ПРОЈЕКАТ
ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ У ЈАВНОМ
СЕКТОРУ

Извештај о реализацији пројекта –
Период од септембра 2010. до маја 2015. године
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Пројекат Истраживање и развој у јавном сектору
Пројекат који има за циљ оживљавање истраживања и развоја у оквиру јавног сектора у
Србији односи се на низ инвестиција у истраживање и развој јавног сектора, укључујући
модернизацију постојећих истраживачких објеката и инфраструктуре, успостављање
нових научних центара, изградњу станова за студенте и младе научнике и модернизацију
академске рачунарске мреже.
Промотер пројекта и ентитет који је у потпуности одговоран за његову имплементацију,
јесте Министарство просвете, науке и технолошког развоја.
Имплементација прве компоненте почела у августу 2010. год.
Пројекат је финансиран из кредита Европске инвестиционе банке (ЕИБ) и Развојне банке
Савета Европе (ЦЕБ), Инструмента за претприступну помоћ Европске уније и средстава
Републике Србије. Кредити се реализују на основу следећег правног оквира:
Закон о ратификацији финансијских уговора (Истраживање и развој у оквиру јавног
сектора) између Републике Србије и Европске инвестиционе банке (ЕИБ)
Закон о ратификацији Оквирног уговора о зајму између Банке за развој Савета
Европе и Републике Србије (Ф/П 1711 (2010.)) (ЦЕБ) 1
Закон о ратификацији Оквирног уговора о зајму Ф/П 1739 између Банке за развој
Савета Европе и Републике Србије (Ф/П 1739 (2011.)) (ЦЕБ 2)
Истраживање и развој у јавном сектору у Србији је програм који се састоји од 29
потпројеката који су категорисани у складу са ЕИБ и ЦЕБ споразумима.
Програм истраживања и развоја - Структура финансирања
У милионима
евра

ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА
I КРЕДИТ ЕВРОПСКЕ ИНВЕСТИЦИОНЕ БАНКЕ

200.00

II Средстава обезбеђена из кредита Развојне банке САВЕТА
ЕВРОПЕ - у односу на ЕИБ третира се као средства од
стране РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
ЦЕБ 1711

35.00

ЦЕБ 1739

70.00

УКУПНО ЦЕБ

105.00

III Средстава обезбеђена из буџета или од институција у
Републици Србији, локалних самоуправа или из других
извора у Републици Србији

ТБЦ (90.2)

IV ХЕТИП пројекат (претприступни фондови ЕУ)

30.7 (25.6)

УКУПНО ЗА ПРОЈЕКАТ ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ

420.80
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Потпројекти су категоризовани у уговорима на следећи начин:
Листа категорија потпројекта по финансијским уговорима
КАТЕГОРИЈА ПОТПРОЈЕКТА - ЕИБ
-

Адаптација постојећих зграда и лабораторија

-

Истраживачки центар Петница и кампус Математичке гимназије

-

Нова капитална опрема за истраживања

- Програм за људске ресурсе у циљу привлачења скоро 1400 српских научника који
раде у иностранству
-

Центар за промоцију науке у Београду

Оснивање Центара изврсности у областима истраживања где је приоритет:
енергетика и енергетска ефикасност, заштита животне средине и климатске промене,
наука о материјалима и нанонауке, пољопривреда и прехрана, биомедицина и
информационо-комуникационе технологије.
- Модернизација академске рачунарске мреже и инфраструктуре за Суперкомпјутер
иницијативу
- Нове стамбене зграде за младе истраживаче у Београду, Новом Саду, Нишу и
Крагујевцу
-

Изградња Научно-технолошких паркова у Београду, Нишу, Новом Саду и Крагујевцу

-

Инфраструктура за Министарство просвете, науке и технолошког развоја

КАТЕГОРИЈА ПОТПРОЈЕКТА - ЦЕБ 1
Компонента 1 (истраживачка опрема): куповина истраживачке опреме за јавне
истраживачке јединице и лабораторије
Компонента 2 (изнајмљивање смештаја младим истраживачима): изградња
некомерцијалних смештајних објеката за изнајмљивање младим истраживачима са
циљем унапређења њихових животних услова
КАТЕГОРИЈА ПОТПРОЈЕКАТ - ЦЕБ 2
- Компонента 1: оснивање Центара изврсности за области истраживања са приоритетом.
- Изградња Центра за биомедицинска истраживања у Београду
- Изградња и опремање Агробилошког и технолошког центра у Новом Саду
- Изградња Центра за нове материјале и нанонауку у Београду
-

Компонента 2: Изградња Научно-технолошког парка у Нишу

Компонента 3: Изградња станова за изнајмљивање младим истраживачима у
Београду, Крагујевцу, Нишу и Новом Саду.
-

Компонента 4: Финансијска и техничка подршка за ЈУП.

3

Према тренутним активностима на пројекту, списак потпројеката који су у процесу
реализације, потпројеката који су у фази планирања и припрема, и потројеката који тек
треба да се покрену, а који су још у почетној фази, дата је у наставку. Преглед
потпројеката чија је реализација за сада суспендована такође је дата.
Завршени потпројекти
Научно-технолошки парк, фаза 1, Нови Сад;
Главна зграда Универзитета у Новом Саду;
Станови за младе истраживаче, Блок 32, Београд, фаза 1
Научно-технолошки парк Звездара, Београд;
Санација темеља - Хемијски факултет Универзитета у Београду;
Потпројекти у току
Природњачки центар Свилајнац (Радови су завршени, у току је опремање);
Наноцентар, блок 39, Београд (главни пројекат је завршен, извршени земљани
радови (припрема терена) , даљи радови су тренутно суспендовани);
Истраживачка станица Петница, Ваљево (радови на објектима су завршени,
могуће је да ће Министарство одобрити додатне средства ѕа санацију терена због
појаве клизишта као и додатно опремање );
Центар за промоцију науке, Блок 39, Београд
(фаза израде пројектне
документације је завршена, у току је техничка контрола пројекта);
Набавка нове капиталне опреме за истраживање;
Централизовани систем за набавку потрошног материјала;
Станови за младе истраживаче, Крагујевац (радови на градилишту су у току);
Центри изврсности - Универзитет у Крагујевцу (пројекатовање завршено, расписан
је тендер за извођење радова);
Научно-технолошки парк, фаза 2, Нови Сад (пројекат израђен, тендер за извођење
радова је у току);
Финансијска подршка за ЈУП;

Потпројекти у припреми
Центри изврсности – Агробилошки и технолошки центар, Нови Сад;
Адаптација УНЕСКО ИРТЦУД истраживачког центра , Београд;
Станови за младе истраживаче, Ниш;
Опрема за Наноцентар, блок 39, Београд;
Научно-технолошки парк, Ниш;
Центар изврсности - Центар за биомедицинска истраживања, Београд;
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Потпројекти који ће бити започети
Суперкомпјутер иницијатива;
Центри изврсности – Ветеринарски институт, Нови Сад
Станови за младе истраживаче, Нови Сад;
Станови за младе истраживаче, Блок 32, Београд, фазе 2 и 3;
Објекат института, блок 39, Београд;
Потпројекти тренутно суспендовани
Адаптација зграде у ул. Светозара Марковића 21, Београд;
Кампус Математичке гимназије, Београд;
Потпројекти који су отказани
Научно-технолошки парк у Крагујевцу;
Центар за матичне ћелије, придружена јединица Медицинског факултета у
Крагујевцу.
Уместо ова два подпројекта биће изведен Центар изврсности у Крагујевцу.
Потпројекти се спроводе на локацијама у Републици Србији. Грађевински потпројекти се
спроводе у Београду, Крагујевцу, Нишу, Новом Саду, Ваљеву и Свилајнцу. Потпројекат за
набавку капиталне опреме и потрошног материјала се спроводи на целој територији
Републике Србије.
Листа потпројеката према локацијама
Наноцентар, блок 39, Београд
Научно-технолошки парк Звездара, Београд
Станови за младе истраживаче, блок 32, Београд, фаза 1
Центар за промоцију науке, блок 39, Београд
Поправка темеља - Хемијски факултет, Универзитет у Београду
Суперкомпјутер иницијатива
Станови за младе истраживаче, блок 32, Београд, фаза 3
Објекат института, блок 39, Београд
Адаптација истраживачког центра УНЕСКО ИРТЦУД, Београд
Центри изврсности - Биомедицински истраживачки центар, Београд
Опрема за Наноцентар, блок 39, Београд
Адаптација зграде у Светозара Марковића 21, Београд
Станови за младе истраживаче, блок 32, Београд, фаза 2
Финансијска подршка за ЈУП
Кампус Математичке гимназије
Станови за младе истраживаче, Крагујевац

Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Београд
Крагујевац
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Центар за матичне ћелије придужена јединица Медицинског факултета
у Крагујевцу (отказан)
Центри изврсности - Универзитет у Крагујевцу
Научно-технолошки парк у Крагујевцу (отказан)
Научно-технолошки парк у Нишу
Станови за младе истраживаче, Ниш
Главна зграда Универзитета у Новом Саду
Научно-технолошки парк, фаза 1, Нови Сад
Научно-технолошки парк, фаза 2, Нови Сад
Центри изврсности - Агробиолошки и технолошки центар, Нови Сад
Центри изврсности - Институт за ветеринарске науке, Нови Сад
Станови за младе истраживаче, Нови Сад
Природњачки центар Свилајнац
Истраживачка станица Петница, Ваљево
Нова капитална опрема за истраживање
Централизована систем залиха и потрошног материјала

Крагујевац
Крагујевац
Крагујевац
Ниш
Ниш
Нови Сад
Нови Сад
Нови Сад
Нови Сад
Нови Сад
Нови Сад
Свилајнац
Ваљево
Србија
Србија

