
 

 

На основу чл. 27, 104. ст. 1.и 3. и 105. Закона о научноистраживачкој делатности 

(„Службени гласник Републике Србије”, бр. 110/05, 50/06–испр. и 18/10 – Закон),  

 

министар просвете и науке доноси 

 

           

                                              

АКТ О ФИНАНСИРАЊУ 

 ПРОГРАМА ИЗДАВАЊА НАУЧНИХ ПУБЛИКАЦИЈА И ОДРЖАВАЊА 

НАУЧНИХ СКУПОВА ЗА ПЕРИОД 2012-2015. ГОДИНЕ 

 

 

       Члан 1. 

 

Овим актом Министарство просвете и науке (у даљем тексту: Министарство) као 

надлежно за научноистраживачку делатност, уређује финансирање Програма издавања 

научних публикација и одржавања научних скупова за период 2012-2015. године , који је 

министар надлежан за научноистраживачку делатност утврдио актом број 451-03-

3902/2011-14 од 22.11.2011. године (у даљем тексту: Програм). 

Финансирање Програма по овом акту врши се почев од 1. јануара 2012. године. 

 

 Члан 2.  

 

Програм финансира Министарство, а учешће у финансирању могу да узму и други 

органи и организације, у складу са Законом. 

Средства за финансирање Програма Министарство обезбеђује у буџету  Републике 

Србије, а у складу са годишњим финансијским плановима Министарства и ликвидним 

могућностима буџета Републике Србије. 

 Министарство обезбеђује финансирање Програма тако што суфинансирање 

Програмске активности из члана 4. Програма врши у роковима и на начин сагласно 

Закону и то одобравањем неповратних буџетских средстава, осим ако посебним уговором 

није друкчије одређено. 

 

Члан 3. 

 

 Министарство расписује конкурс којим се утврђују: рок за подношење пријаве, 

услови и време за остваривање и суфинансирање Програмске активности, као и друга 

питања од значаја за спровођење конкурса. 

            На основу расписаног конкурса, Министарство објављује јавни позив за учешће у 

средствима намењеним су финансирању Програмских активности једанпут годишње, а за 

суфинансирање издавања научних монографија и других научних дела, јавни позив се 

упућује два пута годишње. 

 

Члан 4. 

 

  Министарство одобрава средства намењена суфинансирању трошкова 

Програмских активности из члана 4. Програма, и то: 

 4.1. издавања следећих научних публикација у Републици Србији: 

 а) научних часописа (у даљем тексту: научни часопис),  

 б) монографских и других научних дела (у даљем тексту: монографија),  
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4.2. припремања и организације научних скупова у Републици Србији (у даљем тексту: 

одржавање научних скупова); 

4.3. колективних чланарина у међународним научним удружењима/организацијама.  

 

Члан 5. 

 

   Корисници буџетских средстава по овом акту могу бити организације из члана 104. 

ст. 1 и 3. Закона: 

5.1.научноистраживачке организације које су уписане у Регистар 

научноистраживачких организација; 

5.2.истраживачко-развојни центри и иновациони центри који су уписани у Регистар 

иновационе делатности, у складу са законом којим се уређује иновациона делатност; 

5.3.издавачке организације у сарадњи са научноистраживачким организацијама 

које су уписане у Регистар научноистраживачких организација; 

5.4.научно-стручна друштва евидентирана у Министарству  у складу са Законом и 

Програмом. 

Oрганизација, којој је у поступку по конкурсу одобрено остваривање Програмске 

активности, закључује са Министарством уговор којим се уређују међусобна права и 

обавезе. 

 

     Члан 6.  

 

Наменско трошење буџетских средстава одобрених организацијама из члана 5. овог 

акта које користе средства са раздела Министарства по основу овог Програма, 

Министарство прати непосредно прибављањем извештаја по основу уговора, као и 

посредством података из евиденције установљене на основу  члана 8. Програма. 

 

I. Суфинансирање издавања научних публикација у Републици Србији 

 

I.a Суфинансирање издавања научних часописа  

у Републици Србији 

 

Члан 7. 

 

         Министарство суфинансира издавање научних часописа који су периодичне серијске 

публикације које имају ISSN, које излазе редовно и издају се у папирном и/или 

електронском облику ( у даљем тексту: научни часописи). 

