су предложиле пројекте у
областима материјала, машинства, развоја софтвера, медицинских уређаја, грађевинарства
и других области, а компаније су лоциране у Београду, Новом Саду, Панчеву, Старој
Пазови, Крагујевцу, Трстенику и Тополи.
У међувремену, Фонд је расписао и први јавни позив за Програм суфинансирања
иновација којим се обезбеђује до 300,000 евра и до 70% вредности пројекта за иновативне
компаније са циљем да им помогне да развију своје истраживачко развојне активности, да
успоставе сарадњу са стратешким партнерима из приватног и научноистраживачког
сектора као и да пласирају своје иновације на тржиште.
Оба програма финансирања заснована су на принципима добре међународне праксе и
примерима сличних програма у свету тако да стимулишу учешће приватног сектора у
истраживању и развојзаснован на знању као и стварање нове интелектуалне својине и тиме
стварају услове не само за развој конкурентих производа и услуга који треба до допринесу
економском расту и запошљавању високообразованих стручњака.
Поред овог пројекта, Фондје у 2011. години активно радиона припреми Програма за развој
предузећа и иновације Западног Балкана (Western Balkan Enterprise Development and
Innovation Facility) у почетном износу од 140 милиона евра чије финансирање је одобрено
на састанку Надзорног одбора Инвестиционог оквиразаЗападниБалкан, 7. децембра 2011.
године, у Луксембургу. Програ мза развој предузећа и иновације Западног Балкана је, у
име корисника, предложила Република Србија, а у име финансијских институција
Европски Инвестициони Фонд (European Investment Fund) и Европска банка за обнову и
развој (European Bank for Reconstruction and Development). Циљеви овог Програма су да се
успоставе три комплементарнa механизма финансијске подршке малим и средњим
предузећима - МСП: фонд за иновативна предузећа (venture capital fund), фонд за развој
предузећа (expansion equity fund), гаранцијска линија за кредитирања.Ови финансијски
инструменти биће праћени техничком подршком у реформи регулативе потребне за
успостављање тржишта ризичног капитала у региону и имплементацији политика подршке
високотехнолошким компанијама. .
Законом о буџету Републике Србије за 2012. годину обезбеђена су средства за део
контрибуције Републике Србије у овом програму, а Фонд за иновациону делатност је
дефинисан као надлежна институција за реализацију овог Програма у РепублициСрбији.
Почетак имплементације очекује се крајем 2012. године.
Поред активности Фонда, у протеклом периоду приметан је и пораст активности у домену
унапређивања процеса трансфера технологије, заштите интелектуалне својине и подршке
иновацијама уопште. Универзитет у Београду је у новембру 2011. године основао први
Центар за трансфер технологија у Србији, док је Пословно-технолошки инкубатор
техничких факултета у Београду наставио са успешним радом и проширио своју подршку
на нове компаније. На Универзитету у Новом Саду већ дуже време функционише Центар
за интелектуалну својину док је 2011. године основан и инкубатор за подршку старт-ап
компанијама. На осталим универзитетима у Србији, као и у научним институцијама
постоји жеља за уређењем питања интелектуалне својине и ефикаснијим процесом
трансфера технологија у приватни сектор.
Слабо учешће приватног сектора у процесу истраживања није проблем само у Србији.
Европска комисија је као одговор на овај проблем, али и као дугорочну стратегију раста,
одредила „паметан раст“ као један од три стуба стратегије Европа 2020. На основу ове
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стратегије усвојена је и иницијатива „Иновациона Унија“ која има три основна циља: да
унапреди истраживачку изузетност Европе, да отклони препреке ка иновацијама (високе
трошкове патентирања, фрагментација тржишта и други) и да из корена промени начин на
који приватни и јавни сектор сарађују. Ови циљеви осликани су и у предлогу будућег
оквирног програма „Хоризонт 2020“ који ће наследити Седми оквирни програм и
објединити ресоре науке и иновација у једну целину. У оквируХоризонта 2020, 15% ЕУ
буџетазанаукућебитиусмеренинадиректнофинансирањеразвоја у МСП кроз модел
финансирања заснован на САД моделу (SBIR - Small Business Innovation Research)и на
финансирању ризичног капитала. Спојнауке и иновација, као и директно учешће
приватних компанија на пројектима, омогућиће, помишљењуЕвропске комисије,
најефикаснији пут од знања до тржишта.
У процесу европских интеграција Републике Србије, биће потребно даље усаглашавање
националних приоритета и механизама подршке науци и иновацијама у складу са овим
европским трендовима. Пре свега, Србији је потребан обједиљени стратешки оквир за
науку и иновације. До тада, актуелна Стратегија научног и технолошког развоја за период
од 2010. до 2015. године као један од главних циљева има успостављање националног
иновационог система. У том смислу, у наредном периоду важно је наставити са
програмима финансирања иновативних компанија и обезбедити додатна средства за ову
намену како кроз сарадњу са међународним финансијским институцијама тако из
средстава буџета Републике Србије. Такође је важно подићи капацитет институција које се
баве подршком иновацијама као што су инкубатори и центри за трансфер технологија, и
даље ојачати везе између актера у овом процесу како би се успоставили сви механизми
неопходни за несметан трансфер знања и идеја између научно истраживачке заједнице и
привреде.
3.6.12 Центар за промоцију науке
Центар за промоцију науке (у даљем тексту: Центар) основан је Законом о
научноистраживачкој делатности („Службени гласник Републике Србије“ број 110/05,
50/06 и 18/10), као јавна установа чији је задатакпромоција науке и технологије и научних
и технолошких достигнућа у земљи и свету. Мере које Министарство спроводи, кроз
Програм промоције и популаризације науке, су:
- подршка реализацији активности научноистраживачких организација и
научних друштава;
- подршка организовању Фестивала науке у Београду, Новом Саду и Нишу;
- штампање публикација;
- промоција науке у основним и средњим школама;
- подршка музеју науке и технике,
- промоција науке путем медија (електронских и штампаних).
Центар је у првој години рада окупио широку мрежу сарадника из целе Србије. Бројни
научници, популаризатори науке, новинари, професори, учитељи и ентузијасти који се
баве промоцијом и популаризацијом науке учествовали у активностима које је Центар
организовао или подржао. Центар је успоставио везу са најугледнијим научним
установама у Србији, у конкретним акцијама, као и кроз уговоре о дугорочној сарадњи.
Посебно је драгоцена сарадња са САНУ-ом, као кровном установом српске науке, али је
свакако врло важна и сарадња са Универзитетом у Београду, са Институтом за
физику,Математичким институтом, Технолошко-металуршким факултетом, Факултетом за
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физику, Хемијским факултетом, Филозофским факултетом, Друштвом хемичара Србије,
ИНН „Винча“, Институтом за генетичка истраживања и многим другим.
Центар се, такође, укључио у европску мрежу сродних организација и постао члан
ЕSCITE-a (Европска мрежа научних центара и музеја) и ЕUSEA (Европска асоцијација
манифестација у области научне комуникације). Представници Центра су активни и у
Оквирном програму 7 Европске уније, као део програмског комитета за активности у
области ”Наука у друштву”, преко којих је успостављена изузетна сарадња и учешћеу два
међународна пројекта, са институцијама из Немачке, Италије и Велике Британије.
Центар се повезао и са медијима, отпочео издавачку делатност, испровео, у сарадњи са
Филозофским факултетом Универзитета у Београду, истраживањео перцепцији науке међу
грађанима, као значајну основу за своје програмске активности.
По основу расписаног јавног позива за суфнинансирање активности научних и
научностручних друштава, удружења и других организација које су у функцији
унапређивања научноистраживачког рада, промоције и популаризације науке и технике,
Центар је у 2011. години суфинансирао 33 пројекта промоције и популаризације науке.
Пројекти су обухватили велики број научних дисциплина, природне и друштвене науке,
при чему је осигурана и равномерна географска покривеност. Из листе активности које је
Центар имао током 2011. године (Табела 3.11. ) очигледно је да је већ у првој години свог
постојања Центар оправдао мисију која му је поверена.
У наредном периоду, потребно је обезбедити додатну мрежу сарадника у научним
институцијама, али и већи број волонтера широм земље, будући да, уз раст интересовања
за популаризацију науке, активности Центра и институција са којима сарађује на овом
послу постају све интензивније. У циљу информисања јавности и промовисања науке и
самих научних радника, Центар ће посебну пажњу посветити представљању међународних
пројеката у којима учествују наши научни радници и истраживачи, посебно у правцу
представљања више од 50 пројеката у којима су наши научници координатори
међународних конзорцијума.
Табела 3.11. Активности Центра за промоцију науке
активности центра
„Свемирска авантура“
Обележавање националног Дана науке
Изложба „Геометрија око нас“
Научни камп „Дани открића“
Европски пројекат „Ноћ истраживача“
Излагање научних издања на Међународном
сајму књига
7. Обука за ”научни баскинг”
8. Обележавање Међународног дана науке за
мир и развој
9. Фестивал „Физика уживо“
10. Обележавање”Сто година Београдске школе
физиологије”
11. Фестивали науке широм Србије
12. Књиге на поклон
13.Интерактивна радионица ”3D фигура
винчанског човека”
1.
2.
3.
4.
5.
6.

14. Јавни позив за пројекте промоције и
популаризације науке у 2012. години
15. Сајт (cpn.rs)и научно-популарни портал
(elementarium.rs)
16. Путујући Центар за промоцију науке – Брод
”Аргус” и Научни камион
17. Сарадња са медијима
18. Програм М3
19. Мрежа промотера науке и сарадња са
образовним институцијама
20. ”Лабораторија славних”
21. Наука изблиза
22. Мастерклас са ЦЕРН-ом
23. ”Недеља свести о мозгу”
24. Радионице из андрагогије, педагогије,
психологије, археологије и антропологије
25. Жене хемичарке под Сунчевим ветром
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Најзад, у складу са правцима дефинисаним Стратегијом научног и технолошког развоја
Србије за период 2010. до 2015. године, потребно је континуирано радити на информињу
најшире јавности, али и доносилаца важних друштвених одлука, о резултатима пројеката
финансираним од стране Министарства просвете и науке и њиховом доприносу
остваривању зацртаног циља – трансформисања Србије у економију знања.
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3.7 ФИНАНСИРАЊЕ
Табела 3. 12. Финансирање програма у 2011. години и план за 2012. годину
2011.година

Финансијски
план 2012

ПРОГРАМ ОСНОВНИХ ИСТРАЖИВАЊА -УКУПНО

3,647,353,764

3,890,656,000

Рад истраживача из Програма основних истраживања

3,428,519,667

3,666,800,000

218,834,097

223,856,000

ПРОГРАМ ИСТРАЖИВАЊА У ОБЛАСТИ
ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА - УКУПНО

2,299,763,435

2,416,210,000

Рад истраживача из Програма технолошког развоја

2,149,524,953

2,264,808,000

Програми

Директни материјални трошкови из Програма основних
истраживања*

Директни материјални трошкови из Програма технолошког
развоја*
ПРОГРАМ СУФИНАНСИРАЊА ИНТЕГРАЛНИХ И
ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИХ ИСТРАЖИВАЊА УКУПНО
Рад истраживача из Програма интегралних и
интердисциплинарних истраживања

150,238,482

151,402,000

2,129,266,155

2,488,635,000

1,965,495,165

2,306,135,000

Директни материјални трошкови из Програма интегралних
и интердисциплинарних истраживања*

163,770,990

182,500,000

1,086,044,414

1,230,000,000

10,306,400

216,000,000

787,524,881

1,016,483,000

ПРОГРАМ УСАВРШАВАЊА КАДРОВА ЗА
НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ РАД

725,933,120

670,612,000

ЈЕДИНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА -ЈУП,
ПРОМОЦИЈА НАУКЕ, ИНОВАЦИОНИ ФОНД

233,000,000

354,528,000

Директни материјални трошкови - режија за ОИ, ТР,
ИИИ
ПРОГРАМ ТРАНСФЕРА ЗНАЊА И ТЕХНОЛОГИЈА И
ПОДСТИЦАЊА ПРИМЕНЕ РЕЗУЛТАТА
НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА
ПРОГРАМ МЕЂУНАРОДНЕ НАУЧНЕ САРАДЊЕ ОД
ЗНАЧАЈА ЗА РЕПУБЛИКУ

