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КРИТЕРИЈУМИ  

НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ СЕ ОДЛУЧИВАТИ О ПРИСТИГЛИМ 

ПРИЈАВАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ НАУЧНЕ И СТРУЧНЕ 

ЛИТЕРАТУРЕ ИЗ ИНОСТРАНСТВА, ПРИСТУПА ЕЛЕКТРОНСКИМ 

НАУЧНИМ И СТРУЧНИМ БАЗАМА ПОДАТАКА, ЕДУКАЦИЈЕ ЗА 

ЊИХОВО ЕФИКАСНО КОРИШЋЕЊЕ И  ФИНАНСИРАЊЕ ДОДЕЛЕ 

DIGITAL OBJECT IDENTIFIER - DOI БРОЈЕВА ЗА 

  НАУЧНЕ ЧАСОПИСЕ КОЈИ ИЗЛАЗЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ, А КОЈИ 

СУ УКЉУЧЕНИ  У МЕЂУНАРОДНИ СИСТЕМ ДОСТУПНОСТИ И 

РАЗМЕНЕ ИНФОРМАЦИЈА (CROSSREF) У 2018. ГОДИНИ 

   

Финансирање програмских активности из члана 4. тачке 4.1.-4.2. Програма 

набавке научне и стручне литературе из иностранства и приступа електронским 

научним и стручним базама података за период 2016-2020. године, број 451-03-

14/2016-14 од 11.01.2016. године и то: набавке научне и стручне литературе из 

иностранства и приступа електронским научним и стручним базама података, као и 

едукације за њихово ефикасно коришћење, и додела Digital Object Identifier - DOI 

бројева за научне часописе који излазе у Републици Србији, а који су укључени у 

међународни систем доступности и размене информација (CrossRef), након 

спровођења поступка по Јавном позиву, врши се на основу уговора који 

Министарство закључује са организацијом која има дугогодишње искуство и 

потврђену успешност у вршењу послова овакве набавке услуга истраживања и 

развоја за потребе научноистраживачке заједнице Србије, а да истовремено 

задовољава следеће услове:  

1.1) Да прибављање електронских база података са научном и стручном 

литературом из иностранства врши: 

1) без посредника, преко сопствене специјализоване стручне службе са правно-

финансијском логистиком која обезбеђује поштовање прописа о јавним набавкама, 

укључујући старање о околности да су предмет набавке услуге истраживања и 

развоја, а да резултате тих истраживања наручилац не користи искључиво за своје 

потребе у обављању својих делатности; 

2) у поступцима преговарања са страним издавачима у циљу остваривања 

најповољнијих услова (ниже набавне цене и боље услове коришћења); 

3) уз усаглашавања лиценци/уговора са страним издавачима о коришћењу база 

података; 

4) уз обезбеђивање развоја електронских платформи за омогућавање приступа 

претплаћеним изворима; 

5) користећи позитивна искуства редовног праћења развоја нових сервиса/услуга и 

њиховом применом у Републици Србији; 

6) у околностима стратешког планирања, тестирања, успостављања и одржавања 

савремених информационо-комуникационих технологија и сервиса; 

7) тако да обезбеђује ефикасан рад са корисницима из истраживачке заједнице у 

Србији; 

8) на основу дугогодишњег искуства, уз пажњу доброг привредника. 
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1.2) Да поседује информациони систем којим приступ научној страној литератури и 

електронским научним и стручним базама података обезбеђује академској 

заједници са формално неограниченим бројем потенцијалних непосредних 

корисника и истоветним условима приступа и коришћења за све овлашћене  

кориснике у Републици Србији; 

1.3) да се стара о ефикасном коришћењу претплаћених извора тако што: 

1) обезбеђује редовно праћење и искоришћеност (по броју приступа и броју 

преузетих чланака у претходних годину дана) претплаћених извора, као и да је 

обезбедила проверљивост и објективност података о тој искоришћености; 

2) унапређује систем праћења искоришћености; 

3) редовно едукује кориснике за ефикасно коришћење; 

4) обезбеђује сталну подршку корисницима,  

5) има успостављену стабилну унутрашњу професионализовану организацију са 

детаљним планом активности у циљу: 

- даљег развоја система и процедура које ће допринети што ефикаснијем развоју, 

изградњи и одржавању сервиса намењених крајњим корисницима; 

- усаглашавања процедура у циљу повећања видљивости и доступности чланака 

објављених у научним часописима у Републици Србији; 

- редовног праћења броја приступа сервису;  

- унапређења постојеће сарадње са интернационалним организацијама/удружењима 

исте делатности. 

Приступ претплаћеним изворима – базама података остварује се кроз 

успостављену рачунарско-комуникациону инфраструктуру Академске мреже 

Србије, која образовним и научно-истраживачким организацијама и другим 

чланицама обезбеђује приступ и коришћење Интернета, информатичких сервиса и 

везу са националним и интернационалним мрежама. 

 

ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЗНАЧАЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА 

 

Са изабраном организацијом Министарство усаглашава предмет и преговара 

цену набавке и утврђује модел уговора којим може да предвиди и додатне услове у 

односу на организацију којој се поверавају набавке по овом Програму, нарочито у 

односу на: 

- успостављање механизама који омогућују над наменским трошењем буџетских 

средстава која се уплаћују са раздела Министарства; 

- квалификације у односу на потребно спровођење едукације за ефикасно 

коришћење претплаћених извора, као посебне активности Програма 

- доделу Digital Object Identifier DOI бројева чланцима искључиво научним 

часописима који излазе у Републици Србији, а који су већ укључени у овај систем 

посредством Министарства. 

 

Изабрана организација у обавези је да достави и доказ да је у складу са 

чланом 9. Закона о буџетском систему уписана 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. 
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Јавни позив је отворен 30 дана од дана објављивања, а последњи дан тог 

рока истиче 29.01.2018. године.  

 

Пријаве које се односе на Програмске активности из члана 4 тачка 4.1 - 4.2, 

са документацијом из које произилази испуњеност услова у вези са тачкама од 1.1. 

до 1.3. подносе се Министарству просвете, науке и технолошког развоја са 

назнаком: „За финансирање набавке научне и стручне литературе из 

иностранства”, 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: 451-03-2974/2017-14  

Датум: 11.12.2017. године  

 

 


