
CRNA GORA 
                                                                                                                                                      
Obrazac NIRO 

ZAVOD ZA STATISTIKU 
 

 
 
    

GODI[WI IZVJE[TAJ 
NAU^NOISTRA@IVA^KIH I ISTRA@IVA^KO-RAZVOJNIH ORGANIZACIJA 

2010. 

 
 Ovaj izvje{taj popuwavaju svi nau~noistra`iva~ki instituti i istra`iva~ko-razvojne jedinice u 
sastavu preduze}a i ustanova (oblast 73 Klasifikacije djelatnosti), kao i svi fakulteti i akademije (grupa 
8032), odnosno nau~no-obrazovni instituti i jedinice pojedinih fakulteta - u daqem tekstu istra`iva~ke 
organizacije. 
 
I  PUN NAZIV IZVJE[TAJNE JEDINICE  

 
 

 Upisati naziv istra`iva~ke organizacije onako kako je naveden u sudskom registru, odnosno na 
prijavi za registraciju preduze}a i ustanova. 
 Istra`iva~ka jedinica upisuje pun naziv preduze}a-ustanove u ~ijem je sastavu, kao i svoj naziv; u 
tabelama prikazuje podatke koji se odnose samo na tu jedinicu, a ne na ~itavo preduze}e-ustanovu. 
 
 2 1 1 0                    2 0 1 0  0 0 0 1 

                   red.br. izvje{taja     mati~ni broj                 red.br.JUS          
II  ADRESA 
    OP[TINA                                                              
 
    ulica i broj            telefon 
    
    Istra`iva~ko-razvojne jedinice upisuju svoju adresu, a ne adresu preduze}a-ustanove u ~ijem sastavu            
    djeluju. 
 
III   DJELATNOST  
                         upisati naziv i {ifru podgrupe prema Klasifikaciji djelatnosti 
 
IV  OBLIK SVOJINE -  zaokru`iti odgovaraju}i broj i upisati u ku}icu 
        
      1.  dru{tvena     2. privatna    3. zadru`na    4. mje{ovita    5. dr`avna         
                            
V   VRSTA ISTRA@IVA^KE ORGANIZACIJE - zaokru`iti odgovaraju}i broj i upisati u ku}icu 
      1. nau~noistra`iva~ki institut  
      2. istra`iva~ko-razvojna jedinica  (sektor, centar, laboratorija i sl.)  
      3. fakultet ili akademija (nau~no-obrazovni institut ili jedinica u sastavu)  
          Istra`iva~ko-razvojne jedinice u sastavu fakulteta zaokru`uju {ifru "3". 
 
VI  NAU^NA OBLAST 
     GRANA  (podru~je) istra`ivawa 
     Za nau~nu oblast i granu istra`ivawa navesti naziv i {ifru prema prilo`enoj  Klasifikaciji  
     nau~nih oblasti i grana istra`ivawa. Upisati jednu oblast i jednu granu prema prete`nosti.     
 
VII  SEKTOR REALIZACIJE  - zaokru`iti odgovaraju}i broj i upisati u ku}icu 
      (odre|uje se prema oblasti ekonomske aktivnosti u kojoj se realizuje istra`iva~ko- razvojni rad;  
      detaqno obja{wewe sektorske podjele nalazi se na posebnom listu)  
 
     1.  Poslovno-preduzetni~ki sektor 
     2.  Dr`avni sektor  
     3.  Visoko obrazovawe  
     4.  Privatni neprofitni sektor  
 
VIII DJELATNOST  NAMJENE  istra`iva~ko-razvojne aktivnosti  
       (popuwavaju  samo  istra`iva~ke organizacije  poslovno-preduzetni~kog sektora, tj one koje 
        su  zaokru`ile "1" kod pitawa VII). 
 
         
  

         
 

Закон о статистици и статистичком систему 
Црне Горе 

 "Сл. Лист РЦГ", бр. 69/2005  
 

Izvje{taj  popuniti u tri primjerka, od kojih dva poslati nadle`nom statisti~kom zavodu u nazna~enom 
roku, a tre}i zadr`ati za potrebe istra`iva~ke organizacije. 



