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1	 Албанија,	Босна	и	Херцеговина,	Косово*,	бивша	југословенска	Република	Македонија,	Црна	Гора,	Србија.	(*	Овај	назив	не	прејудицира	ставове	о	статусу	и	у	
складу	је	с	Резолуцијом	Савета	безбедности	1244	и	мишљењем	Међународног	суда	правде	о	проглашењу	независности	Косова.)

2	 Земље	које	су	постале	чланице	ЕУ-а	2004,	2007.	и	2013.	године.

1.	 Изградња	друштвене	и	политичке	културе	која	цени	значај	науке	за	отворено	друштво	и	
привредни	развој.	Укључивање	научника	у	обликовање	политика	и	институционализација	
комуникације	формирањем	Националних	научно-саветодавних	савета	или	сличних	тела.

2.	 Коришћење	међународних	критеријума	квалитета	и	укључивање	страних	научника	у	евалуацију	
и	запошљавање	научног	кадра.

3.	 Прихваћање	културе	добродошлице	за	истакнуте	научнике	из	дијаспоре	и	међународне	научне	
заједнице.	Обезбеђење	дугорочне	сигурности	планирања.	Усвајање	мера	мобилности	за	
«циркулацију	мозгова»	на	свим	нивоима	научне	каријере.

4.	 Успостављање	независних	националних	институција	за	финансирање	истраживања	и	
деполитизација	научног	система.

5.	 Усвајање	посебних	инструмената	у	оквиру	програма	Хоризонт	2020.	за	подручје	ЗБ61	и	ЕУ132	

с	циљем	борбе	против	неједнакости	у	ЕУ	и	развој	централног	информативног	чворишта	за	
доступна	финансирања	од	стране	ЕУ-а.

Кључне препоруке

Друга Заједничка конференција науке у оквиру Процеса 
за Западни Балкан (JSC-WBP) одржана је у Аустријској 
академији наука у Бечу с циљем настављања процеса који 
је започео у Немачкој у јулу 2015. године. Резултати 1. Ј JSC-
WBP сажети су у Заједничкој декларацији. У оквиру 2. JSC-
WBP нагласак је стављен на унапређење науке, истраживања 
и система високошколског образовања у региону Западног 

Балкана (ЗБ). У контексту интеграције у Европску унију (ЕУ), 
декларација наглашава три поља дискусије:

1. институционалне и системске промене
2. обезбеђење квалитета у различитим областима и
3. конкретне идеје за остваривање позитивних 

промена.

ЗАЈЕДНИЧКА	ДЕКЛАРАЦИЈА

КОРАК	НАПРЕД: 
УПУТСТВА	ЗА	УНАПРЕЂИВАЊЕ	СИСТЕМА	НАУКЕ

2.	ЗАЈЕДНИЧКА	КОНФЕРЕНЦИЈА	НАУКЕ

ПРОЦЕС	ЗА	ЗАПАДНИ	БАЛКАН	/	БЕРЛИНСКИ	ПРОЦЕС

Беч · Аустрија · од 22. до 24. маја 2016.



Систематске и институционалне 
промене у циљу побољшања 
система науке

Наука	у	политици	и	друштву

На ЗБ је потребно ценити важност науке за развој 
једне земље. Уважавајући основне принципе академске 
изврсности и самоуправљања, наука, истраживање и високо 
образовање су покретачка снага за иновације и привредни 
развој, те значајно доприносе настајању отвореног друштва. 
То се у истој мери односи на земље ЗБ као и на државе 
чланице ЕУ-а. 

Наука и системи високог образовања у земљама ЗБ треба 
да теже отворености. Морају да реализују међународне 
поступке евалуације и придобијања кадрова, регионалну 
и међународну сарадњу и конкуренцију, да примењују 
нове истраживачке методе и уведу нове организационе 
концепције. На тај начин ће да се изгради поверење у 
институције и системе, што је један од предуслова за 
повратак истраживача из дијаспоре. 

Кључни су институционализована комуникација и сарадња 
између научне заједнице и доносилаца политичких 
одлука на свим нивоима власти. Национални научно-
саветодавни савети (или слична тела) на националном 
и/или регионалном нивоу олакшаће директни дијалог с 
министрима, подстакнуће посвећеност од стране политике и 
повећаће супсидијарност у управљању науком.

