
ЈАВНИ ПОЗИВ 2017 - КАТЕГОРИЈА 3 - РЕДНИ БРОЈ ПРИЈАВЕ:8

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ

Одговорно лице пројекта (координатор пројекта, односно лице задужено за контакт)

Име и презиме: Живојин Петровић

Занимање: менаџер

Мобилни телефон: 0648121000

Електронска пошта: zivojin.petrovic@sntv.rs

Стручна биографија: Живојин Петровић, један од покретача непрофитног удружења младих академаца ”Комитет 
знања Србије”, директор, главни и одговорни уредник првог и јединственог у Србији, образовног и непрофитног ТВ 
канала Српска научна телевизија (СНТВ). Доктор наука о управљању, преко 25 година радног стажа као 
предузетник и менаџер, дугогодишњи активиста, покретач многих друштвено корисних акција и медијских пројеката 
као што су ”Путевима ктитора Стефана Немање, ”Споменици у престоници”, ”Панта пита”, ”Програмирање у пет 
минута” и др. Члан је многих научних удружења и клубова. Аутор више књига и стручних текстова. Председник је 
удружења Комитет знања Србије.

Подаци о институцији

Назив институције: Удружење Комитет знања Србије / Српска научна телевизија (СНТВ)

Седиште: Устаничка 64, 11000 Београд

ПИБ: 106999624

Матични број институције:28040253

Одговорно лице: Живојин Петровић

Веб сајт: www.sntv.rs

Електронска пошта: redakcija@sntv.rs

Пројектни тим:
Григорије Лаловић, мастер организационих наука, инжењер организационих наука, специјалиста дигиталне 
фотографије, активни учесник многих научно-образовних пројеката и стални активиста хуманитарних организација. 
grigorije.lalovic@sntv.rs Александра Васиљевић, студенткиња Факултета безбедности, новинар-истраживач, активни 
учесник многих медијских пројеката у области културе и образовања, волонтер у више хуманитарних и друштвено 
корисних организација и установа aleksandra.vasiljevic@sntv.rs Марко Цесарец, дипломирани техничар дигиталне 
конструкције, вишегодишње искуство у раду са дигиталним сликама и звуком, обрада, монтажа и графичко 
оплемењивање слике, активни сниматељ и монтажер у Српској научној телевизији marko.cesarec@sntv.rs Саша 
Стојановић, студент-продекан треће године Физичког факултета, на смеру Теоријска и експериментална физика. 



Коаутор више научних радова, активни промотер физике и сродних наука, новинар, уредник и водитељ, учествује на 
различитим научним фестивалима широм земље. sasa.stojanovic@sntv.rs Александра Јанковић, апсолвент 
молекуларне биологије и физиологије Биолошког факултета Универзитета у Београду, фармацеутски технчар, 
активни промотер науке у Србији, новинар, уредник и водитељ научно-популарних ТВ емисија. 
aleksandra.jankovic@sntv.rs

Да ли се пројекат спроводи у сарадњи са другим организацијама? Не

ПОДАЦИ О ПАРТНЕРСКОЈ ИНСТИТУЦИЈИ

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ

Назив пројекта:ТВ емисија - Центар изузетних вредности

Кључне речи пројекта (највише 4 кључне речи):наука, промоција, медиј, образовање

Научне области које се промовишу пројектом:природне науке. техничке. биотехничкемедицинске. друштвене. 
хуманистичке. мултидисциплинарне. интердисциплинарне.

Трајање пројекта

Почетак спровођења: 15.05.2017.

Крај спровођења: 15.02.2018.

Апстракт пројекта:
У Републици Србији тренутно постоји 15 научних институција које носе највиши 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. Ово је пројекат кроз који ћемо широј јавности, у 15 ТВ епизода трајања до 45 
минута свака, представити 15 Научних центара изузетне вредности широм Србије, њихове запослене научнике, 
резултате њиховог рада, достигнућа и научно-образовне вредности које стварају. Пројекат ”ТВ емисија - Центар 
изузетних вредности” је афирмативног карактера како за све запослене у Научним центрима изузетне вредности тако 
и за будуће научнике, садашње студенте, али и за ширу јавност која ће се коначно упознати са њима. ТВ емисије ће 
бити савременог и занимљивог формата прилагође свим медијским платформама али и генерацијама.