Листа потпројеката по категоријама
КАТЕГОРИЈА ПОТПРОЈЕКТА - ЕИБ
Адаптација постојећих зграда и лабораторија
-Пројекат за наставак изградње главне зграде Универзитета у Новом Саду
- Поправка темеља - Хемијски факултет, Универзитет у Београду
- Адаптација ИРТЦУД УНЕСЦО истраживачког центра , Београд
- Адаптација зграде у Светозара Марковића 21, Београд (тренутно суспендована)
Истраживачка станица Петница и Кампус Математичке гимназије
- Пројекат за реконструкцију, припајање, изградњу и опремање објеката у начној станици
Петница
- Пројекат за изградњу кампуса Математичке гимназије, Београд (тренутно суспендован)
Нова капитална опрема за истраживање
- Пројекат набавке нове капиталне опреме за истраживање, суфинансирање са ЦЕБ 1
- Централизовани систем за евидентирање и набавку потрошног материјала и ситне
опреме за научно-истраживачке активности
Програм за људске ресурсе у циљу привлачења скоро 1400 српских научника који раде у
иностранству
Центар за промоцију науке, Београд
- Пројекат- Центар за промоцију науке, Београд
- Пројекат за изградњу Природњачког центра у Свилајнацу
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Оснивање Центара изврсности у приоритетним истраживачким областима, енергетски
сектор и енергетска ефикасност, заштита животне средине и климатске промене, Наука
о материјалима и нанонаука, пољопривреда и храна, биомедицина и информационокомуникационе технологије.
- Центар за матичне ћелије Медицинског факултета у Крагујевцу (отказан)
- Пројекат набавке опреме за Наноцентар, Блок 39, Београд
- Пројекат изградње Центара изврсности - Универзитет у Крагујевцу

Модернизација академске рачунарске мреже и инфраструктуре за
Суперкомпјутер иницијативу
- Пројекат набавке опреме за Суперкомпјутер иницијативу
Нове стамбене зграде за младе истраживаче у Београду, Новом Саду, Нишу и
Крагујевцу
- Пројекат изградње станова за младе истраживаче, блок 32 Београд, фазе 2 и 3
(суспендовано финансирасње из ЕИБ средстава)
Изградња научно-технолошких паркова у Београду, Нишу, Новом Саду и Крагујевцу
- Пројекат изградње Научно-технолошког парка Звездара, Београд
- Пројекат изградње Научно-технолошког парка у Новом Саду, фаза 1
- Пројекат изградње Научно-технолошког парка у Новом Саду, фаза 2
- Пројекат изградње Научно-технолошког парка у Крагујевцу (отказан)
Инфраструктура за Министарство просвете, науке и технолошког развоја
-

Адаптација зграде у Светозара Марковића 21, Београд (тренутно суспендована)

КАТЕГОРИЈА ПОТПРОЈЕКТА - ЦЕБ 1
Компонента 1 (истраживачка опрема): куповина истраживачке опреме за јавне
истраживачке јединице и лабораторије
- Пројекат набавке нове капиталне опреме за истраживања, суфинансирање са ЕИБом
Компонента 2 (изнајмљивање смештаја за младе истраживаче): изградња
некомерцијалних смештајних објеката за изнајмљивање младим истраживачима са
циљем унапређења њихових животних услова
-

Пројекат за изградњу станова за младе истраживаче, блок 32 у Београду, фаза 1

ПОТПРОЈЕКАТ КАТЕГОРИЈА- ЦЕБ 2
Компонента 1: Оснивање Центара изврсности у приоритетним истраживачким областима
- Изградња Центра за биомедицинска истраживања у Београду
- Изградња и опремање Агробиолошког и технолошког центра у Новом Саду
- Изградња Института ветеринарских наука, Нови Сад
- Изградња Цебтра за нове материјале и нанонауку, блок 39, Београд (суфинансирање
са ЕИБ)
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- Пројекат изградње Наноцентра, блок 39, Београд
- Изградња објекта института, блок 39, Београд
Компонента 2: изградња Научно-технолошког парка у Нишу
-

Пројекат изградње Научно-технолошког парка у Нишу

Компонента 3: Изградња станова за изнајмљивање младим истраживачима у Београду,
Крагујевцу, Нишу и Новом Саду.
- Пројекат изградње станова за младе истраживаче у Крагујевцу
- Пројекат изградње станова за младе истраживаче у Нишу
- Пројекат изградње станова за младе истраживаче у Новом Саду
- Пројекат изградње станова за младе истраживаче, Блок 32, Београд, фазе 2 и 3
Компонента 4: Финансијска и техничка подршка за ЈУП.
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ТАБЕЛА ЗАВРШЕНИХ ПОТПРОЈЕКАТА
Пројекат бр. 003

Уговор са Министарством
просвете, науке и
технолошког развоја

Назив потпројекта:

Завршетак изградње главне зграде
Универзитета у Новом Саду

Категорија
потпројекта:

ЕИБ - Адаптација постојећих зграда и
лабораторија

Извор
финансирања:

Кредит ЕИБ и Фонд за капитална улагања
Војводине

Локација

Нови Сад

Статус
потпројекта:

Објекат је завршен. Техничка контрола је
урађена, употребна дозвола издата и крајни
корисници су се уселили у зграду.

Датум завршетка:

Август 2013. (радови су завршени)

Датум и број

13. септембар 2010. (451-03333/2010
Покрајинска администрација)

Процењена
вредност

4.000.000 евра - кредит ЕИБ, и

Стране уговора

Министарство просвете, науке и
технолошког развоја

150.000.000 динара ( око 1,250 000 евра) Фонд за капитална улагања Војводине

Фонд за капитална улагања АП Војводине
Аутономна Покрајина Војводина Покрајински секретаријат за науку и
технолошки развој
Универзитет у Новом Саду
Универзитет у Новом Саду, Факултет
техничких наука
ЈУП Истраживање и развој доо
Циљеви потпројекта

Овај потпројекат је осмишљен да обезбеди адекватан простор за
централне службе Универзитета и Ректората, што значајно
превазилази простор који су заузимали раније, модернизацију
опреме која би омогућила нове услуге и квалитете, испуњавање
потреба запослених у управи и службама, студената и
универзитетских професора, као и служби АП Војводине које се
налазе у згради Универзитета.

Изводљивости/одрживости
студија

Н/А

Изградња

Кратак опис
објекта

Приземље главне зграде Универзитета
састоји од амфитеатра, мултифункционалне
дворане, Универзитетског клуба, централне
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библиотеке и просторије за рад Студентског
парламента. Приземље се састоји од
конференцијске сале, ИТ центра и
просторије
за
рад
централних
универзитетских служби, док се други спрат
састоји од канцеларија Универзитета за
разне сврхе, укључујући кабинете ректора и
проректора. Трећи спрат је дат на
располагање
оснивачу
Аутономној
Покрајини Војводина, и користиће се за рад
различитих агенција, служби од заједничког
интереса за развој науке, образовање и
међународну сарадњу у свим областима.
Пројектна
документација

Пројектна документација је припремљена
од стране Факултета техничких наука
Универзитета у Новом Саду.

Извођачи

Термоинжењеринг доо Београд, Србија
Интер-Коп Мишар доо - Шабац, Србија

Укупни трошкови

4,082,787 EUR

Надзор

Универзитет у Новом Саду, Факултет
техничких наука

Примопредаја
радова

Август 2013.
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Завршени радови на изградњи Главне зграде Универзитета у Новом Саду
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Пројекат бр. 006

Уговор са Министарством
просвете, науке и
технолошког развоја

Назив потпројекта:

Изградња Научно-технолошког парка у
Новом Саду, фаза 1

Категорија
потпројекта:

ЕИБ - Изградња научно-технолошких
паркова у Београду, Нишу, Новом Саду и
Крагујевцу

Извор
финансирања:

Кредит ЕИБ и Универзитет у Новом Саду,
Факултет техничких наука

Локација

Нови Сад

Статус потпројекта:

Потпројекат је завршен: употребна дозвола
је издата иобјекат је у употреби.

Датум завршетка:

Септембар 2013. (радови су завршени)

Датум и број

13. септембар 2010. (451-03333/2010
Покрајинска администрација)

Процењена
вредност

Кредит ЕИБ: Међузбир1: 1.500.000 евра,
фаза 1
МЕЂУЗБИР 2: 9.500.000 евра, фаза
2, види ПР007
УКУПНО ЕИБ: 11.000.000 евра
Локално суфинансирање: 4.000.000 евра,
фаза 2
Универзитет у Новом Саду, Факултет
техничких наука
УКУПНО: 15.000.000 евра, фазе 1 и 2

Стране уговора

Министарство просвете, науке и
технолошког развоја;
Фонд за капитална улагања Војводине;
Аутономна Покрајина Војводина Покрајински секретаријат за науку и
технолошки развој;
Универзитет у Новом Саду;
Универзитет у Новом Саду, Факултет
техничких наука;
ЈУП Истраживање и развој доо

Циљеви потпројекта

Овај потпројекат је осмишљен да обезбеди адекватан простор за
студенте постдипломских студија на Факултету техничких наука, а
који ће оснивати сопствене "spin-off" компаније у лабораторијама
факултета.Ово је први корак ка будућим компанијама у оквиру
Научно технолошког парка које ће бити у тесној вези са радом
Факултета техничких наука.
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Студије
изводљивости/одрживости

Н/А

Изградња

Кратак опис објекта

Основ зграде је правоугаони следећих
димензија: ширина 16,00м, дужина 30,00 м.
Зграда Факултета техничких наука и
Одељења за грађевински инжењеринг је
пројектована као објекат са више нивоа
(Сутерен + Пр +2 + Поткровље).
Површина по спрату:
Сутерен: 425.21м ²;
Приземље: 405.11м ²;
Први спрат: 437.65м ²;
Други спрат: 435.71м ²;
Поткровље: 426.17м ².

Пројектна
документација

Пројектну документацију је припремио
Факултет техничких наука Универзитета у
Новом Саду.

