
 
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, 

НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА 

 

 

 

СПИСАК АКРЕДИТОВАНИХ ЦЕНТАРА ИЗУЗЕТНИХ ВРЕДНОСТИ 

 

Р. 

бр. 

Назив/пословно име 

научноистраживачке организације 
Врста организације Научна област 

Број и датум акта 

о акредитацији 

Напомена у 

коју се 

уносе подаци о 

свим 

променама 

1 Технолошко-металуршки факултет у 

Београду- Центар за нанотехнологије и 

функционалне материјале 

Центар изузетних 

вредности 

природно- математичке, 

техничко-технолошке 

науке 

 

Број одлуке: 660-01-00004/4 

датум: 12.03.2019. год. 

 

2 Институт за физику у Београду- Центар за 

фотонику 

 

Центар изузетних 

вредности 

природно- математичке 

науке 

Број одлуке: 660-01-00004/5 

датум: 12.02.2019. год. 

 

 

3 Институт за физику у Београду- Центар за 

изучавање комплексних система 

 

Центар изузетних 

вредности 

природно- математичке 

науке 

Број одлуке: 660-01-00004/6 

датум: 12.02.2019. год. 

 

 



 2 

Р. 

бр. 

Назив/пословно име 

научноистраживачке организације 
Врста организације Научна област 

Број и датум акта 

о акредитацији 

Напомена у 

коју се 

уносе подаци о 

свим 

променама 

4 Факултета медицинских наука у 

Крагујевцу- Центар за молекулску 

медицину и истраживања матичних ћелија  

Центар изузетних 

вредности 

медицинске науке Број одлуке: 660-01-0004/14 

датум: 17.12.2019.год. 

 

5 Институт за медицинска истраживања у 

Београду- Центар за исхрану и 

метаболизам 

 

Центар изузетних 

вредности 

медицинске науке Број одлуке: 660-01-0004/9 

датум: 26.11.2019. год. 

 

6 Институт за медицинска истраживања у 

Београду- Центар за зоонозе преношене 

храном и векторима 

 

Центар изузетних 

вредности 

медицинске науке Број одлуке: 660-01-0004/7 

датум: 11.06.2019. год. 

 

7 Физички факултет у Београду- Центар за 

квантну теоријску физику  

Центар изузетних 

вредности 

природно- математичке 

науке 

Број одлуке: 660-01-0004/6 

датум: 24.04.2019. год. 

 

8 Факултет техничких наука у Новом Саду- 

Центар за вибро-акустичке системе и 

обраду сигнала  

Центар изузетних 

вредности 

техничко-технолошке 

науке 

 

Број одлуке: 660-01-0004/10 

датум: 10.12.2019. год. 

 

9 Институт за нуклеарне науке „Винча“ у 

Београду- Центар за синтезу, процесирање 

и карактеризацију материјала за примену у 

екстремним условима  

 

Центар изузетних 

вредности 

природно-математичке Број одлуке: 660-01-00010/1 

 датум : 07.07.2020. год. 
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Р. 

бр. 

Назив/пословно име 

научноистраживачке организације 
Врста организације Научна област 

Број и датум акта 

о акредитацији 

Напомена у 

коју се 

уносе подаци о 

свим 

променама 

10 Природно-математички факултет у Новом 

Саду - Центар за математичка истраживања 

нелинеарних феномена  

 

Центар изузетних 

вредности 

природно- математичке 

науке 

Број одлуке: 660-01-00010/2 

датум: 05.06.2020. год. 

 

11 Институт за хемију, технологију и 

металургију у Београду  - Центар за хемију 

и инжењеринг животне средине  

Центар изузетних 

вредности 

природно- математичке 

науке 

Број решења: 660-01-00016/1 

датум: 15.06.2021. год. 

 

12 Природно-математички факултет у Новом 

Саду - Центар за репродуктивну 

ендокринологију и сигнализацију 

Центар изузетних 

вредности 

природно- математичке 

науке 

Број решења: 660-01-00111/2017-

14/1 

 

датум: 19.04.2018. год. 

 

13 Институт за нуклеарне науке „Винча“ у 

Београду - Центар за водоничку енергетику 

и обновљиве изворе енергије  

Центар изузетних 

вредности 

природно-математичке, 

техничко-технолошке, 

медицинске и 

биотехничке науке 

 

Број одлуке: 660-01-00009/1 

датум: 24.04.2018. год. 

