На основу чл. 27 и 105. Закона о научноистраживачкој делатности („Службени гласник
Републике Србије”, бр. 110/05, 50/06–испр. 18/10 и 112/15), министар просвете, науке и
технолошког развоја доноси
АКТ О ФИНАНСИРАЊУ
ПРОГРАМА НАБАВКЕ НАУЧНЕ И СТРУЧНЕ ЛИТЕРАТУРЕ ИЗ ИНОСТРАНСТВА И
ПРИСТУПА ЕЛЕКТРОНСКИМ НАУЧНИМ И СТРУЧНИМ БАЗАМА ПОДАТАКА
ЗА ПЕРИОД 2016-2020. ГОДИНЕ
Члан 1.
Овим актом се уређује финансирање Програма набавке научне и стручне литературе из
иностранства и приступа електронским научним и стручним базама података за период 20162020. године број 451-03-14/2016-14 од 11.01.2016. године (у даљем тексту: Програм).
Члан 2.
Програм финансира министарство надлежно за научноистраживачку делатност (у даљем
тексту: Министарство), а учешће у финансирању могу да узму и други органи и организације, у
складу са Законом.
Члан 3.
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 да се финансирање Програмских активности из члана 4. став 1.
Програма врши у складу са Законом, те да се ради реализације тих активности дају неповратна
буџетска средства, осим ако посебним уговором није друкчије одређено.
Члан 4.
Обим и начин финансирања Програма у односној буџетској години уређују се посебном
одлуком Министартва.
Одлуком из става 1. овог члана уређују се поступак и начин одлучивања у складу са
објављеним јавним позивом, имајући у виду, с једне стране расположива буџетска средства –
раздео Министарства, а с друге стране потребе истраживача/корисника.
Члан 5.
Финансирање набавке научне и стручне литературе из иностранства и приступa
научним и стручним електронским базама података, као и едукација за њихово ефикасно
коришћење, врши се са циљем обезбеђивања:
- континуиране набавке свих извора научних информација како је то вршено у претходној
деценији, а на основу параметара њихове коришћености и квалитета: по броју приступа, броју
преузетих чланака у претходних годину дана, броју радова објављених од стране аутора из
Републике Србије у часписима одређеног издавача, као и броју часописа са импакт фактором
који објављује одређени издвач.
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- укључивања у финансирање нових извора научних информација, при чему се предност даје
изворима који задовољавају већи број корисника, а у складу са стратешким циљевима научног
и технолошког развоја Републике Србије за период од 2016. до 2020. године.
Финансирање едукације за ефикасно коришћење свих база податка, односи се на
стипендисте докторских студија, укључене на пројекте Министарства, ради усавршавања
младих истраживача у њиховом коришћењу.
Финансирање доделе Digital Object Identifier - DOI бројева чланцима у научним
часописима који излазе у Републици Србији, а који су укључени у међународни систем
доступности и размене информација (CrossRef), одобрава се у циљу одржавања и унапређења
успостављеног сервиса DOISerbia, а који обухвата часописе који су на предлог Министарства,
постали део сервиса и на тај начин постали саставни део међународног система размене
научних информација. У периоду важења овог Акта, финансираће се додела DOI бројева
чланцима искључиво научним часописима који су већ укључени у овај систем посредством
Министарства.
Финансирање израде, одржавањa и публиковањa библиометријског извештаја о
часописима одобрава се за потребе категоризације и рангирања часописа који излазе у
Републици Србији.
Члан 6.
Одлука из члана 4. овог акта нарочито садржи:
6.1. У односу на Прогармске активности из члана 4. тачке 4.1. и 4.2. Програма:
1) Одређење предмета набавке у оквиру сваке од Програмских активности које се финансирају
у буџетској години, почев од 2016. године;
2) Поступак и начин избора организације која испуњава услове из члана 5. Програма, у складу
са објављеним критеријумима по јавном позиву за текућу годину, а имајући у виду, с једне
стране расположива буџетска средства – раздео Министарства, а са друге стране потребе
истраживача/корисника.
6.2. У односу на Програмске активности из члана 4. тачка 4.3. Програма:
1) Одређење предмета програмске активности која се финансира у буџетској години, почев од
2016. године;
2) Поступак и начин избора организације која испуњава услове из члана 5. Програма, у складу
са објављеним критеријумима по јавном позиву за текућу годину, а имајући у виду
расположива буџетска средства – раздео Министарства.
Поред података из става 1. овог члана, одлука Министра садржи и друге елементе од
значаја за финансирање Програма у односној буџетској години.
Министарство може од организација из члана 5. Програма захтевати доставу и
допунских података, ако су они од значаја за одлучивање по објављеном јавном позиву, у
складу са расписаним конкурсом.
Члан 7.