         Научни часописи из става 1. овог члана се суфинансирају под условима: 

1) да се у часопису објављују радови научног карактера; 

2) да часопис има редакцију састављену од истакнутих научних радника у одговарајућој 

научној области; 

3) да часопис остварује или доприноси сарадњи истакнутих стручњака из одређене научне 

области, односно дисциплине; 

4) да се при избору чланака за објављивање примењује систем рецензирања;  

5) да сe остварује редовност у објављивању свезака  у складу с претходно декларисаном  

периодичношћу; 

6) да се примењују одредбе аката Министарства који се односе на уређивање научних 

часописа; 

7) да се примерци (свеске) часописа редовно достављају овлашћеној организацији. 

      О суфинансирању новог научног часописа Министарство одлучује оценом 

постојања услова из става 1. овог члана, на основу објављеног најмање једног годишта тог 

часописа, и то свих бројева према утврђеној периодичности. 
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                                                                      Члан 8.     

 

  Издавачу научног часописа који испуњава услове из овог акта, Министарство 

одобрава финансијска средства у текућој години за целокупан предвиђен број свеска. 

  Одлуку из става 1. овог члана доноси Министарство у складу са актом о   

категоризацији научних часописа  и на основу сцијентометриjских показатеља, односно 

библиометријске анализе часописа индексног карактера која се обезбеђује у складу са 

програмом из члана 10. став 2. тачка 11) Закона. 

 

Члан 9. 

 

Висина средстава којима Министарство може да учествује у финансирању 

издавања научних часописа утврђује се према следећим критеријумима:   

1) Средства се одобравају за часописе у категоријама М23, М24, М51 и М52, а не 

одобравају за часописе категорије М53; 

2) Средства се одобравају у односу на износ вредности штампарског табака у категорији 

М23, а као проценат те вредности утврђене у односној буџетској години у висини од: 

- 90% за категорију М24; 

- 75% за категорију М51;  

- 50% за категорију М52.  

3)  Број штампарских табака одређује се на основу повољнијег броја штампарских табака 

целог годишта часописа у односу на претходне две године;  

4) За часописе који излазе са шест бројева годишње, износ се увећава за 15%, а за оне који 

излазе са преко шест бројева годишње износ се увећава за 25%; 

5) Као стимулација за развој часописа који су прихваћени за реферисање у WoS, односно 

ISI цитатним индексима, одобрава се увећање износа за 40%, а за часописе прве 

категорије библиометријске анализе за 25%; 

6) Максимални износ средстава за суфинансирање издавања научних часописа одређује 

се: 

- за категорију М23 у односу на 90 штампарских табака; 

- за категорију М24 у односу на 75 штампарских табака; 

- за категорију М51 у односу на 55 штампарских табака; 

- за категорију М52 у односу на 40 штампарских табака. 

7) Минималан износ средстава за часописе категорије М23 одређује се у односу на 30 

штампарских табака, за категорију М24 у односу на 25 штампарских табака, за категорију 

М51 у односу на 20 штампарских табака, а за категорију М52 у односу на 20 штампарских 

табака. 

Часописима који нису започели са издавањем предвиђених бројева до првог 

квартала у години у којој је конкурс Министарства расписан, буџетска средства се не 

одобравају. 

 

Члан 10. 

 

 Уз захтев за суфинансирање издавања целог годишта научног часописа, 

подноси се следећа документација: 

1) пријава овлашћене организације за учешће по јавном позиву; 

2) попуњен упитник (на обрасцу објављеном на web-порталу Министарства), потписан и 

оверен од стране лица овлашћеног за заступање издавача који се пријављује по јавном 

позиву; 

3) последњи објављен број научног часописа; 

4) предрачун трошкова штампарије за све бројеве у години за коју се конкурише; 

5) списак рецензената чланака у научном часопису. 
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     Члан 11. 

 

 Уз документацију из члана 10. овог акта доставља се и: 

 1)  Писана сагласност првог издавача - уколико захтев подноси суиздавач; 

 2) Писани документ о сарадњи са акредитованом научноистраживачком 

организацијом - уколико захтев подноси организација из области издаваштва; 

 3) Извештај (на обрасцу објављеном на web-порталу Министарства) о 

наменском трошењу уплаћених средстава Министарства, са приложеним рачунима 

штампарије, припреме за штампу, евентуалног превођења и трошкова електронског 

уређивања часописа, као и рачун о плаћеним трошковима поштарине - уколико захтев 

подноси издавач коме су у претходној години одобрена средства Министарства за 

суфинансирање издавања научног часописа:  

 Неће се узети у разматрање захтев издавача који није оправдао наменско 

трошење буџетских средстава које му је Министарство уплатило у претходној години, а у 

случају да није утрошио цео уплаћен износ, износ одобрен у текућој години исплатиће се 

умањен за износ неутрошених средстава из предходне године. 

