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АКТИВНОСТИ И БУЏЕТ ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА
ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ
Активности Секретаријата у 2020. години биле су усмерене према даљем подстицају развоја високог
образовања и научноистраживачке делатности у АП Војводини, као и њиховом приближавању
европским стандардима. Подршка научно-истраживачком раду остварена је финансирањем
краткорочних пројеката од посебног интереса за одрживи развој, подршком стручног усавршавања у
иностранству и организацијом научно-стручних скупова, ангажовањем незапослених доктора наука.
Сектор високог образовања у оквиру Покрајинског секретаријата за високо образовање и
научноистраживачку делатност био је посвећен даљем повећању квалитета и уређењу система
високошколског образовања и студентског стандарда на територији АП Војводине.

БУЏЕТ СЕКРЕТАРИЈАТА

Средства Секретаријата у буџету АП Војводине, у апсолутним бројевима, износила су:
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I
НОРМАТИВНА УРЕЂЕНОСТ
Секретаријат оперативно реализује активности на основу правилника.
Правилници и одговарајући пратећи обрасци налазе се на званичној интернет презентацији
Секретаријата, а то су:
 Правилник о критеријумима за финансирање краткорочних пројеката од посебног интереса
за одрживи развој у Аутономној покрајини Војводини;
 Правилник о критеријумима за суфинансирање организовања научно - стручних скупова;
 Правилник о критеријумима за суфинансирање учешћа на научним скуповима у
иностранству научноистраживачких радника и студената који су показали посебне резултате;
 Правилник за реализацију акције ''Право на прву шансу'';
 Правилник о критеријумима за суфинансирање програма/пројеката у области
научноистраживачког развоја невладиних организација у Аутономној покрајини Војводини;
 Правилник о критеријумима за финансирање пројеката који се баве истраживачкоуметничким стваралаштвом у пољу уметности с територије Аутономне покрајине Војводине;
 Правилник о критеријумима за суфинансирање образовних програма/пројеката установа
високог образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина;
 Правилник о критеријумима за суфинансирање набавке машина и опреме у установама
високог образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина;
 Правилник о критеријумима за финансирање развојноистраживачких пројеката високих
струковних школа с територије АП Војводине;
 Правилник о критеријумима за финансирање научноистраживачких пројеката националних
мањина–националних заједница у Аутономној покрајини Војводини;
 Правилник о критеријумима за доделу средстава за даровите студенте установама високог
образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина;
 Правилник о критеријумима за суфинансирање текућих поправки и одржавање зграда,
објеката и опреме у установама високог образовања чији је оснивач Аутономна покрајина
Војводина;
 Правилник о критеријумима за суфинансирање текућих поправки и одржавање зграда,
објеката и опреме у установама студентског стандарда чији је оснивач Аутономна покрајина
Војводина;
 Одлука о регресирању превоза студената у Аутономној покрајини Војводини;
 Правилник о стручним саветима Покрајинског секретаријата за високо образовање и
научноистраживачку делатност;
 Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места Покрајинског
секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност;
 Правилник о организацији буџетског рачуноводства Покрајинског секретаријата за високо
образовање и научноистраживачку делатност;
 Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у Покрајинском секретаријату за високо
образовање и научноистраживачку делатност.
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II
СЕКТОР ЗА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ
КРАТКОРОЧНИ ПРОЈЕКТИ ОД ПОСЕБНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ У
АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ
Секретаријат је у 2020. години финансирао 45 краткорочних пројекта од посебног интереса за
одрживи развој у АП Војводини, и то:
Р.БР.

ИНСТИТУЦИЈА НОСИЛАЦ
ПРОЈЕКТА

1.

Економски факултет

2.

Педагошки факултет

3.

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

РУКОВОДИЛАЦ
ПРОЈЕКТА

Данијела
Петровић Граовац

Природно-математички
факултет

Пројекција финансијског пословања сектора туризма у АП
Војводини у функцији одрживог развоја
Унапређење здравствено-васпитних и психолошких
компетенција будућих учитеља и васпитача у контексту
потенцијалних епидемијских ризика
Утицај локалних пољопривредника на изградњу идентитета
угоститељско-туристичког производа Војводине

4.

Природно-математички
факултет

Ишчезле и постојеће синагоге као сећање и репрезент
јеврејске културе у Војводини

Растислав
Стојсављевић

5.

Филозофски факултет

Социо-психолошки чиниоци ризичне употребе друштвених
мрежа код адолесцената у Војводини

Бојана Динић

6.

Академија уметности

Уметност – Комуникација- Медији, пилот пројекат
ангажовања уметника у локалној заједници

Милан
Милојковић

7.

Факултет спорта и
физичког васпитања

8.

Факултет спорта и
физичког васпитања

Разлике у ефектима изоинерцијалног тренинга различитог
оптерећења на телесну композицију и доминантне моторичке
способности високо тренираних спортиста у спортским
играма
Физиолошке и нутритивне интервенције у оптимизацији
митохондријалних функција

9.

Факултет спорта и
физичког васпитања

Слободно време и физичка активност студената новосадског
универзитета током пандемије COVID-19

10.

Медицински факултет

11.

Медицински факултет

12.

Медицински факултет

13.

Медицински факултет

14.

Медицински факултет

Персонализована стратегија превенције рака дојке кроз
развој клиничког модела предикције ризика

Тихомир
Дуганџија

15.

Медицински факултет

Унапређење знања и квалитета живота жена са уринарном
инконтиненцијом

Димитрије
Јеремић

16.

Медицински факултет

Тачност отисних материјала у денталној медицини

Даниела Ђуровић
Копривица

17.

Медицински факултет

18.

Универзитет Едуконс

Валидација дијагностичких тестова за лабораторијску потврду
COVID-19
Упоредна анализа антиоксидативне и антидијабетесне
активности д-пинитола и екстраката рогач брашна у in silico и
in vitro условима
Унапређење превенције поновљеног криптогеног можданог
удара перкутаном имплантацијом оклудера на заостало
отвореном овалном отвору срца
Антитуморски потенцијал габа агониста и антагониста у
терапији експерименталног глиобластома

Експресија ћелијских mikroRNK код HIV позитивних
пацијената
Испитивање присуства резидуа сулфонилуреа хербицида у
земљишту применом течне хроматографије високих
перформанси са масеном детекцијом у циљу ублажавања
утицаја пољопривреде на животну средину
5

Вера Мировић

Светлана Вукосав

Марко Стојановић

Сергеј Остојић
Небојша
Максимовић
Миољуб Ристић
Небојша
Стилиновић
Илија Срдановић
Иван Чапо

Наташа Вучинић

Мира Пуцаревић

Р.БР.

ИНСТИТУЦИЈА НОСИЛАЦ
ПРОЈЕКТА

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

РУКОВОДИЛАЦ
ПРОЈЕКТА

19.

Научни институт за
прехрамбене технологије

Локална жита у функцији развоја гастро-туристичке понуде
Војводине

Миона Беловић

20.

Технолошки факултет

Оптимизација биопроцеса производње агенаса за биолошку
контролу најчешћих проузроковача болести кукуруза у АП
Војводини

Ивана Митровић

21.

Технолошки факултет

Развој еко-иновативног приступа за изолацију биоактивних
молекула самониклог биља са подручија АП Војводине

Александра
Цветановић

22.

Технолошки факултет

Имплементација принципа циркуларне економије у
технологију производње биолошких агенаса

Јована Граховац

23.

Пољопривредни факултет

Продуктивност и рентабилност као индикатори за оцену
бонитета предузећа у пољопривреди и прехрамбеној
индустрији АП Војводине

Драган Милић

24.

Факултет техничких наука

Уклањање синтетичких боја у присуству микропластике при
унапређеном третману отпадних вода

Миљана Прица

25.

Природно-математички
факултет

Функционални производи од војвођанских тартуфа –
биохемијски потенцијал, хемијски састав и сензорне особине
састојака као основа нових рецептура

Ивана Беара

26.

Природно-математички
факултет

Резерват биосфере „Бачко Подунавље“: Истраживање и
праћење утицаја климатских промена на природне вредности
и одрживи развој заједница локалног становништва

Драган
Милошевић

27.

Природно-математички
факултет

Испитивање присуства одабраних УВ филтера из козметичких
препарата у базенским водама на територији Аутономне
покрајине Војводине

Снежана Паповић

28.

Природно-математички
факултет

Развој метода кристалографије протеина у Војводини

Едвард Петри

29.

Природно-математички
факултет

Игре и алгоритми на графовима са применама у ИоТ мрежама
великих скала

Милош
Стојаковић

30.

Универзитет Едуконс

Модел функционисања локалне самоуправе у условима
ванредне ситуације изазване епидемијом заразне болести

Синиша Домазет

31.

Правни факултет за
привреду и правосуђе у
Новом Саду

Правно регулисање употребе дигиталне технологије у
функцији развоја привредног пословања

Предраг
Мирковић

32.

Факултет техничких наука

Примена пепела насталог сагоревањем жетвених остатака као
минералног додатка у бетонима са рециклираним агрегатом

Мирјана Малешев

33.

Факултет техничких наука

Развој персонализованих анатомских уложака са сензорским
системом за помоћ у рехабилитацији пацијената

Дејан Моврин

34.

Факултет за економију и
инжењерски менаџмент у
Новом Саду

Квалитет ваздуха у парковима, услов за смањење честичног
загађења, унапређењe јавног здравља и превенцијy
респираторних тегоба грађана

Александра Чавић

35.

Факултет техничких наука

Примена метода паметне производње у Индустрији 4.0

Мијодраг
Милошевић

36.

Факултет техничких наука

Праћење стања паркинг места резервисаних за возила особа
са инвалидитетом

Милан
Радовановић

37.

Институт Биосенс

Употреба сателита за детекцију наводњаваних површина на
територији АП Војводине

Владимир
Црнојевић

38.

Пољопривредни факултет

In vitro испитивања антиканцерогеног и антидијабетског
деловања домаћих врста и дивљих сродника воћа рода
Prunus

Борис Поповић

39.

Пољопривредни факултет

Примена биотехничких мера за повећање ефикасности
система за одводњавање у Војводини

Милица
Вранешевић

40.

Пољопривредни факултет

Конкурентност органске пољопривредне производње

Вук Радојевић

41.

Пољопривредни факултет

Побољшање родности и квалитета плодова шљиве и вишње
применом биорегулатора за контролу бујности

Ненад Магазин
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Р.БР.

ИНСТИТУЦИЈА НОСИЛАЦ
ПРОЈЕКТА

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

РУКОВОДИЛАЦ
ПРОЈЕКТА

42.

