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1. Градење социјална и политичка култура ценејќи ја релевантноста на науката за отвореното 
општество и економскиот развој. Вклучување на научниците во изготвувањето на политиките 
и институционализирање на комуникацијата преку воспоставување на Национални научни 
консултативни совети или слични тела. 

2. Примена на меѓународни квалитативни критериуми и вклучување на меѓународни научници во 
евалуацијата и регрутирањето. 

3. Негување на култура на добредојде со цел да се привлечат извонредни академски научници 
од дијаспората и меѓународната научна заедница. Гарантирање долготрајна сигурност на 
планирање. Понуда на мерки за мобилност за „циркулацијата на мозоци“ на сите кариерни нивоа.

4. Создавање национални автономни институции за финансирање на истражувањата и за 
деполитизација на научниот систем.

5. Усвојување на специјални инструменти во рамки на Хоризонт 2020 за ЗБ61 и ЕУ132 за сузбивање 
на нееднаквостите во ЕУ и развивање на централна информациска платформа за можностите за 
финансирање од ЕУ.

Клучни препораки

Втората заедничка конференција на науките од Процесот 
за Западниот Балкан се одржа во Австриската академија 
на науките во Виена со цел да се продолжи процесот 
започнат во Германија во јули 2015 година. Резултатите од 
Првата заедничка конференција на науките од Процесот за 
Западниот Балкан беа претставени во заедничката изјава. 
Втората заедничка конференција на науките од Процесот 
за Западниот Балкан се фокусираше врз подобрување на 
научните системи, истражувањето и високото образование 

на Западниот Балкан (ЗБ) во поглед на интеграцијата во 
Европската Унија (ЕУ) со нагласок на следните три тематски 
области:

1. институционална и системска промена,
2. обезбедување на квалитетот во разни области, и
3. конкретни идеи за имплементација на позитивни 

промени.
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Системска и институционална 
промена за подобрени научни 
системи
Науката во политиката и општеството

Во ЗБ е неопходно да се оддаде признание на важноста на 
науката за развојот на секоја земја. Науката, истражувањето 
и високото образование – почитувајќи ги основните принципи 
на академската извонредност и самоуправување – се 
двигател за иновациите и економскиот развој и претставуваат 
одлучувачки придонес за подемот на отвореното општество. 
Ова подеднакво се однесува на земјите од ЗБ и на земјите 
членки на ЕУ.

Научните и високообразовните системи во земјите на 
ЗБ треба да се стремат кон отвореност. Тие треба да ги 
имплементираат меѓународните процедури за евалуација 
и регрутирање, регионална и меѓународна соработка и 
конкуренција, да усвојат нови истражувачки методи и да 
воведат нови организациски концепти. На тој начин се гради 
доверба во институциите и системите, што е предуслов за 
повраток на истражувачите од дијаспората.

Институционализираната комуникација и соработката 
помеѓу научната заедница и политичките носители на 
одлуки – на сите нивоа на власт – се од суштинска важност. 
Националните научни консултативни совети (или слични 
тела) на национално и/или регионално ниво ќе го помогнат 
директниот дијалог со министрите, непосредната заложба 
од страна на политиката, и ќе ја подобрат супсидијарноста во 
научната администрација.

Сигурноста е незаменлива состојба за ефикасно 
функционирање на научните системи. Националните влади 
мора да ги имплементираат постоечките национални и 
регионални стратегии1 и ратификуваните спогодби кои 
се однесуваат на реформите во науката, истражувањето и 
високото образование.

Ние, страните учеснички, го повторуваме барањето до 
националните влади да се постигне прагот од 3% од 
националниот БДП за инвестирање во истражувањето и 
развојот. Најмалку ⅓ од издатоците за истражување и развој 
мора да биде покриена од националниот буџет. Ова треба да 
биде задолжителен предуслов за пристапот во ЕУ.