10,919,192,169 12,283,124,000

УКУПНО ПО НАВЕДЕНИМ ПРОГРАМИМА

* За две године (2011 и 2012) предвиђена је исплата од 2 милијарде динара за директне
материјалне трошкове, дела из кредита, с тим што исплата од 1 милијарде динара за 2011.
касни једну годину!?
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4. ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ НАУКЕ У СРБИЈИ У 2012. ГОДИНИ, СА ПРЕДЛОЗИМА И
СУГЕСТИЈАМА ЗА НАРЕДНУ ГОДИНУ
4.1 Оцена стања двогодишње имплементација стратегије
4.2 Предлози мера и сугестије за наредни период
4.3 Анализа остварених резултата током двогодишње реализације пројектног
циклуса 2011-2014.
4.4 Иновациона делатност
4.5 Међународна научна сарадња
4.6 Унапређење капацитета људских ресурса
4.7 Институције и тела која се старају о науци
4.8 Финансирање у 2012. години
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4.1 ОЦЕНА СТАЊА ДВОГОДИШЊЕ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА СТРАТЕГИЈЕ
Наука у Србији у 2012. години се може укратко представити следећим чињеницама:
1. Настављена је реализација програма који су дефинисани Законом и Стратегијом.
Припремљен је Акциони план за реализацију Стратегије којим су предвиђене специфичне
мере, активности, индикатори, рокови, надлежне институције, као и извори финансирања
за спровођење предвиђених мера и активности.
2. Издвајања из буџета за науку у 2012. години су била 0.36% БДП и само су незнатно
увећана у односу на у 2011. годину (0.35% БДП) и знатно су нижа од средстава која су
предвиђена Стратегијом научног и технолошког развоја, где је планирано да издвајања
буду на нивоу од 0.60% БДП.
3. Проценат учешћа буџетских и кредитних средстава у БДП за 2012. годину су била на нивоу
од 0.5%.
4. На основу глобалног рангирања истраживања које обавља часопис: SCImago
Journal&Country Rank Србија заузима 48. место у свету. Универзитет у Београду је у
2012. доспео на Шангајску листу, чиме се уврстио међу пет стотина најпрестижнијих
универзитета у свету.
5. У односу на почетак реализације пројектног циклуса порастао је број научних радова
публикованих у међународним и домаћим часописима. У 2012. години објављено је 740
радова на милион становника или 0.6 радова по једном „full time“ финансираном
истраживачу (WEB Sci), што је у нивоу развијенијих земаља ЕУ.
6. Извршена је анализа остварених резултата током двогодишње реализације пројектног
циклуса 2011-2014: Основних истраживања, Технолошког развоја и Интегралних
интердисциплинарних истраживања. Од укупно 784 финансирана пројекта, 7% није
задовољило критеријуме које је препоручио Национални савет за научни и технолошки
развој.
7. У протекле две године реализације пројеката докторске дисертације је одбранило 1055
истраживача ангажованих на пројектима, што чини 0.14 нових доктора наука на 1000
становника. Током 2012. године мали број нових студената докторских студија (свега 258)
је укључено у пројекте. Још увек није уведен системски начин за финансирање докторских
студија и студената докторских студија.
8. Иновационе активности су реализоване кроз: 1. Фонд за иновациону делатност, 20
пројеката у Програму раног развоја и пет пројеката у Програму суфинансирања иновација и
2. 98 пројеката који су финансирани преко Министарства за просвету, науку и технолошки
развој.
9. У 2012. је пријављено 266 патената (од чега 75 чине мали патенти), а признато је укупно
140 патената, од чега 61 чине мали патенти. Патентна делатност наших
научноистраживачких институција је још увек на релативно ниском нивоу. Очекује се да ће
низ стимулативних мера и акција које су предузете, у наредном периоду довести до
значајног побољшања у овој области.
10. Међународна сарадња током 2012. године се одвијала кроз 143 билатерална пројекта, 118
ФП7 пројеката и 153 пројекта која реализује САНУ. Закључен је уговор са CERN-ом, чиме
је Србија постала придружени члан ове организације.
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11. Интензивна међународна сарадња се одвијала кроз WBC-INCO.NET-Co-ordination of
Research Policies with the Western Balkan Countries. Треба нагласити и улогу Србије у
изради Стратегије западнобалканских земаља за истраживање, иновације и развој (Regional
R&D Strategy for Inovation in the Western Balkans).
12. У области унапређења капацитета људских ресурса подршка коју су истраживачи
остварили кроз додатно финансирање у 2012. години је била значајно мања него у 2011.
години. Редукован је у значајној мери обим финансирања часописа, монографија, научних
скупова, учешћа на скуповима у иностранству и финансирања студијских боравака.
13. Јединица за управљање пројектима ЈУП „Истраживање и развој“ је наставила реализацију
низа програма и пројеката који су јој поверени, а у фази завршетка су следећи објекти:
Природњачки центар Свилајнац, Научнотехнолошки парк Звездара, Научнотехнолошки
парк Нови Сад фаза I и Централна зграда Универзитета у Новом Саду. Реализује се набавка
капиталне опреме укупне вредности 18 милиона евра. Реализована је набавка дела
потрошног материјала, софтвера и рачунарске опреме.
14. Центар за промоцију науке је у 2011. години суфинансирао 88 пројеката промоције и
популаризације науке и остварио је медијску промоцију науке кроз низ акција које је
реализовао.
15. Током 2011. године нису предузете никакве акције у циљу функционалне или
организационе интеграције ни на универзитетима ни у институтима. Број и организациона
структура НИО су остали непромењени.
16. Интензивно се радило на изменама правилника који су дефинисани Законом, а очекује се да
ће ови документи, након дискусија, бити у скорије време усвојени.
17. У погледу укључивања наше научне дијаспоре у научноистраживачке и развојне
делатности учињено је веома мало – није донета ниједна системска мера која би довела до
бољитка у овој области.
4.2 ПРЕДЛОЗИ МЕРА И СУГЕСТИЈЕ ЗА НАРЕДНИ ПЕРИОД
Научнотехнолошки напредак земље је предуслов за бржи привредни развој, отварање нових
радних места, пораст стопе запошљавања и општи друштвени развој.
Кроз реализацију текућих истраживања и уз повећани обим међународне сарадње, очекује се
даље унапређење научноистраживачког рада и иновативне делатности. Овоме ће допринети и
више значајних инфраструктурних пројеката чија је реализација у току.
1. Неопходно је да Влада Републике Србије у што краћем времену усвоји Акциони план за
реализацију Стратегије научнотехнолошког развоја.
2. Технолошки развој и иновациона делатност захтевају искусне истраживаче и развијену
материјалну базу, зато је неопходно да националне приоритете у домену науке и
технолошког развоја прати константно повећање издвајања из буџета, које би до 2015.
године достило планирану вредност од 1.05% БДП. Да би се овај ниво улагања
остварио потребно је да средства за 2013. годину достигну минимално 0.75 % БДП. Мања
улагања у научни и технолошки развој ће угрозити не само реализацију започетих
програма и пројеката, већ ће и значајно успорити општи друштвени развој.
3. Потребно је обезбедити и унапредити спровођење и праћење акционих планова и
националних циљева,посебно по питању улагања и мобилности истраживача.
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4. Интензивирање међународне сарадње и међународних пројеката је један од
најважнијих приоритета за наредни период, јер се тако јача међународна конкурентност
наше науке и расте општи ниво научних и технолошких компетенција. У том циљу
неопходно је спровести све акције и мере како би се наша земља у догледно време
укључила у ХОРИЗОНТ 2020, чија ће реализација почети 1. 1. 2014. године.
5. Непрекидно спроводити акције и активности везане за иновације и патенте као циљне
резултате финансираних истраживања – у том смислу предузети потребне кораке у
припреми Националне стратегије истраживања за иновације 2015-2020, плана националне
истраживачке инфраструктуре и других докумената.
6. У наредном периоду посебну пажњу посветити даљем унапређењу квалитета
научноистраживачког рада, кроз стимулативне мере објављивања у истакнутим
међународним часописима и увођење одређених рестрикција за публиковање у
часописима који не достижу одговарајући квалитет.
7. У највећој могућој мери убрзати процесе набавке опреме како би иста могла да буде
стављена у погон током истраживања пројектног циклуса 2011-2014.
8. Наставити у највећој могућој мери све облике подршке талентованим и даровитим
студентима.
9. Финансијску подршку младима за усавршавање у иностранству је неопходно повезати
искључиво са Министарством које се бави високим образовањем и науком, јер ће се
средства на тај начин најрационалније користити. Прекинути праксу да се овим
пословима бави више министарстава без међусобне координације.
10. Обезбедити да се набавка научне и стручне литературе из иностранства и приступ
електронским научним и стручним базама података, која се реализује са Народном
библиотеком Србије, одвијају несметано.
11. Побољшати међународну видљивост наших научника кроз учешће на састанцима
различитих комитета, међународних асоцијација и подршку за уводна предавања на
значајним скуповима.
12. Проширити активности повезане са CERN-ом, дајући конкретне задатке формираној
комисији, повећати број укључених истраживача, нарочито докторанада, уз посебну
пажњу која обухвата укључивање наших предузећа.
13. У што краћем времену усвојити измене постојећих правилника који се односе на
акредитацију НИО, вредновање истраживачког рада, формирање центара изврсности.
Неопходно је унапредити категоризацију домаћих часописа и одредити критеријуме за
финансирање објављивања монографских дела.
14. Треба вратити титулу заслужног научника, аналогну професору емеритусу. Проблем
ангажовања научника (који су научно активни) и после пензионисања треба размотрити
целовито и обезбедити аналогне институције у свим сегментима наше науке.
15. Потребна је подршка за значајније укључивање искусних афирмисаних истраживача
из научне дијаспоре у истраживачке и развојне програме. Препоручује се да се развију
мере које ће дугорочно решавати ове проблеме, као и укључивање у све међународне
програме и акције које ће ове активности подржати.
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16. Уз заједничко ангажовање универзитета и Министарства хитно системски решити питање
ефикасног признавања диплома стечених на иностраним универзитетеима јер је то једна
од препрека за повратак наших, нарочито младих, истраживача из иностранства.
17. Неопходно је извршити усклађивање Закона о високом образовању са Законом о
научноистраживачком раду.
18. Ради ефикаснијег рада и руковођења системом редефинисати број матичних одбора,
смањујући њихов број.
19. Потребно је под хитно формирати тела састављена од водећих домаћих и иностраних
научника из области нанонаука и нанотехнологија и других наука (за које се предвиђају
велика улагања из кредита) која би пратила развој ових пројеката, њихову реализацију и о
томе обавештавала Владу, стручну и научну јавност. Пожељно је и да се у то укључе и
научне и искуствене квалификације оних који то воде и предлажу. И даље недостаје Мапа
пута за истраживачке инфраструктуре (Research Infrastructure Roadmap) која је у складу
са Европским стратешким форумом за истраживачку инфраструктуру.
4.3 АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ РЕЗУЛТАТА ТОКОМ ДВОГОДИШЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ПРОЈЕКТНОГ ЦИКЛУСА 2011-2014.
Стратегија научног и технолошког развоја усвојена је 2010. године и од тада се спроводи
већина програма и акција које Стратегија предвиђа. Национални савет за науку и
технолошки развој је 2012. дао позитивно мишљење на припремљен текст Акционог плана
за спровођење Стратегије. Очекује се да Влада током 2013. године усвоји Акциони план.
Према приоритетима који су утврђени Стратегијом, 2011. године је започета реализација
новог пројектног циклуса у оквиру програма: Основна истраживања, Технолошки развој и
Интегрална интердисциплинарна истраживања у приоритетним областима, и након
двогодишње реализације пројеката, сви финансирани пројекти су поднели извештаје о
постигнутим резултатима за период 2011-2012. година.
Табела 4.1. Укупан број публикација 1. 1. 2011 – 31. 12. 2012, WEB Sci (Sci. Cit. Index Expanded;
Social Sci. Cit. Index; Arts&Humanities Cit. Index; Conference Proceedings Cit. Index, Conference
Proeeding Cit. Index- Solial Sci.& Humanities)

врста публикације
радови
1.
кратак конференцијски апстракт
2.
рад са конференције
3.
ревијални рад
4.
уређивачки материјал
5.
писма
6.
приказ књига
7.
поглавље у књигама
8.
библиографије
9.
новости
10.
укупно
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број
9768
1185
612
296
127
102
27
1
9
18
12031

Истраживачи ангажовани на пројектима Министарства су у претходних неколико година
остварили видан раст у погледу продукције научних публикација које су реферисане у
релевантним базама података преко којих се прати научна продуктивност: ISI Web of
Science, Science Citation Index, Scopus, Pub Med, Medline. Тренд је настављен и у 2012.
години, у којој је број радова премашио пет хиљада. Укупан број публикација остварен
током две године реализације пројеката је приказан у табели 4.1.
Број радова у 2011. години је износио 4412, да би се у 2012. години попео на 5356, што
чини повећање од 21%. Добијени резултати су публиковани у и међународним и домаћим
(који се налазе на SCI листи) часописима. Према WEB Sci, током 2012. године публиковано
је 740 радова на милион становника, чиме су истраживачи у Србији достигли резултате
који се постижу у низу развијенијих земаља ЕУ. Однос броја финансираних истраживач
месеци и броја публикованих радова је 21.7, што значи да истраживачи утроше просечно
око 22 месеца да публикују један рад.
4.3.1 Положај научноистраживачке делатности на међународним ранг-листама
Истраживачки развојни и иновациони потенцијал неке земље је у непосредној зависности
од броја истраживача, квалитета и резултата истраживања и истраживачке
инфраструктуре. Оцену стања науке у Србији је потребно ставити у општи контекст у коме
се земља налази, сагледати међународну видљивост остварених резултата и ниво средстава
која се улажу у науку и истраживање. За тренутну анализу стања је од интереса
размотрити позиционирање наше науке кроз неколико глобалних индексних база.
1. На основу глобалног рангирања истраживања које обавља часопис SCImago
Journal&Country Rank Србија заузима 48, а у неким дисциплинама чак и боље место:
математика (42), Енергетика (40), Инжењерство (44), Хемијско инжењерство (44),
Хемија (45). Према подацима који прате рејтинг, а који су приказани на слици 1, види
се да је у односу на 2008. годину број публикација у значајном порасту и да
непрекидно расте удео броја наших публикација у свету и у региону. Број цитата по
објављеном раду је достигао вредност 2,54, а H-индекс има завидну вредност од 53.
Србија остварује повећање свог удела у светској науци и у региону (слике 1б и 1ц).

