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На основу чл. 30, 116. став 1. и 3. и 117. Закона о науци и истраживањима 

(„Службени гласник РС”, број 49/19), министар просвете, науке и технолошког развоја 

доноси 

 

 

АКТ О ФИНАНСИРАЊУ  

ПРОГРАМА ИЗДАВАЊА НАУЧНИХ ПУБЛИКАЦИЈА И ОДРЖАВАЊА 

НАУЧНИХ СКУПОВА ЗА ПЕРИОД 2021-2025. ГОДИНЕ 

 

 

Члан 1. 

 

Овим актом Министарство просвете, науке и технолошког развоја (у даљем 

тексту: Министарство) као надлежно за научноистраживачку делатност, уређује 

финансирање Програма издавања научних публикација и одржавања научних скупова 

за период 2021-2025. године, који је министар надлежан за научноистраживачку 

делатност утврдио у складу са чланом 12. став 3. тачка 9) Закона о науци и 

истраживањима, актом број 451-03-1805/2020-14 од 31.12.2020. године (у даљем тексту: 

Програм). 

 

Члан 2.  

 

Програм финансира Министарство, а учешће у финансирању могу да узму и 

други органи и организације, у складу са Законом. 

Средства за финансирање Програма Министарство обезбеђује у буџету 

Републике 

Србије, а у складу са годишњим финансијским плановима Министарства и ликвидним 

могућностима буџета Републике Србије. 

 Министарство обезбеђује финансирање Програма тако што суфинансирање 

Програмске активности из члана 4. Програма врши у роковима и на начин сагласно 

Закону и то одобравањем неповратних буџетских средстава, осим ако посебним 

уговором није друкчије одређено. 

 

 Члан 3. 

 

 Министарство расписује конкурс којим се утврђују: рок за подношење пријаве, 

услови и време за остваривање и суфинансирање Програмске активности, као и друга 

питања од значаја за спровођење конкурса. 

 На основу расписаног конкурса, Министарство објављује јавни позив за учешће 

у средствима намењеним суфинансирању Програмских активности једанпут годишње, 

а за суфинансирање издавања научних монографија, јавни позив се упућује два пута 

годишње. 

 

Члан 4. 

 

  Министарство одобрава средства намењена суфинансирању трошкова 

Програмских активности из члана 4. Програма, и то: 

4.1. издавања следећих научних публикација у Републици Србији: 

 а) научних часописа у Републици Србији (у даљем тексту: научни часопис),  

 б) монографија у Републици Србији (у даљем тексту: монографија),  



 
2 

4.2. припремања и организације научних скупова у Републици Србији (у даљем 

тексту: одржавање научних скупова); 

4.3. колективних чланарина у међународним научним удружењима/ 

организацијама.  

 

 Члан 5. 

 

   Корисници буџетских средстава по овом акту могу бити организације из члана 

116. став 1. и 3. Закона (у даљем тексту: Организације): 

 5.1. научноистраживачке организације које су уписане у Регистар 

научноистраживачких организација; 

5.2. издавачке организације (уписане у регистар Агенције за привредне регистре 

или одговарајући јавни регистар у Републици Србији) у сарадњи са 

научноистраживачким организацијама које су уписане у Регистар 

научноистраживачких организација; 

5.3. научна и научно-стручна друштва (уписана у регистар Агенцје за привредне 

регистре или одговарајући јавни регистар у Републици Србији) у складу са Законом и 

Програмом. 

 

Члан 6. 

 

Наменско трошење буџетских средстава одобрених Организацијама из члана 5. 

овог акта које користе средства са раздела Министарства по основу овог Програма, 

Министарство прати непосредно прибављањем извештаја. 

 

 

I. Суфинансирање издавања научних публикација у Републици Србији 

 

I.a Суфинансирање издавања научних часописа  

у Републици Србији 

 

Члан 7. 