Научни институт за
ветеринарство

Утврђивање присуства ентеричних вируса анималног и
хуманог порекла и SARS-COV-2 вируса у површинским и
отпадним водама на подручју Војводине – пилот пројекат

Госпава Лазић

43.

Пољопривредни факултет

Процена хроничне акумулације тешког метала арсена код
млечних крава у лактацији са индивидуланих газдинстава на
територији АП Војводине

Ивана Давидов

44.

Филозофски факултет

Историја Новог Сада од слободног краљевског града до
ослобођења од фашизма (1748-1944)

Владан
Гавриловић

45.

Факултет за спорт и
туризам

Предиктивна вредност профила промена сатурираног
кисеоника у хемоглобину

Бојан Међедовић
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III
ПРАВО НА ПРВУ ШАНСУ
''Право на прву шансу'' реализује се као наставак акције Покрајинске владе да ангажује незапослена
лица са највишим научним звањима са територије АП Војводине на пројектима из њихових стручних
области.
У 2020. години Секретаријат је финансирао 5 пројеката:
Р.БР.

ИНСТИТУЦИЈА НОСИЛАЦ
ПРОЈЕКТА

КОРИСНИК
СРЕДСТАВА

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

ОБЛАСТ НАУКА

1.

Природно-математички
факултет у Новом Саду

Др Aлександра
Продановић
Стаменовић

„Ловни туризам као покретач развоја у селима
Баната“

друштвене и
хуманистичке
науке

2.

Природно математички
факултет у Новом Саду

Др Часлав
Калинић

„Примена напредних аналитичких метода
вештачке интелигенције за унапређење
пословања хотела“

друштвене и
хуманистичке
науке

3.

Факултет техничких наука
у Новом Саду

Др Душко
Петровић

„Људски ресурски у индустрији 4.0“

техничке науке

4.

Академија уметности,
Нови Сад

Др Александар
Беде

„Интернационални стил у архитектонском
опусу Сибина и Милене Ђорђевић“

друштвене и
хуманистичке
науке

5.

Учитељски факултет на
мађарском наставном
језику у Суботица

Др Кристиан
Балинт

„Савремене методе наставе информатике и
израда/имплементација методике учења на
даљину на учитељском факултету на
мађарском наставном језику“

друштвене и
хуманистичке
науке
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IV
СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ
НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАЗВОЈА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У
АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ
Покрајински секретаријат за виско образовање и научноистраживачку делатност је у 2020. години
финансирао 43 програма/пројеката у области научноистраживачког развоја невладиних организација
у Аутономној покрајини Војводини, и то:
Р.БР.

НЕВЛАДИНА ОРГАНИЗАЦИЈА

НАЗИВ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКТА

1.

Удружење грађана Хор “Св.
Романа Слаткопојца“

Учешће у уметничком делу научног скупа посвећеног великим
научницима-математичарима Јосипу Племљу и Михајлу ПетровићуАласу

2.

Соколско друштво „Војводина“

Фотомонографија новосадског Соколског друштва други део 1996-2020.

3.

Удружење проналазача и
иноватора Челарево - Бачка
Паланка

Научноистраживачки и развојни пројекти у функцији заштите животне
средине

4.

Студентска организација
Универзитета у Новом СадуСОУНС

Студентско организовање као неформалан део образовања

5.

Савез студената Филозофског
факултета у Новом Саду

Гостовање студената Драмске секције Филозофског факултета
Универзитета у Новом Саду на Филозофском факултету у Загребу

6.

Истраживачко– едукативни центар

Објављивање монографске студије фолклорни садржаји у функцији
развијања музичких способности код деце

7.

Савез проналазача Војводине

Међународни фестивл иновација знања и стваралаштва- ТЕСЛА ФЕСТ2020.

8.

Универзитетски спортски савез
Новог Сада

Зимске едукативне и рекреативне активности студената – летњи
семестар

9.

Организација студената
економског факултета Нови СадСуботица

Економијада 2020.

10.

Научно друштво војвођанских
Мађара

Дан мађарске научности у Војводини – 2020.

11.

Студентска унија Факултета
техничких наука Нови Сад СУФТННС

V Међународна конференција студената грађевинарства, геодезије и
архитектуре – CoNStruction 20

12.

Удружење „Тесла глобал форум“

ТЕСЛА ГЛОБАЛ ФОРУМ 2020.

13.

Друштво педагога физичкe културе
Србије

Аксиологија физичког вежбања

14.

Фондација доцент др Милена
Далмација

Школа за заштиту животне средине

15.

Словачки културни информативни
центар

Штампа фотомонографије Словачке принцезе

16.
17.
18.

Друштво инжењера Зрењанин ДИЗ
Савез студената Природноматематичког факултета у
Новом Саду
Новосадско удружење студената
са инвалидитетом

Научно – стручни часопис ДИТ (Друштво, Истраживање, Технологије)
Science Slam
Рехабилитација и лечење студената са инвалидитетом
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Р.БР.

НЕВЛАДИНА ОРГАНИЗАЦИЈА

НАЗИВ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКТА

19.

Центар за истраживање Дунавског
региона

Дунавска школа археологије 2020.

20.

Центар за развој друштва знања
Хоризонт 21

Bодич за видљивост научних пројеката ProjectSEE

21.

Спортско удружење „Active Kids”

Објављивање књиге на мађарском језику о Момчилу Тапавици

22.

Студентска асоцијација Факултета
спорта и физичког васпитања

Објављивање књиге на српском језику о Момчилу Тапавици

23.

Црвени крст Новог Сада

Монографија „Црвени крст Новог Сада – 140 година у служби
хуманости“

24.

Друштво лекара Војводине
српског лекарског друштва

Знаменити лекари у вајарском опусу

25.

Клуб малог фудбала "Војводина"

Монографија "Велики Панта"

26.

Српска асоцијација предавача и
поштовалаца руског језика,
литературе, историје и културе
(САПРЈАЛ)

Престонице Русије и златни прстен Русије (научноистраживачки
пројекат и публикација резултата)

27.

Удружење медија портал

Наука у Војводини

28.

Новосадски хуманитарни центар

Израда и публиковање монографије под називом: Забрана
дискриминације на основу сексуалне оријентације и родног идентитета
– теорија и пракса, ауторке доц. др Меланије Јанчић

29.

Удружење Великани 021

Глигорићева Мар дел Плата - Краљева индиjска вариjанта(документарни филм као мултимедиjални интерактивни проjекат)

30.

Асоцијација спортских ветерана
Новог Сада

Спортски ветерани Новог Сада у функцији развоја спорта и афирмације
олимпизма

31.

Body and mind institute

Дигитализација решења у контексту доступности садржаја за безбедно
физичко вежбање и унапређење квалитета живота код одраслих и
старих особа у условима изoлације и ограниченог кретања изазваног
пандемијом вируса COVID-19

32.

AСС"Мониторинг"

Семинар- Научне иновације у кондиционом и техничком тренингу
елитних и неелитних спортиста у колективним спортовима-пример
кошарке

33.

Новосадско удружење студената
са инвалидитетом

Дигитализуј, дестигматизуј

34.

Друштво новинара Војводине
(ДНВ)

Миленијумске тајне Честерега

35.

Удружење "Радионица"

Монографија Јосиф Шлезингер

36.

Самбо савез Града Новог Сада

САМБО 2020 – Новине у спортској науци

37.

Спортско кошаркашко удружење
"Баскет Лиманс"

Индивидуални приступ развоју младих кошаркаша у условима ковид-19

38.

Ватерполо клуб „Војводина“

Пост-Ковид19, спортски изазови и регенерација

39.

Ритам здравља

Ефекти различитих модела вежбања на телесну композицију,
функционалне способности,биомаркере здравља и квалитет живота
институционализованих жена треће животне доби

40.

Студентска асоцијација Факултета
спорта и физичког васпитања

Зимске едукативне и рекреативне активности студената

41.

Центар за друштвени развој Complexus

Циклус трибина о филмовима: ”Црно бело у боји”

42.

Студентска организација
Универзитета у Новом Саду

Повезивање студената истраживача и професора емеритусa услед
изазова Covid-19 пандемије

43.

Школски спортски савез

Спомен обежеје као знак поштовања проф. др Мичурину Мирчету
Берару
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V
УЧЕШЋЕ НА НАУЧНИМ СКУПОВИМА У ИНОСТРАНСТВУ
НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ РАДНИКА И СТУДЕНАТА КОЈИ СУ ПОКАЗАЛИ
ПОСЕБНЕ РЕЗУЛТАТЕ
За суфинансирање учешћа научноистраживачких радника и студената који су показали посебне
резултате на научним скуповима у иностранству, Секретаријату је пристигла 131 пријава, од којих је
подржано 27 за учешће на 10 различитих научно-стручних скупова.
Преглед учешћа на скуповима у иностранству за 2020. годину:
Р.Б

ИНСТИТУЦИЈА

НАЗИВ СКУПА

ДРЖАВА

ОБЛАСТ НАУКE

1.

Технолошки факултет

The Slovene Association of LSP Teachers, Languages
for Specific Purposes: Opportunities and Challenges of
Teaching Research, Римске терме, Словенија

Словенија

технолошке

2.

Педагошки факултет,
Сомбор

XI Међународна научна-стручна конференција
"Унапређење квaлитета живота деце и младих",
Сунчани брег, Бугарска

Бугарска

друштвенохуманистичке
науке

3.

Педагошки факултет,
Сомбор

III Mеђународна конференција
"Mултидисциплинарни приступи у едукацији и
рехабилитацији", Сарајево, Боснa и Херцеговина

Босна и
Херцеговина

друштвенохуманистичке
науке

4.

Факултет техничких
наука

2nd International Conference of the Slovene
Association of LSP Teachers; 14-16.05.2020, Римске
терме, Словенија

Словенија

техничке

5.

Универзитет Едуконс

14 International Conference on General Mycology,
Амстердам, Холандија

Холандија

правноекономске науке

6.

Медицински факултет

17th Annual Scientific Conference of Montenegrin
Sports Academy, Дубровник, Хрватска

Хрватска

медицинске
науке

7.

Филозофски факултет,
Нови Сад

Реч и реченица у словенским језицима; Вроцлав,
Пољска

Пољска

друштвенохуманистичке
науке

8.

Универзитет Едуконс,
Факултет заштите
животне средине

The 49th Annual Conference of the Serbian Water
pollution Control Society - Water 2020, Требиње,
Босна и Херцеговина

Босна и
Херцеговина

техничке

9.