Извођач радова

Ратко Митровић-Дедиње
Србија

доо

Београд,

ФормаПхарм Енгинееринг Гроуп доо
Београд,
Србија
(бивши
Хемофарм
инжењеринг доо) Београд, Србија)
Вредност уговора
за извођење
радова до
новембра 2013.

110.700.776,51 динара - Основни уговор од
20. јуна 2011.
3.110.955,64 динара - Анекс 1 за додатне
радове од 9. новембра 2011;
19.969.280,44 динара - Анекс 2 за додатне
радове од 22. фебруара 2012;
1.725.676,57 динара - Анекс 3 за додатне
радове од 16. октобра 2012;
2.866.693,71 динра - Суфицит/дефицит;
УКУПНО: 138.373.382,87 динара.

Надзор

Универзитет у Новом Саду, Факултет
техничких наука

Примопредаја
радова

Септембар 2013.

Укупни трошкови да

1,398,131 EUR
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Изградња Научно-технолошког парка у Новом Саду
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Пројекат бр: 004

Назив потпројекта:

Изградња Научно-технолошког парка
Звездара, Београд

Категорија
потпројекта:

ЕИБ - Изградња научно-технолошких
паркова у Београду, Нишу, Новом Саду и
Крагујевцу

Извор
финансирања:

Кредит ЕИБ-а и ЕУ Инструмент за
претприступну помоћ

Локација

Београд

Статус потпројекта:

Уговор са Министарством
просвете, науке и
технолошког развоја

Потпројекат је завршен и објекат је у
употреби: Зграду у једном делу користи ЈУПа, који и привремено управља њом у име
МПНТР. Корисници простора су и Фонд за
иновациону делатност РС и три мала
предузећа. Истекао је период за отклањање
недостатака за зграде које су усељене, док
је рок за отклањање недостатака за
неусељене зграде је до јуна 2015. С обзиром
да су укупна улагања испод оних
процењених уговором могуће је да ће
Министарство одобрити
средства за
додатно опремање и прилагођавање објекта.

Датум и број

29. октобар 2010. (163 ПИУ, 401-00-207/201001 Министарство науке и технолошког
развоја)

Процењена
вредност

3.817.000 евра - легализација, комунални
прикључци и накнада за организацију
локације
13.500.000 евра - техничка контрола главних
пројеката, изградње, надзора и техничког
прегледа
УКУПНО: 17.317.000 евра

Стране уговора

Министарство просвете, науке и технолошког
развоја
ЈУП Истраживање и развој д.о.о. Београд

Циљеви потпројекта

Овај потпројекат је осмишљен да пружи инфраструктурну подршку
новооснованим компанијама базираним на иновацијама које
проистичу из научних истраживања и директних инвестиција високо
технолошких компанија у истраживање и развој. Значајна пословна
подршка је осмишљена за мала инкубатор предузећа којима се
омогућава да користе услуге парка по повољним условима током
прве три године од њиховог оснивања.
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Студије
изводљивости/одржиости

Студија изводљивости је је била припремљена 2010. године од
стране консултантске куће COWI. Консултант за техничку помоћ је
је започео процену очекиваних и насталих трошкова одржавања.
Неопходна је израда ажурираног бизнис плана од стране ЈУП-а.

Изградња

Кратак опис објекта

Комплекс се састоји од пет модуларних
зграда, заједничког улазног хола са
прикључним објектима и стазама које
повезују модуларне објекте. Укупна бруто
2.
површина комплекса је 14.315м
Парк ће понудити заједничке службе финансијска, правна, одржавање зграде,
сале за састанке, пријем и друге заједничке
просторије.

Пројектна
документација

Пројектну документацију је израдио МЕПЕX,
Београд, средствима Европске комисије за
техничку подршку и преузета је од стране
ЈУП пре позива за подношење понуда.
Финални пројекат је поново пројектован на
основу докумената које је припремио МЕПЕX
пре 10 година.

Извођачи

Денеза М инжењеринг доо Београд, Србија
Пројектомонтажа ад, Београд, Србија
Архи. Про доо Београд, Србија

Процењена укупна
вредност
грађевинских
радова

14.004.706,76

Надзор

ЈУП Истраживање и развој доо

Примопредаја
радова

Завршено фебруар 2015.,

До сада уложено
укупно

14,407,656 EUR
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Изградња Научно-технолошког парка на Звездари, Београд
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Пројекат бр. ПР010

Уговор са Министарством
просвете, науке и
технолошког развоја

Назив потпројекта:

Изградња станова за младе
истраживаче, блок 32, Београд, 1 фаза

Категорија
потпројекта:

ЦЕБ 1 - Компонента 2 (изнајмљивање
станова младим истраживачима): Изградња
некомерцијалних објеката за изнајмљивање
младим истраживачима са циљем
унапређења њихових животних услова

Извор
финансирања:

Већим делом из ЦЕБ1 кредита (8,559,749
EUR), мањим делом из ЕИБ кредита
(13,858 EUR)

Локација

Нови Београд

Статус потпројекта:

Радови су изведени према усвојеном
распореду (Gantt Chart Schedules) и
завршени у децембру 2014. године. У току
је примопредаја радова са инвеститором и
Фондацијом за решавање стамбених
питања младих истраживача.

Датум завршетка
радова:

Грађевински радови су завршени у априлу
2014. Год., а прикључак на трафо станицу и
на јавну електро-мрежу у децембру 2014.
год.

Датум и број

14. март 2011. (397 ЈУП, 011-00-26/201101/2 Министарство науке и технолошког
развоја)

Процењена
вредност

МЕЂУЗБИР 1: 10.000.000 евра, фаза 1;
МЕЂУЗБИР 2: 9.200.000 евра, фаза 2, види
и ПР023;
(ПОДЗБИР 3: 6.465.000 евра, фаза 3 уговор
са МПНТР недостаје, види ПР025, ЦЕБ2
финансирање)
УКУПНО: 25.000.000,00 евра

Стране уговора

Министарство просвете, науке и
технолошког развоја
ЈУП Истраживање и развој д.о.о. Београд

Циљеви потпројекта

Овај потпројекат је осмишљен како би се обезбедиле јефтине
стамбене могућности за младе истраживаче, чиме се смањује
њихова тенденција да напусте земљу, односно смањење „одлива
мозгова”.

Студије
изводљивости/одрживости

Н/А
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Изградња

Кратак опис објекта

Прва фаза је обухватала почетак изградње
зграде 3Б са укупно 134 станова, 17
пословних објеката и 57 паркинг места са
укупном површином од
2

16.270,45 м бруто површине.
Број спратова: Сутерен + Пр +5 +
Поткровље
Пројектна
документација

Пројектна документација је припремљена
од стране Фондације за решавање
стамбених потреба младих научних
Универзитета у Београду и преузета је од
стране ЈУП-а пре објављивања позива за
понуде.

Извођач радова

Денеза М инжењеринг доо Београд, Србија

Надзор

ЈУП Истраживање и развој доо

Планирана
примопредаја
радова

Завршено март 2015.

Процењена укупна
сума

8,594,905 EUR
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Изградња станова за младе истраживаче у Блоку 32, Нови Београд, Фаза 1
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Пројекат бр. 022

Уговор са Министарством
просвете, науке и
технолошког развоја

Назив потпројекта:

Поправка темеља - Хемијски факултет
Универзитета у Београду

Категорија
потпројекта:

ЕИБ - Адаптација постојећих зграда и
лабораторија

Извор
финансирања:

Кредит ЕИБ

Локација

Београд

Статус потпројекат:

Овај потпројекат је завршен. Корисник
користи реновирану зграду. Ипак,
предузимач није потписао записник о
примопредаји, због спора око уговорених
вредности радова и отклањања
недостатака.

Датум завршетка
радова:

Новембар 2013.

Датум и број

27. јун 2011. (1206 - ПИУ)

Процењена
вредност

800.000 евра

Стране уговора

Министарство просвете, науке и
технолошког развоја;
ЈУП Истраживање и развој доо

Циљеви потпројекта

Овај потпројекат је осмишљен како би се спречила даља улегнућа
зграде Хемијског факултета у Београду, и да се елиминишу
могући утицаји лесних пригушења која изазивајудаља улегнућа
зграде. Поправка темељаима за циљ да уклони ризик који доноси
угрожена стабилност и да створи услове за несметан рад
корисника зграде.

Студија
изводљивости/одрживости

Н/А

Изградња

Кратак опис објекта

Постоји седам факултета у поменутој
згради: Хемијски факултет, Математички
факултет, Физички факултет, Факултет за
физичку хемију, део Рударско геолошког
факултета и, Биолошки факултет и
Географски факултет.
Радови на поправци темеља су
подразумевали убацивање шипова испод
постојећег темеља зграде.
Радови су завршени и објекат је у употреби.
Извођачу радова је наложено да изврши
санацију оштећеног дела плочица на
колонади.
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Сачињен је једнострани записник о
примопредаји радова, извођач није
доставио сву захтевану документацију за
примопредају.
Пројектна
документација

Пројектна документација је припремљена
од стране Хемијског факултета у Београду,
и добијена је пре објављивања позива за
подношење понуда.
Због додатних захтева Градског завода за
заштиту споменика културе, припремљен је
пројекат за замену плочица испод колонаде
и замену и обнову споменика „Главњача".
Посебне објаве о јавним набавкама су биле
припремљене за ове пројекте и за радове
који се односе на њих, а који се
финансирају у оквиру пројекта.
Након инспекције стања објекта, након
завршених радова на темељима,
обавештење за набавку је објављено ради
обнове/адаптације горњих делова (спрат) и
доњих делова (подрумски плафон) у
одговарајућим просторијама како би се
спречило да активности на факултетима
буде угрожене или доведене у опасност.

