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Наука је свуда око нас



Фонд за науку Републике Србије је државна организација која пружа подршку научно-
истраживачкој делатности. Основан је у марту 2019. године са циљем да се обезбеде подршка и
услови за континуирани развој научно-истраживачких и развојних активности у Републици Србији,
неопходних за напредак друштва заснованог на знању.

Програми Фонда за науку вођени су научном изврсношћу и квалитетом. Реализују се кроз тематске
јавне позиве за достављање предлога пројеката, а пројекти се финансирају у виду грантова кроз
отворене позиве и конкурентне и транспарентне процесе.

Програми Фонда за науку су осмишљени да подрже истраживачке активности, укључујући основна
и примењена истраживања и њихову комерцијалну употребу и потенцијал, као и да подстакну
технолошки развој и напредак Републике Србије.

Од пројеката се очекује да пруже истраживање на високом нивоу, иновативне резултате,
конкурентност на међународном нивоу и релевантност за друштво у целини.

Средства за реализацију програма Фонда за науку Републике Србије обезбеђена су из буџета
Републике Србије на основу субвенције Министарства просвете, науке и технолошког развоја, као и
на основу заједничког улагања Републике Србије кроз зајам и подршку Светске банке (World Bank
IBRD-IDA) и бесповратне финансијске подршке Европске уније (EU-IPA) у оквиру Пројекта SAIGE
(Serbia Accelerating Innovation and Entrepreneurship Project).

О Фонду за науку РС

Изврсност

Утицај

Реализација



Рад Фонда за науку РС

Подршка истраживачима током отворених позива

У марту 2022. године је отворен нови Програм
ИДЕНТИТЕТИ. Запослени Фонда пружају редовну
подршку путем имејла и организују периодичне
радионице и отворена врата за све заинтересоване
истраживаче који припремају предлоге пројеката. До
затварања позива ће се редовно одржавати онлајн
отворенa врата, а питања и одговори ће се објављивати
на интернет страници Фонда за науку, у оквиру
странице Позиви.
Пријаве предлога пројеката се подносе искључиво
електронским путем преко портала ApplicatoRS.

Припрема нових програма

Фонд за науку је анализирао искуства са текућих
програма. Формирана је радна група иностраних
експерата који су ангажовани за анализу процедура и
даље унапређење рада Фонда. Научни савет Фонда за
науку РС је радио на припреми нових програма
пажљиво разматрајући досадашња искуства и
резултате. У току су завршне активности за
објављивање два нова Јавна позива. Један програм ће
бити намењен свим областима науке и без унапред
задатих тема, док ће други програм тематски бити
усмерен на смањење загађења животне средине, и
подржавати примењена истраживања чији резултати
ће бити примењиви у привреди.

Развој Фонда за науку РС

Фонд за науку РС је радио на поједностављењу
процедуре за квартално извештавање и смањењу
обима документације која се подноси приликом
пројектног извештавања. Уведен је нови софтверски
систем за пројектно извештавање који ће унапредити
процес припреме и подношења извештаја, као и
праћења реализације пројеката. Такође, нови портал за
подношење предлога пројеката је пуштен у рад и
пружа додатне функционалности за подношење
пројеката. Паралелно са развојем програма и
процедура Фонд за науку је радио на развоју
кадровских капацитета, укључујући повећање броја
запослених, организацију обука и стручних
усавршавања.

Рад органа Фонда за науку РС

Током првог квартала одржане су 3 седнице Управног
одбора на којима су се разматрале активности и
пословање Фонда за науку у 2021. години, као и
планови и програми за 2022. годину и друга питања од
значаја за рад Фонда за науку.
Научни савет је одржао 3 седнице на којима се, поред
редовних активности, радило на припреми нових
програма који ће бити отворени током 2022. године.
Надзорни одбор је на одржаној седници у првом
кварталу анализирао материјално-финансијско
пословање Фонда и усвојио финансијски извештај за
2021. годину.