Рамковни услови

Регулаторните подобрувања водат кон поддржувачка 
институционална средина која ги помага слободата на 
истражувањето, парична награда за научникот заснована врз 
заслугата, (на пр. со индивидуални преговори), долгорочни 
кариерни перспективи и сигурност во планирањето. 
Клучен елемент во таквата средина е соодветната научна 
инфраструктура, вклучувајќи ги пристапот до новинарите, 
базите на податоци и лабораториската опрема. Од владите на 
ЗБ бараме тоа дополнително да го поддржат со здружување 
на ресурсите и создавање заеднички буџет на ЗБ за (нови) 
големи истражувачки инфраструктурни / суштински 
установи.

Два главни фактори се неопходни за извонредноста 
и конкурентноста: (а.) универзитетска автономија, 
комбинирана со силно управување независно од политичкото 
влијание (деполитизација), како и (б.) значителен процент 
од времето да биде посветено на истражувањето, преку 

1 На пример, Регионалната стратегија за иновации во истражувањето и 
развојот на Западниот Балкан (октомври 2013 година) и Стратегијата за 2020 
година за Југоисточна Европа (ноември 2013 година).

намалување на предавачките обврски, особено во случајот 
на помладите научници.

Обврзувачката меѓународна евалуација на високото 
образование, истражувачките организации и научните 
политики исто така ќе придонесат кон подобрување на 
рамковните услови. По евалуацијата, негативните сознанија 
би можеле да резултираат со затворање / спојување / 
трансформација на организациските единици, додека пак, 
позитивните оценки ќе го зголемат реномето и меѓународната 
репутација. Бараме промените во институциите и научните 
системи да бидат прилагодени на конкретните потреби на 
самата земја.

Мобилитет и дијаспора

Науката е меѓународен напор за кој е неопходна мобилност. 
Оттука, мобилноста треба да се сфати како интегрален 
дел од циркулацијата на мозоци. Од националните влади 
и од Европската Комисија бараме да развијат програми 
за мобилност кои ќе привлечат врвни национални и 
меѓународни научници како и конкретни програми за 
академската дијаспора со цел да се поттикне повратокот 
на мозоци. Овие програми мора да бидат базирани 
исклучиво врз квалитативни критериуми. Раководителите 
на истражувачките институции треба да ги поттикнат 
меѓународните искуства и усовршувањето на вештините како 
витален дел од формализираната размена на знаења.

За прилив на мозоци потребна е култура на добредојде 
која целосно ги цени меѓународните искуства и нуди 
стабилни кариерни перспективи. Тука спаѓаат можностите 
за талентираните поединци како на пример, двојни/дуални 
студиски програми чии домаќини ќе бидат ЗБ и странски 
институции, обука во најсовремените меѓународни 
истражувачки групи (на пр. финансирани од Европскиот 
истражувачки совет / ERC) со фаза на враќање за да се спроведе 
истражување во земјите на ЗБ, заеднички назначувања 
или опции за извонредните меѓународни научници за да 
спроведуваат истражувања во земјите на ЗБ и со тоа локално 
да им пружат обука на талентираните млади истражувачи.

Млади научници

На младите научници потребни им се одржливи кариерни 
можности во кои спаѓаат и постдокторските програми, а кои 
недостасуваат во најголемиот број на земјите од ЗБ. Оттука, 
од одговорните чинители во политиката и академскиот 
систем бараме да гарантираат проток на информациите 
кои главно се однесуваат на отворените повици за проекти 
и грантови, отворените повици за учество на конференции, 
можностите за напредување во кариерата итн. Покрај тоа, 
тие мора да ги поддржуваат младите научници во потрагата 
по можности како на институционален, така и на национален, 
регионален и меѓународен план.

До националните министерства и Европската Комисија 
апелираме да ги имплементираат или подобрат конкретните 
фондови и програми за младите истражувачи од ЗБ и 
да ги поддржат мрежната поврзаност и конективност со 
индустрискиот сектор, приватниот сектор, општеството и 
носителите на одлуки.