 
1.   ZAPOSLENI (NA NEODRE\ENO I ODRE\ENO) S PUNIM RADNIM VREMENOM,  STAWE 31.12.2010.  

  
 Stepen stru~nog 

obrazovawa 

 
UKUPNO 

Nau~ni radnici-
istra`iva~i 
(nastavnici i 

asistenti 
univerziteta) 

 
Stru~ni 

saradnici 
 

Administrativni 
radnici i 

ostali zapo- 
sleni 

 svega `ene svega `ene svega  `ene svega `ene 
a 1 2 3 4 5 6 7 8 

01 01   UKUPNO         
02 doktorat         
03 magistratura         
04 specijalizacija          
05 ostalo visoko 

obraz. 
        

06 vi{e obrazovawe   xxxx xxxx     
07 sredwe 

obrazovawe 
  xxxx xxxx     

08  ostalo  
obrazovawe 

  xxxx xxxx     

  
- Nauчni radnici – istraжivaчi su lica sa visokim obrazovaњem или академским називом 
koja rade na nauчnоistraжivaчkim ili istraжivaчko-razvojnim zadacima. Истраживачко-
научна звања су: истраживач, виши истраживач, научни сарадник, виши научни сарадник и 
научни савјетник. 
- Struчni saradnici obavљaju u vezi sa nauчnoistraжivaчkim i istraжivaчko-razvojnim 
пројектима struчne ili tehniчke poslove; 
- Administrativni radnici preteжno se bave organizacionim, upravnim, pravnim 
administrativnim ili finansijskim poslovima; 
- Ostali zaposleni obavљaju pomoћne poslove u istraжivaчkim organizacijama. 
 
3a. NAU^NI RADNICI - ISTRA@IVA^I I STRU^NI SARADNICI S VISOKIM OBRAZOVAWEM PREMA 
STAROSTI, stawe 31.12. 

 
 Научни радници - истраживачи Стручни сарадници 

запослени с пуним  
радним временом 

запослени с краћим 
радним временом 

запослени с пуним  
радним временом 

запослени с 
краћим 

радним временом 
свега жене свега жене свега жене свега жене 

a 1 2 3 4 5 6 7 8 
03 01 УКУПНО         

02 до 25 
година 

        

03 25-34         

04 35-39         

05 40-44         

06 45-49         

07 50-54         

08 55-64         

09 65 и више         

 
Ред "УКУПНО" треба да се слаже са одговарајућим подацима у табелама 1 и 2, и то:  
 Податак из колоне 1 са податком из колоне 3 табеле 1; 
 Податак из колоне 2 са податком из колоне 4 табеле 1; 
 Податак из колоне 3 са податком из колоне 1 табеле 2; 
 Податак из колоне 4 са податком из колоне 1 табеле 2; ред 2; 
 Податак из колоне 5 са податком из колоне 5 табеле 1; 
 Податак из колоне 6 са податком из колоне 6 табеле 1; 
 Податак из колоне 7 са податком из колоне 3 табеле 2; 
 Податак из колоне 8 са податком из колоне 3 табеле 2; ред 2; 



 
2.  NAU^NI RADNICI - ISTRA@IVA^I I STRU^NI SARADNICI ZAPOSLENI S KRA]IM RADNIM 
    VREMENOM  I  SPOQNI  SARADNICI  PO  UGOVORU  O DJELU  (AUTORSKOM     HONORARU) 
 

 Nau~ni radnici-
istra`iva~i 
(nastavnici i 

asistenti 
univerziteta) 

Stru~ni saradnici 
 s visokim i vi{im obrazovawem 

zaposleni s 
kra}im 
radnim 

vremenom 
 (stawe 
31.12.) 

spoqni 
saradnici 

01.01.-
31.12. 

 

zaposleni s kra}im 
radnim vremenom  

(stawe 31.12.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

spoqni saradnici  
01.01.-31.12..  

visoko 
obrazov. 

vi{e 
obrazovaw

e 

visoko 
obrazovaw

e 

vi{e 
obrazovaw

e  
a 1 2 3 4 5 6 

02 01 UKUPNO       
02 od toga `ene       
Ako spoqni saradnik zakqu~i sa istra`iva~kom organizacijom u toku godine dva ili vi{e ugovora o djelu, 
odnosno autorskom honoraru, navesti ga samo jedanput. 