Оперативни рад Фонда за науку РС

Запослени у Фонду за науку су у првом кварталу
припремали извештаје о раду Фонда за науку
(кварталне и годишње), као и финансијски извештај са
завршним рачуном на који је реномирана независна
ревизорска кућа дала позитивно мишљење. Запослени
Фонда су реализовали набавке неопходне за
несметано обављање делатности Фонда, уплате за
реализацију научноистраживачких пројеката, пружали
административну подршку раду органа Фонда за науку
и стручну подршку научницима у примени правила
програма и важећих прописа РС приликом реализације
пројеката. Фонд је одржавао редовне састанке са
представницима Светске банке који прате рад Фонда за
науку и реализацију средстава из међународних
извора.
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Праћење реализације пројеката

Фонд за науку РС прати реализацију 282
научноистраживачка пројекта у оквиру 5 програма.
У реализацији пројеката учествује 1737 истраживача из
117 научноистраживачких институција. Реализација
пројеката се прати кроз административно-финансијске
извештаје који се подносе на кварталном нивоу. Фонд
за науку прегледа и оцењује сваки извештај, а усвојени
извештај је услов за уплату средстава за наредни
квартал. Додатну подршку у реализацији пројеката
Фонд за науку пружа и кроз радионице за управљање
пројектима и финансијама на којима је током првог
квартала учествовао 441 истраживач.



Информације о текућим програмима
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Бр.

Програми

Број пријављених пројеката

Број одобрених пројеката

Мин. одобрени буџет пројекта

Макс. одобрени буџет пројекта

Укупан одобрени буџет

Број истраживача из Србије

Број истраживачких група у организацији

Број научно-истраживачких организација

Број истраживача из дијаспоре

Број научница/научника

1

ПРОМИС

585

59

25.261,66 €

200.000,00 €

8.964.169,42 €

317

114

51

0

184/133

2

ВИ

70

12

121.296,51 €

200.000,00 €

2.207.774,08 €

119

23

19

3

41/78

3

COVID-19

129

14

46.865,92 €

406.612,43 €

1.973.435,71 €

130

29

19

4

85/45

Истраживачки програми

4

ИДЕЈЕ

917

105

67,943.75 €

499,535.17 €

29.999.198,17 €

1041

267

98

18

622/419

5

ДИЈАСПОРА

126

92

4.499,25 €

10.000,00 €

797.591,59 €

268

92

43

88

151/117

Програми међународне мобилности и сарадње

Бр.

Програми

Број пријављених пројеката

Број одобрених пројеката

Мин. одобрени буџет пројекта

Макс. одобрени буџет пројекта

Укупан одобрени буџет

Број истраживача из Србије

Број истраживачких група у организацији

Број научно-истраживачких организација

Број истраживача из дијаспоре

Број научница/научника

Број одобрених пројеката

Укупан одобрени буџет

Број истраживача из Србије

Број истраживачких група у организацији

Број научно-истраживачких организација

Број истраживача из дијаспоре

Број научница/научника

190

43.144.577,38 €

1528

431

113

25

889/639

Укупно за истраживачке 
програме

282

43.942.168,97 €

1737

525

117

111

1008/729

Укупно за све 
програме



Програм ИДЕЈЕ омогућава финансирање пројеката који се базирају на изврсним идејама које могу у
будућности имати значајни утицај на развој науке и истраживања, привреде и/или друштва у
целини, укључивање изврсних истраживача у научноистраживачки рад, јачање професионалних
капацитета истраживача и стварање нових пројектних тимова.

Програм ИДЕЈЕ је највећи програм Фонда за науку РС са 105 пројеката у вредности скоро 30
милиона евра. Реализација научноистраживачких пројеката у оквиру овог програма почела у
јануару 2022. године и трајаће 3 године.

Средства за реализацију програма обезбеђена су из буџета Републике Србије на основу субвенције
Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, као и на основу заједничког
улагања Републике Србије (Министарство просвете, науке и технолошког развоја), кроз зајам и
подршку Светске банке (World Bank IBRD-IDA) и бесповратне финансијске подршке Европске уније
(EU-IPA) у оквиру Пројекта SAIGE (Serbia Accelerating Innovation and Entrepreneurship Project).

Током јануара су путем видео конференције одржане три радионице за учеснике Програма.
Радионице су биле посвећене управљању пројектима и финансијама у оквиру Програма ИДЕЈЕ.
Радионицама су поред руководилаца и других представника пројектних тимова присуствовали и
запослени у сектору за финансије и управљање пројектима у научноистраживачким организацијама.
Радионицама је укупно присуствовао 441 учесник.

