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Подаци о пројекту

Назив
пројекта

Центри изузетних вредности

Кључне
речи

наука, промоција, институти, изврсност

Спровођење
пројекта

01.09.2022. - 31.01.2023.

Научне
Области

природне науке
техничке
медицинске
мултидисциплинарне
остало

Апстракт
пројекта

До сада смо уз помоћ финансијке подршке пројектима промоције и
популаризације науке од стране Центра за промоцију науке (ЦПН)
додењеним на Јавним позивима, широј јавности представили 7 научних
Центара изузетних вредности (научне куће са највишом акредитацијом у
Србији, укупно их има 16), кроз ТВ серијал који је наишао на веома
добар пријем и пробудио велико интересовање гледалаца. Ово би био
наставак тог успешног пројеката кроз који бисмо широј јавности, у 6 ТВ
епизода у трајању до 30 минута свака, представили наредних 6 Научних
центара изузетне вредности широм Србије, њихове запослене
научнике, истраживаче, резултате њиховог рада, достигнућа и научно-
образовне вредности које стварају, те исте емитовали премијерно у
ударном термину на научној телевизији Браинз ТВ као и више пута
репризирали (документ у прилогу) али и на друштвеним мрежама
објавили и промовисали те исте дистрибуирали свим осталим медијским
кућама на употребу без икакве надокнаде.

Опис
пројекта

У Републици Србији тренутно постоји 16 научних институција које носе
највиши научни статус: Научни центар изузетних вредности. Тај статус
могу добити само оне научне установе које остваре врхунске,
међународно признате научне и стручне резултате и достигнућа у
одређеној научној дисциплини и на основу тога имају развијену
међународну научну, техничку и технолошку сарадњу. До сада смо уз
помоћ финансијке подршке пројектима промоције и популаризације
науке у 2017. години, од стране ваше организације Центра за промоцију
науке (ЦПН) јавности представили 7 Центара изузетних вредности,



серијал је наишао на веома добар пријем код гледалаца и пробудио
велико интересовање публике. Ово је наставак пројеката кроз који
бисмо широј јавности, у 6 ТВ епизода трајања до 30 минута свака,
представили наредних 6 Научних центара изузетне вредности широм
Србије, њихове запослене научнике, резултате њиховог рада,
достигнућа и научно-образовне вредности које у тим научним кућама
стварају. Пројекат "Центри изузетних вредности" је афирмативног
карактера како за све запослене у Научним центрима изузетне
вредности тако посебно и за будуће научнике, садашње студенте,
гимназијалце, ђаке, али и за ширу јавност која ће се коначно упознати са
вредностима и пројектима које ти изврсни научници у Србији стварају.
ТВ емисије ће бити савременог и занимљивог формата прилагођене
свим медијским платформама али и генерацијама, те емитоване
премијерно на научном телевизијском каналу Браинз ТВ са којом имамо
потписан споразум о сарадњи за овај пројекат (документ у прилогу), као
и промовисане и постављене на све друштвене мреже и медијске
платформе на употребу и коришћење без икакве надокнаде. У овом
пројекту партнер нам је и Заједница Института Србије која окупља
више од сто научних института и која ће нам помоћи у логистичком
слислу, као и у контактима са Центрима изузетних вредности који су
основани у разним Научним Институтима широм Србије.

Циљна
група

студенти
средња школа
медији
шира јавност
научна заједница

Циљеви
пројекта

Имајући у виду истраживање које је спроведно од стране ЦПН пре
неколико година, у коме се између осталих појављује велики проценат
анкетираних ђака, односно студената који не знају да наведу ни једног
савременог научника из земље или иностранства као ни научну
институцију у земљи, овај пројкат смо првенствено ка њима усмерили
како бисмо им представили не само те научнике који стварају
најврединја научна достигнућа у Србији већ и да бисмо те ђаке и
студенте мотивисали али и упознали са постојањем и радом научних
кућа које носе највиши научни статус у Србији. Друга циљна група је
милионски аудиторијум гледалаца који су заинтересовани за научно-
популаран и образовни ТВ програм, а кога на жалост у медијима има
веома мало, на крају важна циљна група су и сами научници и
истраживачи у Србији који ће путем овог пројекта моћи да се
информишу о актуелним пројектима, радовима и научним достигнућима
њихових колега из разних научних области широм Србије. Такође, због
великог интересовања телевизијских гледалаца и пратилица
друштвених мрежа пројекат има за циљ да одговори на захтеве
аудиторијума и пружи тражени медијски садржај ТВ гледаоцима у
Србији и региону.