 
 
 

3б. NAU^NI RADNICI - ISTRA@IVA^I I STRU^NI SARADNICI ПРЕМА ЗАВРШЕНОЈ ШКОЛИ 

Завршена школа 
Научни радници –  

истраживачи 

Стручни сарадници 

назив школе 
 

      шифра 
     завршене       

школе 

запослени с 
 пуним  
радним 

 временом 

запослени с 
 краћим 
радним  

временом 

запослени с 
 пуним  
радним 

 временом 

запослени с 
 краћим 
радним  

временом 

а б 1 2 3 4 

03 01 УКУПНО 0000     

02       

03       

04       

05       

06       

07       

08       

09       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       
  
 
 
 



4.      KRETAWE NAU^NIH RADNIKA - ISTRA@IVA^A  OD   01.01. DO 31.12.  (zaposleni s punim radnim vremenom) 
 

  
UKUPNO 

Fakulteti i akademije  
Istra- 

 
Ustanove   

 
Preduze}a 

 
Inostran- 

 
Ostalo 

  poslije  
zavr{ene 

{kole 

ostalo `iva~ke 
organizacije 

(osim 
NIRO) 

 stvo  

a 1 2 3 4 5 6 7 8 
04 01 Do{li iz         

02 Oti{li u  xxxx       

          

 
 
5.  ZAVR[ENI ISTRA@IVA^KI PROJEKTI I STUDIJE PREMA NARU^IOCU I VRSTI ISTRA@IVAWA 

 
Naru~ilac 

 
UKUPNO 

 

 
Fundamentalni 

 

 
Primijeweni 

 

 
Razvojni 

 a 1 2 3 4 
05 01 UKUPNO      

02 Preduze}a     
03 Ministarstvo za 

nauku 
    

05 Ostali naru~ioci     
 

Istraжivaчki projekti i studije 
Prikazuju se radovi zavrшeni u periodu 01.01.-31.12. izvjeшtajne godine bez obzira na to kada 
su zapoчeti. 
- Fundamentalno istraжivanje jeste stvaralaчka i sistematska aktivnost usmjerena na osvajaњu 
novih znaњa, obiчno se formuliшe kao opшti principi, teorije ili zakonitosti. 
- Primijeњeno istraжivaњe se preduzima da bi se utvrdila moguћnost koriшћењa rezultata 
nekog istraжivaњa, imajuћi u vidu њegovu praktiчnu primjenu. Ovo istraжivaњe polazi od 
postojeћih znaњa i produbљuje ih u ciљu rjeшavaњa problema. 
- Razvojno istraжivaњe je stvaralaчka i sistematska aktivnost zasnovana na rezultatima 
fundamentalnog i primijeњenog istraжivaњa i praktiчnom znaњu. 
 
 
6.   ZAVR[ENI ISTRA@IVA^KI PROJEKTI I STUDIJE  PREMA GRANI ISTRA@IVAWA 

Grana istra`ivawa {ifra UKUPNO Fundamentalni Primeweni Razvojni 
a b 1 2 3 4 

06 01 UKUPNO 000     
02       
03       
04       
05       
06       
07       
08       
09       
10       
11       
12       
13       
14       
15       
16       
17       
18       
19       
20       
Naziv grane istra`ivawa i {ifru upisati prema Klasifikaciji nau~nih oblasti i grana istra`ivawa.  
Red UKUPNO treba da se sla`e sa odgovaraju}im redom u tabeli 5. 
 
 
 
 
 



7.  OBJAVQENI ISTRA@IVA^KI PROJEKTI I STUDIJE 

 
UKUPNO 

(stvarni broj projekata) 

Objavqeni u publikacijama 
sopstvenim drugim u inostranim 

 CG  
1 2 3 4 

07 01     
U prvoj koloni prikazati svaki objavqeni rad samo jedanput, bez obzira u kojoj vrsti publikacija i 

koliko je puta objavqen. 
Zbir objavqenih radova u kolonama 2+3+4 ne mora biti jednak podatku u koloni a u koloni 1, jer 

jedan rad mo`e biti objavqen u sve tri vrste publikacija. 
 