Поузданост је неопходан предуслов за ефективно 
функционисање система науке. Националне владе морају да 
спроведу постојеће националне и регионалне стратегије1 
и ратификоване споразуме у вези са реформом науке, 
истраживања и високог образовања. 

Ми, учесници, поново позивамо националне владе да 
постигну циљ од 3 % националног БДП-а за инвестиције у 
истраживање и развој (И&Р). Најмање ⅓ издатака за И&Р 
мора да се финансира из националних буџета. То би требао 
да буде обавезни предуслов за приступ ЕУ. 

Оквирни	услови

Регулаторна побољшања подупиру институционално 
окружење које подстиче слободу у истраживању, ствара 
подлогу за плаћање научника на основу заслуга (нпр. у оквиру 
индивидуалних преговора), даје дугорочне перспективе и 
сигурност планирања. Кључни елемент у таквом окружењу 
је адекватна научна инфраструктура, укључујући приступ 
часописима, базама података и лабораторијској опреми. 
Позивамо владе земаља ЗБ да то и даље подржавају 
обједињавањем ресурса и стварањем заједничког буџета 
ЗБ за (нове) знатне истраживачке инфраструктуре/кључне 
уређаје и опрему.

Два основна фактора су кључна за изврсност и 
конкурентност: (а.) аутономија универзитета у комбинацији 
са снажним управљањем независним од политичког утицаја 
(деполитизација) и (б.) алокација значајне количине 
времена за истраживачке активности кроз смањење 
размере наставе и предавања у оквиру радне норме, 
нарочито код младих научника-истраживача.

Обавезна међународна евалуација високог образовања, 
истраживачких установа и научних политика такође 

1 Нпр.	Регионална	стратегија	истраживања	и	развоја	за	иновације	на	ЗБ	
(октобар	2013.)	и	Стратегија	2020.	за	југоисточну	Европу	(новембар	2013.).

доприноси побољшању оквирних услова. Негативни 
налази евалуације би могли да доведу до затварања/
спајања/преобликовања организационих јединица, док би 
позитивне оцене могле да повећају престиж и међународну 
репутацију. Тражимо да промене намењене институцијама 
и системима науке буду прилагођене специфичним 
потребама сваке земље. 

Мобилност	и	дијаспора

Наука се заснива на међународним настојањима за које је 
потребна мобилност. Осим тога, мобилност би требала 
да се схвати као интегрални део циркулације мозгова. 
Позивамо националне владе и Европску комисију да развију 
мере мобилности које би привукле истакнуте националне и 
међународне научнике те да развију специфичне програме 
за враћање мозгова из академске дијаспоре. Ти програми 
морају да буду засновани искључиво на критеријумима 
квалитета. Руководиоци истраживачких установа треба да 
охрабре стицање међународног искуства и побољшање 
квалификације као кључни елемент формализоване размене 
знања.

Прилив мозгова захтева културу добродошлице која у 
потпуности цени међународна искуства и нуди стабилне 
изгледе за каријеру. То укључује могућности за талентоване 
појединце као што су двострани/дуални студијски програми, 
чији су носиоци институције на ЗБ и иностранству, 
усавршавање у савременим међународним истраживачким 
групама (које су нпр. финансиране од стране Европског 
истраживачког савета/ERC) са фазом истраживања након 
повратка у земље ЗБ, и заједничка именовања/заједнички 
избори у академска и научна звања или могућности за 
истакнуте међународне научнике да проводе истраживања 
у земљама ЗБ и на тај начин усавршавају младе истраживаче 
на локалном нивоу.

Млади	научници

Младим научницима су потребне одрживе могућности 
за напредовање у каријери. То укључује постдокторске 
програме којих недостаје у већини земаља ЗБ. Стога 
тражимо да одговорни актери у области политике и науке 
гарантују проток информација, нарочито што се тиче позива 
на подношење предлога за пројекте и конкурса за доделу 
финансирања, позива на учествовање на конференцијама, 
могућности напредовања у каријери итд. Осим тога, они 
морају да подрже младе научнике у њиховим напорима да 
остваре могућности на институционалном, националном, 
регионалном и међународном нивоу.