                                             

I.б Суфинансирање издавање монографија у Републици Србији 

 

Члан 12. 

 

 Министарство суфинансира издавање монографија које испуњавају следеће 

услове: 

1) да је монографија која има најмање две позитивне рецензије еминентних научних 

радника из одговарајуће области (са истакнутим аргументима о доприносу дела науци и 

технолошком развоју); 

2) да је настала у оквиру пројекта научних истраживања финансираних по програмима 

Министарства не старијих од 4 година у односу на текућу годину у којој се конкурише; 

3) да се први пут објављује; 

4) да је усвојена од надлежног органа издавача; 

5) да због обима не може да буде објављена у часопису или зборнику радова; 

6) да је у потпуности припремљена за издавање; 

7) да није: уџбеничког карактера, превод већ објављеног дела или зборник са научног 

скупа. 

 

          Члан 13. 

 

 Висину средстава за суфинансирање издавања монографија по овом акту 

Министарство утврђује зависно од: 

1. Вредности референтне обрачунске јединице коју Министарство утврђује на 

почетку буџетске године (као износ на име цене коштања једног штампарског табака, 

односно 16 страница текста, у црно– белој техници). Цена штампарског табака у колору је 

за 100% увећана вредност утврђене референтне обрачунске јединице. Максималан износ 

буџетских средстава за суфинансирање издавања публикације по овом акту одређује се у 

односу на 40 штампарских табака у црно белој техници; 

2. Обима публикације, тако што се за обим преко 30 штампарских табака одобрава 

износ за 10% већи од износа обрачунатог према броју штампарских табака;  

3. Тиража публикације, тако што се за  тираж од преко 500 примерака одобрава 

износ за 20% већи од износа обрачунатог према броју штампарских табака. 

 

 

 

 

Члан 14. 
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 Уз захтев за суфинансирање издавања монографија по овом акту подноси се 

следећа документација: 

1) пријава овлашћене организације за учешће по јавном позиву; 

2) попуњен упитник (на обрасцу објављеном на web-порталу Министарства), потписан и 

оверен од стране лица овлашћеног за заступање издавача који се пријављује по јавном 

позиву;  

3) две рецензије у целовитом тексту и кроз попуњавање обрасца (објављено на web-

порталу Министарства);  

4) одлука надлежног органа организације из члана 5. овог акта о прихватању издавања 

монографије;  

5) предрачун штампарских трошкова према захтеву у упитнику из тачке 2) овог става.  

 

Члан 15. 

 

Уз документацију из члана 14. овог акта, организације из области издаваштва 

достављају и писани документ о сарадњи са акредитованом научноистраживачком 

организацијом, решење о упису у регистар код надлежног органа, ПИБ и матични број и 

картон депонованих потписа. 

Издавач коме Министарство одобри и уплати средства за суфинансирање 

монографије, дужан је да у року од годину дана од дана пријема средстава, Министарству 

достави: извештај о њиховом наменском трошењу, најмање један примерак објављеног 

дела, рачун-отпремницу штампарије и припреме за штампу, рачуне за трошкове коректуре 

и лектуре, доказ за евентуално обављање јавне набавке, као и рачун за превођење, уколико 

је обављено. Образац за подношење извештаја постављен је на web-порталу 

Министарства.  

У односу на издавача који не поступи у складу са обавезом из става 2. овог члана, 

односно код кога се утврди ненаменско трошење уплаћених средстава, Министарство ће 

покренути поступак за повраћај примљених средстава, а захтеве тог издавача по новом 

јавном позиву неће узети у разматрање. 

 

II. Суфинансирање одржавања научних скупова у Републици Србији 

 

Члан 16. 

 

Организација из члана 5. овог акта (у даљем тексту: Организатор скупа), у року и 

на начин како утврди Министарство у јавном позиву, Министарству доставља преглед 

одржавања планираних научних скупова у односној буџетској години и прилаже одлуку 

одговарајућег органа о утврђеним приоритетима.  

На основу анализе приспелих планова са прилозима по јавном позиву из става 1. 

овог члана, Министарство сачињава списак пријављених научних скупова чије одржавање 

у односној буџетској години је приоритетно. Укључивање у суфинансирање накнадно 

пријављеног научног скупа Министарство може да одобри само изузетно, на основу 

образложеног захтева Организатора скупа. 

 

Члан 17. 

