
 

 

200 милиона евра за науку у Србији 

Београд -- Влада Србије и Европска инвестици-

она банка потписале су споразум о кредиту од 

200 милиона евра за развој науке у Србији.  

 
 

 

Потписивање споразума о кредиту са ЕИБ-ом (Тањуг) 
 

Кредит од 200 милиона евра омогућиће инвестици-

је у научну и технолошку инфраструктуру Србије 

од укупно 420 милиона евра, у наредних пет годи-

на. Остатак средстава биће обезбеђен из буџета 

Србије, претприступних фондова ЕУ, Европске 

банке за обнову и развој и Развојне банке Савета 

Европе.  

Историјски дан за науку или храбрсот Владе Срби-

је да у кризно време улаже у науку и образовање, 

тако су представници државе објаснили узимање 

кредита за развој науке. 

 

Председник Србије Борис Тадић рекао је да је 

упркос кризи, ово једна од најважнијих инвестиција 

у економски развој Србије. 

 

"Битан елемент инвестирања у научни развој јесте 

заустављање одлива мозгова, односно стимулисање 

даровитих младих научника да остану у Србији. 

Србија се суочавала са одливом најдаровитијих 

младих људи током 90-тих година и овај пројекат 

није само пројекат инвестирања у научну инфрас-

труктуру.Овај пројекат подразумева да се обезбеде 

материјални услови да најдаровитији студенти и 

ученици остану да раде у Србији", каже Тадић.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

А да ће новац бити добро уложен обећава ресорни 

министар Божидар Ђелић. 

 

"Обезбедићемо новац да стари пројети који су данас 

орноули постану кључна инфраструктура. Ботанич-

ка башта, изградња нове збраде ЕТФ-а где је сада 

банкоритирала 'Лола', могућности да изградимо на 

Коштуњаку кампус за заштиту животне средине, 

могућност да поправимо зграду Ректората у НС, да 

се напокон изгради информатичко технолошки 

инкубатор у НИшу, да направимо један центар 

европског ранга у домену матичних ћелија у 

Крагујевцу" , каже Ђелић. 

 

Ђелић је додао и да ће се изградити 1.000 некомер-

цијалних станова за научнике, оне који живе овде 

као и за оне кој живе у иностранству али желе да се 

врате у Србију. 

 

Прве инвестиције се очекују у мају ове године. 

Првих 40 милиона евра биће уложено у куповину 

научне опреме. 

 

"Ради се о првом зајму који је ЕИБ одобрила за ула-

гања за науку и технологију у Србији, али и региону 

западног Балкана, који ће "отворити врата" сличним 

иницијативама. Ово је само један у низу пројеката 

које је ЕИБ финансирала у Србији, као део борбе 

против светске економске кризе и подршке њеном 

приближавању ЕУ“, истиче Дарио Сканапјеко из 

Европске инвестиционе банке. 

 

Споразум, у свечаној сали Српске академије наука, 

са европском инвестиционом банком у име Владе 

Србије потписала је министарка финансија Диана 

Драгутиновић.  

 

"Често сте у прилици да потписује финансијске спо-

разуме, и ма колико један део моје личности зна да 

је то оправдано, и зна да у време кризе држава мора 

да се задужује, верујте има безброј добрих кредита, 

негде други део личности се не осећа комотно. У 

овом случају задовољна су оба дела моје личности“, 

каже Драгутиновићева. 
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