 

 Министарство суфинансира издавање научних часописа који су периодичне 

серијске публикације које имају ISSN, које излазе редовно и издају се у папирном и/или 

електронском облику (у даљем тексту: научни часописи). Министарство ће подржати 

издавање научног часописа у Републици Србији који испуњава услове из правилника 

којим се уређује категоризацији и рангирање научних часописа, а нарочито следећим 

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 са декларисаном 

периодичношћу; 

 да се примерци (свеске) часописа у електронској и/или папирној форми 

редовно достављају Дигиталном репозиторијуму Народне библиотеке 

Србије, као и друге услове предвиђене овим правилником. 
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Члан 8. 

 

  Издавачу научног часописа који испуњава услове из овог акта, Министарство 

одобрава финансијска средства у текућој години за целокупан предвиђен број свеска. 

  Одлуку о додели средстава за часописе из става 1. овог члана доноси 

Министарство у складу са Законом и правилником којим се уређује категоризација и 

рангирање научних часописа. 

 

Члан 9. 

 

 Висина средстава и критеријуми суфинансирања научних часописа 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.  

 

Члан 10. 

 

 Уз захтев за суфинансирање издавања целог годишта научног часописа, који се 

подноси по Јавном позиву подноси се следећа документација: 

 

1) пријава овлашћене Организације за учешће по јавном позиву (у слободној 

форми); 

2) попуњен упитник (на обрасцу објављеном на веб-сајту 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 (на обрасцу објављеном на веб-

сајту Министарства). 

 

 Уз претходно наведену документацију доставља се и: 

 писана сагласност првог издавача - уколико захтев подноси суиздавач; 

 писани документ о сарадњи са акредитованом научноистраживачком 

организацијом - уколико захтев подноси организација из области издаваштва; 

 копија акта (нпр. статут) из ког произилазе циљеви оснивања и област деловања 

научног и научно-стручног друштва; 

 

У складу са чланом 9. Закона о буџетском систему Организација је у обавези да 

је уписана у Регистар корисника јавних средстава, са ознаком типа КЈС и бројем 

подрачуна/рачуна отвореног код Управе за трезор, а уколико нема отворен рачун у 

моменту конкурисања, да га отвори у најкраћем року. 

 

Члан 11. 

 

 Организација којој Министарство одобри средства за суфинансирање издавања 

научног часописа дужна је да најкасније до краја календарске године утроши средства 
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за ову намену и достави извештај о наменском трошењу уплаћених средстава. 

Средстава уплаћена по основу суфинансирања издавања научног часописа могу се 

утрошити за следеће намене: штампање (у штампаријама регистрованим за ту 

делатност), припрему за штампу (прелом текста, дизајн, обрада фотографија, израда и 

др. графичких елемента видљивих у часопису), лектуру, коректуру, превођење, 

трошкове електронског уређивања часописа, трошкове доделе eISSN и УДК бројева, 

DOI бројева (уколико DOI бројева нису финансирани из средстава буџета по другом 

основу), трошкове поштарине. 

Извештај чини следећа документација: 

1. образац извештаја (који је објављен на веб-сајту Министарства);  

2. доказ о наменском трошењу средстава: фотокопије рачуна, ауторских уговора, 

уговора о делу и сл, фактура за поштарину и др; 

3. доказ о извршеном плаћању односно изводи рачуна о плаћању са рачуна 

отвореног код Управе за трезор; 

4. доказ о примени прописа о јавним набавкама (копијa одлуке или уговора о 

јавним набавкама), односно потписана и оверена изјава руководиоца 

организације да не постоји обавеза примене прописа о јавним набавкама, уз 

навођења законског основа који ту примену искључује (на меморандуму 

орагнизаицје у слободној форми).  

5. последњи објављен број научног часописа.  

 

Коришћење одобрених средстава није предвиђено за: ауторске хонраре 

рецензената научних радова, хонраре аутора научних радова, хонораре уредника 

научних часописа, за набавку канцеларијског материјала (папир, тонери за штампач, и 

др) нити рачунарске опреме.  