 
 
 
8.   PRONALASCI I PATENTI  

 
 
 

Istra`iva~ko-razvojni  
intenzitet 

 
Ispitani 
pronala-

sci 

Patenti Prodati  
pronalasci -

patenti 

Pronalasci 
i patenti 
prvi put 
upotrije-
bqeni 

u praksi 
 

prijavqe-
ni 

Zavodu za 
patente 

Registr-
ovani u 
Zavodu 

za 
patente 

u 
CG 

u ino- 
stranstv

u 

 1 2 3 4 5 6 
08 01 UKUPNO       

02 Visoka tehnologija       
03 Sredwe visoka 

tehnologija 
      

04 Sredwe niska tehnologija       
05 Niska tehnologija       
 
Pronalasci i patenti 
- Pronalazak predstavљa novo tehniчko rjeшeњe odreђenog problema koje je primjenљivo. 
- Patent je pravo kojim se шtiti pronalazak.  
 
 
 
9.  PRIHODI                                                                                                                                                        
             u eurima                                                                                     

 
 

UKUPNO 

Od toga prihodi  od istra`iva~ko-razvojnog rada - prema izvorima 
 

SVEGA 
 

buxet 
 

donacije 
(doma}e i 
inostrane) 

usluge 
 

preduze}a u 
zemqi 

 
inostranstvo 

09 01 1 2 3 4 5 6 
       

U koloni 1 UKUPNO – prikazati ukupna sredstva poslovawa ustanove. 
U koloni 2 SVEGA – prikazati sredstva namijewena istra‘iva˜ko-razvojnom radu. 
Istra`iva~ko-razvojne jedinice koje nemaju samostalan obra~un dohotka tabelu 9 popuwavaju na osnovu 
kwigovodstvenih podataka preduze}a /ustanove u ~ijem su sastavu. 
Fakulteti i akademije u kolonama 3 (buxet) 4 (donacije)  prikazuju samo sredstva namijewena  istra`iva~ko-
razvojnom radu. Sredstva za obrazovawe prikazjuju u koloni UKUPNO. 
 
 
 
10.  TEKU]I TRO[KOVI                                 u eurima                                                                                     

 
 

UKUPNO 

Bruto zarade i ostala li~na primawa  
materijalni  i 
ostali teku}i 

tro{kovi 

 
SVEGA 

zarade istra`iva~a 
i saradnika s 

visokim 
obrazovawem 

1 2 3 4 
 10 01     

U koloni 1 UKUPNO – prikazati ukupne tro{kove poslovawa ustanove (kol. 1 =2+4). 
U koloni 2 ukupne bruto zarade zaposlenih 
U koloni 4 sve ostale tro{kove poslovawa. 
 
 
 
 



11.   INVESTICIJE                     
                                                 u eurima 

 
Isplate za investicije 

Ostvarene investicije 
instrumenti i 

oprema 
gra|evinski objekti i 

zemqi{te 
1 2 3 

11 01    
 
 
 
12.  VRIJEDNOST ZAVR[ENIH ISTRA@IVA^KIH PROJEKATA  I STUDIJA 
      PREMA  OBLASTI I VRSTI ISTRA@IVAWA (UKQU~ITI I PROJEKTE FINANSIRANE SOPSTVENIM SREDSTVIMA)                                               
                                                                                             u eurima 

Oblast  
istra`ivawa 

 
UKUPNO     

Vrsta istra`ivawa    
fundamentalna primijewena razvojna 

a 1 2 3 4 
12 01 UKUPNO     

02 Prirodne nauke     
03 Tehnolo{ko-tehni~k 

nauke 
    

04 Poqoprivredne nauke     
05 Medicinske nauke     
06 Dru{tvene nauke     
07 Humanisti~ke nauke     
08 Multidisciplinarne 

nauke  
    

Podatak u koloni UKUPNO treba da se sla`e sa podatkom u koloni SVEGA tabele 9. 
Pripadnost odre|enoj oblasti istra`ivawa odrediti prema prilo`enoj Klasifikaciji nau~nih oblasti i grana 
istra`ivawa. 
 