Технолошки факултет и
ПМФ

9th International Eurasian Conference on
Mathematical Sciences and Applications-IECMSA
2020, Скопље, Северна Македонија

Северна
Македонија

технолошке и
природноматематичке
науке

10.

Технолошки факултет

Nutricon 2020 , Охрид, Северна Македонија

Северна
Македонија

технолошке
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VI
ОРГАНИЗОВАЊЕ НАУЧНО-СТРУЧНИХ СКУПОВА
На основу Јавног конкурса за суфинансирање организовања научно-стручних скупова у 2020. години,
Секретаријату су пристигле 52 пријаве, од којих је суфинансирао организацију 24 научно-стручна
скупа.
Списак научно-стручних скупова који су суфинансирани у 2020. години:
Р.БР.

ИНСТИТУЦИЈА ОРГАНИЗАТОР
СКУПА

НАЗИВ СКУПА

ОБЛАСТ НАУКА

1.

Факултет техничких наука

Advances in Production Management Systems APMS 2020

техничке науке

2.

Природно-математички факултет

Астрономски камп - Летенка 2020.

природно-математичке
науке

3.

Факултет техничких наука

9th International Conference on Mass
Customization and Personalization - Community of
Europe MCP - CE 2020

техничке науке

4.

Филозофски факултет

Мањински идентитети и друштвена интеграција

друштвене и
хуманистичке науке

5.

Филозофски факултет

Psycholinquistic, Neurolinguistic and Clinical
Linquistic Research

друштвене и
хуманистичке науке

6.

Пољопривредни факултет

Здравствена заштита и репродукција животиња

биотехничке науке

7.

Филозофски факултет

Једанаести међународни интердисциплинарни
симпозијум "Сусрет култура"

друштвене и
хуманистичке науке

8.

Медицински факултет

Примена савремених дијагностичких и
терапијских принципа у денталној медицини I и II

медицинске науке

9.

Висока школа струковних студија
за васпитаче "Михаило Палов "
Вршац

Даровити: лична и социјална перспектива

друштвене и
хуманистичке науке

10.

Висока школа струковних студија
за васпитаче "Михаило Палов "
Вршац

Радујемо се речима матерњег језика: изазови и
перспективе у настави ромског, румунског и
српског језика

друштвене и
хуманистичке науке

11.

Висока пословна школа
струковних студија у Новом Саду

Привредни развој и конкурентност европских
земаља: Изазови економске интеграције

правне и економске
науке

12.

Правни факултет за привреду и
правосуђе у Новом Саду

Улога државе и права у XXI веку

правне и економске
науке

13.

Педагошки факултет

Толеранција, емократија и образовање могућности и перспективе у 21. веку

друштвене и
хуманистичке науке

14.

Правни факултет

Правна традиција и нови правни изазови

правне и економске
науке

15.

Факултет техничких наука

23rd Symposium on Design & Diagnostics of
Electronic Circuits 6 Systems - DDECS 2020

техничке науке

16.

Научни инстиут за ветеринарство

70 година у служби заштите здравља животиња и
људи и контроле безбедности хране

биотехничке науке

17.

Технички факултет "Михајло
Пупин", Зрењанин

Internet Conference on Applied Internet and
Information Technologies - AIIT

техничке науке

18.

Економски факултет

XXV Интернационални научни симпозијум
Стратегијски менаџмент и системи подршке
одлучивању у стратегијском менаџменту

правне и економске
науке
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Р.БР.

ИНСТИТУЦИЈА ОРГАНИЗАТОР
СКУПА

НАЗИВ СКУПА

ОБЛАСТ НАУКА

19.

Филозофски факултет

Савремено српско песништво и ново
средњевековље: византијске теме и мотиви

друштвене и
хуманистичке науке

20.

Факултет техничких наука

6th International Scientific Conference "Education
and Suistainable Development"

техничке науке

21.

Учитељски факултет на
мађарском наставном језику у
Суботици

Вредносне оријентације нових нараштаја

друштвене и
хуманистичке науке

22.

Висока школа струковних студија
за менаџмент и пословне
комуникације

Управљање сложеним финансијско-пословним
активностима у безбедносним и услужним
делатностима у амбијенту пандемије Корона
вируса

правне и економске
науке

23.

Универзитет Educons

Економски аспекти пандемије COVID-19: како
опстати данас и снаћи се сутра

правне и економске
науке

24.

Факултет за спорт и туризам

Међународна научна конференција "Тренажне
технологије у борилачким спортовима"

спортске науке
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VII
ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ БАВЕ ИСТРАЖИВАЧКО-УМЕТНИЧКИМ СТВАРАЛАШТВОМ У
ПОЉУ УМЕТНОСТИ
У 2020. години Секретаријат је по трећи пут финансирао пројекте који се баве истраживачкоуметничким стваралаштвом у пољу уметности, и то у следећим областима: музичка уметност,
ликовне уметности и драмске уметности.
Конкурс је намењен регистрованим научноистраживачким институцијама с програмима академских
студија на територији АП Војводине.
Финансирано је 13 пројеката у укупном износу од 6.000.000,00 динара, и то:

Р.БР.

ИНСТИТУЦИЈА НОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

РУКОВОДИЛАЦ
ПРОЈЕКТА

1.

Академија класичнг сликарства,
Универзитет EDUCONS

Класично сликарство као инструмент подизања
колективне свести у времену кризних ситуација
(COVID 19)

Др Ана Пејдић

2.

Академија класичнг сликарства,
Универзитет EDUCONS

Трансформације контекста у односима савременог
класичног сликарства

Др Иван Цањар

3.

Академија уметности у Новом Саду

Православна црквена хорска музика 20. и 21.века:
између модерности и савремености

Др Богдан
Ђаковић

4.

Академија уметности у Новом Саду

Војвођанско хорско стваралаштво за нови миленијум

Др Божидар
Црњански

5.

Академија уметности у Новом Саду

Језик вајања и визуелно мишљење

Др Милош
Вујановић

6.

Академија уметности у Новом Саду

Дунавска школа

Др Дубравка
Лазић

7.

Академија уметности у Новом Саду

Евидентирање, конзерваторска процена стања и
историјско уметничка валоризација уметничких дела
у властнишсту Ректората Универзитета у Новом Саду

Мр Драган
Матић

8.

Академија уметности у Новом Саду

Истраживање могућности уметничких поступака
фотограма и монотипије, као градивних елемената у
колаж техници

Мр Аница
Радошевић
Бабић

9.

Академија уметности у Новом Саду

Дизајн амбалаже и производа од картона

Др Никола
Бербаков

10.

Академија уметности у Новом Саду

Истраживање графике великог формата

Др Јелена
Средановић

11.

Академија уметности у Новом Саду

"Coloribus nostri " сећање на тела и боје

Др Денеш
Дебреи

12.

Академија уметности у Новом Саду

Инкорпорирање елемената националне културе у
позоришној представи

Др Силард Антал

13.

Академија уметности у Новом Саду

Инсталације у теракоти (примена фотографије у
проширеном пољу скулптуре)

Др Мирјана
Благојев
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VIII
НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ПРОЈЕКТИ НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА –
НАЦИОНАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ
У 2020. години Секретаријат је по четврти пут финансирао научноистраживачке пројекте
националних мањина - националних заједница у Аутономној покрајини Војводини.
Конкурс је намењен акредитованим научноистраживачким организацијама са седиштем на
територији Аутономне покрајине Војводине, на којима се изводе академски студијски програми.
Циљ конкурса је научноистраживачки развој и афирмација научних заједница националних мањина националних заједница.
Финансирано је 14 пројеката у укупном износу од 5.000.000,00 динара, и то:

Р.БР.

ИНСТИТУЦИЈА НОСИЛАЦ
ПРОЈЕКТА

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

РУКОВОДИЛАЦ
ПРОЈЕКТА

1.

Педагошки факултет у
Сомбору

Немачка мањина у Војводини - историјски и социолошки
аспекти идентитеа

Проф. др Михаел
Антоловић

2.

Педагошки факултет у
Сомбору

Образовање као упориште идентитета Буњеваца

Проф. др Наташа
Бранковић

Модел и методе примене учења на даљину на Учитељском
факултету на мађарском наставном језику

Др Жолт
Наместовски

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Учитељски факултет на
мађарском наставном језику
у Суботици
Учитељски факултет на
мађарском наставном језику
у Суботици
Учитељски факултет на
мађарском наставном језику
у Суботици
Учитељски факултет на
мађарском наставном језику
у Суботици
Висока школа струковних
студија за образовање
васпитача и тренера у
Суботици
Висока школа струковних
студија за васпитаче
"Михаило Палов" Вршац

Регионални идентитет у образовању. Заспутљеност
елемената регионалног идентитета у наставним плановима
и уџбеницима мађарских нижих разреда у Војводини
Унапређење квалитета професионалне праксе у систему
образовања учитеља на мађарском наставном језику у АП
Војводини

Др Анамарија
Бене

Основање националног идентитета код предшколског
узраста са развојем ритмичке говорне-визуелне способности
исконским симболима мађарског племена

Др Мате Емеше

Значај биља код Рома-истраживање

Др Јелена
Пртљага

Словакистичка истраживања

Доц. др Марина
Шимак
Спевакова

Филозофски факултет, Одсек
за словакистику

10.

Пољопривредни факултет

11.

Филозофски факултет, Одсек
за русинистику

Биолошка заштита биљака у циљу производње здравствено
безбедне хране - могућности за хрватску заједницу у
Војводини
Русинистичка истраживања као одговор на захтеве
дигиталне ере

Филозофски факултет Одсек
за румунистику
Факултет пословне
економије, Универзитет
Едуконс
Факултет пословне
економије, Универзитет
Едуконс

Примена савремених технологија у настави румунског језика
и књижевности у Војводини у дигиталном добу
Анализа стања и могућности за унапређење грађанског
активизма припадника ромске националне заједнице у
Аутономној покрајини Војводини
Унапређење научноистраживачког рада припадника
русинске националне мањине кроз активности
високошколских установа у Аутономној покрајини Војводини

13.

14.

Др Валерија
Пинтер Крекић

Превођење као облик билингвизма и језички пејзаж као
вербална и визуална манифестација билингвизма

9.

12.

Др Ференц
Немет
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Др Драгана
Будаков
Др Михајло
Фејса
Доц. др Ивана
Иванић
Доц.др Јелица
Еремић Ђођић
Доц.др Андреа
Андрејевић
Панић

IX
БАЗЕ ПОДАТАКА
Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност је и у 2020. години
наставио са проширивањем базе података о истраживачима. Сервер и сториџ за што боље
функционисање базе инсталирани су крајем децембра 2017. године.
У бази има 6126 картона научних радника, oд којих су 4679 активни, са територије АП Војводине.
Сваки истраживач појединачно може путем „онлајн“ приступа да актуелизира податке у свом
научном картону.
У Секретаријату је инсталиран информациони програм за базу података и претраживање по свим
активностима Секретаријата: пројекти, усавршавање, скупови, међународна сарадња, погони. Ова
база података омогућава запосленима увид у активности Секретаријата у сваком тренутку.

