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КРИТЕРИЈУМИ НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ СЕ ОДЛУЧИВАТИ О 

ПРИСТИГЛИМ ПРИЈАВАМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ 

ИЗДАВАЊА  МОНОГРАФИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ПО ЈАВНОМ 

ПОЗИВУ У 2017. ГОДИНИ 
 

 Право да учествују у средствима Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја (у даљем тексту: Министарство), намењеним суфинансирaњу 

издавања монографија у Републици Србији, имају следеће организације из члана 

104. ст. 1 и 3. Закона и члана 6. и 7. Програма и то: 

   - научноистраживачке организације које су уписане у Регистар 

научноистраживачких организација; 

-   истраживачко-развојни центри и иновациони центри који су уписани у 

Регистар иновационе делатности, у складу са законом којим се уређује иновациона 

делатност; 

- издавачке организације у сарадњи са научноистраживачким 

организацијама које су уписане у Регистар научноистраживачких организација; 

-     научна и научно-стручна друштва. 

 

Реализацију Програмске активности издавања монографија, 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. 

 У случају да се одлучује о захтеву организације која је поднела захтев за 

суфинансирање издавања више од једне монографије по овом Јавном позиву у 

текућој буџетској години, суфинансирање се одобрава у складу са ликвидним 

могућностима буџета, а уважавајући одлуку научно/наставно-научног већа, 

односно одговарајућег стручног органа о утврђеним приоритетима. 

 

          Висина и критеријуми суфинансирања издавања  монографија у Републици 

Србији одређују се посебном одлуком Министарства у складу са ликвидним 

могућностима буџета.  
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           Уз захтев за суфинансирање издавања монографија 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)  три рецензије у целовитом тексту и кроз попуњавање обрасца (објављено на 

web-порталу Министарства);  

4)  потписан и оверен извод из записника или одлука научног/наставно-научног 

већа, односно одговарајућег органа oрганизације о прихватању издавања 

монографије (са утврђеним приоритетима уколико организација подноси више од 

једног захтева); 

5)   предрачун штампарских трошкова; 

6)  потписана и оверена изјава да тражена средства која одобри Министарство, нису 

обезбеђена из других средстава, укључујући и буџетска средства. 

7)  доказ да је подносилац захтева у складу са чланом 9. Закона о буџетском 

систему уписан у Регистар корисника јавних средстава, са ознаком типа КЈС и 

бројем подрачуна/рачуна који корисник има отворен у Трезору Републике Србије 

за пренос средстава из буџета са картоном депонованих потписа, осим 

научноистраживачких организација код којих се за број буџетског рачуна  користи 

електронска база о пројектном финансирању НИО. 

 

Организације из области издаваштва достављају и писани документ о 

сарадњи са акредитованом научноистраживачком организацијом, решење о упису у 

регистар код надлежног органа са ПИБ и матичним бројем.  

   Научна и научно-стручна друштва достављају и решење о упису у регистар 

код надлежног органа са ПИБ и матичним бројем, као и копију акта из ког 

произилазе циљеви оснивања и област деловања. 

    

ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЗНАЧАЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА 

 

Oрганизација, којој је у поступку по конкурсу одобрено остваривање ове 

Програмске активности, закључује са Министарством уговор којим се уређују 

међусобна права и обавезе. 

Организација којој Министарство одобри и уплати средства за 

суфинансирање монографије, дужна 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 о спроведеном 

поступку јавне набавке, као и рачун за превођење, уколико је обављено. По свим 

приложеним доказима (рачуни, уговори и др.) потребно је доставити и доказе о 

плаћању по основу истих (изводе o исплатама са рачуна). Образац за подношење 

извештаја постављен је на web-порталу Министарства.  

У односу на издавача који не поступи у складу са уговорном обавезом, 

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. 

           Јавни позив је отворен 30 дана од дана објављивања, а последњи дан тог рока 

истиче 10.02.2017. године.  
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Пријаве се подносе Министарству просвете, науке и технолошког развоја са 

назнаком: „За суфинансирање издавања монографија”, препорученом поштом или 

непосредно преко писарнице Управе за заједничке послове републичких органа, 

Немањина 22-26, Београд. 

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати. 

 

Контакт особа за реализацију Јавног позива: Викторија Подбој, тел 011/363-

1908. 

 

Евиденциони број: 451-03-2643/2016-14 

Датум: 06.01.2017. године  

 

 

 

         

 

 

 

                                                                             