Извођач радова

ГП Мостоградња ад у реструктурирању,
Београд, Србија
ГЕОМЕХАНИКА доо Београд, Србија

Планирано до
завршетка

1.159.039 динара (вишак радова)

Укупни трокови

EUR 731,252

Надзор

Грађевински факултет Универзитета у
Београду
Провекс (електричне инсталације)
ЈУП Истраживање и развој (радови на
водоводним и канализационим
инсталацијама)
Завод за заштиту споменика културе града
Београда (археолошки и конзервацијски
надзор)
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Поправка темеља Хемијског факултета у Београду

23

ТАБЕЛА ПОТПРОЈЕКАТА У ТОКУ
(на основу потписаних уговора о реализацији између МПНТР и ЈУП)
Пројекат бр. 017

Уговор са Министарством
просвете, науке и
технолошког развоја

Назив потпројекта:

Центар за промоцију науке, блок 39

Категорија
потпројекта:

ЕИБ - Центар за промоцију науке, Београд

Извор
финансирања:

Кредит ЕИБ-а и ЕУ Инструмент за
претприступну помоћ

Локација

Нови Београд

Статус потпројекта:

Потпројекат у припреми (Фаза главног
пројекта)

Планирани
завршетак:

Децембар 2018. (потребно је продужење ЕИБ
зајма)

Датум и број

8. март 2011. број 04-00-26/2011-01/4 (ЈУП бр.
399 од
14. марта 2011.

Процењена
вредност

65,000,000 евра - пројектовање, изградња,
опремање, надзор и технички преглед.

Стране уговора

Министарство за образовање, науку и
технолошки развој
ЈУП Истраживање и развој доо

Циљеви потпројекта

Овај потпројекат је део Стратегије научног и технолошког развоја
Републике Србије за 2010-2015. и усклађен је са Европском
стратегијом 2020. Један од циљева потпројектаје да се омогући
српским научним институцијама и научницима да постану кључни
актери који доприносе постизању одрживог знања, просперитета и
економског развоја земље.
Изградња Центра за промоцију науке покренута је са намером да се
створи окружење у којем јавност може да се упозна и сусретне са
науком кроз занимљив и едукативан садржај. Центар је пројектован
тако да игра важну улогу у неговању економије засноване на знању.

Изводљивости/одрживости
студије

У августу 2010. године у оквиру пројекта који финансира ЕУ „подршка
инфраструктурним пројектима, прозор за техничку помоћ (ИПФ ТА),
западни Балкан”, ТА3-СРБ-СПЦ-01, студија изводљивости је
спроведена од стране конзорцијума ЦОWИ, Београд и Подршка
инфраструктурним пројектима (ИПФ). Као компонента Ц, студија је
била деовећег програма студија изводљивости у припреми
„Иницијатива за инфраструктурно улагање у сектор истраживања и
развоја у оквиру јавног сектора. ИПФ-ТА програм је финансиран у
оквиру ЕуропеАид /128073 /Ц/СЕР/МУЛТИ.
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У 2014. Студија изводљивости је ажурирана од стране Центра за
промоцију науке и Економског института тако да је то сада Студија
изводљивости и одрживост заснована на резултатима Идејног
пројекта, што је важно јер се бруто површина значајно повећала. У
циљу одобрења од стране Комисије за ревизију у Министарству
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Студију је још једном
ажурирала БВК компанија, из Београда. Процес ревизије је у току.
Изградња

Дозволе

- Локацијска информација бр.350-03-0080/2011
од 31. јануара 2011. године издату од стране
Министарства животне средине, рударства и
просторног планирања,
- Решење о локацији/дозвола за планирање бр.
350-01-00888/2011-07 од 21. децембра 2011,
издат у Републици Србији - Министарство
просвете и науке.
- Одлука о посебној грађевинској дозволи за
припремне радове бр. 350-03-00354/2012-07 од
25. јуна 2011. године, издата у Републици
Србији - Министарство просвете и науке.

Корисник

Центар за промоцију науке

Кратак опис објекта

Центар за промоцију науке је пројектован као
комплекс зграда са шест основних функција:
изложбени простори, планетаријум,
конференцијска сала, научни клуб,дечији
научни клуб и парк науке. Ови просторислуже
за појединачне функције, приступ и
интеракцију кроз главне зоне рецепције где се
налазе друге услужне и пратеће функције.
Грађевина има јасно одвојен и логичан ток
кретања посетилаца и особља Центра.
Особље може да приступи свим
функционалним јединицама без пролаза кроз
или коришћења јавног простора. Јединице
области, у зависности од њихове намене,
састоје се од следећег:
- Фоаје, инфо пулт, свлачионица, соба за
прву помоћ, лифтови и степеништа, сувенири и
књижара, кафе, пријемни пулт,
- Изложбене области (сталне и привремене
изложбене области,
- Области за паузе и одмор, научни клуб (4
лабораторије за биологију, хемију, физику и
електронику са потребном опремом,
флексибилан простор), тоалети за посетиоце,
- Конференцијска сала (мултифункционална
сала са 250 седишта), планетаријум
(планетаријум сала са куполом и 120 места),
-

Ресторан/кантина (кухиња са пултом за
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узимање оброка и каса), канцеларија шефа
кантине, управе и администрације,
- Одржавање (радионице за поправке и
одржавање, канцеларијски простор,
чистионица, безбедносно контролне собе,
заједничке просторије за особље, тоалети и
друге пратеће просторије, техничке јединице,
транспортне линије, гардероба, клозет,
- Подземна приступа зона, паркинг простор и
простор за утовар/истовар, област за одлагање
отпада, обезбеђење улаза/контролна соба,
складишни простор за експонате.
Очекује се да ће Центар за промоцију науке
имати 500 посетилаца / дан, а до 2.000
посетилаца током викенда и у ударне периоде
у мају, када се организују ђачке екскурзије,- око
200.000 посетилаца годишње. Раст за око
500.000 посетилаца годишње се очекује у року
од пет година.
Пројектна
документација

Урбанистички пројекат за изградњу Центра за
промоцију науке, Научног института и
Наноцентра у блоку 39 на Новом Београду,
чији је руководилац главног пројекта Завод за
урбанизам Београда, Палмотићева 30,
направљен у складу са Мастер планом
Београда 2021.(Сл. лист града Београдабр.
27/03, 25/05, 63/09).
- Припрема идејног архитектонског решења,
идејног пројекта, главног пројекта и тендерске
документације је поверена архитектонском
бироу господина Wолфганг Тсцхапеллер,
Линденгассе 38/6-1070 Беч, Аустрија, као
победника конкурса за идејно-архитектонски
пројекат за Центар за промоцију науке у марту
2012, у износу од ЕУР 2,349,000 и максималног
буџета пројекта за изградњу од 34,270,000
евра.
- Анекс 2 уговора за услуге пројектовања
додатних делова подземних нивоа 1 и 2
потписан је у новембру 2012. у износу од
166.600,00 евра потписан је у октобру 2013.
доделом додатног рока за фазу Главног
пројекта и ограничавајући максимални износ
накнаде за консултанта за пројектовањеу
случају раскида уговора од стране Наручиоца.
Идејни пројекат је условно одобрен у
септембру 2013. Ревидирано решење је
предато јула 2014. год. узимајући у обзир
измењен безбедносно пожарни концепт за
горње делове зграде.
- Главни пројекат је завршен средином
децембра 2014. године, након разних захтева
за продужење рока и Анекса бр. 3 уговора за
продужење
рока за
завршетак.Техничка
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контрола је у току.
Извођач радова

Након завршетка пројектне документације,
извођач радова ће бити изабрани у отвореном
међународном надметању (према ФИДИЦ
Црвеној књизи) у складу са прописима
Европске инвестиционе банке.

Надзор

Након завршетка пројектне документације,
технички надзорник/инжењер ће бити изабран
кроз отворен међународни конкурс, у складу са
прописима Европске инвестиционе банке.
Одређене делове техничког надзора вршиће
директно ЈУП.

Процењена укупна
вредност радова
(статус фебруар
2015)

42.000.000,00 евра (не укључују
инфаструктурне прикључке на Блоку 39
(погледати преглед трошкова у колони ниже)
Очекује се да набавка радова буде покренута
током пролећа 2016.год (зависи од
расположивих средстава).

Вредност
инвестиције

Н/А радови још нису почели

Планирана
примопредаја
радова

Децембар 2018. године

Процењени
трошкови

изградња:
опремање
комунални прикључци :

EUR 42 million;
EUR 17 million,
EUR 3 million and

Дизајн и остале услуге око: EUR 3 million

Укупно:

EUR: 65, 000,000 (што не укључује градске
инфаструктурне таску од 5,000,000 евра )
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Центар за промоцију науке, Београд
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Пројекат бр. 001

Уговор са Министарством
просвете, науке и
технолошког развоја

Назив потпројекта:

Изградња Природњачког центра
Свилајнац

Категорија
потпројекта:

ЕИБ

Извор
финансирања:

Кредит ЕИБ
Република Србија (Општина Свилајнац)
1.086.601,00 еура
Кредит од ЕИБ

5.993.191,00 еура

УКУПНО без ПДВ-а

7.079.792,00 еура

Статус потпројекта:

Овај потпројекат је завршен.Зграда је
преузета од извођача радова и предата на
управљање крајњем кориснику који користи
објекат. Инаугурација је одложена због
непотпуне изложбе на затвореном.

Планиран датум
завршетка:

Децембра 2012.год. (завршени сви
грађевински радови). Јула 2014.год. –
набављена опрема за кухињу ресторана и
соба за посетиоце, као и делови за изложбе
у затвореном.

Датум и број

8. март 2011. (359 ЈУП, 401-00-40/2011-01
Министарство науке и технолошког развоја)
21.03.2014. Анекс 1 уговора

Процењена
вредност

На основу Анекса 1 уговора

Стране уговора

Министарство просвете, науке и
технолошког развоја

6.275.688,78 евра
и то: стручни надзор, извођење радова на
изградњи,
комунални
прикључци,
сагласности и други трошкови у вези са
реализацијом изградње 4.748.698,00 еура,
вредност експоната и опреме 1.500.000,00
еура и израда идејног решења и пројекта
конструкције 26.990,78 еура.