Слика 4.1. SCImago Journal&Country Rank Србија 2011. а) пораст броја научних радова, б) удео
научних радова из Србије у укупном броју научних радова у свету, ц) удео научних радова из Србије
у укупном броју научних радова у региону земаља источне Европе

2. Један од несумњивих индикатора истраживачких квалитета је увршћивање нашег
најстаријег и највећег универзитета, Универзитета у Београду, међу пет стотина
најпрестижнијих универзитета – Шангајска листа.
3. Србија заузима 96. место у индексној бази GCI - Global Competitiveness Index 2011-12
(прати 142 земље). Укупни индекс компетенције земље формира на основу више од 200
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различитих индикатора. У табели 4.2 је дат преглед неких карактеристичних
индикатора који су посредно или непосредно везани за науку, високо образовање и
технолошки развој.
Табела 4.2. Индекси компетенције (делимичан преглед индикатора) за Србију за 2012. годину (GCI
Global Competitiveness Index 2011-12)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

индекс
глобални индекс компетентности – Србија
високо образовање
квалитет образовног система
квалитет образовања у математици и природним наукама
квалитет образовања
ефикасност у коришћењу талената
„одлив мозгова“
трансфер технологије
заштита интелектуалне својине
капацитет за иновације
број пријављених патената на милион становника
квалитет научних и истраживачких институција
сарадња универзитета и индустрије
расположивост научника и инжењера

2012
95
85
111
60
106
125
141
123
116
120
119
67
99
78

По квалитету истраживачких институција заузимамо 67. место, квалитету образовања у
природним наукама и математици 60. место, расположивости научника и инжењера 78.
место. Међутим, по трансферу технологије: 123. место, броју патената: 119. место,
капацитету за иновације: 120. место, имамо знатно лошији рејтинг, што указује да
постојеће предности у недовољној мери користимо. Током претходних неколико година
под утицајем економске кризе наш рејтинг је у низу параметара опадао. Тако смо са 137.
места по „одливу мозгова“ пали на 141. место – иза нас је још само једна земља.
4.3.2 Истраживачи на финансираним пројектима циклуса 2011-2014.
На пројектима Основних истраживања (ОИ), Технолошког развоја (ТР) и Интегралних
интердисциплинарних истраживања (ИИИ) је током 2012. било финансирано 11.700
истраживача. Финансирана су укупно 109633 истраживач-месеца, што је еквивалентно
броју од 9133 истраживача ангажована у пуном радном времену, „full time“ – истраживача.
У односу на 2011. годину број финансираних истраживач-месеци је незнатно повећан,
свега за 1120 месеци. На слици 4.2. је дата расподела броја истраживач-месеци на
пројектима. Истраживачи из института који су ангажовани на пројектима Министарства су
финансирани са 12, а истраживачи са високошколских установа са осам истраживачмесеци.
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Слика 4.2. Упоредни преглед броја финансираних истраживач-месеци (БИМ) и броја
истраживача на пројектима Основних истраживања (ОИ), Технолошког развоја (ТР) и
Интегралних интердисциплинарних истраживања (ИИИ)

Од укупног броја истраживача чији је научноистраживачки рад финансиран од стране
Министарства 36% чине истраживачи из института и других организација, а 64%
истраживачи са високошколских установа.
Почетак новог пројектног циклуса је пратило значајно повећање броја истраживача. Од
укупног броја истраживача који су финансирани на пројектима више од пет хиљада чине
истраживачи (докторанди) који немају научна звања: студенти докторских студија и лица
која докторате реализују по старом систему. Као што се види из података датих на слици
4.3а, највећи део докторанада је ангажован на пројектима који се реализују у институтима.
Знатан број, више од 1200, ангажован је на два пројекта. Током реализације пројеката
2011-2012. одбрањено је 1055 докторских дисертација, више од две хиљаде је у фази
пријаве или су у фази одобрења теме за израду. Од укупног броја, око 15% студената
докторских студија још увек нема одређеног ментора, иако су многи од њих на трећој
години студија. Истраживачи ангажовани на пројектима у статусу истраживача сарадника,
истраживача приправника, асистената чине око 40% истраживача, а њихов удео у броју
финансираних истраживач-месеци износи чак 54%.

Слика 4.3. а. Преглед броја докторанада; б. Тренутни статус докторанада ангажованих
на пројектима
Реализација докторских студија на универзитетима у Србији је започела 2007/2008.
школске године. На слици 4.4. приказана је расподела броја студената који су ангажовани
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на пројектима, према годинама уписа на докторске студије. Након укључивања значајног
броја младих истраживача (више од 1700) на почетку реализације пројеката пројектног
циклуса 2011-2014, број студената докторских студија који се ангажују на пројектима
опада, пре свега због ограничених материјалних средстава. Као што се види, број
ангажованих студената на пројектима је растао до генерације која је уписана 2010/2011, а
затим опада. Од генерације која је студије уписала 2012/2013. на пројектима је ангажовано
нешто више од двеста педесет студената. Више је него неопходно створити услове да из
сваке генерације студената најбољи студенти добију шансу да буду укључени у
истраживачке пројекте као млади истраживачи. Одлагање доношења целовитог
правилника којим би се регулисало финансирање докторских студија и докторанада може
имати несагледиве последице, па је током ове године од изузетне важности донети и
имплементирати правилник.

Слика 4.4 Расподела студената по годинама уписа на докторске студије;

Неопходно је обезбедити средства, дефинисати правила и критеријуме како би се
талентовани студенти континуално укључивали у финансиране истраживачке пројекте у
броју који не омогућава само просту репродукцију научног кадра, већ повећава
научноистраживачки потенцијал земље. Али је исто толико важно стварати значајнији
потенцијал младих истраживача који своја истраживања везују за пројекте који воде
развоју нових производа и нових технологија.
4.4 ЕВАЛУАЦИЈА ПРОЈЕКАТА ПРОЈЕКТНОГ ЦИКЛУСА 2011-2014.
Велики број публикација и константан раст током више година несумњиво говори у
прилог повећања активности наше науке, али је за потпунију анализу постигнутих
резултата веома важно анализирати те резултате у контексту квалитета и квантититета
публикованих резултата у одређеним часописима. За потпуније сагледавање свеукупности
истраживачких резултата од користи је размотрити расподелу остварених резултата по
различитим областима. Расподела броја радова по областима, (дефинише их WEB Sci) која
је приказана на слици 4.5, показује да је највећи број радова – 7.009 (72%) – публикован у
неколико области: инжењерству, физици, хемији, медицини (општа) и математици. У свим
осталим областима (у класификацији више стотина различитих области), публиковано је
око 28% радова. Највећи број радова је публикован у области инжењерства и основних
наука, а значајну заступљеност имају и неке од приоритетних области дефинисаних
Стратегијом.
Из анализе дате на слици 4.6 се види да је више од 90% радова публиковано у 500
часописа, али и да је чак 19% публиковано у само 10 часописа, што свакако заслужује
детаљнију анализу.
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Значајан пораст броја публикација није у свим областима у довољној мери праћена
побољшањем квалитета публикација. У низу области је највећи број радова публикован у
само неколко часописа. Као што се може видети из података датих на слици 6а. веома
велики број радова је публикован или у домаћим часописима који имају SCI–Index, или у
неколико часописа (црвени стубићи) о којима ће касније бити више речи, а који се по
општој оцени научне јавности тешко могу сврстати у релевантне научне часописе. Једини
часопис у коме је публиковано преко сто радова, а који има изузетан и светски
препознатљив рејтинг, јесте часопис: Phys. Lett. B .

Слика 4.5. Расподела броја радова по областима (десет области са највећим бројем публикација)

Слика 4.6. Расподела броја публикованих радова по часописима: 4а. Број радова публикованих у
десет најфреквентнијих часописа

У двогодишњем трајању финансираних пројеката у знатнијој мери је порасла продукција
радова у домаћим часописима који се налазе на SCI-листи. Укупан број радова који је
објављен у часописима који излазе у Србији, а који се налазе на SCI листи, приказан је у
Табели 4.3, представља 16.5 % свих публикованих радова, што свакако захтева додатну
пажњу и анализу која би се пре свега односила на побољшање квалитета и увођење
стимулативног начина финансирања неких од ових часописа.
Национални савет је стао на становиште да радове који су публиковани у часописима као
што су: HELTHMED, TTM, Metalurgia International, треба преиспитати, јер без обзира на то
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што се налазе на SCI-листи, тешко да се могу сврстати у квалитетне научне часописе:
публиковани радови често немају ни научни ни стручни квалитет, технички су сасвим
необрађени, издавачи су приватна лица (која су често коаутори на радовима из потпуно
различитих области), публиковање радова се наплаћује (више од 500 евра), штампају се
радови из међусобно врло удаљених области. Тако, на пример, часопис Metalurgia
International, иако се декларише као часопис из металургије, публикује радове из
економије, менаџмента, образовања, психологије и многих других области. Часопис
Technics Technologies Education Management (TTM) по дефиницији публикује радове из
свих могућих области, нема података о дану пријема рада и дану када је рад након научне
рецензије прихваћен, тако да постоји вероватноћа да се радови публикују без рецензије. Из
наведених разлога Национални савет је препоручио да матични одбори анализирају
часописе у којима се публикују радови из одговарајућих области и сачине листу
искључених часописа.
Табела 4.3 Домаћи часописи реферисани у Web of Science, са импакт факторима (ИФ) и број
радова публикованих у њима
Бр. Наслов часописа

ИФ

1. Acta Veterinaria - Beograd
2. Applicable Analysis and Discrete Mathematics
3. Archives of Biological Sciences
4. Chemical Industry and Chemical Engineering Quarterly
5. Computer Science and Information Systems
6. Filomat
7. Genetika
8. Hemijska industrija
9. Int Journal of Electrochemical Science
10. Journal of Medical Biochemistry
11. Journal of Mining and Metallurgy: Sec B
12. Journal of the Serbian Chemical Society
13. MATCH-Comm Math Comp Chemistry
14. Nuclear Technology and Radiation Protection
15. Panoeconomicus
16. Psihologija
17. Science of Sintering
18. Srpski arhiv za celokupno lekarstvo
19. Thermal Science
20. Vojnosanitetski pregled
21. Publications de l’Institut Mathematique
22. Зограф
укупно

0.167
0.754
0.360
0.610
0.625
0.421
0.440
0.205
3.729
0.610
1.317
0.879
2.161
1.159
0.396
0.279
0.274
0.190
0.779
0.179
0.000
0.000

број
публикација
2011 , 2012
71
10
206
31
8
17
103
159
24
29
13
140
23
55
10
40
14
204
105
308
18
1588

Од изузетне је важности да на основу анализе квалитета како међународних, тако и
домаћих часописа у наредном периоду матични одбори, Национални савет и
Министарство сачине листе часописа у којима се препоручује публиковање, као и
јединствену листу искључених часописа. Потребно је развити стимулативне механизме
публиковања у часописима који имају висок научни рејтинг (категорије М21 и М22).
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Након две године реализације извршена је евалуација пројеката на основу једноставних
критеријума које је препоручио Национални савет. Препоручено је да се настави
финансирање свих пројеката који су током две године реализације остварили одређене
резултате према критеријумима датим у табели 4.4 сви финансирани пројекти су поднели
извештаје о раду у протеклом периоду и сви су по уговорима били у обавези да у свакој
публикацији дају број пројекта који је финансиран.
На основу поднетих извештаја и резултата који су доступни на Web of Science, извршена је
евалуација свих пројеката, а у овом приказу дати су само збирни резултати везани за сваки
од финансираних програма.
Табела 4.4 Минимални критеријуми за наставак финансирања пројеката
ПРОГРАМ
ОСНОВНА
ИСТРАЖИВАЊА

минимални критеријуми за наставак финансирања
Најмање три резултата из категорије М21, М22 или М23 на 90
финансираних истраживач-месеци у областима: Физика, Хемија,
Биологија, Медицина, Математика, Компјутерске науке и Механика. За
сваких додатних 30 ИМ још по један резултат.
Најмање три резултата из категорије: М11-М15, М21-М24 или М41 на
60 финансираних истраживач-месеци у областима: Историја,
археологија и етнологија, Језик и књижевност, Друштвене науке, и
Географија (гео и астро науке). За сваких додатних 20 ИМ још по један
резултат

ТЕХНОЛОШКИ
РАЗВОЈ

Најмање три резултата из категорије М11-12, М21-М23, М85-90 на 60
финансираних истраживач-месеци. За сваких додатних 20ИМ још по
један резултат.

Истраживања се категоришу у одговарајућем процентном односу
ИНТЕГРАЛНА
ИНТЕРДИСЦИПЛИ истраживач-месеци ангажованих истраживача по принципима Основних
истраживања, односно Технолошког развоја
-НАРНА
ИСТРАЖИВАЊА
(Категорија резултата: Врхунски међународни часопис -М21, Истакнути међународни
часопис -М22, Међународни часопис -М23
M10-20 монографије......

Укупан број резултата који би, према препорученим критеријумима НС, требало да
испуне пројекти, за протекле две године реализације пројеката је 9.144, што је блиско
броју остварених резултата у категоријама М21-23 на Web Sci. Као што се види из
прегледа датих у Табели 4.5, број резултата који су реферисани у извештајима у
категоријама М21-23 знатно премашује овај број, што је последица навођења једног рада у
више пројеката и у мањој мери тога што сви радови још нису приказани на Web Sci.
Области: Историја, археологија, етнологија, Друштвенохуманистичке науке, Језик и
књижевност, Друштвене науке, Унапређење доношења државних одлука и афирмација
националног идентитета су посебно анализиране имајући у виду видљивост ових
истраживања на Web of Science и додатне резултате у домену монографских радова М11
М15, и радова у часописима М24 (укупно 44 часописа) и радова из категорије М41.
Добијени резултати су приказани на сликама 4.7 и 4.8.
Према подацима датим на слици 4.8 далеко највећи број публикација у наведеним
областима припада монографијама. Неопходна је верификација монографских радова од
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стране матичних одбора. Број радова видљив на Web of Science је приближно исти као и
број радова који су публиковани у часописима М24.
Табела 4. 5 Укупан број остварених резултата у периоду 2011-2012. године

опис резултата

број
резултата
9144
Потребан број резултата по препоруци НС
9768
Број резултата у категоријама М21-23 на Web Sci.
Број резултата у категоријама М21-23 на Web Sci. са 5307
назначеним бројевима пројеката
Број резултата у категоријама М21-23 наведених у 21531
извештајима
Број резултата у категоријама М11-15, М24, М41 наведених 2105
у извештајима
Број резултата у категоријама М80-90 наведених у 2214
извештајима
Број резултата у категоријама М21-23, М11-М15, М24, М41 и 27936
М85-90, наведених у извештајима
Број резултата у категоријама М21-23, М11-М15, М24, М41 и 50847
М85-90, М51, М31-33

Слика 4.7 Публикације Social Sci. Cit. Index; Arts&Humanities Cit. Index; Conference Proceedings Cit.
Index, Conference Proeeding Cit. Index- Solial Sci.& Humanities)

Слика 4.8 Број публикација из друштвених и хуманистичких наука у основним истраживањима
(ОИ) и интердисциплинарним интегралним истраживањима (ИИИ), по различитим категоријама
(М10 -20 монографије, М24 и М41)
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У области технолошког развоја су, такође на основу поднетих извештаја, вредновани и
резултати у категоријама М85-90, слика 4.9 остварени су резултати који су реферисани као
Техничка и развојна решења (M80, највише М85 – Прототип, нова метода, софтвер,
стандардизован или атестиран инструмент, нова генска проба, микроорганизми) и Патенти (М90,
М91 – Реализовани патент, сој, сорта, или раса, архитектонско, грађевинско или урбанистичко
ауторско дело на међународном нивоу). Укупан број ових резултата је изузетно висок, у

извештајима је наведено чак 2214 резултата у овим категоријама. Највећи број ових
резултата има у области: Електроника, телекомуникације и информационе технологије.
Ови резултати показују да област Технолошког развоја у погледу верификације
остварених резултатата мора додатно да буде уређена, и да пропусти начињени приликом
започињања новог пројектног циклуса морају бити кориговани.