Позивамо националне министре и Европску комисију 
да реализују или побољшају специфичне фондове и 
програме за младе истраживаче са ЗБ те да пруже подршку 
умрежавању и повезивању са индустријом, приватним 
сектором, друштвом и доносиоцима одлука.

Иновативни	приступи

Одрживо побољшање истраживања, науке и високог 
образовања на ЗБ захтева иновативне приступе од стране 
свих доносилаца одлука. То значи да је потребно подупрети 
и међусобно повезати примере добре праксе на ЗБ у 
(регионалне) мреже како би се охрабриле (револуционарне) 
иновације у основним и примењеним истраживањима те 
подстакли позитивни ефекти преливања.

Савремени истраживачки рад може се подстицати 
и прогресивним стратегијама: почевши с малим 



УЧЕСНИЦИ 
 
НАЦИОНАЛНЕ	АКАДЕМИЈЕ

Албанска академија наука (Музафер Коркути) | Аустријска 
академија наука (Антон Цаилингер, Оливер Јенс Шмит) | 
Академија наука и уметности Босне и Херцеговине (Милош 
Трифковић) | Француска академија наука (Бернард Мониe) 
| Њемачка национална академија наука Леополдина (Јерг 
Хакер) | Италијанска национална академија наука (Маурицио 
Брунори) | Академија наука и уметности Косова (Неџат Даци) 
| Македонска академија наука и уметности (Владо Матевски) 
| Црногорска академија наука и уметности (Момир Ђуровић) | 
Српска академија наука и уметности (Љубомир Максимовић) | 
Словенска академија наука и уметности (Андреј Крањц)

НАЦИОНАЛНЕ	РЕКТОРСКЕ	КОНФЕРЕНЦИЈЕ	

Ректорска конференција Босне и Херцеговине (Рејхана 
Дервишевић) | Ректорска конференција Републике Хрватске 
(Дамир Борас) | “Хасан Приштина” Универзитет у Приштини, 
Косово (Марјан Дема) | Конференција универзитета Србије 
(Владимир Бумбаширевић) | Ректорска конференција Републике 
Словеније (Борис Кавур)

ИСТАКНУТИ	НАУЧНИЦИ	И	СТРУЧЊАЦИ	АД ПЕРСОНАМ

Сања Баук (Универзитет Црне Горе) | Доналд Б. Дингвел 
(Универзитет Лудвиг Максимилиан у Минхену) | Дхимитeр Дока 
(Универзитет у Тирани) | Немања Џуверовић (Универзитет у 
Београду) | Стипан Јоњић (Универзитет у Ријеци) | Ерна Каралија 
(Универзитет у Сарајеву) | Фабјан Лаши (Канадски институт 
технологије, Тирана) | Алмир Маљевић (Универзитет у Сарајеву) 
| Диана Мишкова (Центар за напредне студије, Софија) | Артан 
Путо (Универзитет “Марин Барлети” у Тирани) |  
Мелита Видаковић (Универзитет у Београду)

ПРЕДСТАВНИЦИ	ИНСТИТУЦИЈА

Волфганг Бурчер (Европска комисија, ГД Истраживање и 
иновације, Брисел) | Мартин Диц (Хелветас швајцарска интер-
кооперација, ПЕРФОРМ, Београд) | Константинос Глинос 
(Европска комисија, ГД Истраживање и иновације, Брисел)
| Томас Хесе (Фондација Александер фон Хумболт, Бон) | 
Газменд Турдиу (Савет за регионалну сарадњу, Сарајево)

Хоризонта 2020. за ЗБ6 и ЕУ13 који би били намењени борби 
против (дуготрајних) неједнакости у финансирању и развоју 
истраживања и високог образовања. 

Управљање	науком

Управљање науком на националном нивоу и нижим нивоима 
– укључујући универзитете и друге организационе јединице 
– мора да буде професионализовано и деполитизовано. 
Истакнути научници и академски стручњаци морају бити 
укључени у процес одлучивања и у органе за управљање 
науком.

Побољшање управљања науком на свим институционалним 
нивоима укључује адекватне системе подршке (нпр. 
канцеларију за услуге везане за подношење пројектних 
предлога и апликација за грантове, право интелектуалне 
својине, сарадњу с индустријом, комуникацију науке 
итд.), усавршавање на подручју менаџмента научно-
истраживачких активности као и размена стручњака са 
истакнутим иностраним институцијама.