Програм ИДЕЈЕ
Почетак реализације 105 пројеката
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Евалуација пројеката 
 

917 

789 

223 

105 

 

Примљених 
пријава 

Пријава које су прошле административну 
проверу / ушле у прву фазу евалуације 

Пријаве које су ушле у другу фазу 
евалуације 

Пројеката 
одобрених за 
финансирање 

 

Одобрени грантови према потпрограмима 
 
 

105 Пројеката | 29,999,198.17 € Укупан буџет 

 

 
 

Природно-математичке науке | 39  11,820,981.35 €   39%  

Техничко-технолошке науке | 23  6,565,164.09 €   22%  

(Био)медицинске науке | 19  5,665,368.59 €   19%  

Друштвено-хуманистичке науке | 24 5,947,684.14 € 20% 

 
 
 
 
 

Структура буџета програма 
 
 

29,999,198.17 € Укупан буџет 

 

 
 

Чланови пројектног тима    14,820,007.78 €   50%  

Опрема и потрошни материјал  8,799,495.28 €   29%  

Путовања и дисеминација  1,845,989.27 €   6%  

Услуге и подизвођачи  1,617,465.01 €  5%  

Остали трошкови  377,905.91 €   1%  

Накнада за НИО 2,538,334.92 €  9% 

 

Одобрени грантови према потпрограмима 
 
 

105 Пројеката | 29,999,198.17 € Укупан буџет 

 

 
 

Природно-математичке науке | 39  11,820,981.35 €   39%  

Техничко-технолошке науке | 23  6,565,164.09 €   22%  

(Био)медицинске науке | 19  5,665,368.59 €   19%  

Друштвено-хуманистичке науке | 24 5,947,684.14 € 20% 

 
 
 
 
 

Структура буџета програма 
 
 

29,999,198.17 € Укупан буџет 

 

 
 

Чланови пројектног тима    14,820,007.78 €   50%  

Опрема и потрошни материјал  8,799,495.28 €   29%  

Путовања и дисеминација  1,845,989.27 €   6%  

Услуге и подизвођачи  1,617,465.01 €  5%  

Остали трошкови  377,905.91 €   1%  

Накнада за НИО 2,538,334.92 €  9% 

 

Евалуација пројеката

Структура буџета програма 

Одобрена средства према врсти трошкова

Одобрена средства по потпрограмима



Фонд за науку Републике Србије отворио је 14.3.2022. године Јавни позив за финансирање научно-
истраживачких пројеката из области друштвених и хуманистичких наука, под називом ИДЕНТИТЕТИ,
који је отворен до 20.5.2022. године.

Предмет Програма могу бити теоријске и емпиријске систематизације научних сазнања неопходних
за (ре)дефинисање садржаја, форми и детерминанти идентитета, значај друштвених и културних
идентитета за креирање јавних политика и доношење државних одлука Републике Србије. У овом
Програму право учешћа имају акредитоване НИО у Републици Србији, по правилу, у оквиру
друштвено-хуманистичких наука, у својству Носиоца пројекта или Учесника пројекта.

Фонд за науку РС редовно одржава онлајн Oтворена врата како би се сви заинтересовани научници
информисали о условима пријаве пројеката и процедура.
Питања и одговори са отворених врата се објављују на интернет страници Фонда за науку, у оквиру
странице позива за Програм ИДЕНТИТЕТИ. Такође, на овој страници можете пронаћи све
информације о јавном позиву, на следећем линку.
Сви заинтересовани могу послати питања на имејл адресу identiteti@fondzanauku.gov.rs.
Предлози пројеката се подносе електронским путем, кроз нови портал ApplicatoRS.