Слика 4.9 Резултати реферисани у извештајима пројеката технолошког развоја у категоријама
М80-М90; 10а. Расподела броја резултата по групацији пројеката, 10б. Расподела различитих
типова резултата

На основу напред наведених минималних критеријума које је препоручио Национални
савет, извршена је нумеричка евалуација свих пројеката, а добијени резултати су
приказани у Табели 4.6. Као што се види из приказаних резултата, број остварених
резултата (27936) вишеструко премашује минимални број потребних резултата (9144).
Упркос томе, 56 финансираних пројеката (у оквиру којих се финансира 6541 истраживачмесец) од укупно 784 финансирана пројекта, или 7% пројеката није испунило те
минималне услове. Ако се поред наведених уведу и додатни критеријуми: да се и
резултати у категоријама М51, М31-33 вреднују на исти начин, тада свeга шест пројеката
не испуњава услове за наставак финансирања. Национални савет сматра да Министарство
треба да има рестриктиван став у погледу наставка финансирања оних пројеката који нису
током двогодишњег периода остварили одговарајуће резултате и да је неопходно да се
донесе одлука о редукцији или престанку финансирања таквих пројеката. Средства са тих
пројеката могла би да се искористе да нови талентовани студенти докторских студија буду
укључени у пројекте.
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Табела 4.6 Резултати евалуације пројеката 2011-2012.
област
БРОЈ:
резултата
прој. препоруке
НС
Физика
Хемија
Биологија
Математика,
компјутерске
науке и механика
Медицина
Геонауке и астрономија
Историја,
археологија
и
етнологија
Језик и књижевност
Друштвене науке
Биотехнологија и
ТР
пољопривреда
Електроника,
телекомуникације и
информационе технологије
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
ИИИ 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
ОИ

34
61
55
33

236
477
406
277

остварених
резултата у
извештајима
препоруке
НС
935
2145
1427
1134

прој. нису
испунили
препоруке
НС

пројеката
који нису
испунили
услове*

1
1
1
-

1
1
1
-

74
18
34

407
143
334

2682
401
940

1

1

28
81
72

408
951
933

964
2406
2529

2
4
5

-

40

423

525

2

-

38

349

775

8

1

40

438

1032

8

-

29

253

763

2

1

40

405

597

14

-

18

223

343

5

-

27
19
9

337
373
194

1800
1343
359

1

-

11

440

1255

-

-

8

219

687

-

-

10
27

369
508

1050
1369

1

-

784

9144

27936

56

6

*резултати у категоријама М21-23, М11-М15, М24, М41 и М85-90, М51, М31-33
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На основу броја резултата који су наведени у двогодишњим извештајима, укупно преко
педесет хиљада, могло би да се закључи да је направљен изузетан напредак. Ако би се на
основу тих резултата приступило, без критичке анализе, категоризацији истраживача –
вероватно је да би број истраживача у највишим категоријама био значајно повећан. Стога
се препоручује да се рекатегоризација истраживача обави након усвајања новог
правилника.
4.4 ИНОВАЦИОНА ДЕЛАТНОСТ
Србија има ограничен капацитет у скоро свим аспектима иновација и трансфера
технологија. Као што се може видети из података датих у Табели 4.7, патентна активност у
протеклих неколко година непрекидно опада.
Табела 4.7 Статистички подаци о патентима у Србији 2008-2012. година
2008.
386
136
70
81

Пријава патената, домаћи подносиоци
Пријаве малих патената, домаћи подносиоци
Регистровани патенти домаћих подносилаца
Регистровани мали патенти, домаћи
подносиоци

2009.
299
101
103
86

2010.
290
97
98
74

2011.
180
67
60
48

2012.
191
75
79
61

Од укупно пријављених патената, 30 пријава је поднето од стране НИО, а од укупног броја
регистрованих патената само неколико припада НИО. На основу ових података јасно
следи да НИО још увек у знатној мери не учествују у активностима везаним за патенте.
Током 2012. настављене су активности везане за финансирање и организацију иновационе
делатности и трансфера технологије и то кроз:
1. ФОНД ЗА ИНОВАЦИОНУ ДЕЛАТНОСТ
2. Програме из области иновационе делатности, пројеката које финансира
Министарство просвете науке и технолошког развоја.
Активности су се одвијале паралелно и независно, а тренутно је кроз обе линије
финансирано укупно 148 пројеката. Евалуација финансираних пројеката за сада није
урађена. Неопходно је оценити учинак финансираних пројеката на технолошки развој,
ценећи пре свега исходе финансираних пројеката. Ове податке у потпуности треба
учинити доступне научној и општој јавности.
Током 2012. године ФОНД ЗА ИНОВАЦИОНУ ДЕЛАТНОСТ је реализовао бројне
активности у делокругу свог рада, укључујући припрему и реализацију следећих
пројеката:
1. Пројекат подршке иновацијама у Србији – (Serbia Innovation Project):
започетје потписивањем Уговора о ИПА гранту ЕК (број TF011257) између Републике
Србије и Светске банке и Уговора о пројекту између Фонда и Светске банке. Кроз овај
пројекат Фонд је успоставио финансирање Програма раног развоја (MINI GRANTS
Program) и Програма суфинансирања иновација (MATCHING GRANTS Program), који
укључују независан процес евалуације пријављених пројеката, као и доношење коначне
одлуке о финансирању од стране независне експертске комисије.
Праног развоја је намењен приватним микро и малим предузећима у раним фазама
развоја, која поседују технолошку иновацију и имају потенцијал за стварање нове
интелектуалне својине, као и јасну тржишну потребу. Овај програм финансира до 80.000
евра и до 85% вредности пројекта за пројекте у трајању до годину дана. У првом року
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пријављена су 43 пројекта, а независна експертска комисија је одабрала 11 пројеката за
финансирање, у укупној вредности од 820.000 евра. Имена добитника финансирања се
могу се наћи на интернет презентацији Фонда:http://www.inovacionifond.rs/prr-finansiraniprojekti-i-ciklus/. У другом року је укупно 98 пријава пројеката испунило услове
подобности, експертска комисија је одобрила финансирање девет пројеката, а имена
добитника могу се наћи на интернет презентацији Фонда: http://www.inovacionifond.rs/prrfinansirani-projekti-ii-ciklus/.
Програм суфинансирања иновација има за циљ да прошири могућност сарадње између
српских иновативних микро и малих предузећа и стратешких партнера, као и
инвестиционих и фондова ризичног капитала, а са циљем повећања улагања приватног
сектора у пројекте технолошког развоја и комерцијализације за нове и унапређене
производе и услуге. Кроз овај програм финансира се до 300.000 евра и до 70% вредности
пројекта компанија у приватном сектору у трајању до две године. У првом циклусу укупно
34 пријаве пројеката су испуниле услове подобности. Експертска комисија је одобрила
финансирање пет пројеката. Имена добитника финансирања могу се наћи на интернет
презентацији Фондаhttp://www.inovacionifond.rs/program-sufinansiranja-inovacija-finansiraniprojekti.
У оквиру Пројекта подршке иновацијама у Србији, Фонд је у2012. години развио програм
обуке у сарадњи са међународним експертима за кориснике средстава Фонда, који је
фокусиран на проблеме са којима се предузетници суочавају у фази комерцијализације
нових производа и услуга. Фонд је у 2012. години организовао две радионице: на тему
питања интелектуалне својине, са фокусом на усклађивању режима интелектуалне својине,
побољшању услова за трансфер технологија и комерцијализацију, а у сарадњи са
Канцеларијом за европске интеграције одржана је радионица посвећена идентификацији
приоритетних реформи, усмерених ка побољшању услова за развој иновативних и
брзорастућих малих и средњих предузећа, као и подстицању настанка тржишта ризичног
капитала.
2. Програм за развој предузећа и иновације западног Балкана - (Western Balkan
Enterprise Development and Innovation Facility - WB EDIF): званично је отпочео 5. децембра
2012. године, а Фонд је током 2011. и 2012. године активно радио на припреми и
отпочињању овог програма у почетном износу од 140 милиона евра, који се финансира
кроз Инвестициони оквир за западни Балкан. Програм је у име корисника предложила
Република Србија, а у име финансијских институција Европски инвестициони фонд (ЕИФ)
и Европска банка за обнову и развој (ЕБРД). Законом о буџету Републике Србије за 2012.
годину обезбеђена су средства за део контрибуције у овом програму, а Фонд је дефинисан
као надлежна институција за реализацију овог програма у Републици Србији у складу са
Закључком Владе Републике Србије 05 бр. 337-1952/2012 од 22. марта 2012. године.
Циљеви су да се успоставе четири комплементарнa механизма финансијске подршке
малим и средњим предузећима (МСП): 1. Фонд за иновативна предузећа (Enterprise
Innovation Fund – ENIF), фонд ризичног капитала за финансирање иноватних МСП у
почетној фази развоја; 2. Фонд за развој предузећа (Enterprise Expansion Fund – ENEF),
фонд приватног капитала који ће се фокусирати на већ успостављена МСП која имају
висок потенцијал за раст; 3. Кредитна линија за за гарантовање кредитирања (Guarantee
Facility – GF) која ће значајно побољшати могућности за МСП за приступ финансирању од
банака, као и потенцијално смањење трошкова задуживања; 4. Tехничкa подршкa (TA
Facility) која има за циљ да унапреди регулаторни оквир за подршку иновативних МСП са
високим потенцијалом раста и да стимулише тржиште ризичног капитала. У току 2012.
године дефинисани су приоритети за реформе у области унапређења регулаторног оквира
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за иновативна МСП са високим потенцијалом за раст, на основу студије коју је спровела
Организација за економску сарадњу и развој (ОЕЦД). У дискусији на округлом столу који
је одржан у Београду 1. октобра 2012. године, којој су присуствовали представници
Европске комисије (DG-ELARG), Светске банке, ЕБРД, ОЕЦД, као и представници
ресорних министaрставa, научне зajeдницe и привaтнoг сeктoрa, идeнтификовани су
следећи приоритети као кључни: 1. Обезбеђивање додатне подршке за МСП и start-up
компаније, укључујући и повећање спремности за инвестиције; 2. Унапређење
регулаторног оквира за формирање фондова ризичног капитала.
3. Програм интегрисане подршке иновацијама - (Integrated Innovation Support
Programmе): вредност овог пројекта је 2,8 милиона евра, финансира се из ИПА фондова
Европске уније, а реализује у сарадњи Фонда са Министарством финансија и привреде као
главним корисником, односно Националном агенцијом за регионални развој и
Министарством просвете, науке и технолошког развоја као корисницима програма. Фонд
је, кроз учешће у групи за имплементацију пројекта и чланство у надзорној групи пројекта,
укључен у реализацију овог значајног пројекта, заснованог на развоју и унапређењу
квалитета стандарда иновативних активности малих и средњих предузећа на националном
и локалном нивоу, као и побољшању инструмената за њихово финансирање. У досадашњој
реализацији овог пројекта, који траје две године, предузете су активности у циљу подршке
сектору иновација: 1. Објављен је јавни позив за обезбеђивање техничко-консултантске
подршке за 300 МСП у области стратешког планирања и реализовања иновација; 2.
Започета је организација планираног тренинга који ће бити обезбеђен за 20
најперспеткивнијих предузећа; 3. Одржан је низ радионица о најзначајнијим аспектима
пословања МСП у Србији и унапређењу тог пословања.
4. Припрема пројекта Подршка иновацијама и трансферу технологије у Србији (Support for Innovation and Technology Transfer in Serbia): финансирање у вредности од
шест милиона евра планирано кроз ИПА фондове Европске уније за 2013. годину.
Припрема овог пројекта спроводи се у сарадњи са Министарством просвете, науке и
технолошког развоја са циљем даљег јачања иновационог система Србије, подстицања
комерцијализације истраживања и развоја (R&D) и обезбеђивања оквира за истраживање и
развој (R&D) и политику иновација, који би омогућио да учесници иновационог система
Србије успешно конкуришу за програме које финансира Европска унија. Предвиђено је да
пројекат обухвати следеће компоненте: 1. Техничка помоћ центрима за трансфер
технологије, инкубаторима, научноитраживачким организацијама укљученим у процес
трансфера технологије и подршке иновацијама; 2. Шеме бесповратних грантова за
подстицање R&D сарадње, нарочито међународне сарадње између R&D организација
јавног сектора и компанија приватног сектора; 3. Израда нНационалне стратегије за
истраживање и развој и иновације после 2015. године и плана националне истраживачке
инфраструктуре.
5. Пројекат Иницијатива финансирања ризичним капиталом на Балкану-(VIBE –
Venture Initiative for the Balkan Europe): финансирање је одобрила Европска унија у
децембру 2012. године. Фонд је учествовао у припреми пријаве пројекта заједно са
партнерима из региона. Планирано је да овај пројекат омогући да систем иновација и
предузетништва у југоисточној Европи постане видљив и привлачан за инвестиције
приватним капиталом. Пројекат је одобрен у оквиру Четвртог позива за Транснационални
програм за југоисточну Европу, а укупна вредност пројекта је 1.698.119,80 евра, од чега 85
одсто финансира Европска унија из ИПА средстава. Први званични састанци били су од 4.
до 6. фебруара 2013. године у Љубљани, с обзиром на то да је Јавна агенција за
технолошки развој Републике Словеније водећи партнер на пројекту. Том приликом
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потписан је Споразум о партнерству чиме је Фонд постао равноправан партнер на пројекту
заједно са 20 партнера из 12 земаља, од чега је шест земаља чланица Европске уније.
Oсновна мисија Фонда на пројекту је да обезбеди средства за финансирање иновативних
предузећа и пројеката, као и да подржи домаће инвеститоре, МСП и експерте у свим
областима.
Активности у оквиру Програма из области иновационе делатности су током 2012.
године такође биле веома интензивне, а реализују се у циљу пружања подршке развоју
иновативних производа, технологија, процеса и услуга, ради подстицања примене и
комерцијализације научноистраживачких резултата, као и пружања подршке коришћењу
савремених технологија и изградњи инфраструктуре иновационих организација. Текући
циклус (4. по реду) Програма из области иновационе делатности реализује се на основу
Јавног позива расписаног 8. децембра 2011. године. По поменутом јавном позиву су у јуну
2012. године потписани уговори о реализацији иновационих пројеката, између
Министарства, регистрованих иновационих организација носилаца реализације пројекта и
реализатора учесника на пројекту (95 иновационих пројеката правних лица, четири
инфраструктурна пројекта и 23 пројекта физичких лица иноватора. Реализатори учесници
су били у обавези да доставе полугодишње извештаје за финансиране иновационе
пројекте.
Преглед броја финансираних иновационих пројеката правних
лица по областима (IV Јавни позив)
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Слика 4.10 Преглед иновационих пројеката које је Министарство финансирало у 2012. години