 
 
13.    PRIHODI  OD ISTRA@IVA^KOG RADA PREMA PRIMARNIM DRU[TVENO-EKONOMSKIM CIQEVIMA   
                              u eurima 

Primarni dru{tveno-ekonomski  
ciqevi 

(klasifikacija prema standardima OECD-a) 

 
UKUPNO 

Od toga prihodi 
finansirani iz 

buxeta 
a 1 2 

13 01 UKUPNO   
02 Razvoj poqoprivrede, {umarstva i 

ribarstva 
  

03 Unapre|ewe industrijskog razvoja   
04 Proizvodwa i racionalno kori{}ewe 

energ. 
  

05 Transport i telekomunikacije   
06 Prostorno planirawe   
07 Za{tita od zaga|ewa   
08 Identifikacija i tretman zaga|ewa   
09 Zdravstvo   
10 Dru{tveni razvoj i usluge   
11 Nauke o zemqi i atmosferi   
12 Generalno unapre|ewe znawa   
13 Civilno istra`ivawe svemira   
14 Odbrana   
Podaci u koloni 1 treba da se sla`u sa podacima u koloni SVEGA tabele 9. 
Podaci u koloni 2 treba da se sla`u sa podacima u koloni 3 tabele 9.  
 
 
 
 
 
 
Potpis odgovornog lica       DIREKTOR 
      (M.P.) 
 
 
Broj telefona 
 
U     , dana    2011.год.  
 



КЛАСИФИКАЦИЈА НАУЧНИХ ОБЛАСТИ 
И ГРАНА ИСТРАЖИВАЊА 

(питање VI и табела 6. у извештају НИРО) 
 

ПРИРОДНЕ НАУКЕ   

  хирургије и стоматологије (анестезиологија, 
педијатрија, акушерство и гинекологија, 
дерматовенерологија, неурологија, 
психијатрија, радиологија, физикална 
медицина, оториноларингологија, 
офталмологија и др.) 

101 Математика и статистика 
102 Информатика - развој софтвера 
103 Астрономија 
104 Физика и нуклеарна физика 
105 Науке о земљи (геологија, геофизика, 

географија) 
106 Атмосферске и хидролошке науке 407 Здравствена заштита-наука о здрављу 

(здравствене услуге, социјална медицина, 
хигијена, медицина рада, наука о исхрани, 
медицинска нега, епидемиологија и др.) 

107 Хемија 
108 Физичка хемија 
109 Биологија и екологија 
110 Биохемија, биофизика и молекуларна 

биологија 
408 Социјална заштита (друштвена брига о деци и 

омладини, социјална заштита и нега деце, 
старих и ометених у развоју) 

ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКЕ НАУКЕ 
ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ 201 Архитектура, урбанизам и просторно 

планирање 501 Антропологија и етнологија 202 Грађевинарство, конструкције. саобраћајнице 
и хидротехника 502 Демографија и друштвена географија 

203 Електротехника - енергетика 503 Економија 
504 Право 204 Електротехника - електроника, комуникациона 

технологија, инструментација, рачунарске 
технологије, хардвер) 

505 Политичке науке 
506 Организационе науке 
507 Менаџмент 

205 Машинство 508 Социологија 
206 Металургија 509 Психологија 
207 Рударство 510 Педагогија и дефектологија 
208 Саобраћај 511 Лингвистика 
209 Прерада дрвета 512 Образовање 
210 Производња хартије, гуме, 

пластике и стакла 
513 Архивистика и библиотекарство 

ХУМАНИСТИЧКЕ НАУКЕ 
211 Прехрамбене технологије 
212 Текстилне технологије 601 Историја 
213 Хемијске и процесне технологије (неорганске и 

органске: биохемијске технологије, хемијско 
инжењерство, пројектовање и надзор 
хемијских постројења и контролних система) 

602 Археологија 
603 Филозофија и теологија 
604 Страни језици и матерњи језик 
605 Књижевност 
606 Ликовне и примењене уметности 

ПОЉОПРИВРЕДНЕ НАУКЕ 607 Аудио-визуелне технике и медијска 
производња (кинематографија, фотографија , 
РТВ продукција . производња књига и 
часописа, музичких касета и дискова, 
штампарство, графички дизајн, мултимедијска 
(ре)продукција) 