X
ЦЕНТАР ЗА ПРИВРЕДНО-ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ ВОЈВОДИНЕ
Центар за привредно-технолошки развој Војводине је основан 2008. године у циљу спровођења
едукације и реализације активности у областима привреде, технологије, истраживања и екологије.
У обављању своје делатности, Центар обезбеђује организационе, маркетиншке, административне,
финансијске и друге активности и организује презентације, саветовања, симпозијуме, семинаре,
припреме, одмор и рекреацију, за различите намене и кориснике.
Центар се налази на Фрушкој гори, на Андревљу, на 28 километара од Новог Сада.
Секретаријат је у 2020. години за рад поменутог Центра издвојио 40.834.746,34 динара.
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XI
СЕКТОР ЗА ПРИМЕЊЕНА ИСТРАЖИВАЊА И МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ
У оквиру програма за суфинансирање погона за примену нових технологија на територији АП
Војводине реализоване су донације робе корисницима јавних средстава у укупној вредности од
272.608,12 евра.
Донације у
еврима
2020.

Крајњи корисници

ПС за високо образовање и
научноистраживачку делатност

177.138,96

Црвени крст Новог Сада, Универзитет у
Новом Саду, факултети и високе школе
струковних студија, Студентски центар
Суботица

ПС за регионални развој,
међурегионалну сарадњу и
локалну самоуправу

94.215,16

Локалне самоуправе, градови, општине

ПС за урбанизам и заштиту
животне средине

1.254,00

Град Нови Сад

УКУПНО:

272.608,12

Секретаријат
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XII
НАУЧНО-ТЕХНОЛОШКИ ПАРК У НОВОМ САДУ
Новоизграђени део Научно-технолошког парка, који је намењен Факултету техничких наука, отворен
је у среду 29. јануара 2020. То је заједнички пројекат Владе Републике Србије и Покрајинске владе уз
подршку Града Новог Сада и ФТН-а, а вредан је 26 милиона евра.
Законом о потврђивању финансијског уговора (Истраживање и развој у јавном сектору), између
Републике Србије и Европске инвестиционе банке (“Сл. гласник РС - Међународни уговори“, бр.
5/2010), Народна скупштина Републике Србије потврдила Финансијски уговор (Истраживање и развој
у јавном сектору), закључен између Републике Србије и Европске инвестиционе банке 4. марта 2010.
године у Београду, под бројем ФИ Н.25.497 СЕРАПИС Н. 2009-0283, којим је предвиђено спровођење
пројекта Истраживање и развој у јавном сектору, а у оквиру тог пројекта финансирање потпројекта
изградње научно-технолошких паркова у: Београду, Нишу, Новом Саду и Крагујевцу.
Уговором о условима финансирања и начину реализације пројекта изградње Технолошког парка у
Новом Саду од 15. децембра 2014. године, закљученог између Републике Србије, Министарства
просвете, науке и технолошког развоја, Аутономне покрајине Војводине, Покрајинског секретаријата
за високо образовање и научноистраживачку делатност, Универзитета у Новом Саду, Факултета
техничких наука у Новом Саду и „Јединице за управљање пројектима у јавном сектору“ д.о.о.
Београд, уговорено је финансирање и начин на који ће бити реализована изградња Технолошког
парка у Новом Саду.
Анексом I Уговора о условима финансирања и начину реализације пројекта изградње Технолошког
парка у Новом Саду уговорене су измене у смислу да ће АП Војводина основати „Научно-технолошки
парк“ д.о.о. Нови Сад, што је и учињено, а да ће Влада Републике Србије предлагати Скупштини
друштва половину представника чланова надзорног одбора, те да ће се завршетак фазе II/2 и фазе
II/2a изградње објекта Научно-технолошког и иновационог парка Нови Сад финансирати из средстава
Владе Републике Србије. У завршној фази је поступак јавне набавке за избор извођача радова за
завршетак преосталог дела објекта.
Значај синергије студената и привреде на једном месту, у оквиру Научно-технолошког парка у Новом
Саду, препознат је кроз реално сагледане потребе привредног окружења. Студенти ће на једном
месту бити у могућности да стичу високо образовање, као и да се остваре кроз научноистраживачки
рад, али и да науче и учествују у трансферу знања у привреду.
Фаза II/2 обухвата завршне радове за довођење у функцинално стање дела објекта пројектовне нето
површине од око 16.000 м2 и гаражу у сутерену објекта Научно-технолошког парка површине 3.663
м2 (II/2а). Процењена вредност завршетка преосталог дела објекта износи 9.584.895,95 евра, које је
обезбедила Влада Републике Србије, и то износ од 5.584.895,95 евра из кредита Европске
иневстиционе банке и износ од 4.000.000 евра из буџета Републике Србије. Фазе II/2 и II/2а би
требало да буду завршене у наредних 6 месеци.
Hаучно-технолошки парк је (у складу са чланом 23. Законa о иновационој делатности („Сл.гласник
РС“, бр. 110/2005, 18/2010 и 55/2013), привредно друштво које у оквиру дефинисаног простора
пружа инфраструктурне и стручне услуге високошколским установама, научноистраживачким и
иновационим организацијама, као и високотехнолошким и средњетехнолошким привредним
друштвима у одређеној научној, истраживачко-развојној или производној групацији с циљем
њиховог повезивања и што брже примене нових технологија, стварања и пласмана нових производа
и услуга на тржишту.
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„Научно-технолошки парк“ д.о.о. Нови Сад (у даљем тексту: НТП), има за циљ да омогући
истраживачима запосленим у научноистраживачким институцијама, да резултате својих
истраживања преточе у производе, услуге, процесе или софтвер који ће наћи своје место на тржишту.
Осим тога, он треба да омогући већу видљивост факултета у међународном и домаћем привредном
и истраживачком окружењу, као и да помогне предузетницима који започињу нови бизнис (start-up)
у области високих технологија. Такође, НТП треба да омогући већем броју најбољих студената да
након завршетка својих студија, нађу посао у домену истраживања и развоја у Новом Саду уместо у
иностранству, као и да повеже докторске студије са практичним И&Р активностима. У даљој
перспективи, НТП би требало да допринесе унапређењу економске структуре Репиблике Србије и АП
Војводине и као веома важно учини их привлачним за стране инвеститоре. У оквиру НТП-а
организоваће се мрежа институција која треба да омогуће трансфер технологија и знања из
истраживачког окружења у практичну сферу, односно привредну делатност.
Посебну пажњу НТП ће посветити оснивању и развоју start-up предузећа преко свог организационог
дела бизнис инкубатора, који се дефинишу као специфични физички капацитети за нова предузећа и
предузећа у развоју (start-up предузећа). Ови капацитети пружају канцеларијски простор,
инфраструктуру и разне пословне услуге и подршку, што побољшава способност start-up предузећа и
програма у раним фазама развоја и убрзава њихов развој.
За бизнис инкубатор планирано је да се издвоји око 3000 м2, што омогућава рад за око 60 малих
(start-up) предузећа, просечне површине око 50 м2. Идеја је да би они требало после 3 године да
прерасту свој статус. Њихов заједички рад у бизнис инкубатору НТП омогући ће им и удруживање
преко заједничких идеја и пословних оријентација.
Остали део простора НТП (приближно 3500 м2), заузимаће већ развијене компаније, које ће свој
иновативни развојни део лоцирати у простору Кампуса Универзитета у Новом Саду. На тај начин ће
се омогућити трансфер научних резултата у конкретне производе, али и синергија науке и праксе
кроз рад на заједничким научним и привредним пројектима. Осим тога, подићи ће се квалитет
образовног процеса на Универзитету у Новом Саду кроз директно укључивање студената, кроз рад на
пракси током студирања, у решавање практичних задатака, али из развијених технолошких области.
Факултет техничких наука у Новом Саду користиће око 10.000 м2 простора овог објекта за образовноистраживачки рад, док ће Аутономна покрајина Војводина располагати са око 4000 м2, који су
намењени за научно-истраживачке институције од посебног значаја за развој АПВ (на пример за
Институте из области информационих технологија, прехрамбених технологија, развоја нових
материјала и производа, итд).
НТП ће омогућити повезивање технолошко-развојних компанија – чланица парка, са научноистраживачким и високообразовним ресурсима Универзитета у Новом Саду, а нарочито Факултета
техничких наука, који има више од 14 000 студената и 800 истраживача. Кроз изградњу јаких веза
пословног и академског света, ствара се погодан амбијент за убрзан развој иновација и трансфер
технологија, као и смањење одлива мозгова кроз запошљавање младих талентованих
професионалаца.
НТП ће пружати компанијама – чланицама информације и саветодавне услуге о финансијским
инструментима доступним компанијама на националном и међународном нивоу, са посебним
фокусом на ЕУ фондове у области истраживања и развоја и комерцијализације иновација.
Компанијама – чланицама на располагању је саветовање из различитих области које су значајне за
успешно пословање, међу којима су пословни развој и планирање, заштита интелектуалне својине,
маркетинг, менаџмент. Факултет ће сходно већ формираним организационим јединицама
(департмани, катедре и центри), у зависности од потреба компанија и новооснованих педузећа (startup), формирати заједничке тимове који ће радити на развоју производа и идеја за пословни бизнис.
НТП чланицама нуди различите врсте промотивних активности, укључујући промоцију на значајним
догађајима, као што су: конференције, сајмови, изложбе, итд.
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XIII
СЕКТОР ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА И СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА
Сектор високог образовања у оквиру Покрајинског секретаријата за високо образовање и
научноистраживачку делатност је задужен за високошколско образовање и студентски стандард.
Факултети и високе школе струковних студија у АП Војводини
Високо образовање у Војводини стиче се на 14 факултета Универзитета у Новом Саду и 9 високих
школа струковних студија, чији је оснивач држава, као и 10 факултета и 1 висока школа струковних
студија, чији оснивач није држава.
Табела 8. Преглед факултета Универзитета у Новом Саду
Бр.

Назив

Адреса

Телефон

Wеб

1.

Универзитет у Новом Саду Ректорат

Др Зорана
Ђинђића 1

021/485-20-20

www.uns.ac.rs

2.

Пољопривредни факултет у
Новом Саду

Трг Доситеја
Обрадовића 8

021/450-356

http://polj.uns.ac.rs/

3.