Отворен Јавни позив – Програм ИДЕНТИТЕТИ 
Посебан истраживачки програм за друштвене и хуманистичке науке

Важни бројеви:

2.000.000 евра - буџет Програма

150.000 евра – максималан буџет предлога 
пројекта

24 месеца – максимално трајање пројекта 

20.5.2022 – затварање Јавног позива
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Основни тематски оквири Програма су: 
• Носиоци идентитета: језик, писмо, историја, религија, 

културна баштина; 
• Етнички и национални идентитети;
• Простор и идентитет: региони, територије, границе и 

миграције; 
• Политике идентитета, право, безбедност и дипломатија; 
• Социјални, индивидуални и психолошки идентитети; 
• Родни идентитети и заједнице; 
• Идентитет, књижевност и уметност; 
• Идентитети,економија, образовање, медији и 

дигитализација;

http://fondzanauku.gov.rs/poziv/2022/03/program-identiteti/
mailto:identiteti@fondzanauku.gov.rs
https://applicators.fondzanauku.gov.rs/


Фонд за науку Републике Србије има обавезу да редовно надзире и прати реализацију пројеката
оцењивањем поднетих извештаја, непосредним праћењем појединих пројектних активности и
надзорним посетама.

Након анализе искустава са текућих програма направљене су значајне измене и поједностављене
процедуре које се односе на квартално извештавање. У циљу једноставније припреме и
подношења извештаја, као и праћења реализације пројеката, Фонд за науку РС је развио
специјализовани софтверски систем намењен руководиоцима пројеката у оквиру програма Фонда
за науку РС. Систему за пројектно извештавање руководилац пројекта приступа путем интернет
странице: https://reporting.fondzanauku.gov.rs/

Поред увођења софтверског система за подношење извештаја, смањен је и обим документације
која се подноси приликом пројектног извештавања.

Почевши од Програма ИДЕЈЕ, руководиоци пројеката ће путем софтверског система подносити
административне и финансијске извештаје.

Фонд за науку РС ће периодично детаљно проверавати комплетну пројектну и финансијску
документацију, по методу случајног узорка. Руководиоци пројеката који буду предмет ове провере
ће у оквиру кварталног извештавања добити писани захтев путем имејла да приликом подношења
извештаја доставе комплетну пратећу пројектну документацију, док остали руководиоци у том
кварталу не достављају пратећу документацију, већ само податке који су неопходни за попуњавање
извештаја.

Праћење реализације пројеката

2022/I квартал

Осим подношења административног и финансијског
извештаја софтверски систем поседује следеће функције:

• Подношење пратеће документације

• Обавештења руководиоцима о статусу поднетог
извештаја

• Допуне и измене извештаја

• Измене пројектне документације (буџет, распоред
плаћања, чланови тима и др.)

Фонд за науку РС организује за руководиоце радионице

ради упознавања са радом софтверског система и потребне

техничке подршке за припрему првих кварталних извештаја.

https://reporting.fondzanauku.gov.rs/


У складу са обезбеђивањем веће ефикасности процедура приликом подношења предлога пројеката

у оквиру свих програма Фонда за науку РС, развијен је нови портал (ApplicatoRS) за пријаву предлога

пројеката у оквиру Јавних позива Фонда за науку Републике Србије.

Нови портал омогућава неометани континуирани рад на пријави предлога пројеката, а

функционалности портала омогућавају чување и измене пројектне документације и преглед

целокупне документације, као и појединачних делова.

Портал је прегледан, једноставан за коришћење и универзално примењив за различите програме

Фонда за науку Републике Србије.

Подносиоци предлога пројеката могу приступити порталу путем интернет адресе: 

https://applicators.fondzanauku.gov.rs/

Портал се користи почев од Јавног позива за Програм ИДЕНТИТЕТИ.

НОВИ портал за пријаву научноистраживачких пројеката

2022/I квартал

https://applicators.fondzanauku.gov.rs/


Фонд за науку РС редовно прати реализацију пројеката, поштовање процедура и стандарда, редовно
извештавање и видљивост истраживачких активности и резултата у оквиру свих програма.

У току првог квартала 2022. године, Фонд за науку РС је организовао надзорне посете пројектима у
оквиру Специјалног програма истраживања COVID-19.

Циљ надзорних посета као редовних активности Фонда за науку је праћење извршења пројектних
обавеза, што поред разговора о активностима и резултатима пројеката, укључује и преглед архиве
пројекта, опреме и материјала који су набављени у оквиру пројекта, као и разговор о досадашњем
искуству и изазовима истраживача ангажованих на пројекту.