Европска комисија би требала да успостави јединственo 
централно информативно чвориште за доступна 
финансирања од стране ЕУ-а као и да подржи мере за 
развој капацитета за доставу пројекта у оквиру ЕУ фондова 
и програма. 

организационим јединицама (нпр. центрима за напредне 
студије, специјализованим и активним истраживачким 
институтима итд.), те креирањем малих пројеката (нпр. у 
оквиру Хоризонта 2020.) који би се – ако се покажу успешним 
и стекну углед – могли касније развијати.

Понављамо нашу препоруку за мањи број интер-
дисциплинарних регионалних (ЗБ) Центара изврсности. 
Омогућавање умрежавања универзитета, индустрије, власти 
и цивилног друштва подупреће предузетништво засновано 
на знању [нпр. академски стартапови и спинофови, 
инкубатори, чворови знања (mind hubs), трусти мозгова (think 
tanks) итд.], а из тога произилазиће иновације у привреди и 
друштву.

Обезбеђење квалитета

Запошљавање	нових	кадрова	и	евалуација

У самој сржи академских и научних активности су квалитет 
и докази. Према томе, евалуација истраживања и процес 
запошљавања нових кадрова треба да се врше редовно, 
транспарентно и на инклузиван начин, и то на основу јавно 
објављених и конзистентних међународних критеријума 
квалитета. Ти критеријуми би се морали разликовати у 
погледу главних научних области и морали би бити не само 
квантитативне, него и квалитативне природе. 

Критеријуми квалитета би морали да укључују публикације 
у рецензираним научним часописима са високим импакт 
фактором, међународно признање од стране академске 
заједнице (нпр. кроз цитирање или јавне активности) као 
и утицај и друштвени значај истраживачких резултата. У 
одборима за селекцију и у процесима евалуације потребно 
је да поред националних стручњака обавезно учествују и 
независни међународни стручњаци 

Финансирање	истраживања

Финансирање истраживања – тј. избор захтева за доделу 
бесповратних средстава – мора да буде заснован на 
принципу академског самоуправљања без ометања 
од стране политике. Ми стога изричито препоручујемо  
формирање независних институција за финансирање 
истраживачких активности у земљама ЗБ као што су 
Национални истраживачки савети или Научне фондације 
(сличне FWF1, DFG2, CNRS3 итд.). То захтева да се доносиоци 
одлука и стручњаци из праксе укључе у пренос знања и 
поступака из институција које могу да служе као пример. 
Стога понављамо препоруку за формирање регионалног 
Истраживачког фонда за југоисточну Европу (SEERF) који 
би следио циљеве образложене у овој и у 1. Заједничкој 
декларацији (2015.). 

Да би се обезбедило више независности од политике, 
средства за финансирање истраживања треба такође да 
долазе из извора различитих од државног буџета (нпр. од 
предузећа, из јавно-приватних партнерстава за иновације, 
иностраних донација итд.). Међутим, националне владе 
морају да обезбеде основно финансирање истраживачких 
института. Надаље, изричито позивамо националне 
владе да установе «бекстоп» (“back-stop”) програма за 
финансирање високо рангираних кандидата који нису 
примили финансирање од стране ЕRC-а. Тако би се избегле 
дуге и скупе националне евалуације. Од Европске комисије 
се захтева да развије посебне инструменте у оквиру 

1 Аустријски	научни	фонд
2 Немачка	истраживачка	фондација	
3 Француски	национални	центар	за	научна	истраживања
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ЗАЈЕДНИЧКА	ДЕКЛАРАЦИЈА	2.	ЗАЈЕДНИЧКЕ	
КОНФЕРЕНЦИЈЕ	НАУКЕ	ПРОЦЕСА	ЗА	ЗАПАДНИ	
БАЛКАН	/	БЕРЛИНСКОГ	ПРОЦЕСА СР

1.	 Уважавање	науке|	Дијалог
 ▪ Међусобно повезивање примера најбоље 

истраживачке праксе и јачање сарадње између 
науке и индустрије у области иновација у ЗБ6 и 
ЕУ13.

2.	 Обезбеђење	квалитета	|	Међународни	стандарди
 ▪ Трансфер знања о управљању науком.