Филозофски факултет у
Новом Саду

Др Зорана
Ђинђића 2

021/450-690

www.ff.uns.ac.rs

4.

Технолошки факултет у
Новом Саду

Булевар Цара
Лазара 1

021/485-36-40

www.tf.uns.ac.rs

5.

Правни факултет у Новом Саду

Трг Доситеја
Обрадовића 1

021/635-00-23

www.pf.uns.ac.rs

6.

Медицински факултет у
Новом Саду

Хајдук Вељкова 3

021/420-677

www.medical.uns.ac.rs

7.

Факултет техничких наука у
Новом Саду

Трг Доситеја
Обрадовића 6

021/635-04-13

www.ftn.uns.ac.rs

8.

Економски факултет у Суботици

Сегедински пут 911

024/628-000

www.ef.uns.ac.rs

9.

Природно-математички
факултет у Новом Саду

Трг Доситеја
Обрадовића 3

021/445-630

www.pmf.uns.ac.rs

10.

Академија уметности у
Новом Саду

Ђуре Јакшића 7

021/420-187

www.akademija.uns.ac.rs

11.

Факултет спорта и физичког
васпитања у Новом Саду

Ловћенска 16

021/450 188

www.fsfvns.rs

12.

Грађевински факултет у
Суботици

Козарачка 2а

024/554 300

www.gf.uns.ac.rs

13.

Технички факултет „Михајло
Пупин" у Зрењанину

Ђуре Ђаковића бб

023/550 515

www.tfzr.uns.ac.rs

14.

Педагошки факултет у Сомбору

Подгоричка 4

025/460 292

www.pef.uns.ac.rs

15.

Учитељски факултет на
мађарском наставном језику у
Суботици

Штросмајерова 11

024/624 444

www.magister.uns.ac.rs
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Табела 9. Преглед високих школа струковних студија чији је оснивач АП Војводина
Бр.

Назив

Адреса

Телефон

Wеб

1.

Висока техничка школа струковних
студија у Новом Саду

Школска 1

021/489-2500

www.vtsns.edu.rs

2.

Висока техничка школа струковних Марка Орешковића
студија у Суботици
16

024/655-201

www.vts.su.ac.rs

3.

Висока техничка школа струковних
Ђорђа
студија у Зрењанину
Стратимировића 23

023/510-145

www.vts-zr.edu.rs

4.

Висока пословна школа
струковних студија у Новом Саду

Владимира Перића
Валтера 4

021/450-102

www.vps.ns.ac.rs

5.

Висока школа струковних студија
за образовање васпитача у Новом
Саду

Петра Драпшина 8

021/451-683

www.vaspitacns.edu.rs

6.

Висока школа струковних студија
за образовање васпитача у
Кикинди

Светосавска 53

0230/22-423

www.vaspitacka.edu.rs

7.

Висока школа струковних студија
за васпитаче и пословне
информатичаре – Сирмијум,
Сремска Митровица

Змај Јовина 29

022/221-864

www.sm-vaspitac.edu.rs

8.

Висока школа струковних студија
за образовање васпитача и
тренера у Суботици

Банијска 67

024/547-870

www.vsovsu.rs

9.

Висока школа струковних студија
за васпитаче ,,Михаило Палов” у
Вршцу

Омладински трг 1

013/831-628

www.uskolavrsac.in.rs

Табела 10. Преглед факултета чији оснивач није АП Војводина
Бр.

Назив

Адреса

Телефон

Wеб

1.

Правни факултет за привреду и
правосуђе у Новом Саду

Гери Кароља 1

021/469-513

www.pravni-fakultet.info

2.

Факултет за економију и
инжењерски менаџмент у
Новом Саду

Цвећарска 2

021/400-484

www.fimek.edu.rs

3.

Стоматолошки факултет у
Панчеву

Жарка
Зрењанина 179

013/2351-292

http://stomatoloskifakultet.rs/

4.

Факултет за менаџмент у
Новом Саду

Његошева 1а

021/2155-046

www.famns.edu.rs

5.

Факултет за европске правнополитичке студије у Новом Саду

Народног
фронта 53

021/4756-200

www.fepps.edu.rs

6.

Фармацеутски факултет

7.

Факултет за европске правнополитичке студије (ФЕППС)

Народног
фронта 53

021/4756-200

ssluzba@fepps.edu.rs

8.

Факултет за спорт и туризам
(TИМС ) у Новом Саду

Радничка 30/а

021/530-633

www.tims.edu.rs

9.

Факултет за биофарминг у

Маршала Тита

024/712-209

www.megatrend.edu.rs/fbio

Трг младенаца 5 021/667-5897
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office@faculty-pharmacy.com

Бр.

Назив

Адреса

Телефон

Wеб

Бачкој Тополи

39

10.

Факултет за пословне студије у
Вршцу

Омладински трг
17

013/800-173

www.fps.edu.rs

11.

Факултет за правне и пословне
студије „др Лазар Вркатић" у
Новом Саду

Булевар
ослобођења 76

021/472-7884

www.fpps.edu.rs

12.

Универзитет Привредна
Академија у Новом Саду

Цвећарска 2

021/531-020

www.privrednaakademija.edu.rs

13.

Универзитет Едуконс у Сремској
Каменици

Војводе Путника
021/489-3610
87

www.educons.edu.rs

Табела 11. Преглед високих школа струковних студија чији оснивач није АП Војводина
Бр.

Назив

Адреса

1.

Висока школа струковних
студија за менаџмент и
пословне комуникације у
Сремским Карловцима

Митрополита
Стратимировића 110

Телефон

Wеб

021/881-862 www.mpk.edu.rs

Установе студентског стандарда на територији АП Војводине су:
1. Студентски центар ''Нови Сад'' у Новом Саду, ул. др Симе Милошевића број 4.
Телефон: 021/210-24-00; www.scns.rs; Е-mail: studentski.centar@scns.rs
2. Студентски центар ''Суботица'' у Суботици, ул. Марије Војнић Тошинице , број 7.
Телефон: 024/546-637; www.scsu.org.rs; Е-mail: info@scsu.org.rs
3. Студентски културни центар у Новом Саду, ул. др Илије Ђуричића, број 3.
Телефон: 021/6350-744, www.skcns.org; Е-mail: manager.skcns@gmail.com
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Припремљене следеће информације за Покрајинску владу, које су потом разматране на
седницама Одбора за образовање и науку Скупштине АП Војводине:


ИНФОРМАЦИЈА О ПРИЈЕМУ СТУДЕНТА У УСТАНОВАМА СТУДЕНТСКОГ СТАНДАРДА НА
ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2019/2020. ГОДИНИ, БРОЈ: 142-612-16/2020 (усвојена на 6.
седници Покрајинске владе одржаној 2. децембра 2020.).



ИНФОРМАЦИЈА О УПИСУ СТУДЕНАТА НА ФАКУЛТЕТЕ УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ У
ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ број: 142-612-74/2020-02 коју је усвојила Покрајинска влада,
на 12. седници одржаној 28.12.2020.



ИНФОРМАЦИЈА О УПИСУ СТУДЕНАТА У ВИСОКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЧИЈИ ЈЕ
ОСНИВАЧ АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ, СА
ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА ОБРАЗОВАЊЕ ПРИПАДНИКА НАЦИОНАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА, број: 142612-75/2020-02 коју је усвојила Покрајинска влада, на 10. седници одржаној 16.12.2020.

Припремљене и донете следеће одлуке:


ОДЛУКА О БРОЈУ СТУДЕНАТА ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА ОСНОВНИХ
СТРУКОВНИХ, АКАДЕМСКИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА
АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ НА ФАКУЛТЕТИМА У САСТАВУ УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ
САДУ У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ, број: 142-612-111/2020-02, коју је Покрајинска влада
донела на 253. седници одржаној 27.05.2020.



ОДЛУКА О БРОЈУ СТУДЕНАТА ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА И
ДОКТОРСКИХ СТУДИЈА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ НА ФАКУЛТЕТИМА У САСТАВУ УНИВЕРЗИТЕТА У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ,
број: 142-612-109/2020--02, коју је Покрајинска влада донела на 253. седници одржаној
27.05.2020.



ОДЛУКА О БРОЈУ СТУДЕНАТА ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА ОСНОВНИХ
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ У ВИСОКИМ ШКОЛАМА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ АУТОНОМНА
ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ, број: 142-612-108/2020-02, коју је
Покрајинска влада донела на 253. седници одржаној 27.05.2020.

Најважније активности инспекције за високо образовање и студентски стандард у 2020. години
биле су следеће:
1. Инспекцијски надзор на високошколским установама и установама студентског стандарда:
1) 1 редовни инспекцијски надзор над радом високошколске установе, у којем су у
сачињеном записнику о редовном инспекцијском надзору наложене 0 мере за
отклањање незаконитости/неправилности и 0 превентивне мере;
2) 0 редован инспекцијски надзор над радом установе студентског стандарда, у којем је у
сачињеном записнику о редовном инспекцијском надзору наложена 0 мера за
отклањање незаконитости/неправилности;
3) 16 ванредних инспекцијских надзора по представкама правних или физичких лица, у
којима су у сачињеним записницима о ванредном инспекцијском надзору наложене
укупно 5 мера за отклањање незаконитости/неправилности и 2 указивања;
4) 0 инспекцијска надзора који се односе на обављање делатности и вршење активности
од стране нерегистрованих субјеката, у којима је сачиње 0 записника о ванредном
инспекцијском надзору без налога мера и 0 службене белешке;
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2. Одговор на примедбе на записник о ванредном инспекцијском надзору - 2;
3. Решење о изрицању мера - 2;
4. Одговори на жалбу високошколских установа на решења о изрицању мера - 2;
5. Захтеви високошколским установама за проверу радно-правног статуса наставника - 0;
6. Поступање по пријавама плагијата завршних радова студената - 0;
7. Службена саветодавна посета високошколској установи - 44
8. Дозволе за рад високошколских установа (УП1) - 2
Решења о изменама и допунама дозвола за рад (УП1) - 16
9. Мишљења - 18
10. Захтеви високошколским установама за проверу валидности и веродостојности података о
школовању и стеченој стручној спреми (провера веродостојности јавних исправа) - 354
11. Обавештења Министарству просвете, науке и технолошког развоја о извршеним проверама
веродостојности података о школовању и стеченој стручној спреми (провера веродостојности
јавних исправа) - 392
12. Захтеви за изјашњење високошколских установа на представке - 43
13. Одговори на представке странака - 62
14. Одговори на захтеве странака и високошколских установа - 42
15. Тумачење стручне спреме - 32
16. Указивање високошколским установама на правилну примену прописа - 2
17. Обавештење високошколској установи у оснивању - 0;
18. Уверења - 8;
19. Потврде - 10;
20. Службене белешке - 3;
21. Препоруке 13;
22. Остало 41 (уступања предмета, E-mail поруке, давање података ENIC/NARIC центру, Основном
јавном тужилаштву, Кабинету председника Владе Републике Србије, председнику Републике
и др).
Покрајински секретаријат за висoко образовање и научноистраживачку делатност расписао је у
2020. следеће јавне конкурсе, из области високог образовања и студентског стандарда:
I