Општина Свилајнац
ЈУП Истраживање и развој доо
Циљеви потпројекта

Овај потпројекат је осмишљен да обезбеди простор за размену
идеја и искустава у различитим дисциплинама и да иницира нове
врсте истраживања у бројним научним областима, као што су
геологија, климатологија, екологија, палеонтологије, хемије,
биологије, физике и слично. Наука није циљ за себе, већ
резултати који ће имати практичну примену. Велики број
заступљених научних грана ће омогућити широк спектар
различитих врста истраживања за која се очекује да ће довести
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до бројних значајних открића за целу Србију.
Студије
изводљивости/одрживости

Студију изводљивости (укључујући и бизнис план) припремила је
општина Свилајнац 2010. год. гао и гизајн унутрашње изложбе
коју је припремио Природњачки музеј у Београду 2012. год.
Бизнис план је припремила ТА 2014. год.

Изградња

Кратак опис објекта

Главна зграда Центра има бруто површину
2.
од 3.000м Научни и забавни парк иза
главне зграде ће излагати еволутивни
развој планете Земље и вулкана,
праисторијски водени свет, биосферу наше
планете, живот сисара и палеонтолошко
наслеђе Србије. Обухвата површину од
2.
15.000 м
Главна зграда обухвата неколико
функционалних блокова како следи:
- блок за научна истраживања који обухвата
радионице - лабораторије за истраживачки
рад експерата у посети, студената, деце
средњих или основних школа.
- образовна и изложбена јединица садржи
изложбени простор са експонатима из
различитих периода развоја планете
Земље.
- комерцијални блок нуди различите услуге.
- административни блок се састоји од
просторија за рад особља задужених за
функционисање научно-истраживачког
центра.
- технички блок се састоји од просторија
намењених за функционисање објекта, у
техничком и технолошком смислу.
- помоћне собе и комуникације.

Пројектна
документација

Пројектна документација је припремљена
од стране општине Свилајнац и преузета је
од ЈУП пре позива за подношење понуда.

Извођач радова

Маринко доо Свилајнац, Србија
Интерклима доо Врњачка Бања, Србија

Надзор

ЈУП Истраживање и развој доо

Примопредаја
радова

Децембра 2012 - радови на главној згради,
у јулу 2014. године, укључујући ставке из
Анекса 1 Уговора.
Свечано отварање изложбе у приземљу
заказаној у априлу 2015. Изложба у горњем
спрату ће се развијати касније, према
расположивим средствима општине.

30

Укупни трошкови до
сада

EUR 6,124,175 (EIB зајам)

Изградња Природњачког центра у Свилајнцу
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Пројекат бр 008

Назив потпројекта:
Категорија
потпројекта:

ЕИБ - Истраживачка станица Петница и
кампус Математичке гимназије

Извор
финансирања:

Кредит ЕИБ-а и ЕУ Инструмент за
претприступну помоћ

Локација

Ваљево

Статус потпројекта:

Уговор са Министарством
просвете, науке и
технолошког развоја

Реконструкција, проширење, изградња и
опремање
Истраживачке
станице
Петница

Потпројекат је завршен као и технички
преглед.
Отклањење
недостатака
у
радовима је био померен због стечаја
једног конзорцијума извођача радова.
Након договора са стечајним управником,
изводе се преостали завршне радове
изводи други партнер у конзорцијуму и бити
завршен до краја марта 2015. године.
Остаје да се обави примопредаја радова
од
извођача
и
предаја
крајњим
корисницима, у сладу са административном
процедуром. Нове просторије су већ
користи Станица.

Датум и број

27. децембар 2010. (344 ЈУП, 401-00249/2010-01/1 Министарство науке и
технолошког развоја)

Процењена
вредност

6.000.000 евра - изградња, надзор и
технички преглед
1.125.921,80 евра - набавка намештаја,
кухиње, вешераја, опрема за уређење
301.403 евра - ИТ опрема
1.612.739,60 - лабораторијска опрема
УКУПНО: 9.040.064,40 евра

Стране уговора

Министарство образовања, науке и
технолошког развоја;
ЈУП Истраживање и развој доо

Циљеви потпројекта

Овај потпројекат је осмишљен како би се реконструисали и даље
изградили постојеће објекти у оквиру комплекса Истраживачке
станице Петница, као и ради набавке потребне опреме. Ово ће
помоћи побољшању нивоа услова рада у циљу укључивања
квалитетних образовних садржаја у научне области заступљеним
у Петници, омогућујући Центру да спроводи програме и
активности у складу са стандардима (останак, исхрана, рад,
безбедност, и сл.) који постоје у другим европским земљама.

Студије
изводљивости/одрживости

У септембру 2010. Студију изводљивости је припремио
конзорцијум СОWИ и „Подршка инфраструктури, Прозор за
техничку помоћ (ИПФ ТА) западном Балкану" коју финансира ЕУ.
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Студију је ревидирала и ТА.
Изградња

Кратак опис објекта

Комплекс се састоји од објекта капацитета
од 170 кревета, кабинета и складишта за
археологију, нову физику, биологију и
хемијских лабораторија површине 1.300
2,
м као и планетаријума, конгресне сале,
реконструисаног наставног/ едукативног
центра, библиотеке, изложбеног простора
2,
од 500 м друштвеног клуба и продужене
модернизоване кухиње.
2

- Објекат (бруто површине од 3.478,81 м );
- Лабораторије (бруто површине од
;
1,514.22 м2)
- Ресторан са галеријом (бруто површине
од 1,305.79 м²);
- Едукативни центар (бруто површине од
1,235.33 м²);
- Библиотека бруто површине од 444.92м;
- Уређене површине
Пројектна
документација
Извођач радова

Пројектна документација је финансирана
од стране Европске комисије кроз техничку
ппомоћ преузета је од стране ЈУП.
Пројектомонтажа ад Београд, Србија
Архи.Про доо, Београд, Србија

Надзор

ЈУП Истраживање и развој доо

Примопредаја

Завршена примопредаја април
Објекате већ користи ИС Петница.

Укупни трошкови до
сада (радови и
опремање)

До сада уложено 8,402,294 ЕУР

2015.

Процена укупних трошкова са додтним
опремањем 9,673,884 EUR
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Реконструкција, проширење, изградња и опремање Истраживачке станице Петница
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Пројекат бр.016

Уговор са Министарством
просвете, науке и технолошког
развоја

Назив потпројекта:

Нова капитална опрема за истраживање

Категорија
потпројекта:

ЕИБ - Нова капитална опрема за истраживање

Извор
финансирања:

Кредит ЕИБ (25,000,000 =50%) и ЦЕБ1 (25 000
000= 50%)

Локација

Србија

Статус потпројекта:

60% од процењене вредности потпројекта је
уговорено средином 2013. Остали делови подпројекта су подељене у четири тендера (А, Б,
Ц и Д). Тендери А и Б, расписани су
2013/2014, били су делимично неуспешни и
захтевају понављање или преговарачки
поступак за пет лотова.

Планирани
завршетак:

Децембар 2015. (када се завршава пројекни
циклус)

Датум и број

28. новембар 2011. број 451-02-3991/2011-14

Процењена
вредност

50.000.000 евра плус:

Стране уговора

Министарство просвете, науке и технолошког
развоја;

ЦЕБ - Компонента 1 (истраживачка опрема):
куповина истраживачке опреме за јавне
истраживачке јединице и лабораторије

Анекс Уговора потписан 01/11/2013. Године за
набавку 1520 комада научне литературе и 2
650 књига у електронском формату.

ЈУП Истраживање и развој доо
Циљеви потпројекта

Овај потпројекат је осмишљен да пружи стручну, административну и
инфраструктурну подршку приликом куповине и управљањем опреме
набављене за потребе научних и истраживачких институција, научних
и технолошких паркова и Наноцентра Србија.
Набављена опрема је подељена у неколико група, у зависности од
вредности и начин набавке:
- Капитална опрема од изузетног значаја вредности преко 100.000
евра,
- Опрема вредна 30.000 евра до 100.000 евра
- Опрема у вредности испод 30.000 евра, софтверске апликације и
рачунари.

Курс потпројекта

Евидентирање

Стручни тим ЈУП-а је креирао софтверску
апликацију која је омогућила аналитички
преглед и ажурирање почетних услова за
набавку опреме. 5.700 захтева преузетих са
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сајта Министарства, као неформатирана
информација и преведена у интернет базу
података, доступну свим истраживачима, где је
сваки део опреме заведен под својим
идентификационим бројем.
Корисник

Научна заједница у Србији
•

Набавка опреме за 784 пројекта
одабраних на јавном конкурсу за
циклус 2011-2015

•

123 научно истраживачке институције

•

784 руководиоца – 2000 коруководиоца пројеката

•

12500 истраживача

Процена захтева

У сарадњи са Радном групом коју је
формирало Министарство просвете, науке и
технолошког развоја, сви примљени захтеви за
опрему су оцењени и подељени у три групе:
одобрен, делимично одобрен и одбијен. 3.070
захтева, у вредности од 53,2 милиона евра је
одобрено, док је одбијено 2.689 захтева у
вредности од 82,9 милиона евра.

Процењена укупна
сума

57.500.000 евра (што је знатно више у односу
на прелиминарне процене и буџет)

Вођа пројекта

ЈУП Истраживање и развој доо

Процењена укупна
сума

50.000.000 евра (по основу потписаног уговора)

Јавне набавке

међународни и национални отворени
поступак,
Међународни преговарачки поступак са листом
кандидата,
Процедуре за мале набавке.
Уговорена опрема
до фебруара 2015

Потписани су уговори са добављачима до сада
у укупној вредности од преко 30 милиона евра,
од чега је 28 милиона евра плаћено и у току су
тренутно поступци ЈН за још ЕУР 9 милиона.