Опис пројекта:



Пројекат ”ТВ емисија - Центар изузетних вредности” је замишљен као серијал од 15 научно-популарних ТВ епизода у 
трајању до 45 минута свака, у савремном формату који ће бити атрактиван за гледање на свим медијским 
платформама, како кроз кабловско ТВ емитоање тако и на друштвеним мрежама. Свака појединачна ТВ епизода у 
пројкету ”ТВ емисија - Центар изузетних вредности” ће бити посвећена једном од Научних центара изузетне вредности 
којих у Републици Србиј има 15 и налазе се широм наше државе. У њима су запослени врхунски научници који врло 
ретко имају могућност да представе и упознају јавност са њиховим значајним достигнућима, радовима и резултатима. 
У свакој епизоди бисмо посветили пажњу како на саму институцију тако и на појединачно одређене научнике који су 
активни на истраживањима и радовима који се проучавају у тим научним кућама. Пројекат је значајан јер ће 
приказати оно најбоље што Србија има да понуду региону и свету када су у питању научно-истраживачка поља и 
области. У 15 научних центара изузетне вредности који ће бити фокус овог пројкета се проучавају скоро све научне 
области и дисциплине па ће тако обај пројекат бити интересантан и разноврстан а надасве вредан како за широку 
публику тако и за научнике односно ужу публику из научних кругова који ће моћи да размене и на једном месту 
сагледају шта се тренутно проучава широм Србије. Такође, напомињемо да ће свих 15 ТВ епизода бити премијерно и 
репризно више пута бити емитовано у ударном термину на програму Српске научне телевизије (СНТВ) која се 
тренутно види у преко 4,5 милиона домова широм Србије и региона кроз 46 кабловских ТВ оператера, као и то да ћемо 
исте промовисати и постављати на свим друштвеним мрежама али и дистрибуирати и одобрити свим ТВ кућама у 
земљи и региону да могу да их користе - емитују без временског ограничења и без икакве надокнаде према нама или 
трећим лицима. Све епизоде ће бити реализоване квалитетно, у високој резолуцији и олемењене савременом 
графичком обрадом. Кроз пројекат ће бити представљено најмање 15 научних актуелних пројеката и исто толико 
научника и истакнутих научних истраживача у Србији и на тај начин ћемо у великој мери утицати да јавност сазна о 
нашим успешним научницима, њиховим достигнућима и буде из прве руке информисана о савременим токовима науке 
у свету а посебно код нас.

Циљна група:
Имајући у виду истраживање које је спроведно од стране ЦПН у коме се између осталих појављује велики проценат 
анкетираних ђака, 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. 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.

Циљеви пројекта:
Пројекат ”ТВ емисија - Центар изузетних вредности” као прво има за циљ да оснажи и подстакне научнике и 
истраживаче да информишу јавност о резултатима, ефектима и значају свога рада. Даље, да милионски аудиторијум 
упозна са нашим стручњацима, њихобим успесима и тренутним научним достигнућима и истраживањима, једном речју 
да овај пројекат буде платформа - мост али и подршка истраживачима да лакше и успешније представе како себе тако 
и своје научне резултате. На крају, као важан циљ пројекта је и то што желимо да афирмишемо и мотивишемо младе 
да им приближимо разне научне дисциплине и на тај начин их подстакнемо за даље усавршавање и проучавање 
разних наука. Једном речју, циљ је ширење научне културе, јачање улоге науке у друштву, промоција научне 
комуникације и актуелних истрaживачких пројеката.

У које се циљеве из Програма промоције науке, научно-технолошких резултата и достигнућа пројекат 
укпала? 
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ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПРОЈЕКТА

План рада по активностима

Редни 
број

Активност Од До

0.

Припрема тема, 
саговорника, 
предпродукција и 
организација свих 
осталих активности 
везаних за 
реализацију 15 
епизода о Научним 
центрима изузетне 
вредности

15.05.2017. 15.06.2017.

1.

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

16.06.2017. 15.10.2017.

2.

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

15.07.2017. 31.12.2017.

3.

Емитовање емисије, у 
ударном термину на 
програму Српске 
научне телевизије, 
дистрибуција свих 
епиѕода осталим 
заинтересованим ТВ 
кућама, постављање 
емисије на друштвене 
мреже и промоција 
истих.

31.07.2017. 15.02.2018.



4.
Административне и 
маркетинг активности 
везане за пројекат

15.05.2017. 15.02.2018.

ПЛАНИРАНИ УКУПНИ БУЏЕТ

Финансијски предрачун трошкова по активностима

Редни 
број

Активност Трошкови за 
људске ресурсе:

Трошкови за 
путовања и 

смештај:

Трошкови за 
опрему:

Трошкови за 
материјал:

Остали 
трошкови:

1.

Припрема тема, саговорника, 
предпродукција и организација свих осталих 
активности везаних за реализацију 15 
епизода о Научним центрима изузетне 
вредности

36000 0 0 2000 0

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

143000 37500 110000 8000 7000

3.

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

76000 0 0 0 0

4.

Емитовање емисије, у ударном термину на 
програму Српске научне телевизије, 
дистрибуција свих епиѕода осталим 
заинтересованим ТВ кућама, постављање 
емисије на друштвене мреже и промоција 
истих.

0 0 0 3500 0

5. Административне и маркетинг активности 
везане за пројекат

29800 0 0 0 21000

Укупно 473800