Од укупног броја финансираних пројеката највећи број се реализује у оквиру Иновационих
центара: Технолошко-металуршког, Хемијског, Машинског или Електротехничког
факултета у Београду, а међу корисницима ових средстава нема акредитованих НИО.
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије финансира
пројекте који подстичу трансфер знања и технологија у производњу, увођење развојних и
иновационих програма у предузећа, а посебно у мала и средња предузећа, и уопште у
развој техно-предузетништва. У складу са тим 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, истраживачкоразвојне центре, иновационе центре, технолошка друштва. Ефекти досадашњих
активности могу се сагледати кроз оснивање следећих облика иновационих организација:
- 5 иновационих центара
- 25 истраживачко-развојних центара,
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72 развојно-производна центра (мала и средња предузећа која поседују патентиран
производ)
- 2 научно-технолошка парка (ИХИС научно-технолошки парк, Београдски ИТ парк)
- 4 пословно-технолошка инкубатора
- 2 високо технолошка привредна друштва
Регистрација и упис организација за обављање иновационе делатности, као и организација
за пружање инфраструктурне подршке иновационој делатности достављају захтев за упис
у Регистар иновационе делатности, који води Министарство током целе године. По Закону
о иновационој делатности, Министарство такође подржава активности индивидуалних
физичких лица иноватора и врши упис истих у Регистар физичких лица по критеријумима
опредељеним кроз Правилник о условима за упис у Регистар иновационе делатности.
Кроз Пословно-технолошки инкубатор техничких факултета Универзитета у Београду
формирано је 25 малих предузећа, посао је нашло више од 100 младих, развијено је 14
нових технологија, формиран је пројектни центар, а више од 500 студената је прошло
тренинг за предузетнике. Уз подршку Универзитета у Новом Саду до сада су основане 63
компаније, које запошљавају више од 1200 младих. Научно-технолошки парк Звездара и
Научно-технолошки парк у Новом Саду ће дати даљи подстицај како за запошљавање
младих тако и за развој нових модернизованих студијских програма на универзитетима.
Из делокруга који се односи на развој иновационе делатности, поред наведеног, као
посебна активност, која је презентована путем медија (РТС) кроз јавно такмичење, истиче
се организовање осмог по реду Такмичења за најбољу технолошку иновацију у Србији у
2012. На такмичењу у 2012. години тимови су пријавили 88 иновација у оквиру категорије
„Реализоване иновације“, које имају готов прототип спреман за тржиште, или идеју коју ће
претворити у прототип, или остварену минимум једну продају производа, услуге,
процеса,технологије, или изграђено постројење за производњу, најбоље рангирани тимови
из 2011. године из категорије „Иновативне идеје“ и/или одобрен иновациони пројекат код
Министарства са намером да са својом иновацијом изађу на тржиште у скоријој
будућности.
Европска комисија је у новембру 2012. доделила награду Факултету техничких наука
Универзитета у Новом Саду „Национални победник за 2012“. У образложењу се наводи да
се награда додељује за успешну реализацију Такмичења за најбољу технолошку иновацију,
као и за промовисање предузетништва и иновативности и повећање међународне
конкурентности.
-

4.5 УНАПРЕЂЕЊЕ КАПАЦИТЕТА ЉУДСКИХ РЕСУРСА
Редовно пројектно финансирање истраживања се додатно подржава и кроз низ додатних
програма:
1. Програм усавршавања кадрова за научноистраживачки рад
2. Програм подстицања и стипендирања младих и надарених за научноистраживачи
рад
3. Програм набавке научне и стручне литературе из иностранства и приступа
електронским научним и стручним базама података
4. Програм издавања научних публикација и одржавања научних скупова
Сви наведени програми за период 2012-2015. године и акта о финансирању везана за ове
програме сачињени су крајем 2011. године. Сви јавни позиви на основу којих су
94

селекционирани ови пројекти су презентовани на сајту Министарства и тако доступни
најширој јавности.
Програмом
подстицања
и
стипендирања
младих
и
надарених
за
научноистраживачки рад за период 2012-2015. године стварају се услови за очување и
развој научноистраживачког подмлатка, путем подстицања и стипендирања најбољих
студената докторских академских студија и најбољих ученика завршних разреда средњих
школа. Уз стипендирање докторанада и ученика финансијски се подржава и низ
активности везаних за њихово студирање и усавршавање: одлазак на научне скупове у
земљи и иностранству, студијски боравци и други облици усавршавања). Ове програмске
активности допринеће и спречавању одлива научних кадрова из развојних потенцијала
Републике Србије.
Табела 4.8 Преглед активности са бројем учесника у 2012. години
Постдокторско стипендирање
младих научника
Стипендирање студената
докторских студија

Стипендије талентованим
студентима и ученицима
Подршка научном подмлатку

додељене 22 стипендије истраживачима докторима
наука за шестомесечно усавршавање на престижним
институцијама у свету
стипендирано 556 студената на докторским
академским студијама (356 којима је стипендија
продужена из претходног периода и 200 стипендиста
који су укључени од марта 2012. године). Сви
стипендисти укључени су у научноистраживачке
пројекте Министарства.
стипендирано 57 талентованих студената и ученика

- 96 младих истраживача и стипендиста учествовало
на скуповима у земљи и иностранству и на
студијским боравцима у иностранству, као и другим
облицима усавршавања;
- девет младих истраживача учествовало на
међународним олимпијадама знања и освојило 5
медаља
- подржано је 50% укупних трошкова пријаве и
одбране докторских дисертација за 10 стипендиста
Министарства
599 истраживача учествовало на научним скуповима
Наши научници на научним
у иностранству са излагањем рада;
скуповима у иностранству
66 истраживача учестовало је на састанцима радних
тела научних скупова у иностранству
Чланарине научних друштава Обезбеђено је чланство 39 НИО и удружења у
у међународним научним међународним научним удружењима
удружењима/ организацијама
Страни научници на научним 432 страна истраживача учествовала су на
скуповима у нашој земљи и по скуповима у земљи и по позиву НИО
позиву НИО
Завршна обрада докторских 179 младих истраживача остварило је ову подршку
дисертација истраживача и
стипендиста Министарства;
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Остали програми: Програм усавршавања кадрова за научноистраживачки рад за период
2012-2015. године; и Програм издавања научних публикација и одржавања научних
скупова за период 2012-2015. године првенствено обезбеђују услове за истраживања у
основним, технолошким и интердисциплинарним наукама с једне стране, кроз
усавршавања кадрова за научноистраживачки рад (одлазак истраживача на научне скупове
и радне састанке у иностранство, постдокторско усавршавање истраживача доктора наука
у иностранству, боравак страних истраживача у Републици Србији), а са друге, услове за
презентацију домаћих резултата научнотехнолошких истраживања код нас и у свету
(суфинансирањем објављивања резултата рада у монографијама и часописима,
одржавањем скупова у земљи, суфинансирањем чланарина наших друштава у
међународним удружењима, обезбеђивањем набавке стручне литературе из иностранства и
многим другим активностима).
Нажалост, суфинансирање многих активности је смањено у односу на прошле године, у
недостатку расположивих финансијских средстава.
У Табелама 4.8 и 4.9 је дат преглед неких активности и број учесника обухваћених њима.
Стипендирања младих и надарених за научноистраживачки рад (ученика завршних разреда
средње школе носилаца награда на међународним олимпијадама знања) је програм који се
спроводи више година. Истраживачи са наставно-научним звањима или стипендисти
Министарства су учествовали на значајним научним скуповима у иностранству.
Чланарине научних друштава у међународним научним удружењима/организацијама
обухватају одобравање дела средстава за чланарине научних друштава и НИО у
међународним научним удружењима кроз развијање међународне сарадње и одређене
погодности које омогућава чланство. Осим наведеног, значајно је и учешће страних
научника на научним скуповима у нашој земљи, а по позиву НИО.
Табела 4.9 Преглед по областима броја суфинансираних часописа, монографија и одржаних
научних скупова у 2012. години
ОБЛАСТИ НАУКА

природноматематичке
техничко-технолошке
биотехничке
медицинске
друштвене
хуманистичке
интердисциплинарне
укупно:

БРОЈ ЧАСОПИСА
2010
24

2011
24

2012
10

34
24
10
55
26

38
22
9
55
31
2
181

13
6
2
19
10
0
60

173

БРОЈ
МОНОГРАФИЈА
2010 2011
2012
21
21
6
44
26
4
83
84

50
25
8
67
112

262

283

14
8
1
36
57
0
116

Бр. организовања
научних скупова
2010
2011
2012
18
16
11
55
20
11
43
24
75
246

46
19
16
51
23
87
258

46
19
12
39
21
55
203

У Web of Science (WoS) за 2012. годину реферисана су 22 наша часописа.
Набавка научне и стручне литературе из иностранства и приступ електронским научним и
стручним базама података се реализује уговарањем са Народном библиотеком Србије. За
2012. годину реализовани су набавкa и коришћење страних електронских база података
часописа (3 индексног карактера и 19 база часописа у пуном тексту са око 45.000 наслова),
55 часописа у папирној форми и две базе електронских књига (око 55.000 наслова),
одржавање и допуна домаће базе података са библиометријском анализом за 384 домаћа
часописа, која је индексног карактера, и база са 131 домаћим часописом у пуном тексту,
као и додела специфичног међународног DOI броја за сваки чланак у 54 домаћа часописа
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која имају електронску форму. Народна библиотека Србије на својој интернет страници
пружа све релевантне податке овог пројекта. Релевантнe базe података преко којих се
прати научна продуктивност: ISI Web of Science и Science Citation Index, обухваћене су
кроз систем координиране набавке иностране литературе, тзв. КОБСОН, који је преко
Народне Библиотеке доступан свим истраживачима на универзитетима и институтима.
Допуна домаће базе података националног цитатног индекса са библиометријском
анализом за 384 домаћа часописа и база са 131 домаћим часописом у пуном тексту
уговорена је са Центром за евалуацију у образовању и науци, а резултати су стално
видљиви на интернет порталу Кобсона.


4.6 МЕЂУНАРОДНА НАУЧНА САРАДЊА
Међународна сарадња током 2012. се одвијала у оквиру билатералних и низа
мултилатералних пројеката и акција, али и кроз индивидуалну сарадњу наших
истраживача са истраживачима у свету. У CERN кооперацијама током 2012. године
публиковано је укупно 210 радова. На слици 4.11 дат је преглед броја радова које су наши
истраживачи остварили у међународној сарадњи.

Слика 4.11 Преглед броја радова које су наши истраживачи публиковали са страним
истраживачима
Табела 4.10 Преглед земаља са којима се остварује билатерална сарадња
земља
број одобрених
реализација
пројеката у
реализацији
Француска
17
2012/2013
12.
Словенија
50
2012-2013
13.
Хрватска
конкурс за пројекте
2013/2014
14.
Немачка
15
2012/2013
15.
Шпанија
10
2012/2013
16.
Швајцарска
16
17.
Кина
12
2012/2013
18.
Португал
10 (2011/2012)
2013/2014 конкурс
19.
Грчка
20.
Белорусија
10
2011/2013
21.
Словачка
15
2012/2013
22.
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Известан број билатералних пројеката је током 2012. године окончан. За сада није урађена
њихова евалуација. Неопходно је у наредном периоду урадити детаљну евалуацију
билатералних пројеката, са прецизирањем броја публикација и других резултата који су из
те сарадње проистекли, као и број нових пројеката који су остварени на основу те сарадње.
У Табели 4.10 је дат преглед броја билатералних пројеката.
4.6.1 Седми оквирни програм (7ОП)
Истраживачке групе из Србије су укупно гледано оствариле запажен резултат у
досадашњем учешћу у Седмом оквирном програму (ФП7). Укупан износ уговореног новца
за пројекте који су добили подршку је већ у првом тромесечју 2011. превазишао висину
износа који ће Република Србија уплатити заједничком буџету ФП7 за свих седам година
трајања програма (2007-2013). Овде треба истаћи постојање следећег дисбаланса: преко
51% износа који су српски истраживачи уговорили се односи на пројекте добијене унутар
Специфичног програма Капацитети (део ФП7 програма на који одлази 8.1% укупног ФП7
буџета за седам година трајања програма), а нешто мање од 45% на кооперативне пројекте
(Специфични програм Сарадња – део ФП програма на који одлази преко 64% укупног ФП7
буџета за седам година трајања програма). На слици 4.12 је дат преглед броја пројеката
који су истраживач из Србије поднели и броја пројеката који су финансирани.