Иновативни приоди

Одржливото подобрување на истражувањето, науката и 
високото образование во ЗБ бараат иновативни приоди 
од сите носители на одлуки. Оттука, примерите со добра 
практика во ЗБ треба да се поддржат и меѓусебно да се поврзат 
во (регионални) мрежи за да се поттикнат (дисруптивните) 



СТРАНИ УЧЕСНИЧКИ 
 
НАЦИОНАЛНИ АКАДЕМИИ
Академија на науките на Албанија (Музафер Коркути) | Австриска 
академија на науките (Антон Цајлингер, Оливер Јенс Шмит) | 
Академија на науките и уметностите на Босна и Херцеговина (Милош 
Трифковиќ) | Француска академија на науките (Бернар Мониер) | 
Германска национална академија на науките Леополдина (Јерг Хакер) 
| Италијанска национална академија деи Линчеи (Маурицио Брунори) 
| Академија на науките и уметностите на Косово (Неџат Даци) | 
Македонска академија на науките и уметностите (Владо Матевски) | 
Црногорска академија на науките и уметностите (Момир Ѓуровиќ) | 
Српска академија на науките и уметностите (Љубомир Максимовиќ) | 
Словенечка академија на науките и уметностите (Андреј Крањц)

НАЦИОНАЛНИ РЕКТОРСКИ КОНФЕРЕНЦИИ 
Ректорска конференција на Босна и Херцеговина (Рејхана Дервишевиќ) 
| Ректорска конференција на Република Хрватска (Дамир Борас) | 
„Хасан Приштина” Универзитет во Приштина, Косово (Марјан Дема) | 
Конференција на универзитетите на Србија (Владимир Бумбаширевиќ) 
| Ректорска конференција на Република Словенија (Борис Кавур)

РЕНОМИРАНИ НАУЧНИЦИ И ЕКСПЕРТИ АД ПЕРСОНАМ
Сања Баук (Универзитет на Црна Гора) | Доналд Б. Дингвел 
(Универзитет Лудвиг Максимилијан во Минхен) | Димитр Дока 
(Универзитет во Тирана) | Немања Џуверовиќ (Универзитет во 
Белград) | Стипан Јоњиќ (Универзитет во Риека) | Ерна Каралија 
(Универзитет во Сараево) | Фабјан Лаши (Канадски институт за 
технологија, Тирана) | Алмир Маљевиќ (Универзитет во Сараево) | 
Диана Мишкова (Центар за академски истражувања, Софија) | Артан 
Путо (Универзитет „Марин Барлети“ Тирана) | Мелита Видаковиќ 
(Универзитет во Белград)

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ПРЕТСТАВНИЦИ
Волфганг Бурчер (Европска Комисија, ГД за истражување и 
иновации, Брисел) | Мартин Диц (Хелветас Свис Интеркооперејшн, 
Перформ, Белград) | Константинос Глинос (Европска Комисија, 
ГД за истражување и иновации, Брисел) | Томас Хесе (Фондација 
Александер фон Хумболд, Бон) | Газменд Турдиу (Совет за регионална 
соработка, Сараево)

основно финансирање за истражувачките институти. 
Понатаму, апелираме до националните влади да формираат 
помошни фондови со програми за финансирање за 
високо оценети, но сè уште нефинансирани кандидати 
на Европскиот истражувачки совет, со што ќе заштедат 
долга и скапа национална евалуација. Од Европската 
Комисија се бара да развие специјални инструменти во 
рамки на Хоризонт 2020 за ЗБ6 и ЕУ13 за сузбивање на – 
долготрајните – нееднаквости во финансирањето и развојот 
на истражувањето и високото образование.

Научна администрација

Националната и супсидијарната научна администрација  
– вклучувајќи ги тука и универзитетите и другите 
организациски единици – мора да се професионализираат 
и деполитизираат. Извонредните научници и академски 
експерти мора да се вклучат во научните административни 
тела и во процесот на изготвување на политиките.

Во подобрувањето на научната администрација на сите 
институционални нивоа спаѓаат соодветните помошни 
системи (на пр. канцеларија за помошни услуги за 
грантовите, авторски права, соработка со индустријата, 
научна комуникација итн.), обука за научен менаџмент, како 
и привремено прераспоредување во напредни истражувачки 
администрации во странство.

Европската Комисија треба да обезбеди единствена 
централна информативна платформа за можностите кои 
се финансирани од ЕУ и да ги помогне мерките за градење 
капацитети за да се олесни навигацијата низ молбите за 
проекти на ЕУ.