 

Суфинансирање научног скупа се одобрава под условима: 

1) Да је научно/наставно-научно веће, односно одговарајући стручни орган  Организатора 

скупа, донео одлуку о одржавању скупа;  

2) Да је тема научног скупа из области основне делатности рада односно истраживања 

Организатора скупа; 

3) Да научни скуп обухвата и презентацију/евалуацију резултата по програмима  

Министарства;  
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4) Да у раду скупа учествују истраживачи из више Oрганизација, или га заједнички 

организује више Организатора скупа;  

5) Да је програмски одбор научног скупа састављен од истакнутих научника у области на 

коју се односи тема научног скупа;  

6) Да је Организатор скупа обезбедио штампање и електронску верзију абстракта радова 

или радова у целини, пре или након одржаног научног скупа. 

Предност при одобравању средстава Министарства има научни скуп: 

- чија је тема у складу  са приоритетима утврђеним Стратегијом, односно 

- који заједно организује већи број регистрованих научноистраживачких организација. 

Министарство суфинансира одржавање највише два научна скупа годишње истог 

Организатора скупа, а изузетно и више, ако утврди да је њихово одржавање од 

приоритетног значаја за остваривање циљева Стратегије научног и технолошког развоја 

Републике Србије за период од 2010. до 2015. године („Службени гласник РС”, бр. 13/10).  

Министарство може одобрити средства суорганизатору научног скупа, уколико 

има сагласност Организатора скупа. 

 

Члан 18. 

 

Уз документацију достављену уз преглед из члана 16. овог акта, Организатор скупа 

благовремено, а најкасније три месеца пре почетка одржавања научног скупа, доставља 

Министарству комплетну, односно недостајућу документацију која садржи: 

1)   Потписан и оверен Захтев Организатора скупа; 

2) Попуњен, потписан и оверен упитник/образац (објављен на web-порталу 

Министарства); 

3)  Потписан и оверен извод из записника или одлуку научног/наставно-научног 

већа, односно одговарајућег органа Организатора скупа о одржавању научног скупа; 

4)   Предрачун трошкова припреме и одржавања научног скупа;  

5)   Програм научног скупа са тематском конкретизацијом; 

6) Имена и редовне функције чланова програмског одбора научног скупа, са 

податком о њиховом актуелном научноистраживачком ангажовању.   

 

Члан 19. 

 

 Министарство суфинансира део материјалних трошкова научног скупа који се 

односе на:  

1) Трошкове штампања позива и програма;  

2) Трошкове умножавања реферата, кореферата, саопштења и других прилога;  

3) Трошкове обезбеђивања простора за рад научног скупа;  

4) Трошкове пратећих услуга (симултаног превођења и сл.);  

5) Трошкове објављивања радова са научног скупа у зборнику радова/зборнику апстраката 

или часопису и сл.  

Када из писаног образложеног захтева Организатора скупа произилази као 

неспорно и основано увећање укупних трошкова предвиђених предрачуном за одржавање 

научног скупа и издавање материјала, Министарство може да одобри суфинансирање дела 

увећаних трошкова. 

           

Члан  20. 

 

Министарство одобрава суфинансирање научног скупа посебном одлуком, а у 

висини која зависи од: 

1)  Карактера и врсте научног скупа (члан 13. ст. 1. Програма); 

2) Карактера и научне компетентности Организатора скупа и других учесника научног 

скупа; 

3) Теме и програма научног скупа; 
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4) Укупног броја учесника научног скупа из земље и иностранства; 

5) Броја учесника научног скупа са радом; 

6) Временског трајања, интервала одржавања, као и начина рада научног скупа (пленарно, 

у сесијама итд); 

7) Језик/а на коме/јима се одвија рад научног скупа и на ком/јима се штампа зборник. 

 

Члан 21. 

 

На основу одлуке из члана 20. овог акта, Министарство закључује уговор којим 

регулише међусобна права и обавезе са Организатором научног скупа чије одржавање се 

финансира у складу са овим актом, а нарочито обавезе Организатора скупа: 

1) да наменски користи примљена средства Министарствa; 

2) да благовремено писаним путем информише Министарство о свим променама од 

значаја за одржавање научног скупа, а нарочито: тема, време и место одржавања, број 

учесника, промена карактера и/или врсте и сл., а да у случају отказа одржавања научног 

скупа или неутрошка примљених буџетских средстава из другог разлога, изврши њихов 

повраћај у складу са писаним налогом Министарства; 

3) да одмах по окончању, а најкасније у року од шездесет дана од одржавања 

научног скупа, Министарству поднесе писани извештај кога чине: 

а) Попуњен, потписан и оверен образац извештаја (постављен на web-порталу 

Министарства); 

б) Финансијски извештај са подацима о обезбеђеним и утрошеним средствима и 

спонзорима научног скупа (као и фотокопије рачуна);  

в) Електронска верзија абстракта радова или радова у целини;  

г) Зборник радова са одржаног научног скупа (штампаних у изводу и/или у 

целини).  

