На основу чл. 10. став 3, 27. и 104. став 3. Закона о научноистраживачкој
делатности („Службени гласник Републике Србије”, бр. 110/05, 50/06испр.,18/10 и 112/15), министар просвете, науке и технолошког развоја утврђује
ПРОГРАМ ИЗДАВАЊА НАУЧНИХ ПУБЛИКАЦИЈА И ОДРЖАВАЊА
НАУЧНИХ СКУПОВА ЗА ПЕРИОД 2016-2020. ГОДИНЕ
Члан 1.
Овим актом се утврђује програм од општег интереса за Републику из члана
10. став 2. тачка 14) Закона о научноистраживачкој делатности ("Службени
гласник Републике Србије", број 110/05, 50/06-испр.,18/10 и 112/15 – у даљем
тексту: Закон).
Програм издавања научних публикација и одржавања научних скупова из
става 1. овог члана утврђује се за период 2016-2020. године (у даљем тексту:
Програм).
Члан 2.
Програм реализује и финансира министарство надлежно за
научноистраживачку делатност (у даљем тексту: Министарство).
У реализацију и финансирање Програма могу да се укључе и други органи
и организације, у складу са Законом.
Члан 3.
Општи циљ Програма јесте обезбеђивање презентације резултата
научноистраживачке делатности која се обезбеђује реализацијом истраживања
по другим програмима од општег интереса из члана 10. Закона, првенствено
кроз објављивање резултата тих истраживања у домаћим научним часописима,
монографијама као и излагањима на научним скуповима у земљи, и укључивање
научно-стручних друштава из Републике Србије у међународнa научна
удружења/организације, чиме се доприноси проширивању општег фонда знања
и повећању употребљивости добијених научноистраживачких резултата у свим
научним областима, те њихова примена у образовним, производним и
технолошким процесима, а у складу са стратешким циљевима развоја науке и
технологије у Републици Србији, утврђених Стратегијом научног и
технолошког развоја Републике Србије за период од 2016. до 2020. године (у
даљем тексту: Стратегија).
Члан 4.
Министарство обезбеђује реализацију следећих Програмских активности:
4.1. Издавање научних публикација у Републици Србији, и то:
а) Издавање научних часописа у Републици Србији.
б) Издавање монографија у Републици Србији.
4.2. Одржавање научних скупова у Републици Србији.
4.3. Колективне чланарине у међународним научним удружењима/
организацијама.
Члан 5.
За остваривање Програма у односној буџетској години, Министарство
расписује конкурс којим се утврђују: рок за подношење пријаве, услови и време
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за остваривање Програмске активности, као и друга питања од значаја за
спровођење конкурса.
На основу расписаног конкурса, Министарство објављује јавни позив
једанпут у току године, а за пријаву издавања научних монографија два пута
годишње.
Члан 6.
Право да учествују у реализацији Програма имају организације из члана
104. ст. 1 и 3. Закона (у даљем тексту: Организација), и то:
6.1. научноистраживачке организације које су уписане у Регистар
научноистраживачких организација;
6.2. истраживачко-развојни центри и иновациони центри који су уписани
у Регистар иновационе делатности, у складу са законом којим се уређује
иновациона делатност;
6.3. издавачке организације у сарадњи са научноистраживачким
организацијама које су уписане у Регистар научноистраживачких организација;
6.4. научно-стручна друштва.
Члан 7.
Научно-стручно друштво у смислу овог Програма је добровољна и
невладина недобитна организација заснована на слободи удруживања више
физичких или правних лица, која је основана и организована ради остваривања
и унапређења одређеног заједничког или општег циља и интереса у одређеној
научној области, којa испуњава следеће услове:
7.1. основана је на неодређено време и организована у складу са законом;
7.2. уписана је у одговарајући јавни регистар у Републици Србији;
7.3. има усвојени оснивачки акт у коме су област остваривања циљева и
циљеви ради којих је основана одређени тако да су у вези са остваривањем,
усавршавањем или подстицањем научно-стручног рада у одређеној/ним
научним областима;
7.4. има искуства и/или обезбеђене капацитете за успешно организовање
научних и стручних састанака, конгреса, семинара, предавања и течајева,
односно издавања научних публикација;
7.5. активност организовања научног скупа, односно издавања научне
публикације остварује у складу са законом, статутом и другим општим актима.
Научним областима из става 1. овог члана сматрају се научне области
утврђене прописима о научноистраживачкој делатности.
На научно-стручна друштва из става 1. овог члана која немају статус
правног лица, сходно се примењују правна правила о грађанском ортаклуку, у
складу са законом.
Члан 8.
Друштва/удружења/савези/организације који су регистровани за
остваривање циљева у области културе, уметности, васпитања и образовања,
не сматрају се научно-стручним друштвима у смислу овог Програма.
I. Издавање научних публикација у Републици Србији
Члан 9.