Конкурс за суфинансирање текућих поправки и одржавање зграда, објеката и опреме у
установама студентског стандарда чији је оснивач АП Војводина за 2020. годину;
II Конкурс за суфинансирање текућих поправки и одржавање зграда, објеката и опреме у
установама високог образовања чији је оснивач АП Војводина за 2020. годину;
III Конкурс за суфинансирање набавке машина и опреме у установама високог образовања чији
је оснивач АП Војводина за 2020. годину;
IV Конкурс за суфинансирање образовних програма/пројеката установа високог образовања
чији је оснивач АП Војводина;
V Конкурс за регресирање трошкова превоза студената у АПВ за 2020;
VI Конкурс за доделу средстава за даровите студенте установaма високог образовања чији је
основач Аутономна покрајина Војводина.
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РЕЗУЛТАТИ НАВЕДЕНИХ ЈАВНИХ ПОЗИВА:
I

Конкурс за суфинансирање текућих поправки и одржавање зграда, објеката и опреме
у установама студентског стандарда чији је оснивач АП Војводина за 2020. годину
Ред. бр.

Одобрена средства
(динара)

Назив установа

1.

Студентски центар ''Нови Сад'' у Новом Саду

4.000.000,00

2.

Студентски центар ''Суботица'' у Суботици

2.000.000,00

УКУПНО:

6.000.000,00

II Конкурс за суфинансирање текућих поправки и одржавање зграда, објеката и опреме
у установама високог образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина за
2020. годину
Редни
број

Назив факултета

Намена средстава

Одобрена средства
(динара)

Академија уметности
Нови Сад

Радови на побољшању енергетске
ефикасности објекта

1.000.000,00

2.

Факултет спорта и
физичког васпитања
Нови Сад

Поправка и текуће одржавање зграде
Центра за спорт Факултета спорта и
физичког васпитања у Новом Саду

2.500.000,00

3.

Филозофски факултет

Санација армирано-бетонских
елемената фасаде у згради Филозофског
факултета у Новом Саду

2.000.000,00

4.

Грађевински факултет
Суботица

Текуће поправке и одржавање зграде

1.000.000,00

5.

Пољопривредни
факултет Нови Сад

Замена прозора, портала и светларника

2.500.000,00

1.

ФАКУЛТЕТИ УКУПНО:

1.

2.

3.

9.000.000,00

Назив високе школе

Намена средстава

Одобрена средства
(динара)

Висока школа
струковних студија за
образовање васпитача
у Кикинди

Прилазна рампа за студенте са
инвалидитетом

210.000,00

Висока школа
струковних студија за
васпитаче и пословне
информатичаре Сирмијум, Сремска
Митровица

Реконструкција крова зграде

4.000.000,00

Висока школа
струковних студија за
образовање васпитача
и тренера у Суботици

Реконструкција амфитеатра

4.790.000,00
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4.

Висока техничка школа
струковних студија у
Суботици

Текуће поправке и одржавање зграде

2.000.000,00

ВИСОКЕ ШКОЛЕ УКУПНО:

11.000.000,00

СВЕГА:

20.000.000,00

III Конкурс за суфинансирање набавке машина, опреме и нематеријалне имовине у
установама високог образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина за
2020. годину
Редни
број

Назив факултета

Намена средстава

Одобрена средства
(динара)

1.

Факултет спорта и
физичког
васпитања Нови
Сад

Монтажно-демонтажна финска сауна

300.000,00

2.

Медицински
факултет

3Д штампач Ultimaker S3 и Jolting
volumetar STAV II

900.000,00

3.

Пољопривредни
факултет Нови Сад

Мрежна опрема

700.000,00

4.

Пољопривредни
факултет Нови Сад

Тринокуларни биолошки микроскоп са
дигиталном камером и софтвером за
обраду слике

183.000,00

5.

Природно математички
факултет Нови Сад

Набавка мрежне опреме

450.000,00

6.

Технолошки
факултет Нови Сад

Видео камера

67.000,00

7.

Учитељски
факултет на
мађарском
наставном језику у
Суботици

Набавка лаптопова и софтвера

400.000,00

ФАКУЛТЕТИ УКУПНО:

3.000.000,00

Редни
број

Назив високе школе

Намена средстава

Одобрена средства
(динара)

1.

Висока школа
струковних студија
за образовање
васпитача у Кикинди

Софтвер за студентску службу и израда
интерактивног интернет портала

500.000,00

2.

Висока школа
струковних студија
за образовање
васпитача у Новом
Саду

ТВ апарати, зидни држачи ТВ апарата,
уређај за пребацивање садржаја са
таблета на екран ТВ апарата, таблет
рачунари, клавијатуре и штампач

200.000,00
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3.

Висока школа
струковних студија
за образовање
васпитача у Новом
Саду

Софтвер за студентску службу

1.000.000,00

4.

Висока пословна
школа струковних
студија у Новом
Саду

Софтвер за студентску службу

1.000.000,00

5.

Висока техничка
школа струковних
студија у Суботици

Професионални пакет за истраживање у
области праћења покрета очију

300.000,00

ВИСОКЕ ШКОЛЕ УКУПНО:

3.000.000,00

СВЕГА:

6.000.000,00

IV Конкурс за суфинансирање образовних програма/пројеката установа високог
образовања чији је оснивач АП Војводина за 2020. годину
Ред.број

Установа

Тема пројекта

Одобрена
средства

1.

Филозофски факултет,
Нови Сад

Комуникологија и односи са јавношћу

150.000,00

2.

Универзитет у Новом Саду

Чланарина за Европску асоцијацију
универзитета ( ЕУА) за 2020.

300.000,00

3.

Универзитет у Новом Саду

Обележавање 60. годишњице
Универзитета у Новом Саду

694.848,79

4.

Универзитет у Новом Саду

Емеритуси

200.000,00

5.

Универзитет у Новом Саду

Студентски форум - Златибор

297,340,34

6.

Универзитет у Новом Саду

Студентска посета (Дрезден, Праг,
Будимпешта)

700.000,00

7.

Универзитет у Новом Саду

Посета студената Економског
факултета у Суботици - одељење
Бујановац

284.200,00

8.

Пољопривредни факултет,
Нови Сад

Набака хемикалија

100.000,00

9.

Пољопривредни факултет,
Нови Сад

Унапређење наставних активности

100.000,00

10.

Пољопривредни факултет,
Нови Сад

Обележевање департмана за ветерину
и медицину

120.000,00

11.

Пољопривредни факултет,
Нови Сад

Модернизација и унапређење
експерименталних истраживања у
раду са даровитим студентима у
оквиру предмета микробиологија

100.000,00
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12.

Пољопривредни факултет,
Нови Сад

Унапређење експерименталних
истраживања у раду са даровитим
студентима у оквиру предмета:
Основе молекуларних техника у
микробиологији

13.

Медицински факултет,
Нови Сад

Развој експерименталног модела
Паркинсонове болести

200.000,00

14.

Медицински факултет,
Нови Сад

Обележавање јубилеја 60. година од
оснивања

160.000,00

15.

Медицински факултет,
Нови Сад

Примена биохемијских маркера

100.000,00

16.

Медицински факултет,
Нови Сад

Студентски научно-истраживачки
радови

100.000,00

17.

Медицински факултет,
Нови Сад

Развој напредних експерименталних
метода

200.000,00

18.

Медицински факултет,
Нови Сад

Унапређење наставних активности

200.000,00

19.

Природно-математички
факултет, Нови Сад

Унапређење практичне наставе

300.000,00

20.

Природно-математички
факултет, Нови Сад

Аудио - визуелна опрема за салу

200.000,00

21.

Природно-математички
факултет, Нови Сад

Учешће на кулинарској олимпијади

300.000,00

22.

Медицински факултет,
Нови Сад

Regional Fistaid Annual Meeting
(REFAAN 20)

205.000,00

23.

Правни факултет, Нови Сад

Социјалне девијације и социјална
контрола

150.000,00

24.

Факултет техничких наука,
Нови Сад

Примена образовних технологија

250.000,00

25.

Факултет техничких наука,
Нови Сад

Унапређење експерименталних вежби

100.000,00

26.

Факултет техничких наука,
Нови Сад

Сет за квантну левитацију

200.000,00

27.

Факултет техничких наука,
Нови Сад

Развој лабораторије за квалитет

100.000,00

28.

Факултет техничких наука,
Нови Сад

Материјал за прављење
микрофлуидних чипова

155.000,00

29.

Факултет спорта и физичког
васпитања, Нови Сад

Штампање публикација

550.000,00

30.

Факултет спорта и физичког
васпитања, Нови Сад

Евробарометар

385.000,00

31.

Факултет спорта и физичког
васпитања, Нови Сад

Студентски сусрети Универзитета
Србије

310.000,00

32.

Факултет спорта и физичког
васпитања, Нови Сад

Унапређење наставног процеса

300.000,00

33.

Учитељски факултет на
мађарском наставном
језику, Суботица

Промоција Факултета ради
побољшања уписа студената

90.000,00
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100.000,00

34.

Учитељски факултет на
мађарском наставном
језику, Суботица

Куп Панонских универзитета

50.000,00

35.

Висока техничка школа
струковних студија,
Суботица

Побољшање квалитета вежби

150.000,00

36.

Висока школа струковних
студија за васпитаче и
пословне информатичареСирмијум, Сремска
Митровица

Студентско позориште

95.000,00

37.

Висока школа струковних
студија за васпитаче и
пословне информатичареСирмијум, Сремска
Митровица

Унапређење услова рада Студентског
парламента

200.000,00

38.

Висока школа струковних
студија за образовање
васпитача, Нови Сад

Трансдисциплинарна едукација актера
методичких пракси

300.000,00

39.

Висока школа струковних
студија за образовање
васпитача

Монографија

45.000,00

40.

Висока школа струковних
студија за васпитаче
„Михаило Палов“, Вршац

Савремени изазови у дидактици и
образовању

50.000,00

41.