 

14 Институт за физику у Београду-Центар за 

физику чврстог стања и нове материјале 

 

Центар изузетних 

вредности 

природно- математичке 

науке 

Број одлуке: 660-01-00009/4 

датум: 12.07.2018. год. 

 

15 Институт за хемију, технологију и 

металургију у Београду - Центар за 

микроелектронске технологије  

 

 

Центар изузетних 

вредности 

техничко-технолошке 

науке 

 

Број одлуке: 660-01-00004/1 

датум: 12.07.2018. год. 
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Р. 

бр. 

Назив/пословно име 

научноистраживачке организације 
Врста организације Научна област 

Број и датум акта 

о акредитацији 

Напомена у 

коју се 

уносе подаци о 

свим 

променама 

16 Институт за физику у Београду- Центар за 

неравнотежне процесе 

 

Центар изузетних 

вредности 

природно- математичке 

науке 

Број одлуке: 660-01-00004/3 

датум: 12.07.2018. год. 

 

17 Институт за нуклеарне науке „Винча“ у 

Београду- Центар изузетних вредности за 

наномагнетне и радиообележене материјале 

 

Центар изузетних 

вредности 

природно- математичке 

науке 

Број одлуке: 660-01-00009/3 

датум: 12.07.2018. год. 

 

18 Институт за мултидисциплинарна 

истраживања у Београду- Центар за зелене 

технологије 

Центар изузетних 

вредности 

природно-математичке, 

техничко-технолошке, 

и биотехничке науке 

 

Број одлуке: 660-01-00009/2 

датум: 12.07.2018. год. 

 

19 Хемијски факултет у Београду- Центар за 

молекуларне науке о храни 

 

Центар изузетних 

вредности 

природно- математичке 

науке 

Број одлуке: 660-01-00004/2 

датум: 11.09.2018. год. 

 

20 Институт за ратарство и повртарство у 

Новом Саду- Центар изузетних вредности 

за легуминозе 

Центар изузетних 

вредности 

биотехничке науке 

 

Број одлуке: 660-01-00004/8 

датум: 11.06.2019. год. 

 

21 Институт за биолошка истраживања 

,,Синиша Станковић” у Београду- Центар 

изузетних вредности за интердисиплинарна 

истраживања у биологији 

 

Центар изузетних 

вредности 

природно- математичке 

науке 

Број одлуке: 660-01-00010/1 

датум: 25.02.2020. год. 

 

22 Институт за ратарство и повртарство у 

Новом Саду- Центар изузетних вредности 

за иновације у оплемењивању биљака 

толерантних на промене климе 

 

 

Центар изузетних 

вредности 

Биотехничке науке Број одлуке: 660-01-00016/2 

датум: 06.07.2021. год. 
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Р. 

бр. 

Назив/пословно име 

научноистраживачке организације 
Врста организације Научна област 

Број и датум акта 

о акредитацији 

Напомена у 

коју се 
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свим 

променама 

23 Институт за кардиоваскуларне болести 

,,Дедиње” у Београду- Центар изузетних 

вредности за научну и истраживачку 

делатност у области кардиоваскуларне 

медицине 

Центар изузетних 

вредности 

Медицинске науке 

 

Број одлуке: 660-01-00016/3 

датум: 20.07.2021. год. 

 

24 Институт за нуклеране науке ,,Винча” у 

Београду- Центар за конверзију светлосне 

енергије (CONVERSE), 

 

Центар изузетних 

вредности 

Природно-математичке 

науке 

 

Број одлуке: 660-01-00016/6 

датум: 09.11.2021. год. 

 

25 Пољопривредни факултет у Новом Саду- 

Центар за векторе болести и ефекте 

климатских промена у оквиру концепта 

свеобухватно здравље 

Центар изузетних 

вредности 

Биотехничке науке 

 

Број одлуке: 660-01-00016/9 

датум: 16.11.2021. год. 

 

26 Факултет техничких наука у Новом Саду-

Центар за идентификационе технологије 

 

Центар изузетних 

вредности 

Техничко-технолошке 

науке 

 

Број одлуке: 660-01-00016/10 

 Датум: 30.11.2021. год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