иновации во основното и применетото истражување и 
позитивното прелевање.

Создавањето на најсовремено истражување може да се 
поттикне со прогресивни стратегии: почнувајќи со мали 
организациски единици (на пр. центри за напредни студии, 
специјализирани и изведувачки истражувачки институти 
итн.) и со изготвување на мали проекти (на пр. во рамки на 
Хоризонт 2020) кои – ако се покажат како успешни и станат 
престижни – потоа може да се прошируваат.

Ја повторуваме нашата препорака за мал број на 
интердисциплинарни регионални центри за извонредност 
(ЗБ). Со создавањето на мрежи помеѓу универзитетот, 
индустријата, владата и граѓанското општество, ќе се 
поддржи претпримништвото базирано врз знаење (на пр. 
академски „спиноф“ и „стартап“ организации, инкубатори, 
лаборатории на идеи, „тинк тенк“ организации итн.), а со тоа 
и иновациите во економијата и општеството.

Обезбедување на квалитетот 
Регрутирање и евалуација на 
истражувањето

Квалитетот и доказите се сржта на академската и научната 
активност. Според тоа, процесите за евалуација на 
истражувањето и регрутирањето мора да се спроведуваат 
редовно, инклузивно и транспарентно, базирани врз јавно 
соопштени и конзистентни меѓународни квалитативни 
критериуми. Тие треба да се диференцирани според главните 
научни полиња и да опфаќаат не само квантитативни, туку 
исто така и квалитативни критериуми.

Во квалитативните критериуми треба да спаѓаат објавување 
написи во стручни списанија со висок фактор на влијание, 
кои пред објавувањето се рецензирани од стручните колеги, 
меѓународно признание од страна на академската заедница 
(на пр. преку цитирања или активности што се протегаат 
во пошироката заедница) како и истражувачко влијание 
и општествена релевантност. Независните меѓународни 
експерти задолжително мора да учествуваат заедно со 
националните експерти во комисиите за селекција и 
процесите на евалуација.

Финансирање на истражувањето

Финансирањето на истражувањето – т.е. селекцијата на 
молбите за грантови – мора да се базира врз принципот 
на академско самоуправување без политичко мешање. 
Поради тоа, силно препорачуваме создавање на независни 
институции за финансирање во земјите на ЗБ, како на 
пример, национални истражувачки совети или научни 
фондации (слични на FWF1, DFG2, CNRS3 итн.). 

За таа цел, неопходно е носителите на одлуки и лицата 
од праксата да се вклучат во трансферот на знаења и 
процедурите од институциите кои се посочени како пример. 
Ја повторуваме нашата препорака за создавање регионален 
Југоисточен европски истражувачки фонд (SEERF) за целите 
објаснети во оваа изјава и во првата заедничка изјава (од 
2015 година).

За да се обезбеди поголема независност од политиката, 
финансирањето на истражувањето мора да биде од извори 
кои не се од националниот буџет (на пр. бизниси, јавно-
приватно партнерство за иновации, грантови од странство 
итн.). Меѓутоа, националните влади треба да обезбедат 

1 Австриски фонд за унапредување на научните истражувања
2 Германска истражувачка фондација
3 Францускиот Национален центар за научни истражувања



23 ЈУНИ 2016 ГОДИНА
ЗАЕДНИЧКА ИЗЈАВА ОД ВТОРАТА ЗАЕДНИЧКА 
КОНФЕРЕНЦИЈА НА НАУКИТЕ ОД ПРОЦЕСОТ ЗА 
ЗАПАДНИОТ БАЛКАН / БЕРЛИНСКИОТ ПРОЦЕС MK

1. Оддавање признание на науката | дијалог
 ▪ Заемно поврзување на примерите за најдобри 

практики од истражувањето и катализација на 
соработката помеѓу науката и индустријата за 
иновации во ЗБ6 и ЕУ13.

2. Обезбедување на квалитетот | меѓународни 
стандарди

 ▪ Трансфер на знаењата за научната администрација и 
научниот менаџмент.