Циљеви из
програма
прмоције
науке у које
се пројекат
уклапа

Јaчање ресурса за промоцију науке како би програми били
доступнији грађанима
Развој различитих програма промоције науке заснованих на научној
култури и научној писмености код свих грађана Републике Србије

Процена
броја
посетилаца

100000

Одговорно лице (лице задужено за контакт)

Име и
презиме

Живојин Петровић

Занимање председник удружења

Телефон 0648121000

Имејл zivojin.petrovic@koznas.org

Биографија Живојин Жика Петровић рођен је у Београду 1969. У раној младости
показује интересовање за електронику и кибернетику, а своју даљу
едукацију је кроз електротехничку школу пренео и на практични рад
када већ са 18 година региструје самосталну делатност, као своје
допунско занимање, те оснива сервис за поправку ТВ, аудио и видео
технике. Упоредо са растом ентузијазма, 1991, покреће трговинско
предузеће. Континуирано улагање у личну едукацију, најмодерније
методе маркетиншког наступа на тржишту, које се и данас истичу попут
чувеног слогана ,,Позовите сместа 655-двеста”, сврставају Процесор
Комерц у ред најуспешнијих фирми у трговачкој области техничким
уређајима, а уједно буде и жељу за остварењем наредног циља. Нова
мисија окупила је све оне жељне упијања знања о иновативним
пословним решењима што је резултирало оснивањем издавачке куће
ГСМ Публиц и првог српског часописа намењеног телекомуникацијама –
Мобилни магазин (1999), а затим и ,,е магазин” (2003), издање усмерено
ка пољу савремених комуникација, дигиталне економије и финансија.
Активиста и покретач многих друштвено-корисних пројеката и акција,
доктор наука о управљању, радио-аматер са позивним знаком YU1PZ,
члан је бројних научних клубова и удружења, аутор неколико књига од
којих „Буди ГУРУ менаџер“, као и „Нестварно, а стварно“, „ДО ВИЂЕЊА!”
, „Нестварно, а стварно 2“, али и најновија „Ратник сунца“ у издању
издавачке куће „Лагуна“, завређују посебну пажњу читалаца. Оснивач је



прве и јединствене у Србији, образовне и непрофитне ТВ станица
Српска научна телевизија, која је у сарадњи са компанијом Унитед
Гроуп, крајем 2018. године, прерасла у регионални канал науке и
уметности Браинз ТВ, чији је директор и главни и одговорни уредник.

Подаци о институцији

Назив институције Комитет знања Србије

Седиште Устаничка 64, Београд

ПИБ 106999624

Матични број 28040253

Одговорно лице Живојин Петровић

Веб сајт www.koznas.org

Имејл office@koznas.org

Пројектни тим

Име и
презиме

Григорије Лаловић

Занимање заменик председника удружења

Имејл grigorije.lalovic@koznas.org

Биографија Григорије Лаловић је рођен у Београду, 1982. године. Од
средњошколских дана развија љубав према фотографији и видео
уметности. Упоредо са студијама на Факултету организационих наука,
креће да се активно бави фотографијом. Реализовао је многе фото
путописе, и пројекте. Од 2014. године прикључује се удружењу Комитет
знања Србије и раду на промоцији научно-образовних садржаја. Од
2015. године активно ради у програмима који промовишу и афирмишу
образовне активности, прво на Српској научно телевизији, а затим на
Браинз ТВ каналу науке и уметности. Активни је члан удружења Комитет
знања Србије у својству заменика директора, и радио је на реализацији
великог броја начни-образовних емисија и пројеката.



Партнери

Да ли се пројекат спроводи са другим организацијама? Да

Партнерске институције

Подаци о институцији

Назив институције Заједница института Србије

Седиште Beograd, Zmaj Jovina 12

ПИБ 100035483

Матични број 07064748

Одговорно лице Душко Благојевић

Веб сајт http://zis.ac.rs/index.php/sr/

Имејл zis@zis.ac.rs

Пројектни тим

Име и
презиме

Милена Тасић

Занимање Секретар

Имејл milena.tasic@zis.ac.rs

Биографија Милена Тасић је дипломирани и мастер правник, докторант на Правном
факултету универзитета Унион у Београду. Радила је у адвокатској
канцеларији, градском правобранилаштву, пословној банци, а у
Заједници института Србије запослена је као секретар од маја 2015.
године. Учествовала је у организацији две изложбе Заједнице у оквиру
Ноћи музеја, помагала је у реализацији серијала Институти Србије
Комитета знања Србије-Српске научне телевизије, и манифестације
Отворени дани института Србије, коју су организовали институти



чланови Заједнице, а које све манифестације су за крајњи циљ имале
промоцију института и науке. Поред тога, именована је за миритеља и
арбитра пред Републичком агенцијом за мирно решавање радних
спорова, посредник је у решавању спорова лиценциран од стране
Министарства правде, и има положен правосудни испит.