 

 Неће се разматрати захтев Организације (издавача) која није оправдала наменско 

трошење буџетских средстава које јој је Министарство уплатило у претходној години, 

односно по ранијем јавном позиву, а у случају да није утрошен цео уплаћен износ, 

износ одобрен у текућој години исплатиће се умањен за износ неутрошених средстава 

из предходне године. 

 

Oрганизација којој је у поступку по овом конкурсу одобрено остваривање 

Програмске активности, закључује са Министарством уговор којим се уређују 

међусобна права и обавезе. 

 

 

I.б Суфинансирање издавање монографија у Републици Србији 

 

Члан 12. 

 

Реализацију Програмске активности издавање монографија у Републици Србији, 

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 (не 

старије од годину дана у односу на текућу годину у којој се конкурише); 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 
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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 научноистраживачке делатности научноистраживачких 

организација из члана 6, тачка 6.1. Програма и резултат је научноистраживачког 

рада једног или више истраживача у смислу Закона; 

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. 

 

 Члан 13. 

 

 Јавним позивом, односно посебном одлуком, у складу са ликвидним 

могућностима буџета, Министарство уређује питања од значаја за поступање по Јавном 

позиву, а нарочито висину средстава и критеријуме за суфинансирање издавања 

монографија у Републици Србији. 

 

Члан 14. 

 

 Уз захтев за суфинансирање издавања монографије, који се подноси по Јавном 

позиву подноси се следећа документација: 

 

1) пријава овлашћене организације за учешће по јавном позиву (у слободној 

форми); 

2) попуњен упитник (на обрасцу објављеном на веб-сајту Министарства), потписан 

и оверен од стране лица овлашћеног за заступање издавача који се пријављује по 

јавном позиву;  

3) три својеручно потписане рецензије у целовитом тексту и кроз попуњавање 

обрасца (објављеног на веб-сајту Министарства);  

4) одлука о усвајању монографије за објављивање у години у којој се конкурише 

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) потписану и печатом оверну изјаву/потврду руководиоца научноистраживачке 

организације којом се потврђује да је дело настало у оквиру 

научноистраживачке делатности те организације уписане у Регистар 

научноистраживачких организација, као резултат научноистраживачког рада 

једног или више истраживача у смислу закона,  кроз попуњавање обрасца 

(објављеног на веб-сајту Министарства);  

6) предрачун штампарских трошкова; 
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7) потписана и оверена изјава да тражена средства која одобри Министарство, нису 

обезбеђена из других средстава, укључујући и буџетска средства (на обрасцу 

објављеном на веб-сајту Министарства). 

 

Члан 15. 

 

Уз документацију из члана 14. овог акта, издавачке организације достављају и 

писани документ о сарадњи са акредитованом научноистраживачком организацијом. 

Научна и научно-стручна друштва достављају и копију акта из ког произилазе циљеви 

оснивања и област деловања. 

Oрганизација, којој је у поступку по конкурсу одобрено остваривање ове 

Програмске активности, закључује са Министарством уговор којим се уређују 

међусобна права и обавезе. У складу са чланом 9. Закона о буџетском систему 

организација је у обавези да је уписана у Регистар корисника јавних средстава, са 

ознаком типа КЈС и бројем подрачуна/рачуна, а уколико нема отворен рачун у моменту 

конкурисања, да га отвори у најкраћем року.  

Организација којој Министарство одобри и уплати средства за суфинансирање 

монографије, дужна је да у року од четири месеца од дана пријема средстава, 

Министарству достави извештај о њиховом наменском трошењу. Средстава уплаћена 

по основу суфинансирања издавања монографија могу се утрошити за следеће намене: 

штампање (у штампаријама регистрованим за ту делатност), припрему за штампу 

(прелом текста, дизајн, обрада фотографија, израда карата, индекса и др. графичких 

елемента видљивих у монографији), лектуру, коректуру, превођење, трошкове доделе 

ISBN броја и каталогизације (CIP).  