Вредност до
завршетка

преосталих набавке које треба спровести
подразумевају око 1.500 комада опреме
вредности од око 20 милиона евра.
Тендери Ц и Д ће укључивати возила, ИТ
софтвера, микроскопи,итд.
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Пројекат бр 002

Назив потпројекта:

Изградња Наноцентра, блок 39, Београд

Категорије
потпројекта:

ЕИБ - успостављање центара изврсности у
областима истраживања са приоритетом на
енергетском сектору и енергетској
ефикасности, заштити животне средине и
климатским променама, науци о
материјалима и нанонауци, пољопривреди
и храни, биомедицини и информационокомуникационим технологијама.
ЦЕБ2 - Компонента 1: Успостављање
центара изврсности у истраживачкој
области са приоритетом
- Изградња центра за биомедицинска
истраживања у Београду
- Изградња и опремање агробиолошког и
технолошког центра у Новом Саду
- Изградња Центра за нанонауку и нове
материјале у Београду

Извор
финансирања:

Уговор са Министарством
просвете, науке и
технолошког развоја

Кредит ЕИБ (радови) и ЦЕБ2 (опрема)

Локација

Нови Београд

Статус потпројекта:

Припремна фаза (Пројекат је завршен и
техничка контрола је току)

Планирани
завршетак:

Децембар 2018.

Датум и број

14. март 2011. (396 ПИУ, 011-00-26/201101/1 Министарство науке и технолошког
развоја)

Процењена
вредност

20.000.000 евра - изградња објекта
(укључујући подземни паркинг и повезана
инфраструктура)
20.000.000 евра - опрема, видети такође
ПР027
УКУПНО: 40.000.000 евра

Стране уговора

Министарство образовања, науке и
технолошког развоја
ЈУП Истраживање и развој доо

Циљеви потпројекта

Овај потпројекат је осмишљен да побољша истраживања у
области нанонауке, нових материјала, микро израда, промоција
докторских и пост-докторских истраживања са савременом
инфраструктуром у лабораторијама, што је у складу са
стандардима Европске истраживачке области (ЕРА) са
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стратешким циљем да допринесе Европском стратешком форуму
на плану истраживачке инфраструктуре (ЕСФРИ).
Студије
изводљивости/одрживости

Студија одрживости за Наноцентар спроведена је 2012. од стране
групе научних саветника које је обезбедила техничку помоћ (ЕУ
ХЕТИП). Студија је ажуриран у октобру 2013. године, али је
потребна сагласност Министарства просвете и науке и
технолошког развоја и ЈУП-а.

Изградња

Кратак опис објекта

Пројектна
документација

Према идејном пројекту, зграда Центра за
нанонауку и нове материјале у блоку 39 на
Новом Београдује организационо подељена
на два ентитета, од којих прва је углавном
окупирана лабораторијама са тешком
опремом, а друга се углавном састоји од
лабораторија
са
лаком
опремом
и
канцеларијама.
Идејно
решење
и
технолошки пројекат су направљени у
сарадњи са домаћим научницима из
области нових материјала и нанонауке.
Резултат је сажет у Студији о реализацији
пројекта за изградњу и организацију
НаноЦентра
Србије
(тзв.
"План
пута").Главни пројекти су завршени током
лета 2014. год.
Техничка контрола од стране независног
консултанта је у току, као и ревизије идејног
пројекта
од
стране
Министарства
грађевина, саобраћаја и инфраструктуре.
Идејно решење и идејни пројекат су
припремљени од стране интерног
пројектантског тима ЈУП-а 2011/12. На
основу постојећег идејног пројекта,
документација за ревидирани идејни и
главни/финални пројекат израђује спољни
консултант. У току је отклањање примедби
на главном пројекту.
Главни пројекат за припремне радове и
стабилизацију земљишта (убацивање
шипова) је израђену лето 2012. Најава јавне
набавкеје окончана у октобру 2012.Дизајн
шипова прошао је технички преглед и
грађевинска дозвола за ове припремне
грађевинске радове је истовремено
добијена.

Извођач радова

Јавна набавка за преостале радове у вези
надградње и опремања биће објављена
након завршетка главног/коначног дизајна,
вероватно у јесен 2013.
Припремни радови и стабилизација тла већ
су окончани у фебруару 2013.
Извођачи су били следећи:
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Градинг доо Параћин, Србија
Минел Динамо доо Београд-Барајево,
Србија
Интерклима доо Врњачка Бања, Србија
Надзор

ЈУП Истраживање и развој доо

Планирана
примопр. радова

децембар 2018.

Процењена укупна
сума

22.000.000 евра (само радови и не укључује
градске таксе)

Наноцентар, блок 39, Нови Београд
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Пројекат бр 023

Уговор са
Министарством
просвете, науке и
технолошког развоја

Назив потпројекта:

Централизовани систем за залихе и
набавке потрошних материјала и ситне
опреме за научно-истраживачке
активности

Категорија
потпројекта:

ЕИБ - Нова капитална опрема за
истраживања

Извор финансирања:

Кредит ЕИБ

Локација

Србија

Статус Потпројекат:

У току

Планиран завршетак:

Децембар 2015.

Датум и број

26. јануар 2012. број: 481-03-689/2012-14

Процењена вредност

40.000.000 евра

Стране уговора

Министарство просвете, науке и технолошког
развоја
ЈУП Истраживање и развој доо

Циљеви потпројекта

Овајпотпројекат је осмишљен да евидентира и наручи потрошне
материјале за научне пројекте.За потребе ефикасног прикупљања,
евидентирања и процене потреба научне заједнице, развијена је
електронска база за наручивање потрошног материјала,
омогућавајући приступ свим руководиоцима пројеката и
руководиоцима сарадницима. Након евалуације примљених налога,
поступак куповине се одвија кроз међународне процедуре отвореног
надметања, или кроз мале процедуре набавке за робу која, због
својих специфичности, не може се набави путем тендера.

Ток овог потпројекта

Евидентирање

Преко електронске базе за прикупљање
налога која је развијена у ЈУП Истраживање и
развој

Корисник

Научна заједница и ЈУП

Процена захтева

Стручни тим ЈУП-а

Поступак набавке

Међународне и домаће отворене процедуре
надметања
Мале процедуре набавке

Процењена укупна
сума

40.000.000 евра

Вођа пројекта

ЈУП Истраживање и развој доо
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Финансијски
индикатори

Уговорено/Потрошено
до фебруара 2015

17,7 милиона вера/14,3 милиона евра

Набавка ситне опреме и потрошног
материјала за 784 пројекта одабраних на
јавном конкурсу за циклус 2011-2015
Наручено до сада:
ставки- око 140 000, комада-2.334.971 KOM
Јавне набавке

Укупно до маја 2015

Уговорено и испоручено је за потребе
реализације 75 000 ставки од укупно 150 000
Постоје захетви за опремом у вредности од
35 милиона евра, уговорено је 20,5 милиона,
а испоручена је опрема у вредности од 15,5
милиона евра.

Пројекат бр 030

Назив потпројекта:

Изградња Центара изврсности - Универзитет у
Крагујевцу

Категорија
потпројекта:

ЕИБ - Оснивање Центара изврсности у
областима истраживања са приоритетом на:
- енергетски сектор и енергетска ефикасност,
- заштита животне средине и климатске промене,
- наука о материјалима и нанонаука,
- пољопривреда и храна,
- биомедицина
- информационе и комуникационе технологије.

Уговор са
Министарством
просвете, науке и

Извор
финансирања:

Кредит ЕИБ

Локација

Крагујевац

Статус потпројекта:

Међународни отворени поступак за набавку
радова објављен је 27/01/2015

Планирани
завршетак:

Децембар 2015.

Процењена
вредност

14.576.000 евра

Датум и број

22. мај 2013. број: 401-00-400/2013-14

Процењена

10.000.000 евра - кредит ЕИБ и суфинансирање
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технолошког развоја

вредност

40.000.000 динара - од града Крагујевца
25.500.000 динара - од Универзитета у Крагујевцу

Стране уговора

Министарство образовања, науке и технолошког
развоја;
Град Крагујевац;
Универзитет у Крагујевцу;
ЈУП Истраживање и развој доо

Циљеви потпројекта

Циљ овог потпројекта је укључивање у образовни програм и
регенеративну медицину усмерену на проучавање матичних ћелија и
њихову употребу за лечење људи.

Студија
изводљивости

Студија оправданости је припремљена 2011. од стране Медицинског
факултета, на основу другог идејног пројекта који је био одбијен 2013.
године.

Опис потпројекта

Због потпуно новог дизајна који је усвојен у 2014, потребно је
припремити нову студију изводљивости, укључујући и пословни план. У
фебруару 2015, Медицински факултет је обећао припрему таквог плана,
у циљу подршке инвестиција
На предвиђеној локацији у граду Крагујевцу, налазе се објекати Центара
изврсности и неколико помоћних објеката у служби главног објекта.
Главна зграда је састављена од подрумске и сутеренске етаже,
приземље и две горње етаже. По тренутном решењу простире се на
приближно 11.494 m².

Радови
Примопредаја радова
Надзор

Објекат је састављен од три блока који су међусобно повезани и заједно
представљају нераскидиву целину. У левом блоку размештени су
садржаји који су превасходно намењени раду са студентима и
постдипломцима. У средишњем делу смештен је стоматолошки
факултет и административне канцеларије које се налазе на спрату
изнад. У десном блоку предвиђени су простори за Банку и Центар за
истраживање матичних ћелија, као и још 4 истраживачка центра.
Сем главног објекта, на парцели је предвиђено и постојање још
неколико објеката. Предвиђена је смећара (систем прикупљања отпада),
простор за смештај течог азота и станица гасова, као и станица за
чилере. Паркирање путничких возила ће се обавити у оквиру отвореног
паркинг простора.
Пројекат је завршен и у току је ЈН за извођача радове
2017.
Н/А
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Пројекатбр 009

Уговор са
Министарством
просвете, науке и
технолошког развоја

Назив потпројекта:

Изградња станова за младе истраживаче у
Крагујевцу

Категорија
потпројекта:

ЦЕБ2 - Компонента 3: Изградња станова за
изнајмљивање младим истраживачима у
Београду, Крагујевцу, Нишу и Новом Саду.

