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 КРИТЕРИЈУМИ 

НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ОДОБРАВА СУФИНАНСИРАЊЕ 

ИЗДАВАЊА НАУЧНИХ ЧАСОПИСА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2018. 

ГОДИНИ 

 

   Право да учествују у средствима Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја (у даљем тексту: Министарство) намењеним суфинансирaњу 

издавања научних часописа у Републици Србији, у 2018. години имају следеће 

организације из члана 104. ст. 1 и 3. Закона и члана 6. и 7. Програма (у даљем 

тексту: Организација), 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 издавање научних часописа који су 

периодичне серијске публикације које имају ISSN, које излазе редовно и издају се у 

папирном и/или електронском облику и који испуњавају услове из Правилника о 

категоризацији и рангирању научних часописа (у даљем тексту: научни часописи),  

 

Министарство ће подржати нарочито под условима: 

 

-   да се у часопису објављују радови научног карактера; 

- да часопис има редакцију састављену од истакнутих научних радника у 

одговарајућој научној области; 

-   да се при избору чланака за објављивање примењује систем рецензирања;  

- да сe остварује редовност у објављивању свезака  у складу с декларисаном  

периодичношћу; 

-   да се примерци (свеске) часописа редовно достављају Дигиталном 

репозиторијуму Народне библиотеке Србије. 

             
Висина средстава и критеријуми суфинансирања у категоријама:   

Међународни часопис изузетних вредности (М21а), Врхунски међународни 

часопис (М21), Истакнути међународни часопис (М22), Међународни часопис 

(М23), Национални часопис међународног значаја (М24), Врхунски часопис 

националног значаја (М51) и Истакнути национални часопис (М52) утврђује се 

посебном одлуком Министарства у складу са ликвидним могућностима буџета.  
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II. ПРОЦЕДУРА ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ 

 

 Уз захтев за суфинансирање издавања целог годишта научног часописа, 

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)   последњи објављен број научног часописа; 

4)   предрачун трошкова штампарије за све бројеве у години за коју се конкурише; 

5)   списак рецензената чланака у научном часопису објављених у волумену из 

претходног годишта; 

6)  потписана и оверена изјава да тражена средства нису обезбеђена из других 

средстава, укључујући и буџетска средстава. 

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. 

   

 Уз претходно наведену документацију доставља се и: 

1)    Писана сагласност првог издавача - уколико захтев подноси суиздавач; 

2) Писани документ о сарадњи са акредитованом научноистраживачком 

организацијом - уколико захтев подноси Организација из области издаваштва; 

3)   Организације из области издаваштва као и научна и научно-стручна друштва 

достављају и решење о упису у регистар код надлежног органа са ПИБ и матичним 

бројем, а научна и научно-стручна друштва и копију акта из ког произилазе циљеви 

оснивања и област деловања; 

4)   Извештај (на обрасцу објављеном на web-порталу Министарства) о наменском 

трошењу уплаћених средстава Министарства, са приложеним рачунима 

штампарије, припреме за штампу, евентуалног превођења и трошкова електронског 

уређивања часописа, рачун о плаћеним трошковима поштарине, као и доказ о 

спроведеном поступку јавне набавке - уколико захтев подноси издавач коме су у 

претходној години одобрена средства Министарства за суфинансирање издавања 

научног часописа. 

              Неће се узети у разматрање захтев издавача који није оправдао наменско 

трошење буџетских средстава које му је Министарство уплатило у претходној 

години, односно по ранијем јавном позиву,  а у случају да није утрошио цео 

уплаћен износ, износ одобрен у текућој години исплатиће се умањен за износ 

неутрошених средстава из предходне године. 
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III. ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЗНАЧАЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ 

ПОЗИВА 

    

Oрганизација којој је у поступку по овом конкурсу одобрено остваривање 

Програмске активности, закључује са Министарством уговор којим се уређују 

међусобна права и обавезе. 

Овај 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 издавања научних часописа у 2018. години”, 

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 овог Јавног позива: Викторија Подбој, тел 

011/363-1908 

 

Ев. број: 451-03-2977/2016-14  

Датум: 11.12.2017. године 

 
          