Висока школа струковних
студија за васпитаче
„Михаило Палов“, Вршац

Еразмус+

50.000,00

УКУПНО ОДОБРЕНО

8.657.889,13

V Резултати конкурса
годину
Ред.
бр.

за регресирање превоза студената у АП Војводини за 2020.

Град/Општина

Број студената

Одобрена средства
(динара)

1.

Алибунар

1

13.170,00

2.

Апатин

12

64.823,00

3.

Бачка Паланка

53

593.144,00

4.

Бачки Петровац

46

348.717,00

5.

Беочин

95

340.604,00

6.

Бечеј

86

962.330,00

7.

Врбас

107

1.035.173,00

8.

Жабаљ

77

529.431,00

9.

Житиште

2

14.446,00

10.

Зрењанин

10

82.258,00
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11.

Инђија

38

180.970,00

12.

Ириг

15

126.558,00

13.

Ковачица

17

276.165,00

14.

Ковин

39

327.798,00

15.

Кула

98

890.417,00

16.

Мали Иђош

49

897.226,00

17.

Нови Бечеј

8

64.617,00

18.

Нови Кнежевац

1

12.646,00

19.

Опово

38

127.166,00

20.

Оџаци

58

732.149,00

21.

Панчево

314

2.604.503,00

22.

Пећинци

107

550.477,00

23.

Пландиште

3

22.674,00

24.

Рума

138

1.168.115,00

25.

Сечањ

3

26.670,00

26.

Сремски Карловци

90

236.560,00

27.

Стара Пазова

26

188.785,00

28.

Суботица

14

280.898,00

29.

Темерин

120

396.231,00

30.

Тител

87

745.675,00

31.

Шид

8

159.604,00

1.760

14.000.000,00

УКУПНО

VI Конкурс за доделу средстава за даровите студенте установaма високог образовања чији је
основач Аутономна покрајина Војводина за 2020. годину
Ред.
број

Установа

Број студената

Одобрена средства
(динара)

1.

Факултет техничких наука,
Нови Сад

2

300.000,00

2.

Факултет спорта и физичког
васпитања

3

450.000,00

3.

Филозофски факултет

1

150.000,00

4.

Учитељски факултет на
мађарском наставном
језику

2

300.000,00

5.

Пољопривредни факултет

1

150.000,00
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6.

Природно-математички
факултет

2

300.000,00

7.

Медицински факултет

1

150.000,00

8.

Технолошки факултет

1

150.000,00

УКУПНО ОДОБРЕНО
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1.950.000,00

VII Конкурс за фанинасирање развојноистраживачких пројеката високих школа струковних студија
са територије АП Војводине
У 2020. години Секретаријат је финансирао 14 развојноистраживачких пројеката високих школа
струковних студија са територије АП Војводине, у укупном износу од 6.000.000,00 динара, и то:
РБ

ИНСТИТУЦИЈА НОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА

НАЗИВ ПРОЈЕКТА

РУКОВОДИЛАЦ

1.

Висока школа струковних студија за
образовање васпитача у Кикинди

Утицај родитеља и васпитача на формирање
толеранције код деце предшколског узраста

Др Јелена Мићевић
Карановић

Употреба паметних телефона и физичка
активност деце предшколског узраста

Проф. др Бојан
Милошевић

Активности предшколске деце на отвореном
простору

Др Весна Цолић

2.

Висока школа струковних студија за
образовање васпитача у
Новом Саду

3.

Висока школа струковних студија за
образовање васпитача у
Новом Саду

4.

Висока школа струковних студија за
образовање васпитача и тренера у
Суботици

Изокинетичка и постурална анализа спортиста у
циљу предикције спортских повреда

Др Зоран Милић

5.

Висока школа струковних студија за
образовање васпитача и тренера у
Суботици

Холистичка визуална комуикативна педагошка
равнотежа интра- и интерперсоналног модела у
предшколском узрасту

професор струковних
студија др Славољуб
Хилченко

6.

Висока техничка школа струковних
студија Суботица

Развој аутономног уређаја за препознавање
актера дешавања на отвореном простору на
основу анализе звука

Др Роберт Пинтер

7.

Висока техничка школа струковних
студија Суботица

Развој интерактивних играчака за предшколски
узраст на српском и мађарском језику које
помажу деци са сметњама у развоју помоћу
ИоТ технологије базиране на Амазоновој
Алекса гласовно-командној платформи

Проф. др Златко Човић

8.

Висока школа струковних студија за
менаџмент и пословне
комуникације (МПК), Сремски
Карловци

Примена права интелектуалне својине у сектору
малих и средњих предузећа (МСП) у
Аутономној покрајини Војводини (АПВ)

Проф. др Марина
Симин

9.

Висока пословна школа струковних
студија Нови Сад

Оцена динамичких условних корелација између
одабраних пољопривредих култура узгајаних на
територији АП Војводине

Др Јелена
Дамњановић

10.

Висока пословна школа струковних
студија Нови Сад

Анализа примене науке о подацима у
пословању предузећа АП Војводине

Др Јован Његић

11.

Висока школа струковних студија за
васпитаче и пословне
информатичаре – Сирмијум

Унапређивање комуникацијских вештина
студената и наставника у иницијалном
образовању васпитача

Др Мирјана Николић

12.

Висока школа струковних студија за
менаџмент и пословне
комуникације (МПК), Сремски
Карловци

Медијска промоција предузетништва у
функцији одрживог привредног развоја

Др Ивана Иконић
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13.

Висока техничка школа струковних
студија у Новом Саду

Развој курикулума кратких програма студија на
Високој техничкој школи струковних студија у
Новом Саду, у складу са потребама АП
Војводине, у циљу повећања стручности
полазника

14.

Висока техничка школа струковних
студија у Зрењанину

Развој хибридног система за коришћење
алтернативних извора енергије – Фаза III
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Др Петра Тановић

Др Миодраг Ковачевић

XIV
ПРОТОКОЛИ, СПОРАЗУМИ, УГОВОРИ
Суфинансирање научноистраживачких пројеката Матице српске
– На основу Протокола о сарадњи Извршног већа АП Војводине и Матице српске (2004),
30.06.2020. године, потписан је Уговор о суфинансирању научно истраживачких пројеката
Матице српске у 2020. години у износу од 4.000.000,00 динара.

Огранак САНУ у Новом Саду
– На основу Протокола о сарадњи Извршног већа АП Војводине и Огранка САНУ у Новом Саду
(2005), Секретаријат и Огранак САНУ су потписали 11.06.2020. године Уговор о суфинансирању
активности Огранка САНУ у 2020. години у износу од 4.650.000,00 динара. Тим средствима
суфинансира се: научно-истраживачки рад, издавачка делатност, научне трибине, предавања,
музички концерти, научни скупови, симпозијуми, округли столови и модернизација и опремање
Огранка техничким средствима за реализацију заједничких програма и пројеката.
– На основу Протокола о сарадњи Извршног већа АП Војводине и Огранка САНУ у Новом Саду,
Секретаријат и Огранак САНУ су потписали 08.07.2020. године Уговор о суфинансирању Пројекта
дигитализације архивске грађе аудиовизуелног архива и центра за дигитализацију Српске
академија наука и уметности у Сремским Карловцима у узносу од 3.000.000,00 динара.
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XV
САВЕТИ, ОДБОРИ
У свим својим активностима, Секретаријат се ослања и на стручна мишљења експерата из 8 стручних
савета, који су формирани према научно-стручним областима.
Стручни савет за техничке науке:
Проф. др Стеван Станковски, редовни професор Факултета техничких наука, председник
Стручни савет за технолошке науке:
Проф. др Сања Подунавац Кузмановић, редовни професор Технолошког факултета, председник
Стручни савет за биотехничке науке:
Проф. др Драгица Стојановић, редовни професор Пољопривредног факултета, председник
Стручни савет за природно-математичке науке:
Проф. др Ружица Игић, редовни професор Природно-математичког факултета, председник
Стручни савет за медицинске науке:
Проф. др Олга Хорват, ванредни професор Медицинског факултета, председник
Стручни савет за спортске науке:
Проф. др Илона Михајловић, редовни професор Факултета спорта и физичког васпитања,
председник
Стручни савет за правне и економске науке:
Проф. др Недељко Тица, редовни професор Пољопривредног факултета, председник
Стручни савет за друштвене и хуманистичке науке:
Проф. др Ненад Крстић, редовни професор Филозофског факултета, председник
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XVI
ФОТО ДОКУМЕНТАЦИЈА – ХРОНОЛОШКИ ПРЕГЛЕД НАЈВАЖНИЈИХ
АКТИВНОСТИ У 2020.
Ред.
бр.

1.

2.

3.

Датум

Опис активности

29. јануар
2020.

Отворен научнотехнолошки парк у
Новом Саду, намењен
Факултету техничких
наука, заједнички
пројекат Владе
Републике Србије и
Покрајинске владе уз
подршку Града Новог
Сада и ФТН-а, вредан 26
милиона евра.

31. јануар
2020.

Покрајински секретар за
високо образовање и
научноистраживачку
делатност проф. др
Зоран Милошевић
посетио је Учитељски
факултет на мађарском
наставном језику и
Економски факултет у
Суботици и разговарао са
њиховим
представницима о
актуелним питањима.

6. фебруар
2020.

Секретар Милошевић
посетио Студентски
центар у Новом Саду и
том приликом изразио
задовољство
унапређењем ресурса
који су веома значајни за
сам успех студирања.

Илустрација
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4.

5.

6.

7.

9. фебруар
2020.

Висока школа струковних
студија за образовање
васпитача и Удружење
васпитача Војводине
организовали су у Новом
Саду конференцију
посвећену откривању
даровите деце у
предшколским
установама.

13.
фебруар
2020.

Потписан Споразум о
сарадњи Покрајинске
владе и Владе
Републике Српске
којим се уређују
међусобни односи
ради реализације
заједничких пројеката
с циљем унапређења
високог образовања и
научноистраживачке
делатности.

24.
фебруар
2020.

Одржана је свечаност
Универзитета у Новом
Саду поводом
закључивања уговора о
стипендирању са новом
генерацијом стипендиста
Фонда за стипендирање
и подстицање
напредовања даровитих
студената и младих
научних радника и
уметника Универзитета.

25.
фебруар
2020.

На Филозофском
факултету отворен
Центар за полагање
испита и стицање
Кембриџових
сертификата.
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27.
фебруар
2020.

Откривена спомен-биста
Момчилу Тапавици

28.
фебруар
2020.