Извор
финансирања:

ЦЕБ2 кредит

Локација

Крагујевац

Статус потпројекта:

Радови су у току, али iзвођач не напредује према
договореном плану ЈУП је упозорио извођача,
након чега су радови почели да напредују. У току
је постављање хидро изолације.

Планирани
завршетак:

Јул 2015.

Датум и број

13. јул 2012, број 451-02-3707/2012-01 (ЈУП бр.
2702 од 25. јуна 2012.)

Процењена
вредност

6.860.000 EUR

Стране уговора

Република Србија - Министарство просвете и
науке;
Град Крагујевац;
Универзитет у Крагујевцу;
ЈУП Истраживање и развој доо

Циљеви пројекта

Овај потпројекат је осмишљен да обезбеди смештај младим
истраживачима чиме се смањује број младих људи који одлазе у
иностранство, односно смањује се одлив мозгова.

Студија
изводљивости

Н/А

Кратак опис пројекта

Набавка и уговарање

Укупна планирана нето површина станова је 9800 м2, а број станова је
210. Структура станова је следећа: 100 једнособних станова површине
35м2, 70 једноипособних станова површине 50м2 и 40 трособних
станова површине 70м2. Максимална могућа развијена бруто површине
објекта износи 15.000 м². Предвиђено је и 210 паркинг места на
оствореном и подземној гаражи (168 места у подземној гаражи, а остало
на 42 места на отвореном). Површина подземне гараже је 11 500 м2, а
отвореног паркинг простора 6 300 м2.
Након националног отвореног поступка ФИДИК Дизајн-изградња уговор
је потписан 19/05/2014.
Нето уговорена цена (без ПДВ-а) је ЕУР 5,491,832.00 еура или
6,590,198.40 (са ПДВ-ом).Рок за завршетак радова је 450 календарских
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Извођачи радова:

Надзор:
До сада уложено
Планирана
примопредаја радова

дана од дана уговора и крајњи рок је 12/08/2015.
Авансно плаћање је 20% од уговорене цене. Гаранције за авансно
плаћање је поднет 07/08/2014 на износ од ЕУР 1,318,039.68 (са ПДВ-ом)
са роком важења до 16/11/2015.
Гаранција за добро извршење посла је достављена 04/07/2014 на износ
од ЕУР 549,183.20 (ПДВ) и важи до 15/11/2016.
Конзорцијум:
Банковић- Црна Трава
Стандард инвест
Архиформ
Елкомс
Архиформ Београд
1,544,682 ЕУР
Новембар 2015
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ТАБЕЛA ПОТПРОЈЕКТA У ПРИПРЕМИ
Пројекат:

Назив потпројекта:

Изградња Научно-технолошког
фаза 2, Нови Сад

парка,

Универзитет у Новом Саду је предао
пројекте
и технички
део
конкурсне
документације. Обезбеђена је грађевинска
дозвола. Формирна је радна група коју чине
представници ФТН и ЈУП за реализацију
подпројекта.
Потпројекат
Категорија:

ЕИБ - Изградња науке и технолошких
паркова у Београду, Нишу, Новом Саду и
Крагујевцу

Извор
финансирања:

Кредит ЕИБ

Локација

Нови Сад

Статус потпројекта:

Још увек није почео

Планиран
завршетак:

Април 2016.

Процењена
вредност
Уговор са Министарством
просвете, науке и
технолошког развоја

20.000.000 евра (процењена вредност је
већа од 13,5 милиона евра које је одобрило
МПНТП)

Датум и број

13. септембар 2010. (451-03333/2010
Покрајински администрација): Посебан
уговор је потписан 15/12/2014 за потребе
реализације НТП Нови Сад фаза 2.

Процењена

УКУПНО: 13.500.000 евра за Фазу 2 до сада
одобрено
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вредност

9,500,000 евра за фазу 2 - ЕИБ кредит, и
4.000.000 евра - Универзитет у Новом Саду,
Факултет техничких наука

Стране уговора

Министарство образовања, науке и
технолошког развоја;
Фонд за капитална улагање Војводине;
Аутономна Покрајина Војводина Покрајински секретаријат за науку и
технолошки развој;
Универзитет у Новом Саду;
Универзитет у Новом Саду, Факултет
техничких наука;
ЈУП Истраживање и развој доо

Циљеви потпројекта

Овај потпројекат је осмишљен да пружи инфраструктурну
подршку новооснованим компанијама базираним на иновацијама
које проистичу из научних истраживања и директних инвестиција
високо-технолошких компанија у истраживање и развој.
Значајна пословна подршка има за циљ да послужи малим
инкубатор предузећима која ће моћи да користе услуге парка по
повољним условима током прве три године од њиховог оснивања.

Студије
изводљивости/одрживости

Кратак опис пројекта

Нацрт Студија изводљивости / одрживости је припремљен
2014. на Факултету техничких наука.Студија је процењена
од стране ТА која је доставила коментаре ЈУП и кориснику.
Технички извештаји неопходни за процедуре набавке су
спремни.
Јавна набавка за избор извођача радова је у току
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Научно-технолошки парк у Новом Саду, фаза 2

Пројекат бр.028

Назив потпројекта:

Изградња Института за ветеринарске
науке, Нови Сад

Категорија
потпројекта:

ЦЕБ2 - Компонента 1: Оснивање центара
изврсности у областима истраживања где је
приоритет:
- Изградња центра за биомедицинска
истраживања у Београду
- Изградња и опремање Агробиолошког и
технолошког центра, Нови Сад
- Изградња Центра за нанонауку и нове
материјале у Београду

Извор
финансирања:

ЦЕБ2 кредит
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Уговор са Министарством
образовања, науке и
технолошког развоја

Локација

Нови Сад

Статус потпројекта:

Идејно решење је завршено, израда главног
пројекта још није почела.

Планирани
завршетак:

-

Процењена
вредност

7.000.000 евра

Датум и број

-

Процењена
вредност

-

Стране уговора

-

Циљеви потпројекта

Овај потпројекат је осмишљен да промовише коришћење
потенцијала постојећих институција био-технолошких наука у
циљу омогућавања активнијег учешћа у европским истраживачким
пројектима, модернизације опреме и улагања у људске ресурсе у
циљу доприноса националном и регионалном развоју у овој
научној области.

Студије
изводљивости/одрживости

Н/А

Пројекат бр. 014

Назив потпројекта:

Пројекат за изградњу станова за младе
истраживаче у Нишу

Категорија
потпројекта:

ЦЕБ2 - Компонента 3: Изградња станова за
изнајмљивање младим истраживачима у
Београду, Крагујевцу, Нишу и Новом Саду.

Извор
финансирања:

ЦЕБ2 кредит

Локација

Ниш

Статус потпројекта:

Грубе грађевинске радове је финансирао
Фонд за решавање стамбених питања
младих научних радника из Ниша.Пројекат
је привремено обустављен. Студија за
процену постојећих услова је завршена.
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Уговор са Министарством
просвете, науке и
технолошког развоја

Планирани
завршетак:

-

Процењена
вредност

4.000.000 евра

Датум и број

-

Процењена
вредност

-

Стране уговора

-

Циљеви потпројекта

Овај потпројекат је осмишљен да обезбеди смештај за младе
истраживаче чиме се смањује број људи који одлазе из земље,
односно смањује се одлив мозгова.

Студије
изводљивости/одрживости

Н/А
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Изградња станова за младе истраживаче у Нишу

Пројекат бр. 013

Назив потпројекта:

Изградња Научно-технолошки парк у
Нишу

Категорија
потпројекта:

ЦЕБ2 - Компонента 2, изградња Научнотехнолошког парка у Нишу

Извор
финансирања:

ЦЕБ2 кредит

Локација

Ниш

Статус потпројекта:

У припреми. Главни пројекат је завршен,
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недостаје техничка контрола.

Уговор са Министарством
просвете, науке и
технолошког развоја

Планиран
завршетак:

Децембар 2015.

Датум и број

08. март 2011. (398 ПИУ, 011-00-26/201101/3 Министарство просвете, науке и
технолошког развоја)

Процењена
вредност

12.000.000 евра

Стране уговора

Министарство образовања, науке и
технолошког развоја
ЈУП Истраживање и развој доо

Циљеви потпројекта

Овај потпројекат је осмишљен да пружи инфраструктурну
подршку новооснованим компанијама базираним на иновацијама
које проистичу из научних истраживања и директних инвестиција
високо технолошких компанија у истраживање и развој.
Значајна пословна подршка има за циљ да послужи малим
инкубатор предузећима која ће моћи да користе услуге парка по
повољним условима током прве три године од њиховог оснивања.

Студије
изводљивости/одрживости

Захтевати израду
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Научно-технолошки центар у Нишу
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Пројекат бр.012

Уговор са Министарством
просвете, науке и
технолошког развоја

Назив потпројекта:

Адаптација УНЕСЦО ИРТЦУД
истраживачког центра , Београд

Категорија
потпројекта:

ЕИБ - Адаптација постојећих зграда и
лабораторија

Извор
финансирања:

Кредит ЕИБ

Локација

Београд

Статус потпројекта:

Још увек није почела

Планирани
завршетак:

Април 2014.

Датум и број

9. март 2011. (370 ПИУ, 400-00-39/2011-01
Министарство просвете, науке и
технолошког развоја)

Процењена
вредност

27.162.711,97 динара

Стране уговора

Министарство образовања, науке и
технолошког развоја;
Грађевински факултет у Београду;
ЈУП Истраживање и развој доо

Циљеви потпројекта

Овај потпројекат је осмишљен да обезбеди адекватан простор за
несметан рад УНЕСЦО ИРТЦУД истраживачког центра који се
налази у подруму Грађевинског факултета у Београду.