Начин, услови и поступци за ефикасно и економично обезбеђивање набавке стране
научне литературе и приступа електронским научним и стручним базама података, као и
вршење других активности којима се Програм реализује у односној буџетској години, уређују
се уговором који се закључује у складу са одлуком из члана 4. овог акта, а под условима:
7.1. Да се набавке које се финансирају уговором реализују у складу са прописима о
јавним набавкама, у односу на чију примену се уважава околност да су предмет набавке услуге
истраживања и развоја, а да резултате тих истраживања наручилац не користи искључиво за
своје потребе у обављању својих делатности;
7.2. Да се одмах, а најкасније у року од пет дана од дана потписивања уговора са
Министарством, организација изабрана по јавном позиву, предузме нужне активности везане за
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покретање и спровођење процедуре јавних набавки, односно да се у року од три дана од дана
пријема профактуре испоручиоца покрене поступак конверзије примљених средстава у
одговарајућу валуту плаћања ради реализације набавке;
7.3. Да се одговарајућа веб - страница организације уредно ажурира са свим релевантним
подацима који се односе на уговорене публикације, са изричитом и видљивом назнаком да цео
систем координиране набавке Министарство финансира у целини, односно у претежном;
7.4. Да се обука и едукација стипендиста докторских академских студија, укључених на
пројекте Министарства, за коришћење база података, спроведе на начин и у роковима који су у
складу са уговором;
7.5. Да се додела DOI бројева одвија према утврђеној динамици, и то непосредно након
достављања нових свезака часописа;
7.6. Да се коначан годишњи извештај о извршеним обавезама из уговора достави
Министарству најкасније до 31. јануара текуће године за претходну годину, уз који се прилаже
копија финансијске и друге документације, из које произилази начин коришћења средстава која
је Министарство уплаћивало на основу уговора. Да према указаној потреби, на писмени захтев
Министарства, достави извештај, у наложеној форми, садржини и року.
7.7. Да питање евентуалних преплата уговорне стране споразумно решавају;
7.8. Да је уређено питање решавања спорова и раскида уговора.
Уговором из овог члана утврђује се и:
а) Износ средстава за оправдане и нужне трошкове који су везани за администрирање поступка
реализације набавки добара и извршења услуга, као и набавке недостајуће опреме за њихово
ефикасно спровођење од стране организације из члана 5. Програма. Средстава за ове намене
утврђују се у висини до 3 % вредности набавке;
б) Износ средстава која се могу исплатити по основу евентуалног пораста званичне вредности
иностране валуте у којој је плаћање у иностранству извршено, а према курсу који важи у
тренутку плаћања по добијеној иностраној профактури. Исплата се врши на основу писаног
образложеног захтева организације из члана 5. Програма.
Члан 8.
Начин, услови и поступци за ефикасно и економично обезбеђивање израдe годишње
библиометријскe анализe, као и вршење других активности којима се Програм реализује у
односној буџетској години, уређују се уговором који се закључује у складу са одлуком из члана
5. став 4. овог акта, а под условима:
8.1. Да се израда годишње библиометријске анализе финансира и реализује према условима
јавног позива;
8.2. Да се одговарајућа веб - страница уредно ажурира са свим релевантним подацима који се
односе на уговорене активности, са изричитом и видљивом назнаком да израду, одржавање и
публиковање библиометријског извештаја, финансира Министарство;
8.3. Да се годишњи библиометријски извештаји у веб апликацији, као и извештај о прегледу и
стању извршених услуга са набројаним активностима у оквиру тих услуга, Министарству
достави према условима и роковима предвиђеним уговором;
8.4. Да је утврђен начин обезбеђивања доступности и коришћења података које по Програму
финансира Министарство као њихов власник;
8.5. Да је уређено питање решавања спорова и раскида уговора.
Члан 9.
Електронске публикације (базе података и електронски часописи) су власништво
организације која врши набавку у односној буџетској години, односно библиотеке које
сервисира електронске базе.
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Подаци настали реализацијом и финансирањем Програмских активности из члана 4.
тачка 4.3. Програма, власништво су Министарства.
Члан 10.
Министарство прати реализацију Програма у свакој буџетској години, тако што
контролише наменско трошење средстава уплаћених за суфинансирање Програма прегледом
извешатаја, у складу са закљученим уговорима.
Члан 11.
Даном ступања на снагу овог акта, престаје да важи Акт о финансирању програма
набавке научне и стручне литературе из иностранства и приступа електронским научним и
стручним базама података за период 2012-2015. године, број 451-03-3905/2011-14 од 22.11.2011.
године.
Члан 12.
Овај акт ступа на снагу даном доношења, а примењује се на Програмске активности почев
од јануара 2016. године.
Број: 451-03-12/2016-14
У Београду, 11.01.2016. године
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