Реализацију Програмске активности издавања научних публикација у
Републици Србији Министарство обезбеђује када Организација из члана 6. овог
акта издаје научну публикацију која је:
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1. периодична серијска публикација која има ISSN, која излази редовно и
издаје се у папирном и/или електронском облику (у даљем тексту: научни
часопис);
2. научна монографија која има ISBN број (међународни стандардни број) у
оквиру каталошког записа CIP који израђује Народна библиотека Србије,
односно Матица српска (у даљем тексту: монографија).
Научне области у смислу овог Програма су научне области утврђене
прописима о научноистраживачкој делатности.
I.а Издавање научних часописа у Републици Србији
Члан 10.
Министарство ће подржати издавање научног часописа у Републици
Србији који испуњава услове предвиђене Правилником о категоризацији и
рангирању научних часописа.
I.б Издавање монографија у Републици Србији
Члан 11.
Реализацију Програмске активности издавање монографија у Републици
Србији, које имају ISBN број (међународни стандардни број) у оквиру
каталошког записа CIP који израђује Народна библиотека Србије, односно
Матица српска, а која је по правилу несеријска или научна публикација која се
издаје у одређеном броју томова, која научним методолошким поступком
обрађује одређену издвојену тему из једне научне области, Министарство ће
подржати под условима да се издаје монографија која:
1) има рецензије три угледна истраживача из тематске области монографије (са
истакнутим аргументима о доприносу дела науци и технолошком развоју) од
којих је бар двоје угледних истраживача ван установе у којој је запослен аутор и
који имају иста или виша академска звања од аутора; у случају потребе за
додатним појашњењима, Министaрство може затражити и додатну рецензију;
2) 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) се први пут објављује;
4) је усвојена од надлежног органа издавача;
5) због обима не може да буде објављена у часопису или зборнику радова;
6) је у потпуности припремљена за издавање;
7) није уџбеничког карактера, није превод већ објављеног дела, нити зборник са
научног скупа.
II. Одржавање научних скупова у Републици Србији
Члан 12.
Програмску активност одржавања научних скупова у Републици Србији
Министарство обезбеђује кроз суфинансирање припреме и организације
програмски уређених скупова који се одржавају у односу на тему од значаја за
научноистраживачку делатност у Републици Србији, са одговарајућом
селекцијом и рецензијом радова који се саопштавају и/или публикују на
српском и/или једном од језика међународне научне комуникације у научној
области у оквиру кога се скуп одржава (у даљем тексту: научни скуп).
Члан 13.
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Научни скуп који се одржава у Републици Србији по карактеру може бити:
национални, национални са међународним учешћем или међународни (светски,
европски, регионални, остали), а по врсти: конгрес, конференција, симпозијум и
саветовање.
Организатор научног скупа може бити:
1.
научноистраживачка
организација
уписана
у
Регистар
научноистраживачких организација који води Министарство;
2.
истраживачко-развојни центар или иновациони центар који је уписан
у Регистар иновационе делатности, у складу са законом којим се уређује
иновациона делатност;
3.
научно-стручно друштво.
III. Колективне чланарине у међународним научним
удружењима/организацијама
Члан 14.
Програмску активност учешћа у раду међународних научних
удружења/организација Министарство омогућава финансирањем чланарине
Организацијама из члана 6. став 1, тачка 6.1., 6.2. и 6.4. овог Програма, у складу
са Законом и актом о финансирању.
Међународно научно удружење/организација у смислу овог Програма је
савез или асоцијација са седиштем у иностранству, основана и организована у
циљу остваривања и унапређења заједничког или општег циља и интереса у
одређеној научној области.
Међународни савез или асоцијација регистрована за остваривање циљева
и интереса у области културе, уметности, васпитања и/или образовања није
међународно научно удружење/организација у смислу овог Програма.
Праћење рализације Програма
Члан 15.
Министарство обезбеђује да се, уговором о уступању на трајно коришћење
Народној библиотеци Србије, научној јавности обезбеди доступност
публикацијама, часописима, монографијама и зборницима радова са научних
скупова који се објављују у вези са реализацијом Програма.
Члан 16.
Програм се финансира учешћем Министарства у делу трошкова
Програмских активности.
Министарство обезбеђује да се финансирање Програма врши у роковима
и на начин сагласно Закону, у складу са актом о финансирању који доноси
министар надлежан за научноистраживачку делатност.
Средства за финансирање Програма обезбеђују се у буџету Републике
Србије, у складу са годишњим финансијским плановима Министарства, зависно
од ликвидних могућности буџета Републике Србије-раздео Министарства.
Члан 17.
Даном ступања на снагу овог акта, престаје да важи Програм издавања
научних публикација и одржавања научних скупова за период 2012–2015.
године број 451-03-3902/2011-14 од 22.11.2011. године.
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Члан 18.
Овај Програм ступа на снагу даном доношења, а примењује се на
Програмске активности почев од јануара 2016. године.
Број: 451-03-11/2016-14
У Београду 11.01.2016. године
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