 ▪ Понуда на работилници за спроведување ефикасна 
евалуација на истражувањето и обезбедувањето на 
квалитетот.

3. Култура на добредојде | циркулација на мозоци | 
мобилност

 ▪ Финансирање на програмите за мобилност за 
циркулација на мозоци за младите научници од 
ЗБ за да работат во најсовремените институции и 
компании во странство.

 ▪ Поддршка на студиски програми со заеднички 
назначувања / дуални студиски програми за земјите 
од ЗБ6 и земјите членки на ЕУ.

4. Автономија | деполитизација
 ▪ Приоритизација на инвестициите во образовниот, 

истражувачкиот и иновацискиот сектор од ИПА II и 
структурните фондови.

 ▪ Зајакнување на мрежата на национални лица за 
контакт на систематски начин и засилување на 
протокот на информации.

5. Редуцирање на нееднаквостите | приспособени 
инструменти

 ▪ Развивање специјални инструменти во рамки 
на Хоризонт 2020 за ЗБ6 и ЕУ13 за сузбивање на 
нееднаквостите во финансирањето и развојот на 
истражувањето и високото образование.

 ▪ Обезбедување централна информативна платформа 
за можностите за финансирање од ЕУ.

 ▪ Трансфер на знаењата за усогласеност со Европската 
Истражувачка Зона и специфичните предизвици 
за земјите во текот на трансформацијата на 
националните истражувачки и иновациски системи.

1. Оддавање признание на науката | дијалог
 ▪ Создавање на единствен Национален научен 

консултативен совет (или слично тело) од секоја 
земја за институционализирана комуникација 
помеѓу носителите на одлуки, научната заедница и 
претставниците на општеството и економијата.

 ▪ Проследување на заложбите до постоечките 
национални и регионални стратегии (навремена 
имплементација, не само поддршка).

2. Обезбедување на квалитетот | меѓународни 
стандарди

 ▪ Следење на меѓународните стандарди за 
евалуација, регрутирање и акредитација и 
вклучување на меѓународни научници во тие 
процеси.

 ▪ Зајакнување на административните капацитети со 
помош на ефикасни инструменти, како на пример: 
обука за административниот персонал, студиски 
програми за научен менаџмент како и меѓународно 
привремено прераспоредување.

3. Култура на добредојде | циркулација на мозоци | 
мобилност

 ▪ Развивање приспособени стратегии за повраток на 
мозоци за извонредните научници од дијаспората. 
Со локалното финансирање на истражувањето, тие 
ќе се охрабрат да се вратат во матичната институција 
и да привлечат меѓународни истражувачи.

 ▪ Основање студиски програми со заеднички 
назначувања / дуални студиски програми со 
странски институции.

4. Автономија | деполитизација
 ▪ Создавање независен механизам за финансирање 

(на пр. национални истражувачки фондации) 
што ќе нуди долготрајни опции за финансирање 
и специјални фондови за младите истражувачи, 
базирани исклучиво врз критериумите за 
извонредност.

 ▪ Основање национален помошен фонд со 
програми за финансирање за високо оценети, но 
сè уште нефинансирани кандидати на Европскиот 
истражувачки совет.

 ▪ Обезбедување автономија на универзитетите за да 
донесуваат независни одлуки за паричните награди, 
распределбата на истражувачкиот и предавачкиот 
дел, истражувачките приоритети и единиците за 
научна поддршка.

5. Редуцирање на нееднаквостите | регионална 
соработка

 ▪ Користење на постоечките програми за 
помош од ЕУ: на пр. инструментите ИПА II за 
образовниот, истражувачкиот и иновацискиот 
сектор, „Инструментот за поддршка на политики“ 
(„Policy Support Facility“) и „Распространување на 
извонредноста и ширење на учеството“ („Spreading 
Excellence and Widening Participation“) во Хоризонт 
2020.

 ▪ Соработка со владите од другите земји од ЗБ за 
здружување на ресурсите и создавање заеднички 
буџет за големи истражувачки инфраструктури и 
заедничко финансирање.

До Европската КомисијаДо националните носители на одлуки

Препораки за акција