 ▪ Понуда радионица о спровођењу ефикасне 
евалуације истраживања и обезбеђења квалитета.

3.	 Култура	добродошлице	|	Циркулација	мозгова	|
 ▪ Мобилност Финансирање програма мобилности 

за циркулацију мозгова за младе научнике из 
ЗБ у циљу рада у савременим институцијама и 
предузећима у иностранству.

 ▪ Подршка заједничким именовањима и изборима 
у академска и научна звања, те двоструким 
студијским програмима између ЗБ6 и држава 
чланица ЕУ-а.

4.	 Аутономија	|	Деполитизација
 ▪ Одређивање приоритета у циљу повећања улагања 

у образовање, истраживање и иновациони сектор 
из IPA II и структурних фондова.

 ▪ Јачање мреже националних контактних тачака 
(NCPs) на систематски начин и повећање протока 
информација.

5.	 Смањивање	неједнакости	|	Прилагођени	
Инструменти

 ▪ Развој посебних инструмената у оквиру Хоризонта 
2020. за ЗБ6 и ЕУ13 у циљу борбе против 
неједнакости у финансирању и развоју истраживања 
и високог образовања.

 ▪ Успостављање централног информативног 
чворишта за доступна финансирања од стране ЕУ-а.

 ▪ Трансфер знања о усклађености са правилима 
Европског истраживачког простора (ЕRА) и 
специфичним изазовима с којима се поједине 
земље суочавају у процесу трансформације 
националних система истраживања и иновација.

1.	 Уважавање	науке	|	Дијалог
 ▪ Формирање Националног научно-саветодавног 

савета (или сличног тела) у свакој земљи у циљу 
остваривања институционализоване комуникације 
између доносиоца одлука, научне заједнице и 
представника друштва и привреде.

 ▪ Доследно спровођење обавеза у оквиру 
постојећих националних и регионалних стратегија 
(благовремена имплементација, а не само 
потврђивање).

2.	 Обезбеђење	квалитета	|	Међународни	стандарди
 ▪ Поштовање међународних стандарда евалуације, 

запошљавања нових кадрова и акредитације, 
те укључивање међународних научника у такве 
процесе.

 ▪ Јачање капацитета у области управљања науком 
помоћу ефикасних инструмената као што су: 
усавршавање административног особља, 
студијски програми у области менаџмента научно-
истраживачких активностима и размена стручњака 
са иностранством.

3.	 Култура	добродошлице	|	Циркулација	мозгова	|	
Мобилност

 ▪ Развој прилагођених стратегија враћања мозгова 
за изврсне научнике из дијаспоре. Финансирање 
истраживања на локалном нивоу треба да их 
подстакне да се врате у матичну институцију и 
привуку међународне истраживаче.

 ▪ Успостављање заједничких именовања и избора у 
академска и научна звања, те двоструких студијских 
програма са страним институцијама.

4.	 Аутономија	|	Деполитизација
 ▪ Креирање независних механизама финансирања 

(нпр. Националних фондација за истраживање) 
који нуде дугорочне могућности финансирања и 
посебне фондове за младе истраживаче, искључиво 
на основу критеријума изврсности.

 ▪ Успостављање националних «бекстоп» (“bаck-
stop”) програма финансирања за високо рангиране 
кандидате који нису примили средства од стране 
ERC-а.

 ▪ Гаранција аутономије универзитета која би 
омогућила сопствено доношење одлука о 
накнадама за рад, додели истраживачких и 
наставних задатака, истраживачким приоритетима 
и системима за подржавање науке.

5.	 Смањивање	неједнакости	|	Регионална	сарадња
 ▪ Коришћење постојећих програма подршке 

од стране ЕУ-а: нпр. IPA II (Инструмент за 
претприступну помоћ) за образовање, истраживање 
и иновациони сектор, Инструмент за политичку 
подршку, и програм «Ширење изврсности и 
учествовања» у оквиру Хоризонта 2020.

 ▪ Сарадња са владама других земаља ЗБ у сврху 
обједињавања ресурса и формирања заједничког 
буџета за велике истраживачке инфраструктуре и 
заједничко финансирање.

Европској	комисијиНационалним	доносиоцима	одлука

Препоруке за деловање