Извештај чини следећа документација: 

1. један примерак објављеног дела, 

2. образац извештаја (који је објављен на веб-сајту Министарства), 

3. доказ о наменском трошењу средстава: фотокопије рачуна, ауторских 

уговора, уговора о делу и сл, 

4. доказ о извршеном плаћању односно изводи рачуна о плаћању са рачуна 

отвореног код Управе за трезор; 

5. доказ о примени прописа о јавним набавкама (копијa одлуке или уговора 

о јавним набавкама), односно потписана и оверена изјава руководиоца 

организације да не постоји обавеза примене прописа о јавним набавкама, 

уз навођења законског основа који ту примену искључује (на 

меморандуму орагнизаицје у слободној форми).  

  

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 разматрати. 

 

II. Суфинансирање одржавања научних скупова у Републици Србији  

  

Члан 16.  
  

Организација из члана 5. став 1. тачка 5.1. и 5.3. овог акта (у даљем тексту: 

Организатор скупа), у року и на начин како утврди Министарство у јавном позиву, 

Министарству доставља преглед одржавања планираних научних скупова у односној 

буџетској години и прилаже одлуку одговарајућег органа о утврђеним приоритетима.   

            На основу анализе приспелих планова са прилозима по јавном позиву из става 1.  
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овог члана, Министарство сачињава списак пријављених научних скупова чије 

одржавање у односној буџетској години је приоритетно. Укључивање у суфинансирање 

накнадно пријављеног научног скупа Министарство може да одобри само изузетно, на 

основу образложеног захтева Организатора скупа.  

Члан 17. 

  

Суфинансирање научног скупа се одобрава под условима:  

1) Да је научно/наставно-научно веће Организатора скупа, односно одговарајући 

стручни орган Организатора скупа који нема обавезу формирања научног/наставно-

научног већа, донео одлуку о одржавању скупа;   

2) Да је тема научног скупа из области основне делатности рада односно 

истраживања Организатора скупа;  

3) Да научни скуп обухвата и презентацију/евалуацију резултата по програмима  

научноистраживачких организација или пројектима финансираних од стране 

Министарств из претходног периода;   

4) Да у раду скупа учествују истраживачи из више Oрганизација, или га организује 

више Организатора скупа;   

5) Да је програмски одбор научног скупа састављен од истакнутих научника у 

области на коју се односи тема научног скупа;   

6) Да је Организатор скупа обезбедио штампање и електронску верзију абстракта 

радова или радова у целини, пре или након одржаног научног скупа.  

Предност при одобравању средстава Министарства има научни скуп:  

- који заједно организује већи број регистрованих научноистраживачких организација,  

- који је међународног карактера,  

- који се одржава у временском интервалу од најмање две године или дуже.  

 Министарство суфинансира одржавање највише два научна скупа годишње 

истог Организатора скупа, а изузетно и више, ако утврди да је њихово одржавање од 

приоритетног значаја за остваривање циљева од општег интереса, као и циљева 

Стратегије научног и технолошког развоја Републике Србије.   

Министарство може Организатору скупа одобрити и трошкове програмских 

припрема организовања научног скупа, уколико се ради о скупу изузетног 

међународног значаја за одређену научну област,  на основу образложеног захтева 

Организатора скупа.   

Министарство може одобрити средства суорганизатору научног скупа, уколико 

има сагласност Организатора скупа.  

  

Члан 18.  
  

Уз документацију достављену уз преглед из члана 16. овог акта, Организатор 

скупа благовремено, а најкасније три месеца пре почетка одржавања научног скупа, 

доставља Министарству комплетну, односно недостајућу документацију која садржи:  

1) Потписан и оверен Захтев Организатора скупа;  

2) Попуњен, потписан и оверен упитник/образац (објављен на веб-сајту 

Министарства);  

3) Потписан и оверен извод из записника или одлуку научног/наставно-

научног већа, односно одговарајућег органа Организатора скупа о одржавању 

научног скупа;  

4) Предрачун трошкова припреме и одржавања научног скупа;   

5) Програм научног скупа са тематском конкретизацијом;  
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6) Имена и редовне функције чланова програмског одбора научног скупа, са 

податком о њиховом актуелном научноистраживачком ангажовању.    