Током надзорних посета пројектима у оквиру Специјалног програма истраживања COVID-19 нису
утврђене неправилности, нити одступања од циљева и очекиваних резултата пројеката. Утврђено је
да се пројекти спроводе у складу са процедурама, да је планирана опрема набављена и да се
редовно користи и одржава. Пројектна документација је комплетирана и адекватно организована,
потпуна и у складу са правилима програма.

Остварени су планирани научни резултати, од којих су неки већ публиковани у водећим
међународним часописима.

Праћење реализације пројеката
Надзорне посете
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Надзорне посете пројектима подржаним у оквиру COVID-19 
програма Фонда за науку РС: AntioxIdentification (слика горе), 
FORACOVID (слика доле)



Фонд за науку Републике Србије организовао је радни састанак са руководиоцима 59 ПРОМИС
пројеката. Имајући у виду да се програм ПРОМИС завршава током 2022. године, представници
Фонда за науку и Министарства просвете, науке и технолошког развоја су желели да се упознају са
искуствима, изазовима и даљим амбицијама ових перспективних тимова.

Искуства руководиоца ПРОМИС пројеката ће бити разматрана и током припреме нових програма
Фонда за науку. Састанку су присуствовале в.д. директора Фонда за науку Републике Србије др
Милица Ђурић Јовичић, државна секретарка у Министарству просвете, науке и технолошког развоја
проф. др Маријана Дукић Мијатовић и помоћница министра просвете, науке и технолошког развоја
задужена за науку, др Марина Соковић.

На ПРОМИС пројектима је ангажовано 320 истраживача из 51 научно-истраживачке организације.
Укупан буџет програма је 8,9 милиона евра, а средства за реализацију пројеката су инвестирана у
истраживачки рад, опрему, потрошни материјал, публикације и међународну сарадњу.

Руководиоци су током састанка истакли значај подршке Фонда за науку РС и дали коментаре и
препоруке за наредне програме. По завршетку програма, резултати 59 ПРОМИС пројеката ће бити
представљени целокупној научној заједници и широј јавности. Иако су пројекти у оквиру овог
програма још увек у завршној фази реализације, млади истраживачи који су добили подршку у
оквиру ПРОМИС-а већ могу да се похвале значајним квалитетом и бројем публикација.

Праћење реализације пројеката 
Радни састанак са руководиоцима 59 ПРОМИС пројеката

2022/I квартал

Радни састанак са руководиоцима 59 ПРОМИС пројеката
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Фонд за науку Републике Србије је у марту 2022. године обележио 3 године рада. Свечаности су
присуствовали први потпредседник Владе и министар просвете, науке и технолошког развоја Бранко
Ружић, државни секретари и помоћници министра у Министарству просвете, науке и технолошког
развоја, представници Српске академије наука и уметности, представник Српске православне цркве
викарни епископ хвостански Јустин, ректори универзитета, декани и директори научно-
истраживачких организација, представници Фонда за науку, а видео поруком се присутнима обратио
и председник међународне организације Science Europe, др Марк Шилц.

Обележено три године рада Фонда за науку Републике Србије

2022/I квартал

Важни бројеви

Свечаност поводом 3 године рада Фонда за науку РС

„Сви можемо бити поносни на резултате Фонда за науку који радом подстиче развој младих и
креативних научника и тиме показује да улагање у науку и образовање доприноси напретку развоја
целокупног друштва и међународном угледу државе. Улагање у образовање, науку и иновације је
улагање у будућност“, нагласио је министар Ружић.
„Три године посвећеног рада је омогућило да научна заједница у Србији данас препознаје Фонд за
науку као значајну институцију која пружа подршку научно-истраживачким пројектима који ће
допринети развоју нашег друштва. Да би се обезбедио високи квалитет пројеката и допринос наше
науке глобалним научним изазовима, дефинисани су јасни критеријуми током поступка евалуације,
који се заснива на независним рецензијама међународно признатих научника из целог света“,
истакла је в.д. директора Фонда за науку РС др Милица Ђурић-Јовичић.

Током ове три године отворено је 5 програма: ИДЕЈЕ, ПРОМИС, ДИЈАСПОРА, ПРВИ (АИ), КОВИД-19.
Укупан буџет за свих 5 програма износи 43,9 милиона евра.