301 
 

Земљиште и воде (ђубрење, мелиорација и 
др.) 
 302 

 
Заштита биља 
 303 

 
Биљна производња (ратарство и повртарство, 
воћарство и виноградарство) 
 608 Музикологија 

304 
 

Узгој животиња 
 

609 Извођачке уметности (балет, драмска уметност 
и позориште) 305 

 
Рибарство и дивљач 
 306 

 
Шумарство и хортикултура 
 МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНА 

ИСТРАЖИВАЊА 307 
 

Ветеринарство 
 МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ 701 Заштита околине 

401 
 

Фармација 
 

702 Спорт 
402 
 

Базна медицина, осим фармације (анатомија, 
физиологија, цитологија, генетика, 
токсикологија, фармакологија, имунологија, 
клиничка хемија, клиничка микробиологија, 
патологија и др.) 
 

703 Заштита људи и имовине (јавна и државна 
безбедност, полицијски рад, противпожарна 
заштита) 

 

704 Заштита на раду  
705 Војна наука и одбрана  
706 Туризам и угоститељство  

403 Интерна медицина 707 Остала истраживања (личне и услуге за 
домаћинство, транспортне услуге, 
општи/образовни програми и др.) 

 
404 Хирургија 
405 Стоматологија 
406 Клиничка медицина, осим интерне,  
 Класификација је прихваћена у статистичком систему СЦГ, полазећи од стандарда и препорука међународних 
организација УНЕСКО и ОЕЦД. 



 
КЛАСИФИКАЦИЈА ЗАВРШЕНЕ ШКОЛЕ (табела 3б) 

Шифра Назив школе  Шифра Назив школе 
    

ФАКУЛТЕТИ, ВИСОКЕ ШКОЛЕ 
И АКАДЕМИЈЕ 

ФАКУЛТЕТИ, ВИСОКЕ ШКОЛЕ И АКАДЕМИЈЕ 
(наставак) 

    

1101 Природно-математички 1510 Педагошко-наставнички 
1201 Архитектонски 1511 Дефектолошки 
1202 Грађевински 1512 Културолошки 
1203 Геодетски 1513 За физичку културу 
1204 Машински 1514 Одбране и заштите 
1205 Саобраћајни 1515 За менаџмент 
1206 За поморство и саобраћај 1516 Полицијска академија 
1207 Бродограђевински 1517 Богословско-теолошки 
1208 Електротехнички 1601 Факултети и академије уметности 
1209 Рударски 1701 Високе школе 
1210 Геолошки 1801 Остало високо образовање 
1211 Металуршки   
1212 Хемијско-технолошки ВИШЕ ШКОЛЕ И ПРВИ СТЕПЕН 

ВИСОКОШКОЛСКЕ НАСТАВЕ 
1213 Прехрамбено-технолошки   
1214 Заштите на раду 2101 Природно-математички факултет 
1215 Техничко-педагошки 2201 Факултети и више школе техничких наука 
1301 Медицински 2301 Факултети и више школе медицинских 

наука 
1302 Стоматолошки 2401 Факултети и више школе пољопривредно 

шумарских наука 
1303 Фармацеутски 2501 Факултети и више школе друштвених 

наука 
1401 Пољопривредни 2601 Факултети и академије уметности и више 

уметничке школе 
1402 Шумарски 2701 Остало више образовање 
1403 Ветеринарски   
1501 Економски СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 
1502 За туризам и спољну трговину   
1503 За туризам и угоститељство 3101 Средње стручне школе у 

четворогодишњем трајању 
1504 Хотелијерски 3201 Средње усмерено образовање 
1505 Организационих наука 3301 Средње стручне школе у двогодишњем и 

трогодишњем трајању 
1506 Правни 3401 Школе за специјализацију после средњег 

образовања 
1507 Политичких наука 3501 Гимназије 
1508 Филозофски 3601 Остале средње школе 
1509 Филолошки   
  НИЖЕ ОБРАЗОВАЊЕ 
  4101 Осмогодишња школа и остало ниже 

образовање 
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