У оквиру реализације
пројекта за унапређење
културно – спортских
активности студената у
академској 2019/2020.
години, покрајински
секретар проф. др Зоран
Милошевић уручио је
16.000 ваучера
представницима
студентских парламенaта
14 факултета
Универзитета у Новом
Саду и 9 високих школа,
чији је оснивач
Скупштина АП Војводине.

10.

3. март
2020.

Покрајински секретар
проф. др Зоран
Милошевић приредио је
свечани пријем
јуниорског тима
студената са Природноматематичког факултета,
који су на Кулинарској
олимпијади ИКА 2020, у
Штутгарту у Немачкој,
освојили бронзану
медаљу.

11.

4. март
2020.

Отворен 15.
међународни сајам
образовања „Путокази”

8.

9.
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12.

13.

14.

15.

4. март
2020.

Студенти Економског
факултета, Одељења у
Бујановцу, посетили
Сајам образовања
„Путокази“ у Мастер
центру Новосадског
сајма и матични факултет
у Новом Саду.

20. март
2020.

Секретар Милошевић
упутио 800 литара течног
сапуна високошколским
установама и
студентским центрима у
Војводини за хигијену и
дезинфекцију у циљу
сузбијања и спречавања
ширења заразне болести
коју изазива вирус
COVID-19

15. април
2020.

Покрајински секретар
Милошевић посетио је
Црвени крст Новог Сада
и пружио подршку
студентима факултета
Универзитета у Новом
Саду и високих школа
струковних студија, који
су се одазвали да за
време трајања ванредног
стања волонтирају и тако
помогну, како би се
задовољиле потребе
угрожене категорије
становништва у Новом
Саду.

16. април
2020.

Покрајински
секретаријат за високо
образовање и
научноистраживачку
делатност обезбедио је
поклон-пакете у виду
дезинфикационих
средстава и заштитне
опреме свим члановима
Клуба професора
емеритуса Универзитета
у Новом Саду који се
налазе у кућној
изолацији.
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16.

12. мај
2020.

Председник Покрајинске
владе Игор Мировић
положио је камен
темељац за изградњу
новог блока
Медицинског факултета у
Новом Саду.
Реч је о заједничком
пројекту Покрајинске
владе и Медицинског
факултета који ће се
градити у три фазе и чија
је укупна вредност 249
милиона динара.

19. мај
2020.

Покрајинска влада
определила 5 милиона
динара за пројекте
националних мањина –
националних заједница и
6 милиона за установе
студентског стандарда у
АП Војводини

18.

22. мај
2020.

Секретар Милошевић за
развојноистраживачке
пројекте високих
струковних школа
издвојио 6 милиона
динара

19.

26. мај
2020.

Секретар Милошевић
определио 6 милиона
динара за уметничке
пројекте

17.
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20.

21.

22.

23.

1. јун 2020.

Секретаријат определио
26 милиона динара за
поправку и одржавање
зграда, као и набавку
машина и опреме у
високообразовним
установама АП Војводине

17. јун
2020.

Покрајинска влада
упутила је контигент
хуманитарне помоћи
народним кухињама на
Косову и Метохији, како
би се омогућило њихово
несметано
функционисање и на тај
начин помогло социјално
угроженим породицама.

18. јун
2020.

Изложба посвећена
добитницима награде
„Најбољи студент
Универзитета“, која је
реализована уз
финансијску подршку
Покрајинског
секретаријата за високо
образовање и
научноистраживачку
делатност

24. јун
2020.

Покрајински секретар
Милошевић посетио је
Високу школу струковних
студија за васпитаче и
пословне
информатичаре
„Сирмијум“ у Сремској
Митровици, где се
упознао са планираном
динамиком радова на
санацији крова школе,
које Секретаријат
финансира.
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29. јун
2020.

Обележена 60.
годишњица и Дан
Универзитета у Новом
Саду

25.

2. јул 2020.

У Покрајинској влади
потписан уговор за
завршетак друге фазе
радова у Научнотехнолошком парку
вредан 9,5 милиона евра

26.

6. август
2020.

Секретар Милошевић у
посети студентима са
инвалидитетом у Бањи
Кањижи

29.
септембар
2020.

Покрајински
секретаријат за високо
образовање и
научноистраживачку
делатност, уз подршку
Црвеног крста Града
Новог Сада, обезбедио је
најмлађим
становницима наше
јужне покрајине школске
ранчеве, за лепши
почетак нове школске
године.

24.

27.
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28.

29.

30.

1. октобар
2020.

Поводом почетка
академске године,
покрајински секретар за
пољопривреду,
водопривреду и
шумарство др Вук
Радојевић и покрајински
секретар за високо
образовање и
научноистраживачку
делатност проф. др
Зоран Милошевић
поздравили су на
Пољопривредном
факултету професоре и
студенте пожелевши им
успешну школску годину,
као и наставак одличне
сарадње. Уједно је том
факултету испоручен
трактор „џон дир“, чију је
набавку Секретаријат за
пољопривреду
суфинансирао са 4,5
милиона динара.

15. октобар
2020.

Настављена акција
„Право на прву шансу“ –
секретар Милошевић
уручио уговоре
незапосленим
докторима наука

5.
новембар
2020.

Секретар Милошевић
посетио Високу школу
струковних студија за
васпитаче и пословне
информатичаре у
Сремској Митровици и
уверио се да је
средствима
Секретаријата успешно
саниран кров Школе.
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31.

32.

33.

23.
новембар
2020.

Покрајински
секретаријат за високо
образовање и
научноистраживачку
делатност је и ове
године, чувајући
континуитет, упркос
отежаним околностима,
због пандемије изазване
вирусом Ковид – 19,
обезбедио средства за
реализацију Конкурса за
доделу средстава за
даровите студенте
установама високог
образовања чији је
оснивач Аутономна
покрајина Војводина за
2020.

24.
децембар
2020.

Реализован пројекат:
„Зимске едукативне и
рекреативне активности
студената“. Најбоље
рангирани студенти
Универзитета у Новом
Саду, као и осталих
високошколских
установа у АП Војводини,
боравили су на скијању у
Ски центру Копаоник, у
периоду од 13. до 20.
децембра 2020.

30.
децембар
2020.

Престижно признање
“Др Зоран Ђинђић”, које
се у Војводини додељује
седамнаесту годину за
редом, уручено је у
амфитеатру Централне
згради Универзитета у
Новом Саду. Генерални
покровитељ награда је
Покрајински
секретаријат за високо
образовање и
научноистраживачку
делатност, а организатор
манифестације је
Универзитет у Новом
Саду.
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XVII
САРАДНИЧКИ ТИМ ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ
И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ

Проф. др Зоран Милошевић
Покрајински секретар
zoran.milosevic@vojvodina.gov.rs

Проф. др Душица Ракић
Заменик покрајинског секретара
dusica.rakic@vojvodina.gov.rs
021/487-4635

Мр Катарина Ковачевић
Подсекретар
katarina.kovacevic@vojvodina.gov.rs
021/487-4504

Нела Милишић
Помоћник покрајинског секретара за високо образовање и
студентски стандард
nela.milisic @vojvodina.gov.rs
021/487-4039
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Јелена Станић Марић
Помоћник покрајинског секретара за материјално-финансијске
послове
jelena.stanic-maric@vojvodina.gov.rs
021/487-4795

Др Саболч Халаши
Помоћник покрајинског секретара за научноистраживачку делатност
sabolc.halasi@vojvodina.gov.rs
021/487-4066

Јелена Ковачевић Сударов
Саветник за односе са јавношћу и медијима
јelena.sudarov@vojvodina.gov.rs
021/487-4557

Александра Филиповић
Саветник за управне и опште-правне послове
aleksandra.filipovic@vojvodina.gov.rs
021/487-4490

Ивана Момчиловић
Саветник за послове из области техничко-технолошких наука
ivana.momcilovic@vojvodina.gov.rs
021/487-4550
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Александар Михајлов
Саветник за област природно-математичких наука
aleksandar.mihajlov@vojvodina.gov.rs
021/487-4575

Марта Ђукић
Саветник из области друштвено-хуманистичких и природних наука
marta.sinko@vojvodina.gov.rs
021/487-4633

Данијела Довден
Саветник за послове из области медицинских наука и физичког
васпитања и спорта
danijela.culic@vojvodina.gov.rs
021/487-4550

Др Драгица Колџин
Саветник за опште и правне послове
dragica.koldzin@vojvodina.gov.rs
021/487-4576

Др Клара Тотх Глемба
Саветник за послове сарадње у невладиним организацијама и
интституцијама од посебног значаја
Klara.TothGlemba@vojvodina.gov.rs
021/487-4564
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Љиљана Костић-Стефановић
Самостални саветник за материјално-финансијске послове у области
високог образовања и научноистаживачке делатности
ljiljana.kostic@vojvodina.gov.rs
021/487-4570

Др Вера Медић
Самостални саветник за материјално-финансијске послове у области
високог образовања и научноистаживачке делатности
vera.medic@vojvodina.gov.rs
021/487-4570

Наташа Тривуновић
Саветник за материјално-финансијске послове
matasa.trivunovic@vojvodina.gov.rs
021/487-4795

Срђан Аврамов
Саветник за техничко-технолошке информације
srdjan.avramov@vojvodina.gov.rs
021/487-45-13

Др Жељка Бојанић
Саветник за област високог образовања на високим школама
струковних студија
zeljka.bojanic@vojvodina.gov.rs
021/457-984
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Марина Ристић
Саветник за послове студентског стандарда
marina.ristic@vojvodina.gov.rs
021/487-4519

Мила Добановачки
Виши саветник Шеф одсека за инспекцијске послове
mila.dobanovacki@vojvodina.gov.rs
021/487-4261

Романа Рудић
Самостални саветник – просветни инспектор
romana.rudic@vojvodina.gov.rs
021/487-4263

Драгана Косовац
Самостални саветник – просветни инспектор
dragana.kosovac@vojvodina.gov.rs
021/487-4712

Данијел Драгосављевић
Саветник за праћење и реализацију сарадње са привредом
danijel.dragosavljevic@vojvodina.gov.rs
021/487-4074
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Мр Драган Кржић
Саветник за материјално - финансијске послове у области високог
образовања
dragan.krzic@vojvodina.gov.rs
021/487-4881

Дејан Обрадов
Возач моторног возила

Наташа Станковић
Виши референт - административно технички секретар
psnauka@vojvodina.gov.rs
021/487-4641

Др Јожеф Кабок
Ангажован по уговору о повременим и привременим пословима
jozef.kabok@vojvodina.gov.rs
021/487-4515

Мр Данијела Смиљанић
Ангажована по уговору о повременим и привременим пословима
danijela.smiljanic@vojvodina.gov.rs
021/487-4636
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