Подаци о институцији

Назив институције Браинз ТВ

Седиште Булевар Зорана Ђинђића 8а

ПИБ 110862553

Матични број 21394971

Одговорно лице Живојин Петровић

Веб сајт brainz.center.tv

Имејл redakcija@brainz.tv

Пројектни тим

Име и
презиме

Живојин Петровић

Занимање директор, главни и одговорни уредник

Имејл zivojin.petrovic@brainz.tv

Биографија Живојин Жика Петровић рођен је у Београду 1969. У раној младости
показује интересовање за електронику и кибернетику, а своју даљу
едукацију је кроз електротехничку школу пренео и на практични рад
када већ са 18 година региструје самосталну делатност, као своје
допунско занимање, те оснива сервис за поправку ТВ, аудио и видео
технике. Упоредо са растом ентузијазма, 1991, покреће трговинско
предузеће. Континуирано улагање у личну едукацију, најмодерније
методе маркетиншког наступа на тржишту, које се и данас истичу попут
чувеног слогана ,,Позовите сместа 655-двеста”, сврставају Процесор
Комерц у ред најуспешнијих фирми у трговачкој области техничким
уређајима, а уједно буде и жељу за остварењем наредног циља. Нова



мисија окупила је све оне жељне упијања знања о иновативним
пословним решењима што је резултирало оснивањем издавачке куће
ГСМ Публиц и првог српског часописа намењеног телекомуникацијама –
Мобилни магазин (1999), а затим и ,,е магазин” (2003), издање усмерено
ка пољу савремених комуникација, дигиталне економије и финансија.
Активиста и покретач многих друштвено-корисних пројеката и акција,
доктор наука о управљању, радио-аматер са позивним знаком YU1PZ,
члан је бројних научних клубова и удружења, аутор неколико књига од
којих „Буди ГУРУ менаџер“, као и „Нестварно, а стварно“, „ДО ВИЂЕЊА!”
, „Нестварно, а стварно 2“, али и најновија „Ратник сунца“ у издању
издавачке куће „Лагуна“, завређују посебну пажњу читалаца. Оснивач је
прве и јединствене у Србији, образовне и непрофитне ТВ станица
Српска научна телевизија, која је у сарадњи са компанијом Унитед
Гроуп, крајем 2018. године, прерасла у регионални канал науке и
уметности Браинз ТВ, чији је директор и главни и одговорни уредник.

Имплементација пројекта

Активност Од До

Припрема тема, претпродукција и организација свих
осталих активности везаних за реализацију 6 епизода о
Научним центрима изузетне вредности

01.09.2022. 31.10.2022.

људски ресурси путовање и смештај опрема материјал остали збир

0 0 0 0 0 0

Активност Од До

Припрема саговорника за јавни наступ, услуга агенције
специјализоване за обуку за јавни наступ

01.10.2022. 30.12.2022.

људски ресурси путовање и смештај опрема материјал остали збир

0 0 0 0 69840 69840

Активност Од До

Продукција, снимање слике и звука на терену, интервјуи и
груба обрада материјала

01.11.2022. 30.12.2022.

људски ресурси путовање и смештај опрема материјал остали збир

0 0 62880 0 0 62880



Активност Од До

Постпродукција, обрада материјала, монтажа слике и звука,
графичко оплемењивање и корекција, финални запис
материјала у високој резолуцији

01.12.2022. 31.01.2023.

људски ресурси путовање и смештај опрема материјал остали збир

0 0 0 0 67230 67230

Активност Од До

Емитовање емисије, у ударном термину на програму Браинз
ТВ, дистрибуција свих епизода осталим заинтересованим
ТВ кућама, постављање емисије на друштвене мреже и
промоција истих. 

01.01.2023. 31.01.2023.

људски ресурси путовање и смештај опрема материјал остали збир

0 0 0 0 0 0

Активност Од До

Административне и маркетинг активности везане за
пројекат

01.09.2022. 31.01.2023.

људски ресурси путовање и смештај опрема материјал остали збир

0 0 0 0 0 0

Укупно: 199950

Одлука о учешћу
Заједница института Србије

2_ЦентриИзузетнихВредности_КОЗНАС.pdf (398 KB)

Браинз ТВ

2_ЦентриИзузетнихВредности_ЗИС.pdf (278 KB)

2_ЦентриИзузетнихВредности_БраинзТВ.pdf (322 KB)

Додатни документ

2_ЦентриИзузетнихВредности_ПротоколЗИС.pdf (728 KB)
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