Србија

Бр. пријава

Бр.
прихваћених
пројеката

степен успешности

Коперација

775

112

14,45 %

Идеје

50

1

2%

Људи

107

14

13,08 %

Капацитети

468

59

12,60 %

Еуроатом

3

1

3,33 %

Укупно

1403

187

13,32 %

Слика 4.12 Преглед успешности наших истраживачких тимова у остваривању финансирања кроз
Седми оквирни програм (7ОП)

Проценат успешности, ако се сагледа као однос броја успешних и броја укупних
апликација, износи преко 13%, што је на нивоу нових чланица ЕУ. У појединим
приоритеним областима, као што су информационе и комуникационе технологије, затим
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енергетика, заштита животне околине, храна и пољопривреда, транспорт, Србија је на
нивоу или нешто испод европског просека, али зато постоје области у којима смо доста
испод овог просека, као што је област здравља и област друштвених, хуманистичких и
економских наука. Ова, укупно гледано, добра слика не сме да нас завара прво због
дисбаланса успешности унутар различитих специфичних програма ФП7 (презентован
утабели), али и због чињенице да уласком у наредни оквирни програм Европске уније,
Хоризонт 2020, који ће трајати од 2014. до 2020. године, нестају или се премештају у друге
оквире финансирања неке од главних програмских целина ФП-а у којима су српски
истраживачи били врло успешни. Тако, на пример, за наше истраживаче популарни
програм РегПот, у уквиру кога је уговорено преко 70% новца унутар Специфичног
програма Капацитети, односно преко 36% од онога што су укупно успели да уговоре
српски истраживачи по свим пројектима/ специфичним програмима до јануара 2012, неће
се појавити у Хоризонту 2020 као посебан програм, већ ће бити премештен и финансиран
кроз друге финансијске изворе, односно структурне/ИПА фондове.
У овом смислу и држава треба да размишља и унапред донесе мере које би обезбедиле
успешан наступ у Хоризонту 2020. Препорука је да се у припремној фази за наредни
програм, Хоризонт 2020, развију акције и мере које би се тицале системских промена у
приступу, почевши од професионализације особа које пружају подршку истраживачима,
повећања људских ресурса у овом смислу, дистрибуције подршке по универзитетима,
даљег развоја финансијског модела подршке успешним групама, номиновања особе
задужене за истраживања и иновације са сталном адресом у Бриселу, па све до подршке
кроз нациналне програме за оне који су успешни, односно увођења посебних мера за
остале како би учешће у Хоризонту 2020 постало обавеза за све који добијају национално
пројектно финансирање. Током 2013. године потребно је интензивирати све акције и мере
које воде успешном укључивању наше земље у Хоризонт 2020.
1. Неопходно је припремити стратешки документ којим се Србија позиционира према
ИПА2 програму
2. Неопходно је да се уради само евалуација националног иновационог система Србије,
коришћењем Innovation Union Self- Assessment tool
3. Неопходно је да се уради Smart Specialisation стратегија за Србију, коришћењем RIS³
методологије ЕУ, развијене у IPTS-Joint Research Centre.
Неопходно је остварити сарадњу Министарства са другим министарствима у Влади ради
припреме не само основних документа, већ и остваривања пуне сарадње у домену
повезивања истраживања и иновација, што је основа Хоризонта 2020.
Осим набројаног Србија бележи значајну активност у различитим програмима: ЕУРЕКА,
SEERA-EI, WBC-INCO.NET, NATO SPS (NATO Science for Peace and Security) – Програм
Наука за мир и безбедност.
У оквиру Еурека програма настављено је са реализацијом пројектних активности на 30
Eурека пројеката, од којих су 23 финансирана из буџета Републике Србије, на основу
уговорених обавеза. За све текуће пројекте настављено је са поступком праћења
пројектних активности кроз полугодишње и годишње извештаје. Одобрено је 10 нових
пројеката, од којих ће осам бити финансирано из буџета РС, а почели су са реализацијом у
2012. години.
WBC-INCO.NET-Co-ordination of Research Policies with the Western Balkan Countries – је
пројекат кроз који се координирају истраживачке политике са земљама западног Балкана.
NATO SPS (NATO Science for Peace and Security) - Програм Наука за мир и безбедност
На сајту Министарства просвете и науке објављена информација о Позиву за
пријављивање пројеката.
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CERN
Уговор о придруженом чланству Србије у CERN-у је 10. 1. 2012. године потписан, а потом
га је ратификовала Скупштина Србије. Данас је CERN заједница коју чини двадесет и
једна европска држава, док Србија и Израел имају статус придружених чланова.
Тренутно, број научника и специјалиста ангажованих у овој највећој научној институцији
у свету износи приближно 5.000 из држава чланица, 2.050 из држава које имају
посматрачки статус и 470 из осталих држава.
Поред водеће улоге у истраживањима у физици високих енергија, али и нуклеарне физике
и других дисциплина физике, CERN представља једну од најбољих институција за развој и
директну примену најновијих технологија у области: микроелектронике, материјала,
инжењерства, суперпроводности, акцелераторске технологије, компјутерске технике
(software и hardware) и информатике. Мањи, али такође значајан део чине основна и
примењена истраживања у области хемије, биомедицине и фармације. У овој институцији
је на идеалан начин остварен спој основних и примењених истраживања: стални нови
истраживачки захтеви и изазови иницирају иновацију, развој и примену нових
технологија. Чланством у CERN-у поред кооперација: Институт за физику (група
ATLAS) и Институт за нуклеарне науке Винча (група CMS) отвара се низ могућности за
учешће наших истраживача који се баве биотехнологијом, биомедицином, као и другим
интердисциплинарним истраживањима али и привреде у пројектима и акцијама које
покреће CERN.
У претходној години су се појавили извесни проблеми везани везани за CERN, који траже
хитно разрешење. Формираној комисији која се бави проблемима CERN-а потребно је
дефинисати надлежности везане не само за организацију истраживачких тимова, већ и
проширење истраживачких активности наших истраживача, укључивање студената
докторских студија, али и укључивање наше привреде у послове везане за активности
CERN-а.
Дунавска стратегија
Стратегију Европске уније за Дунвски регион (Дунавска стратегија) и Акциони план
усвојили
су
Европска
комисија и Савет
ЕУ
(www.danube-region.eu
и
www.dunavskastrategija.rs). Дунавска стратегија има 11 приоритетних области, међу којима
је и „Друштво знања – развој друштва знања кроз истраживање, образовање и
информационо-комуникационе технологије“, коју заједнички координирају Србија и
Словачка. У оквиру овог приоритета, до сада је припремљен детањан план
имплементације. са носиоцима активности, временским оквирима и фазама (Roadmap for
Action Plan). Принципи су утемељени на тежњи ка изврсности (excellence) у региону,
комплементарности (complementarity) и умрежавању (networking). У припреми је тзв.
flagship пројекат оснивања заједничког фонда за подршку научним пројектима и
иновацијама „Danube Region Reserach and Innovation Fund – DRRIF“.
У оквиру врло значајних активности током 2012. године треба нагласити и улогу Србије у
изради Стратегије западнобалканских земаља, истраживање и развој за иновације
(Regional R&D Strategy for Inovation in the Western Balkans). Израда ове стратегије
иницирана је на састанку министара науке региона који је одржан у априлу 2009. године у
Сарајеву. Министри су на том састанку усвојили декларацију којом подржавају
регионалну научну сарадњу и подржавају израду регионалне стратегије у овој области.
Након тога одобрена су средства за израду стратегије из вишекорисничких ИПА фондова,
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а Европска комисија је потписала споразум са Светском банком у вези са
имплементацијом самог пројекта. Припремљен је нацрт стратегије и у току је израда
акционог плана који ће бити у форми пројектних фишева који се одмах могу проследити
Европској комисији и другим потенцијалним финансијерима предложених пројеката.
Планирано је да се коначни текст припреми до краја маја 2013. године, заједно са
министарском декларацијом која ће бити прослеђена свим министрима у региону (како би
прошла националне процедуре за усвајање).
Наши научници у дијаспори - сарадња Владе Србије и Министарства са истраживачима
пореклом из Србије који су запослени у научним институцијама и привредним
организацијама других земаља није још увек решена на системски и одговарајући начин.
Почетне иницативе су дале неке резултате, али Србија још увек не осећа потенцијал који
има у својој научној дијаспори. У наредном периоду је од највеће важности разрадити
мере укључивања наше научне дијаспоре која броји више од десет хиљада искусних
истраживача не само у реализацију постојећих пројеката, већ и у друге облике сарадње
који ће значајније утицати на технолошки развој земље.

4.7 ИНСТИТУЦИЈЕ И ТЕЛА КОЈА СЕ СТАРАЈУ О НАУЦИ
О научноистраживачком раду, обезбеђивању квалитета и развоју научно-истраживачке
делатности у Републици Србији се стара низ институција. У овом поглављу је дат кратак
преглед активности институција и тела које се старају о науци.
4.7.1Министарство
Министарство је у протеклом периоду врло интензивно радило на развоју програма који су
дефинисани Законом и Стратегијом. Рад Министарства у подручју науке и технолошког
развоја се током 2012. одвијао у оквиру следећих сектора:
- Сектор за основна истраживања и развој научноистраживачких кадрова;
- Сектор за технолошки развој, трансфер технологија и иновациони систем;
- Сектор за европске интеграције и међународне развојне и истраживачке
програме и пројекте у образовању и науци.
4.7.2 Национални савет за научни и технолошки развој
Национални савет за научни и технолошки развој је највише стручно и саветодавно тело у
систему научноистраживачке делатности у Републици. Влада је именовала чланове
Националног савета (15) и председника (20. маја 2010. године).
Национални савет, поред других активности које је имао, сачинио је Извештај о стању
науке у Србији у 2011. години, са предлозима и сугестијама за наредну годину.
Национални савет је пратио све активности везане за реализацију програма и пројеката
који су у току и на основу детаљне анализе коју је спровео припремио је овај извештај.
Национални савет је активно укључен у све активности везане за припрему стратешких
докумената и подзаконских аката везаних за науку и технолошки развој. Национални савет
је разматрао и дао позитивно мишљење о припремљеном Акционом плану за спровођење
Стратегије научног и технолошког развоја.
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Одбор за акредитацију научноистраживачких организација
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.
Поступак акредитације се обнавља сваке четврте године, тако да је у 2012. години
настављен започети процес реакредитације НИО. Акредитоване организације су уписане у
Регистар научноистраживачких организација. Одбор је примио захтеве од 57 института и
92 захтева од факултета. Током 2012. године је акредитовао 24 факултета и 22 института.
У случају седам НИО је донета негативна одлука о акредитацији (један институт и шест
факултета). Одбор је одржао 19 пленарних седница и имао је једну надзорну посету пре
доношења одлуке. Већина НИО је допуњавала материјал по два и више пута, ређе због
техничких детаља, а чешће због озбиљних пропуста, јер је Одбор сматрао да свима треба
дати могућност да одређене недостатке исправе и документацију допуне. Материјали су
накнадно разматрани и на захтев Националног савета за оне НИО које су се Националном
савету жалиле због негативне одлуке о акредитацији.
Из оваквог искуства је произашла потреба да се:
•
У нови правилник о вредновању научноистраживачког рада и поступку акредитације
научноистраживачких организација уведе одредба да НИО може само два пута да
доставља материјал за акредитацију, односно једну допуну материјала након
достављања почетне документације.
•
У правилнику дефинише процедура након достављања негативне одлуке о
акредитацији НИО (да се установи да ли жалбени поступак подразумева подношење
жалбе Националном савету, као што Закон о НИО предвиђа, или враћање жалбе
Одбору на поновно разматрање).
Одбор је активно учествовао са члановима Националног савета у припремању новог
правилника о вредновању научноистраживачког рада и поступку акредитације НИО.
Нацрт правилника је био на јавној расправи и очекује се његово усвајање на једној од
наредних седница Националног савета.
4.7.3 Комисија за стицање научних звања
Комисију за стицање научних звања, која има 15 чланова, именовао је Национални савет
на мандатни период од четири године,
Током 2012. Комисија је разматрала 504 захтева за избор у научна звања или око 10%
више у односу на 2011. Као што се може видети из Табеле 4.11, Комисија је позитивно
решила 442 захтева.
Табела 4.11 Преглед броја размотрених захтева
број разматраних
захтева