Студије
изводљивости/одрживости

Н/А
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Адаптација УНЕСЦО ИРТЦУД истраживачког центра, Београд
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Пројекат бр. 019

Назив потпројекта:

Изградња Центра за биомедицинска
истраживања, Београд

Категорија
потпројекта:

ЦЕБ2 - Компонента 1: Успостављање
Центара изврсности у областима
истраживања где је приоритет:
- Изградња Центра за биомедицинска
истраживања у Београду
- Изградња и опремање Агробиолошког и
технолошког центра, Нови Сад
- Изградња Центра за нанонауку и нове
материјале у Београду

Уговор са Министарством
просвете, науке и
технолошког развоја

Извор
финансирања:

ЦЕБ2 кредит

Локација

Београд

Статус потпројекта:

Још увек није почео

Планирани
завршетак:

-

Процењена
вредност

13.000.000 евра

Датум и број

-

Процењена
вредност

-

Стране уговора

-

Циљеви потпројекта

Овајпотпројекат је осмишљен да побољша услове рада у области
медицинских истраживања и да повеже основна истраживања са
развојном и примењеном биомедицинском праксом.Промоција
образовања и обуке истраживача и студената, допринос
развојном капацитету преко ангажовања више младих
истраживача.

Студије
изводљивости/одрживости

Захтевати израду
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Пројекат бр.
027

Назив потпројекта:

Набавка опреме за Наноцентар, блок 39, Београд

Категорија
потпројекта:

ЦЕБ2 - Компонента 1: Формирање центара
изврсности за истраживања где је приоритет:
- изградња центра за Биомедицинска истраживања у
Београду
- изградња и опремање Агробиолошког и технолошког
центра у Новом Саду
- изградња Центра за нанонауку и нове материјале у
Београду

Уговор са
Министарством
просвете,
науке и
технолошког
развоја

Извор финансирања:

ЕИБ (50%) и ЦЕБ2 (50%)

Локација

Београд

Статус потпројекта:

У припреми

Планирани
завршетак:

-

Процењена вредност

20.000.000 евра

Датум и број

8. март 2011. (396 ПИУ, 011-00-26/2011-01/1
Министарство образовања, науке и технолошког
развоја)

Процењена вредност

20.000.000 евра - опрема;
20.000.000 евра - изградња, види ПР002

Стране уговора

Министарство просвете, науке и технолошког развоја
ЈУП Истраживање и развој доо

Циљеви
потпројекта

Овај потпројекат је осмишљен да побољша истраживања у области
нанонауке, нових материјала, микро израде, промоцију докторских и постдокторских истраживања са савременом инфраструктуром у лабораторијама,
што је у складу са стандардима Европских области истраживања (ЕРА), са
стратешким циљем да допринесе Европском стратешком форуму у погледу
истраживачке инфраструктуре (ЕСФРИ).
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ТАБЕЛА ПОТПРОЈЕКАТА КОЈИ ТРЕБА ДА ПОЧНУ

Пројекат бр. 018

Уговор са Министарством
просвете, науке и
технолошког развоја

Назив потпројекта:

Набавка опреме за Суперкомпјутер
иницијативе

Потпројекат
Категорија:

ЕИБ - Модернизација академске
рачунарске мреже и инфраструктуре за
Суперкомпјутер иницијативе

Извор
финансирања:

Кредит ЕИБ

Локација

Београд

Статус потпројекта:

Још увек није почео

Планиран
завршетак:

-

Процењена
вредност

10.000.000 евра

Датум и број

-

Процењена
вредност

-

Стране уговора

-

Циљеви потпројекта

Овај потпројекат је осмишљен са циљем интегрисања у
регионалну и европску мрежну инфраструктуру, унапређење
људског капитала кроз обуку и друге врсте образовања, повећање
конкурентности истраживачке заједнице Србије, модернизацију
опреме.

Студије
изводљивости/одрживости

Н/А
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Пројекат бр. 020

Назив потпројекта:

Изградња Агробиолошког и технолошког
центра, Нови Сад

Категорија
потпројекта:

ЦЕБ2 - Компонента 1: Формирање Центара
изврсности у областима истраживања где
је приоритет:
- Изградња Центра за биомедицинска
истраживања у Београду
- Изградња и опремање Агробиолошког и
технолошког центра, Нови Сад
- Изградња Центра за нанонауку и нове
материјале у Београду

Уговор са Министарством
образовања, науке и
технолошког развоја

Извор
финансирања:

ЦЕБ2 кредит

Локација

Нови Сад

Статус Потпројекат:

Још увек није почео

Планиран
завршетак:

-

Процењена
вредност

ЕУР 7.000.000

Датум и број

-

Процењена
вредност

-

Стране уговора

-

Циљеви потпројекта

Овај потпројекат је осмишљен да промовише коришћење
потенцијала постојећих био-технолошких институција, како би се
омогућило активније учешће у европским истраживачким
пројектима, модернизација опреме и улагања у људске ресурсе у
циљу да допринесе националном и регионалном развоју у овој
научној области.

Студије
изводљивости/одрживости

Захтевати израду
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Пројекат бр. 021

Уговор са Министарством
просвете, науке и
технолошког развоја

Назив потпројекта:

Пројекат за изградњу станова за младе
истраживаче у Новом Саду

Потпројекат
Категорија:

ЦЕБ 2 - Компонента 3: Изградња станова за
изнајмљивање младим истраживачима у
Београду, Крагујевцу, Нишу и Новом Саду.

Извор
финансирања:

ЦЕБ 2 кредит

Локација

Нови Сад

Статус потпројекта:

Још увек није почео

Планирани
завршетак:

-

Процењена
вредност

2.975.000 евра

Датум и број

-

Процењена
вредност

-

Стране уговора

-

Циљеви потпројекта

Овај потпројекат је осмишљен да обезбеди смештај младим
истраживачима чиме се смањује број младих који напуштају
земљу, односно смањење одлива мозгова.

Студије
изводљивости/одрживости

Н/А
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Пројекат бр. 026

Назив потпројекта:

Изградња објекта института, блок 39,
Београд

Потпројекат
Категорија:

ЦЕБ2 - Компонента 1: Оснивање Центара
изврсности у областима истраживања где
је приоритет:
- Изградња центра за биомедицинска
истраживања у Београду
- Изградња и опремање Агробиолошког и
технолошког центра у Новом Саду
- Изградња Центра за нанонауку и нове
материјале у Београду

Уговор са Министарством
просвете, науке и
технолошког развоја

Извор
финансирања:

ЦЕБ2 кредит

Локација

Београд

Статус потпројекта:

Још увек није почео

Планирани
завршетак:

-

Процењена
вредност

10.000.000 евра

Датум и број

-

Процењена
вредност

-

Стране уговора

-

Циљеви потпројекта

Овај потпројекат је осмишљен како би се комбиновали
потенцијали постојећих научних институција ради активнијег
учешћа у европским научним пројектима, модернизације опреме и
улагања у људске ресурсе, и доприноса националном и
регионалном развоју науке.

Студије
изводљивости/одрживости

Захтевати израду
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Пројекат:

Уговор са Министарством
за образовање, науку и
технолошки развој

Назив потпројекта:

Пројекат за изградњу станова за младе
истраживаче, блок 32, Београд, фазе 2 и
3

Категорија
потпројекта:

ЦЕБ2 Компонента 3 - Нове стамбене зграде
за младе истраживаче у Београду, Новом
Саду, Нишу и Крагујевцу

Извор
финансирања:

ЦЕБ2 кредит

Локација

Београд

Статус Потпројекат:

У припреми

Планиран
завршетак:

-

Датум и број
Процењена
вредност

фаза 2: ЕУР 6.665.000 и
фаза 3: ЕУР 8,335,000

Стране уговора
Циљеви потпројекта

Овај потпројекат је дизајниран да обезбеди смештај за младе
истраживаче, чиме се смањује број младих људи који напуштају
земље, односно смањење одлива мозгова.

Студије
изводљивости/одрживости

Н/А

Изградња станова за младе истраживаче, блок 32, Београд, фазе 2 и 3
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ТАБЕЛА ПОТПРОЈЕКАТА КОЈИ СУ ТРЕНУТНО СУСПЕНДОВАНИ
Пројекат:

Уговор са Министарством
просвете, науке и
технолошког развоја

Назив потпројекта:

Адаптација објекта у улици Светозара
Марковића 21, Београд

Потпројекат
Категорија:

ЕИБ - Инфраструктура за Министарство за
образовање, науку и технолошки развој

Извор
финансирања:

Кредит ЕИБ

Локација

Београд

Статус Потпројекат:

Овај потпројекат је привремено
суспендован због правних питања
(власништво зграде припада Министарству
одбране)

Планирани
завршетак:

-

Датум и број

-

Процењена
вредност

-

Стране уговора

-

Циљеви потпројекта

Овај потпројекат је осмишљен да уједини инфраструктуру и радни
простор некадашњег Министарства науке.

Студије
изводљивости/одрживости

Н/А
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Пројекат:

Уговор са Министарством
образовања, науке и
технолошког развоја

Назив потпројекта:

Кампус Математичке гимназије

Потпројекат
Категорија:

ЕИБ – Истрживачка станица Петница и
кампус Математичке гимназије

Извор
финансирања:

Кредит ЕИБ

Локација

Београд

Статус потпројекта:

Још увек није почео

Планирани
завршетак:

-

Датум и број

-

Процењена
вредност

1.000.000 евра

Стране уговора

-

Циљеви потпројекта

Овај потпројекат је осмишљен са циљем изградње кампуса
Математичке гимназије.

Студије
изводљивости/одрживости

Н/А
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