43.9 милиона евра уложено у науку

1737 истраживача – 1008 жена и 729 мушкараца 

117 научно истраживачких организација

1827 пријављених пројеката

282 одобрена пројекта

1300 међународних рецензената из 63 државе



Фонд за науку Републике Србије примљен је, новембра 2021. године, у чланство организације
Science Europe која окупља најважније институције које финансирају научна истраживања у Европи.

Science Europe подржава размену искустава, знања и експертизе неких од најугледнијих европских
фондација и фондова за науку у Европи, изградњу европског истраживачког простора и
обликовање глобалне научне агенде.

Science Europe окупља 38 чланица из 28 европских земаља, а међу њима су Swiss National Science
Foundation, Max Planck Society, UK Research and Innovation, Danish National Research Foundation,
French National Research Agency и многе друге.

Приликом обележавања три године рада Фонда за науку, присутнима се видео поруком обратио
председник организације Science Europe др Марк Шилц.

Фонд за науку РС – део организације Science Europe
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„Иако је нов унутар европског истраживачког екосистема, Фонд за
науку Републике Србије се већ позиционирао у међународној
научној заједници. Ова млада институција се развија брзо, значајно
повећавајући количину средстава доступних за научнике у Србији и
убрзано усвајајући најбоље међународне праксе. Фонд за науку је
цењени члан Science Europe и у име наше организације желим да
Вам се захвалим на сарадњи и радујем се наставку рада на
различитим активностима унутар Science Europe“, истакао је у свом
видео обраћању председник организације Science Europe, др Марк
Шилц.

Целу видео поруку можете погледати на следећем линку.

https://youtu.be/TMBHB7CZwTc


Међународни дан жена и девојака у науци се обележава широм света 11. фебруара.

Веома смо поносни што у Србији последњих година постоје значајни помаци када је у питању број
жена у науци, као и помаци у позицијама које заузимају. Од 2015. године бележи се пораст броја
жена у научној заједници Србије.

Србија – Жене у науци
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На фотографији се налазе само неке од научница које руководе пројектима 
у оквиру програма Фонда за науку РС

Важни бројеви

Укупан број истраживача у Србији - 51,4% су жене

Укупно 1.737 истраживача на пројектима Фонда за науку РС - 58% су жене
Укупно 282 руководиоца пројеката - 53% руководилаца су жене

ПРОМИС (59 пројеката) - 45% руководилаца су жене
АИ (12 пројеката) - 25% руководилаца су жене
ДИЈАСПОРА (92 пројекта) - 60% руководилаца су жене
КОВИД-19 (14 пројеката) - 50% руководилаца су жене
ИДЕЈЕ (105 пројеката) - 54% руководилаца су жене



Србија је веома поносна на научна достигнућа и доприносе наших истраживача, како у Србији, тако
и у иностранству.

Фонд за науку Републике Србије подржава и подстиче повезивање са српском научном дијаспором
у циљу јачања наше научне заједнице кроз сарадњу са колегама из иностранства.

„Наука без граница“ је Linkedin групa коју је Фонд за науку РС отворио како би се научници из Србије
повезали са научницима из дијаспоре. Циљ ове групе је размена знања, идеја, искустава, трансфера
технологија и примера добрих пракси у истраживањима, руковођењу пројектима, комуникацији и
презентацији резултата, подстицање дискусија, размена прилика за сарадњу и размена
информација које могу бити значајне за даљи развој науке, привреде, друштва и предузетништва.

Позивамо све вас који се бавите науком, истраживањима и развојем у било којој области, у било
ком делу света, да се придружите овој LinkedIn групи и позовете своје колеге да ураде исто како
бисмо проширили мрежу српских научника и допринели њеном развоју.

LinkedIn група: Наука без граница / Nauka bez granica / Science without borders
Линк ка групи: https://www.linkedin.com/groups/12521970/

Наука без граница 
Повезаност са српском научном дијаспором

2022/I квартал

https://www.linkedin.com/groups/12521970/


Један од циљева Фонда за науку Републике Србије јесте повећање видљивости науке и њених
резултата кроз различите канале комуникације, посебно кроз промовисање научника и пројеката
који се финансирају у оквиру програма Фонда за науку.

Током првог квартала 2022. године, научници и пројекти у оквиру програма Фонда за науку
Републике Србије су се појавили у више од 270 објава у свим врстама медија.