изабраних
кандидата

није изабрано одложено
кандидата
доношење
одлуке

број поднетих
жалби

504

442

37

6

24

Као што се види из приказаних података, Комисија просечно на свакој седници размотри
између 45 и 50 захтева, тако да је потребно обезбедити знатнију административну подршку
како би у потпуности могли да се поштују рокови задати Законом и Правилником. У
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једном броју случаја затражени су додатни подаци од подносилаца или надлежног
матичног одбора, а један број кандидата није изабран. Комисија је у свом извештају о раду
констатовала да је прилоком избора кандидата било пропуста у вредновању кандидата од
стране комисија за писање извештаја, научних већа, па и самих матичних одбора, и
предложила да се целокупан материјал о избору кандидата у наредном периоду преко сајта
министарства учини доступним јавности.
У што краћем року неопходно је усвојити нови правилник који је припремила радна група,
а коју је формирао министар. Текст Правилника је иновиран након објављене јавне
расправе и примедби које су доставиле НИО.
4.7.4 Матични научни одбори
Матични научни одбори (МНО) су специјализована стручна тела која разматрају предлоге
пројеката, дају оцену о научној компетенцији истраживача за реализацију програма и
пројеката као и мишљење о квалитету научноистраживачког рада кандидата за избор у
научно звање. Активности Матичних одбора (23) које је формирао министар на предлог
Националног савета су у протеклом периоду биле фокусиране на дефинисању измене
критеријума и квантитативних параметара за изборе у звања, и праћење и оцену пројеката
чија је реализација у току. Број чланова матичних одбора варира са бројем пројеката у
одговарајућој области, а тренутно је 249 истраживача ангажовано у матичним одборима.
Ради обезбеђења ефикаснијег и оперативнијег рада ових тела потребно је редефинисати
број матичних научних одбора и броја чланова у њима имајући у виду да тренутни број
одбора делује у оквиру релативно уских области и да у свом раду нису увек у прилици да
сагледају целовит систем.
4.7.5 Српска академија наука и уметности
Активности САНУ у 2012. години су биле интензивне. Међународна сарадња САНУ у
2012.години се одвијала у оквиру пројеката САНУ и 20 других Академија наука. Укупан
број пројеката је 153: од овог броја 79 су пројекти САНУ, а 74 су пројекти других установа
(некима од њих руководе чланови САНУ).
Међуодељенски одбор САНУ за изучавање и праћење стратегије науке и научне политике
усвојио је ИЗВЕШТАЈ у коме је детаљно анализирана имплементација Стратегије научног
и технолошког развоја. Дат је критички осврт на реализацију низа програма предвиђених
стратегијом и истакнута потреба за доношењем Акционог плана. Констатовано је да у
2012. години није дошло до предвиђеног повећања буџетских издвајања за науку, које је
било предвиђено у Стратегији (0.70% БНД за 2012. годину).
4.7.6 Матица српска
Протекле, 2012. године одржана је редовна скупштина Матице српске и изабрано ново
руководство и нова радна тела. У току 2012. године Матица је настојала да обезбеди
редовно финансирање како би се омогућио наставак њених разноврсних активности и рада
на бројним значајним научноистраживачким пројектима и издавачкој делатности. У седам
научних одељења настављен је рад на бројним научноистраживачким пројектима. Повећан
је број сарадника на неким научноистраживачким пројектима, а започети су и неки нови
(Карловачка митрополија). Резултати научноистраживачког рада представљени су у
монографијама, часописима, на научним скуповима, округлим столовима и предавањима.
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Матица српска издаје Летопис Матице српске и 12 научних часописа. Током 2012. године
објављено је осам књига са 12 свесака Летописа МС и 17 свесака научних часописа.
Настављен је рад на капиталним лексикографским и ортографским пројектима: Српској
енциклопедији (завршен је највећи део посла на изради 2. тома), Српском биографском
речнику (6. том), Речнику српскога књижевног језика, Речнику српских говора Војводине,
Речнику бачких Буњеваца, а започети су и неки нови пројекти из ове области.
Матица српска је успешно сарађивала са бројним научним и културним установама:
САНУ и Огранком САНУ у Новом Саду, Вуковом задужбином, Вуковим сабором,
Задужбином „Доситеј Обрадовић”, Српском књижевном задругом, Универзитетима у
Београду и Новом Саду, Заводом за издавање уџбеника; Епархијама бачком, сремском и
банатском; установама и удружењима културним, струковним, привредним, хуманитарним
и другим. Матица сарађује и са научним и културним установама у иностранству (Матица
моравска) и појединцима, који су и чланови уредништава Матичиних научних часописа.
Активност Матице српске допринела је расту њеног угледа у српском народу и у
културном и научном животу у целини. У складу са својим темељним циљевима и
програмом, Матица је, на основу захтева из бројних средина у земљи и дијаспори,
подржала оснивање друштава пријатеља и чланова Матице српске, спремна да помогне
њихову делатност. Ова друштва су развила своју делатност, уз активну подршку и сарадњу
са Матицом српском.
Матица српска је и ове, као и сваке године доделила награде за достигнућа у различитим
областима културе и науке.
4.7.7 Заједница института Србије
Ради остваривања заједничких интереса и научноистраживачке сарадње, усклађивања
набавке и коришћења научноистраживачке опреме и лабораторијског простора, набавке и
коришћења научних публикација, међусобног повезивања и сарадње са одговарајућим
облицима удруживања у области високог образовања, развијања међународне сарадње,
неговања научне критике и вредновања сопственог научноистраживачког рада, институти
су удружени у Заједницу института Србије. Заједница има три одељења: за
природноматематичке и медицинске науке, за технолошке и биотехничке науке и за
друштвене и хуманистичке науке.
Данас у Србији постоји 59института регистрованих у Заједници института Србије (ЗИС),
што су сви акредитовани институти. У њима је запослено 6200 људи; од тога је 2410
научних радника (1150 сарадника у научним звањима и 1260 студената докторских
студија), 515 стручних сарадника и 3275 запослених у администрацији, техничким и
општим службама.
4.7.7 Високошколске установе
Делатност високог образовања у Републици Србији се обавља на универзитетима у чијем
се саставу налазе факултети и у високим школама. На високошколским установама у
Србији у 2012. години 63% студената је студирало на државним универзитетима, 16% на
приватним универзитетима, 19% на државним високим школама струковних и академских
студија, а преосталих 2% студената студира на приватним високим школама.
Значајан успех високог образовања је увршћивање Универзитета у Београду на Шангајску
листу. Универзитет у Београду је дефинисао као приоритет за наредних неколико година
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побољшање свог положаја на овој ранг-листи, што ће неминовно водити повећању обима и
квалитета научног рада.
Даље унапређење научног рада на универзитетима се мора одвијати кроз побољшање
квалитета и публиковање научних радова у часописима који имају већи импакт фактор, уз
непрекидно стимулисање истраживача да негују истраживања у приоритетним областима.
Универзитети са посебном пажњом морају пратити, кроз изборе и реизборе својих
наставника, квалитет часописа у којима су наставници публиковали резултате свога рада и
настојати да елиминишу публиковање у часописима као што су: HELTHMED, TTM,
Metalurgia International и слични. На слици 13. је дат преглед броја радова које су
универзитети публиковали у 2011. и 2012, као и упоредни преглед броја радова који су
публиковани у часописима: HELTHMED, TTM, Metalurgia International.

Слика 4.13. а. Преглед повећања броја објављених научних радова на универзитетима:
Универзитет у Београду, Универзитет у Новом Саду, Универзитет у Нишу, Универзитет у
Крагујевцу у периоду 2011. и 2012. години (Web of Scince - Articles: SCI, SSCI, AHCI), б. Број радова
публикован у: HELTHMED, TTM, Metalurgia International за исти период

На акредитованим универзитетима (државним и приватним) укупно је са пуним радним
временом запослено око 12.500 наставника и сарадника. На универзитетима у Србији више
од 5500 студената су студенти докторских студија.
4.7.8 Центри изузетних вредности
Центар изузетних вредности може бити институт, односно високошколска установа или
њихов организациони део, ако су у временском периоду од пет година остварили врхунске
и међународно признате научне и стручне резултате у одређеној научној дисциплини и на
основу тога имају развијену међународну научну, техничку и технолошку сарадњу.
Процедуру потврђивања и акредитације до сада је прошло пет центара изврсности, који су
набројани у Табели 4.12.
Табела 4.12 Центри изузезних вредности
назив центра
Центар за математичка истраживања нелинеарних феномена,
Универзитет у Новом Саду - Природно- математички 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
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област
природноматематичке науке
нанонаукe
нанотехнологијe
физика плазме
применама,

и
са

Центар за токсоплазмозу и медицинску ентомологију
Универзитет у Београду - Института за медицинска истраживања у
Београду
Научноистраживачка група за исхрану и метаболизам,
Универзитет у Београду - Институт за медицинска истраживања

медицина

медицина

4.7.9 Јединица за управљање пројектима
ЈУП „Истраживање и развој“ д. о. о. Београд основано је одлуком Владе Републике Србије
број 02-5424/2010 од 22. јула 2010. године, за управљање Пројектом „Истраживaње и
развој у јавном сектору“, као једночлано друштво с ограниченом одговорношћу које
послује у складу са прописима којима се уређује правни положај привредних друштава.
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 смештаја за студенте и младе научнике и модернизацију
академске рачунарске мреже. Промотер пројекта и одговорно за његову реализацију је
Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
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.
Пројекат се финансира 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.
Табела 4.13 Извори средстава и износи
1
2
3
4
5

финансијер
ЕИБ
ИПА
ЦЕБ 1
ЦЕБ 2
Република Србија

износ средстава ЕУР
200.000.000
25.600.000
35.000.000
70.000.000
69.400.000

У току прве две и по године реализације пројекта завршена је изградња пет великих
инфраструктурних објеката, започета изградња на још једном објекту, завршени радови на
санацији једног постојећег објекта и припремни радови за изградњу једног објекта. Поред
тога, ЈУП је спровео набавку од преко 20 милиона евра вредности капиталне опреме и
потрошног материјала за потребе научне заједнице у Србији.
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Поред пројеката који су у фази реализације или су реализовани, ЈУП ради на припреми
осталих пројеката који су предвиђени за финансирање. Тренутно су у фази припреме
следећи пројекти:
• Станови за младе истраживаче, Крагујевац
• Адаптација простора UNESCO истраживачког центра IRTCUD, Београд
• Научнотехнолошки парк Ниш
• Станови за младе истраживаче, Ниш
• Центар за матичне ћелије и доградња зграде Медицинског факултета у Крагујевцу
• Центри изврсности - Биомедицински истраживачки центар, Београд
• Опрема за Наноцентар, Блок 39, Београд
Центар за нанонауке и други велики центри који су планирани захтевају, због значаја
који ће имати и обима улагања у њих, потпуну транспарентност приликом њиховог
формирања, веће учешће научне заједнице и максимално коришђење ресурса са којима се
располаже. Научна заједница подржава формирање ових центара у оквирима који ће
најефикасније одговорити изазовима развоја нових технологија, али и бити подршка
развоју одређених научних области.
Препорука: Потребно је хитно формирати тела, састављена од водећих домаћих и
иностраних научника из области нанонаука и нанотехнологија и других наука за које се
предвиђају велика улагања из кредита, која би пратила развој ових пројеката, њихову
реализацију и о томе обавештавала Владу, стручну и научну јавност. Пожељно је и да се
у то укључе и научне и искуствене квалификације оних који то воде и предлажу.
Табела 4.14 Преглед реализације започетих пројеката
ПРОЈЕКАТ
СТАТУС РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Природњачки центар Свилајнац Завршена је изградња објекта. У зависности од
административних процедура очекује се ускоро
примопредаја објекта са крајњим корисником.
У току је пројектовање зграде Нано центра. Завршени
Наноцентар, блок 39, Београд
су радови на припреми терена за изградњу у блоку 39.
Централна зграда Универзитета Изградња објекта је у завршној фази. Радови су готови и
очекује се ускоро завршетак техничког пријема објекта
у Новом Саду
као и примопредаја са крајњим корисником у складу са
административном процедуром.
парк Завршена је изградња објекта. У завршној фази је и
унутрашње уређење два од пет објеката у оквиру парка.
Очекује се ускоро оснивање правног лица које ће
управљати парком.
Научно технолошки парк Нови Пројекат је завршен и технички пријем објекта
обављен.
Сад фаза I
Центар за промоцију науке Блок Са ресорним министарством уговорена је изградња
Центра за промоцију науке на процењени износ од 65
39, Нови Београд
милиона евра. У оквиру процењене вредности пројекта
укључена је и комунална инфраструктура за цео Блок
39, као и укупна опрема за потребе функционисање
Центра. До сада су сачињене студије терена где ће бити
изграђен нови центар, организован је и спроведен
међународни конкурс за избор идејног пројекта,
Научнотехнолошки
Звездара
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потписан је Уговор за пројектовање Центра са
победником међународног конкурса и набављен део
опреме за тренутно функционисање Центра за
промоцију науке. У току је пројектовање објекта.
објекта Радови на санацији темеља факултета су у завршној
(бивши фази.

Санација
темеља
Хемијског факултета
ПМФ) 
Станови за младе истраживаче Спроведена је јавна набавка за избор извођача радова и
потписан уговор са извођачем, завршени су припремни
Блок 32 Нови Београд
радови на терену и започета је изградња једног од пет
планираних зграда. Завршетак изградње очекује се у
септембру 2013. године.
Истраживачка станица Петница Завршени су радови на објекту а у завршној фази је и
спољашње уређење објекта.

Капитална опрема
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, док је одбијено
2.689 захтева у вредности од 82,9 милиона евра. ЈУП и Министарство су 28. 11. 2011.
године потписали Уговор о финансирању и управљању активностима потпројекта набавке
нове капиталне опреме, након чега је почела припрема и реализација набавке ове опреме.
ЈУП је најпре израдио софтверску апликацију која је омогућила аналитички преглед и
ажурирање иницијалних захтева за набавку. Опрема је према вредности подељена 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, a све набавке истраживачи могу да прате кроз портал
који је ЈУП посебно развио за праћење и евалуацију понуда пристиглих у оквиру набавки
капиталне опреме. До сада је реализовано преко 12 милиона евра набавки капиталне
опреме.
Опрема скупља од 100.000 евра
Набавка ове категорије опреме се врши путем директног преговарачког поступка, да би
руководиоци пројеката могли што директније да учествују у процесу одабира адекватне
опреме. Сваки уређај се купује кроз посебан тендер, тендерска комисија се формира за
сваки уређај појединачно и руководилац пројекта за који се уређај набавља је увек члан
тендерске комисије.
Од 96 набавки уређаја преко 100.000 евра до сада су закључени уговори за 57 уређаја, од
чега је већ 31 уређај испоручен и инсталиран. Још 17 набавки је завршено и ускоро се
очекује потписивање уговора са понуђачима, док су 23 поступка набавке још увек у току.