Уколико Организатор скупа не поднесе, или поднесе неблаговремен, непотпун или 

неверодостојан извештај из тачке 3) овог члана, захтеви тог Организатора скупа за 

суфинансирање Програма неће се узимати у разматрање по наредна два јавна позива, а 

Министарство ће покренути судски поступак за повраћај ненаменски утрошених 

буџетских средстава.  

 

 III. Суфинансирање колективних чланарина у међународним научним 

удружењима/организацијама 

 

Члан  22. 

 

 Јавни позив за подношење захтева за суфинансирање колективне чланарине у 

међународним научним удружењима/организацијама објављује се најкасније до 31. 

јануара текуће године. 

 

Члан 23. 

 

 Министарство суфинансира износе колективне чланарине у међународним 

научним удружењима/организацијама под следећим условима: 

1) да је чланство Организације из члан 5. овог акта у међународном научном 

удружењу/организацији верификовано, односно да Организација верификује да је у 

питању колективна чланарина у међународном научном удружењу/организацији; 

2) да је одлуку о приступању међународном научном удружењу/организацији 

усвојило научно/наставно-научно веће или одговарајући стручни орган Организације. 

Министарство суфинансира колективну годишњу чланарину у једном 

међународном научном удружењу/организацији, а изузетно може одобрити за два, ако 

образложење захтева потврди изузетан значај односног научног удружења.  
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Члан 24. 

 

Уз пријаву на Јавни позив подноси се: 

1. Попуњен образац захтева са упитником (са сајта Министарства), потписан и оверен од 

стране лица овлашћеног за заступање подносиоца/лаца захтева за суфинансирање;  

2. Одлука о приступању и чланству у међународном научном удружењу/организацији коју 

је усвојило научно/наставно-научно веће, односно одговарајући орган Организације; 

3. Оригинал/оверена копија документа о износу чланарине у међународном научном  

удружењу/организацији за текућу годину, као и оверена копија потврде о претходно 

уплаћеној чланарини (у случају продужавања чланства); 

4. Доказ о упису Организације у јавни регистар; 

5. Потписана и оверена изјава подносиоца/лаца захтева за суфинансирање, да тражени 

износ чланарине није обезбеђен/намирен из (других) буџетских средстава. 

Средства за финансирање Програмске активности накнада износа колективне 

чланарине у међународним научним удружењима/организацијама обезбеђују се у буџету 

Републике Србије, а уколико њихово наменско трошење није оправдано, или се повреде 

други услови из Јавног позива Министарство предузима мере којима отклања последице 

таквог поступања. Уколико је одобрено суфинансирање у односу на већ уплаћен износ 

чланарине, Министарство рефундира средства на основу поднете документације о 

извршеној уплати. 

 

Праћење реализације финансираних Програмских активности 

 

Члан 25. 

 

 Министарство може од Издавача/односно Организартора скупа/научно-стручног 

друштва захтевати доставу и допунских података, ако су они од значаја за одлучивање по 

објављеном јавном позиву, у складу са расписаним конкурсом. 

Министарство врши надзор над наменским коришћењем одобрених буџетских 

средстава и привремено обуставља исплату, односно захтева повраћај уплаћених 

средстава ако утврди њихово ненаменско коришћење, или повреду услова из Јавног 

позива по било ком основу. 

Члан 26. 

 

Организација којој је одобрено суфинансирање Програмских активности у складу 

са овим актом у обавези је да у публикацији (часопису, монографији или зборнику са 

скупа), или другом видном месту и на одговарајући начин наведе подршку Министарства.  

 

Члан 27. 

 

Даном ступања на снагу овог акта, престаје да важи Акт о критеријумима за 

учешће у финансирњу издавања научних часописа и часописа за популаризацију науке за 

2011. годину, број 451-03-544/2011-14/1 од 14.04.2011. године, Општи услови и посебни 

критеријуми за суфинансирње издавања монографских и других научних дела по другом 

јавном позиву за 2011. годину, број 451-03-1157/2011-14/1 од 20.05.2011. године и Услови 

за суфинансирање научних скупова у земљи број 451-03-02439/2010-02 од 24.11.2010. 

године. 

Члан 28. 

 

Овај акт ступа на снагу даном доношења, а примењеје се на финансирање 

Програма почев од 1. јануара 2012. године. 

 

Број: 451-03-3906/2011-14 

У Београду, 22. новембра 2011. годинe.     


