КРИТЕРИЈУМИ
НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ СЕ ОДЛУЧИВАТИ О
ПРИСТИГЛИМ ПРИЈАВАМА У 2018. ГОДИНИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
ИЗРАДE, ОДРЖАВАЊА И ПУБЛИКОВАЊА БИБЛИОМЕТРИЈСКОГ
ИЗВЕШТАЈА О ЧАСОПИСИМА ЗА ПОТРЕБЕ КАТЕГОРИЗАЦИЈЕ И
РАНГИРАЊА ЧАСОПИСА КОЈИ ИЗЛАЗЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
Финансирање програмске активности Израда, одржавање и публиковање
библиометријског извештаја о часописима за потребе категоризације и рангирања
часописа који излазе у Републици Србији (из члана 4. тачка 4.3. 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), након спроведеног поступка по Јавном позиву, врши се на
основу уговора који Министарство закључује са организацијом која испуњава
следеће услове:
1. поседује кадровске капацитете и техничку опремљеност којима доказује да је у
стању да Програмскe активности обавља према правилима струке;
2. поседује информациони систем који омогућује приступ корисницима преко
Академске мреже Србије;
3. обезбеђује редовно праћење и искоришћеност успостављених сервиса (по броју
приступа у претходних годину дана);
4. примењује стратешко планирање, тестирање, успостављање и одржавање
савремених информационо-комуникационих технологија и сервиса;
5. обавља своје активности с пажњом доброг привредника.
ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЗНАЧАЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА
Са изабраном организацијом Министарство усаглашава предмет и преговара
цену ове програмске активности и утврђује модел уговора којим може да предвиди
и додатне услове у односу на организацију којој се поверавају послови по овом
Програму.
Изабрана организација доставља 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, уколкико је прописима
обухваћена обавезом отварања таквог рачуна.
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 4.3. са
документациијом из које произилази испуњеност услова у вези тачака од 1. до 5.
подносе се Министарству просвете, науке и технолошког развоја са назнаком: „За
финансирање израде, одржавања и публиковања библиометријског извештаја о
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часописима“ 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
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