Опрема вредности од 30.000 евра до 100.000 евра
Ова група опреме се набавља кроз отворени тендерски поступак. Укупан број захтева ове
вредности био је 349, у укупној вредности од око 17 милиона евра.
108

Тендер за набавку ове опреме број ИОП/5-2012/Г објављен је 8. августа 2012. године, док је
рок за доставу понуда био у периоду од 24. до 28. септембра исте године. Целокупна
пристигла документација је обрађена и направљен је електронски портал за поступак
евалуације. У току октобра и новембра, руководиоца пројеката су, као део техничке
комисије, вршили техничку евалуацију пристиглих понуда. Извештај за део лотова за које
је пристигла једна или ниједна понуда објављен је 19. 12. 2012. године, док је извештај за
преостале лотове објављен 24. 4. 2013. године. Од децембра је континуално у току
потписивање уговора са одабраним понуђачима и већ је почела испорука првих уређаја из
ове категорије.
У 2013. години се очекује поновно расписивање тендера за оне уређаје за које није одабран
понуђач у оквиру првог тендера зато што није било понуда или су понуде биле технички,
административно или финансијски неусаглашене.
Поред овог великог тендера, реализована су и два специфична тендера: ИОП/3-2012/Г за
набавку рачунара и рачунарске опреме високих перформанси, и тендер ИОП/6-2012/Г за
набавку лабораторијске опреме за сепарацију и карактеризацију материјала.
Опрема вредности испод 30.000 евра
Наведена опрема у делу који се односи на рачунаре је већ набављена путем завршеног
тендера за набавку рачунара, на коме је за добављача изабран Fujitsu Siemens. Завршена је и
набавка Microsoft Оffice i Windows лиценци и извршена је дистрибуција набављених
лиценци. У току је и набавка специфичних софтверских апликација, од којих је до сада
реализовано 109 од укупно 153 захтева.
Набавка осталих уређаја из ове групе је предвиђена након завршетка набавке претходних
категорија опреме. Тренутно се примају само захтеви за хитне набавке уређаја из ове
категорије (у случају квара уређаја или блокаде веће опреме због недостатка једног дела и
слично). До сада је примљено око 90 захтева за хитне набавке.
Потрошни материјал
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“. За ову намену одобрено је укупно 40
милиона евра у периоду трајања пројекта. ЈУП је 26.1. 2012. године потписало уговор са
Министарством за реализацију овог пројекта.
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 досадашњим јавним набавкама
набављени су потрошни материјал за научноистраживачки рад, хемикалије, уређаји мање
вредности, рачунарска опрема, рачунарске периферије, софтверске апликације, књиге,
остала стручна литература и друго. Укупно је спроведено 15 међународних тендера за
различите намене. Пресеци стања са захтевима истраживача праве се четири пута
годишње, док сваки тендер прате одговарајући поновљени тендери за добра која нису
набављена током прве тендерске процедуре.
До сада је укупно набављено 49.000 ставки. До последњег пресека стања и покретања
набавки требовано је 52.339 ставки, што значи да је успешност набавки 93,5%. Ако се
укључе и захтеви пристигли после последљег пресека, успешност је 80%. Вредност
реализованих набавки је 7,2 милиона евра.
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Имајући у виду тешкоће везане за реализацију директних материјалних трошкова, важно је
најхитније обезбедити реализацију прве фазе набавки и то, пре свега, кроз ДМТ2
неопходних за наставак рада на пројектима (од којих су неки доведени у велике проблеме
због кашњења програма набавки).
4.7.10 Центар за промоцију науке
Центар за промоцију науке (у даљем тексту: Центар) основан је Законом о
научноистраживачкој делатности („Службени гласник Републике Србије“ број 110/05,
50/06 и 18/10), као јавна установа чији је задатак промоција науке и технологије и научних
и технолошких достигнућа у земљи и свету. Како би остварио све ове задатке, Центар у
свом раду сарађује са бројним институцијама у земљи: САНУ, као кровном установом
српске науке, универзитетима у Београду, Новом Саду, Нишу и Крагујевцу, институтима:
Институтом за физику, ИНН „Винча“, Математичким институтом, Институтом за
генетичка истраживања и многим другим, научним друштвима. Од посебног значаја за
остваривање циљева Центрa је сарадња са Европском комисијом, aмбасадама Јапана,
Немачке, Француске, Британским саветом, Француским институтом, институтима „Гете“ и
„Сервантес“. Центар је, такође, укључен у европску мрежу сродних организација и члан је
Еcsite-a (Европска мрежа научних центара и музеја) и Еusea (Европска асоцијација
манифестација у области научне комуникације). Представници Центра су активни и у
Оквирном програму FP7. Центар је у 2012. години учествовао у спровођењу два европска
пројекта и постао члан још 12 конзорцијума са другим европским и међународним
институцијама. Центар за промоцију науке, осим у FP7 програмима, активно учствује и у
TEMPUS, COMENIUS, COPITES, LEONARDO DA VINCI и многим другим европским
пројектима.
На јавни позив за финансијску подршку пројектима промоције и популаризације науке у
2012. години пријавило се више од 150 организација, чиме је настављена пракса подршке
активностима у промоцији науке.
Према одлуци Управног одбора Центра, у 2012. години финансирано је 88 пројеката које
су спровеле научноистраживачке организације и удружења.
Пројекти су обухватили велики број научних дисциплина, природне и друштвене науке,
при чему је осигурана и равномерна географска покривеност.
Центар је и у 2012. години организовао бројне интерактивне промотивне активности,
научнопопуларне радионице, изложбе, предавања, панел-дискусије и друге манифестације
и тиме наставио да доприноси повећању научне писмености у Србији.
Табела 4.15 Промотивне акције које је Центар подржао
˒˓ˑˏˑ˕ˋ˅ːˈ˃ˍ˕ˋ˅ːˑ˔˕ˋ
НАУЧНО
МАНИФЕСТАЦИЈЕ

ПОПУЛАРНЕ Дани будућности: Роботика
CERN у Србији
Мај месец математике
Сајам књига
НАУЧНЕ ИЗЛОЖБЕ
Мetahousing
Десет отворених питања науке
ЈУБИЛЕЈИ И ДАНИ НАУКЕ
Обележавање националног Дана науке
Светски дан науке
Дан Европе
Дан биодиверзитета
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ФЕСТИВАЛИ И РАДИОНИЦЕ

Подршка фестивалима науке
Европски пројекат „Ноћ истраживача“
Жене у науци
Скуп астонома аматера
„На младима свет остаје“
Лабораторија славних
Фестивал науке у Смедеревској Паланци
„Наук није баук“
„Недеља свести о мозгу“
Наука у дечјем боравку
Радионице друштвених наука
„БУДИ“



Издања ЦПН-а
Центар у оквиру своје надлежности објављује књиге, каталогe, брошурe и други штампани
материјал, као вид подршке манифестацијама које популаризују науку. Центар је такође
издавач и научнопопуларне литературе и то: Књиге о архитектонском конкурсу зграде
Центра у блоку 39, као и књига:
• Смем ли да бројим? Гинтер Циглер
• Р.У.Р. Карела Чапека
• Роботи
• Рачунам на математику
• Под Сунчевом ветром
• Жене хемичарке у Србији
Евиденција научностручних друштава
У складу са Законом о научноистраживакој делатности, члан 27б, став 6, Центар за
промоцију науке је између осталог надлежан и да у Републици Србији „води евиденцију
научних, научностручних друштава и других организација и удружења која промовишу и
популаризују науку“. Електронска евиденција је сачињена према листи организација које
су се до 1. децембра 2012. евидентирале у Центру за промоцију науке као носиоци
верификованих пројеката промоције науке, а које су притом доставиле и решење о упису у
регистар удружења АПР-а.
Реконструкција брода „Аргус“
После вишемесечног ремонта, истраживачки брод–лабораторија „Аргус“, који је у
надлежности ЦПН-а, током 2012. доспео је до фазе када је спреман за научне експедиције.
План је да „Аргус“ поново учествује у домаћим и међународним експедицијама,
истраживачким пројектима и мониторингу.
Регионална сарадња
Центар је у 2012. години био суорганизатор неколико манифестација у Републици Српској,
као резултат веома успешне сарадње која је успостављена са Министарством науке и
технологије Републике Српске (Ноћ истраживача –Требиње, Фестивал науке – Бањалука).
ЦПН је био један од излагача у оквиру Фестивала науке „Отворени дани науке“ у
Подгорици.
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4.8 ФИНАНСИРАЊЕ
Стратегијом научног и технолошког развоја Републике Србије за период од 2010. до 2015.
године дефинисан је, поред осталих циљева, и кључни циљ да издвајања за науку, мимо
инфраструктуре, достигну 1,05% бруто друштвеног производа (БДП) до 2015. године.
Стратегијом је 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, тако да
буџетска издвајања 2015. године достигну 1,05% БДП-а. Према бројним студијама,
гранична вредност или праг који треба достићи, а од којег зависи подршка
научноистраживачком раду и иновационим активностима у једној држави, јесте 1% БДП.
Само мањи број држава ЕУ није достигао 1% БДП. Србија је у последњих десетак година
на нивоу 0,3% бруто домаћег производа (БДП-а). Са кредитним средствима уложеним у
инфраструктуру и научноистраживачку опрему је, у 2012. години на вредности 0,5%.
У Табели 4.16 су дати подаци о извршеним расходима и издацима из свих извора
финансирања за период од 1. јануара до 31. децембра 2012. године.
Табела 4.16 Учешће укупних буџетских и кредитних средстава у БДП по годинама

2010.
% учешћа буџетских средстава у 0.31
БДП
% учешћа буџетских средстава и 0.40
кредита у БДП
0.30
ПО СТРАТЕГИЈИ

2011.
0.35

2012.
0.36

2013.
0.34

2014.
0.33

2015.
0.32

0.45

0.50

0.46

0.76

0.46

0.45

0.60

0.75

0.90

1.05

Буџетска средства су укупна средства за раздео функције науке. За 2010, 2011, 2012 и 2013.
годину су одобрена средства, а за 2014. и 2015. годину су планирана – пројектована
средства.
Кредити: за 2010, 2011. И 2012. су приказана повучена средства, а за 2013. одобрена
средства. Пројекција за 2014. и 2015. на основу плана за повлачење кредита.
Подршка научноистраживачком и истраживачко-развојном раду, иновацијама и
иновацоним активностима је кључ стратегије коју је Савет Европе усвојио у Лисабону,
марта 2000. године, с циљем да ЕУ постане динамична економија заснована на знању,
конкурентнија у свету, са одрживим економским растом и већим бројем радних места.
Истовремено, Савет Европе је марта је 2000. године упутио апел да земље чланице ЕУ
повећају издвајања за истраживање и развој на 3% бруто друштвеног производа (БДП) до
2010. године, што су неке земље достигле и превазишле. ХОРИЗОНТ 2020 даје као један
од основних предуслова за даљи развој и напредак повећање улагања у истраживања и
иновације.
У Табели 4.17 су дати подаци о извршеним расходима и издацима из свих извора
финансирања за период од 1. јануара до 31. децембра 2012. године
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Табела 4.17 Извршени расходи и издаци из свих извора финансирања за период од 01. јануара до
31. децембра 2012. године
ОПИС
УКУПНО ИЗВРШЕЊЕ
Програм основних истраживања
3.789.898.019,83
Програм истраживања у области технолошког развоја
2.403.150.825,87
Програм
суфинансирања
интегралних
и 2.463.339.429,24
интердисциплинарних истраживања
Режија за сва три програма
1.233.005.417,00
Програм трансфера знања и технологија и подстицања
166.670.162,41
примене резултата научноистраживачког рада
Програм научноистраживачког рада САНУ и програм 88.183.333,00
научноистраживачког рада Матице српске
Програм научноистраживачког рада центра изузетних 2.000.000,00
вредности
Програм међународне научне сарадње од значаја за 229.329.073,29
Републику
Програм усавршавања кадрова за научноистраживачки рад
69.245.800,54
Програм подстицања и стипендирања младих и надарених за
научноистраживачки рад
Програм набавке научне и стручне литературе из
иностранства и приступа елeктронским научними стручним
базама података
Програм издавања научних публикација и одржавања
научних скупова
ЈУП „Истраживање и развој у јавном сектору“*
ЈП „Нуклеарни објекти Србије“**
Контрибуција за ФП7
Текуће субвенције јавним нефинанс. предузећима и
организацијама
Накнаде за социјалну заштиту из буџета

34.215.027,00

СВЕГА ДИНАРА:

16.736.079.787,12

113.544.760,38

77.384.915,00
4.430.076.000,00
174.169.498,77
720.376.818,47
404.528.000,00
202.098.267,00

УКУПНО ИЗВРШЕЊЕ = Извршење из буџета (извор 01) 2012. + Извршење из донација
међународних организација (извор 06) 2012. + Извршење из примања од домаћих
задуживања (извор 10**) 2012. + Извршење из примања од иностраних задуживања (извор
11*) 2012. + Извршење из неутрошених средстава из донација из претходних година
(извор 15) 2012.
Подршка научноистраживачком и истраживачко-развојном раду, иновацијама и
иновацоним активностима је кључ стратегије коју је Савет Европе усвојио у Лисабону,
марта 2000. године, с циљем да ЕУ постане динамична економија заснована на знању,
конкурентнија у свету, са одрживим економским растом и већим бројем радних места.
Истовремено, Савет Европе је марта је 2000. године упутио апел да земље чланице ЕУ
повећају издвајања за истраживање и развој на 3% бруто друштвеног производа (БДП) до
2010. године, што су неке земље достигле и превазишле. ХОРИЗОНТ 2020 даје као један
од основних предуслова за даљи развој и напредак повећање улагања у истраживања и
иновације.
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