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КРИТЕРИЈУМИ 

НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ СЕ ОДЛУЧИВАТИ О ПРИСТИГЛИМ ПРИЈАВАМА ЗА 

СУФИНАНСИРАЊЕ КОЛЕКТИВНИХ ЧЛАНАРИНЕ У МЕЂУНАРОДНИМ 

НАУЧНИМ УДРУЖЕЊИМА /ОРГАНИЗАЦИЈАМА У 2018. ГОДИНИ 

 

Министарство просветe, науке и технолошког развоја (у даљем тексту: 

Министарство) учествује у суфинансирању колективних чланарина у међународним 

научним удружењима/организацијама за 2017. годину, под условима да захтев подноси 

организација из члана 104. ст. 1. и 3. Закона о научноистраживачкој делатности – 

Организација, и то: 

1) научноистраживачка организација уписана у Регистар научноистраживачких 

организација; 

2) истраживачко-развојни центар и иновациони центар уписан у Регистар 

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

3) научно-стручно друштво: 

- које је добровољна и невладина недобитна организација основана на неодређено 

време и  уписана у одговарајући јавни регистар у Републици Србији;  

- које 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 природно-математичкој, техничко-технолошкој, 

биотехничкој, медицинској или друштвено-хуманистичкој научној области; 

   - које је члан савеза или сарађује са сродним научно-стручним друштвима у 

земљи/иностранству. 

 Министарство суфинансира износе колективне чланарине у међународним научним 

удружењима/организацијама под следећим условима: 

1) да је чланство Организације 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 

донело научно/наставно-научно веће или одговарајући стручни орган Организације ако је 

у питању  организација  која нема обавезу формирања научног/наставно-научног већа. 

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.  

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 донело научно/наставно-научно веће, односно одговарајући 

стручни орган Организације, ако је у питању  организација  која нема обавезу формирања 

научног/наставно-научног већа. 

3.Копија документа о чланству у међународном научном  удружењу/организацији; 

4.Копија документа о износу чланарине у међународном научном  

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

чланарини (у случају продужавања чланства) и изјава Организације да су копије 

наведених докуменaта веродостојни докази са снагом оригиналних докумената; 

5. 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 
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организација код којих се за број буџетског рачуна  користи електронска база о пројектном 

финансирању НИО; 

6. Копија оснивачког акта, или другог документа из кога произилази да су циљеви 

Организације која је научно-стручно друштво одређени тако да су у вези са остваривањем, 

усавршавањем или подстицањем научно-стручног рада у научним областима утврђеним 

прописима о научноистраживачкој делатности, као и решење о упису у регистар код 

надлежног органа са ПИБ и матичним бројем;   

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

тражени износ чланарине није обезбеђен/намирен из других средстава, рачунајући и 

буџетска средстава. 

Организације које се учлањују по први пут у међународна научна 

удружења/организације, потребно је да доставе доказ да је прихваћено њихово чланство од 

стране међународног научног удружења/организације уколико се уплати чланарина, 

односно да је уплата чланарине услов за учлањење. 

 Посебном одлуком,  у складу са ликвидним могућностима буџета Републике 

Србије – раздео Министарства, утврдиће се висина учешћа Министарства у финансирању 

колективних чланарина.  

Уколико је уплаћен износ чланарине, Министарство рефундира средства на основу 

поднете документације о извршеној уплати чланарине међународном удружењу. 

Извештај о наменском трошењу примљених буџетских средстава доставља се  

Министарству најкасније у року од 30 дана по пријему уплате. 

 Образац за пријаву на Јавни позив као и критеријуми за суфинансирање колективне 

чланарине у међународним научним удружењима/организацијама и процедуром 

конкурисања,  може се преузети са сајта Министарства.  

Детаљније информације се могу наћи  на сајту Министарства: www.mpn.gov.rs. 

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

29.01.2018. године.  

Пријаве се подносе Министарству просвете, науке и технолошког развоја са 

назнаком: „за суфинансирање колективних чланарина ”, 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: Љиљана Јањић Накић, тел 011/2642-

654, e-mail: ljiljana.janjic@mpn.gov.rs 

 

Број: 451-03-2964/2017-14 

У Београду, 11.12.2017.  године  
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