Велико нам је задовољство што се о нашим научницима и пројектима који су подржани у оквиру
програма Фонда за науку могло сазнати кроз чланке у штампаним медијима, на веб порталима и
другим дигиталним платформама, кроз телевизијске репортаже и наступе у емисијама.

Садржај који се тиче медијског присуства Фонда за науку, научника и пројеката који су подржани у
оквиру програма Фонда за науку можете погледати на нашој интернет страници „Медији о нама“:
http://fondzanauku.gov.rs/mediji-o-nama/

Наука у медијима
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Медијске објаве Фонда за науку РС

1145
Укупан број медијских објава у 2021. години

270
Укупан број медијских објава у првом кварталу 
2022. године

Пројекат LABLUNG
Илустрација: Милица Голубовић
Програм ПРОМИС 2020-2022

http://fondzanauku.gov.rs/mediji-o-nama/


Наука у медијима*

2022/I квартал

„Научни тим са Медицинског факултета у Београду 
истражује повезаност гена са подложношћу за настанак 
Covid-19", чланaк о пројекту AntioxIdentification, 
Програм COVID-19 – National Geographic Serbia
(18.2.2022). 
Чланак се налази на следећем линку. 

„Применa модела зебрице за регенерацију оштећеног ткива“, 
пројекат ZEBARR, Програм ИДЕЈЕ – РТС1 (14.3.2022).

Ауторски текстови научника са пројеката у 
оквиру програма Фонда за науку:
Пројекат LEAPSyn-SCI, Програм ПРОМИС
Пројекат SAPORUS, Програм ДИЈАСПОРА –
Новости (9.1.2022). 
Чланак се налази на следећем линку.

*Приказане су само неке од медијских објава из првог
квартала, док остале чланке у штампаним медијима, веб
порталима, као и телевизијске репортаже и наступе у
емисијама можете погледати на интернет страници Фонда
за науку, на страници Медији о нама.

https://nationalgeographic.rs/nauka/medicina-i-psihologija/a38448/Srpski-naucnici-otkrivaju-kako-geni-uticu-na-podloznost-zarazavanju-korona-virusom-i-pojavu-tezih-oblika-ove-bolesti.html
https://www.novosti.rs/drustvo/vesti/1073865/pamecu-pomeraju-granice-nasi-mladi-naucnici-autorskim-tekstovima-novosti-kriju-imaju-velike-planove
http://fondzanauku.gov.rs/mediji-o-nama/


Наука у медијима
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„Дијалогом до решења сложених друштвених проблема“, 
чланак о пројекту PEERSolvers, Програм ИДЕЈЕ – Данас 
(26.3.2022). 
Чланак се налази на следећем линку.

„Улагање у науку је улагање у будућност“, 
чланак поводом обележавања 3 године рада 
Фонда за науку РС – Euronews (14.3.2022). 
Чланак се налази на следећем линку.

„Иновативно решење за уклањање загађивача из вода “, 
чланак о пројекту CleanNanoCatalyze, Програм ИДЕЈЕ –
Политика (30.1.2022). 

https://www.danas.rs/vesti/drustvo/dijalogom-do-resenja-slozenih-drustvenih-problema/
https://www.euronews.rs/srbija/drustvo/40860/ruzic-ulaganja-u-obrazovanje-nauku-i-inovacije-su-ulaganja-u-buducnost/vest


Адреса седишта:
Немањина 22-26, Београд, Србија

Адреса обављања делатности:
27. марта 39/II, I спрат, Београд, Србија

Контакт имејл:
kabinet@fondzanauku.gov.rs

Интернет страница:
www.fondzanauku.gov.rs

Контакт
Фонд за науку Републике Србије

Instagram
fondzanauku_rs

Facebook 
Фонд за науку Републике Србије – Science Fund of the Republic of Serbia

Twitter 
fondzanauku_rs

LinkedIn
Фонд за науку Републике Србије – Science Fund of the Republic of Serbia

YouTube
Фонд за науку Републике Србије – Science Fund of the Republic of Serbia

Уколико имате коментар, похвалу, предлог или
приговор који се односи на рад, програме или
процедуре Фонда за науку РС, можете нам
послати на адресу: mislјenje@fondzanauku.gov.rs

#trustinscience
#naukacespasitisvet
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