  

 

 

Члан 19.  

  

 Министарство суфинансира део материјалних трошкова научног скупа који се односе 

на:   

1) Трошкове штампања позива и програма;   

2) Трошкове умножавања реферата, кореферата, саопштења и других прилога;   

3) Трошкове обезбеђивања простора за рад научног скупа;   

4) Трошкове пратећих услуга (симултаног превођења, опреме за презентацију и сл.);   

5)  Трошкови пропратног материјала, трошкови организованог превоза страних 

учесника;   

6)  Трошкове објављивања радова са научног скупа у зборнику радова/зборнику 

апстраката или часопису и сл.   

Када из писаног образложеног захтева Организатора скупа произилази као 

неспорно и основано увећање укупних трошкова предвиђених предрачуном за 

одржавање научног скупа и издавање материјала, Министарство може да одобри 

суфинансирање дела увећаних трошкова.  

            

Члан  20.  
  

Посебном одлуком, у складу са ликвидним могућностима буџета, Министарство 

уређује питања од значаја за поступање по Јавном позиву, а нарочито рок за подношењe  

комплетне документације (у зависности од датума објављивања јавног позива) и висину 

средстава за суфинансирање научног скупа која зависи од: 

1) Карактера и врсте научног скупа (члан 13. ст. 1. Програма);  

2) Карактера и научне компетентности Организатора скупа и других учесника научног 

скупа;  

3) Теме и програма научног скупа;  

4) Укупног броја учесника научног скупа из земље и иностранства;  

5) Броја учесника научног скупа са радом;  

6) Временског трајања, интервала одржавања, научног скупа поводом обележавања 

јубилеја, као и начина рада научног скупа (пленарно, у сесијама итд).  

  

Члан 21.  
  

На основу одлуке из члана 20. овог акта, Министарство закључује уговор којим 

регулише међусобна права и обавезе са Организатором научног скупа чије одржавање 

се финансира у складу са овим актом, а нарочито обавезе Организатора скупа:  

1) да наменски користи примљена средства Министарствa;  

 2)  да благовремено писаним путем информише Министарство о свим 

променама од значаја за одржавање научног скупа, а нарочито: тема, време и место 

одржавања, број учесника, промена карактера и/или врсте и сл., а да у случају отказа 

одржавања научног скупа или неутрошка примљених буџетских средстава из другог 

разлога, изврши њихов повраћај у складу са писаним налогом Министарства;  

             3)  да одмах по окончању, а најкасније у року од шездесет дана од одржавања 

научног скупа, Министарству поднесе писани извештај кога чине:  
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а) Попуњен, потписан и оверен образац извештаја (постављен на веб-сајту  

Министарства);  

б) Финансијски извештај са подацима о обезбеђеним и утрошеним средствима и  

спонзорима научног скупа (као и фотокопије рачуна);   

в) Електронска верзија апстракта радова или радова у целини;   

г) Зборник радова са одржаног научног скупа (штампаних у изводу и/или у 

целини), рок за штампање зборника радова са фотокопијом рачуна за штампање,  може 

бити и дужи од шездесет дана, на основу образложеног захтева Организатора скупа.  

Уколико Организатор скупа не поднесе, или поднесе непотпун или 

неверодостојан извештај из тачке 3) овог члана, захтеви тог Организатора скупа за 

суфинансирање Програма неће се узимати у разматрање по јавном позиву, а 

Министарство ће покренути  поступак за повраћај ненаменски утрошених буџетских 

средстава.   

 

 

III. Суфинансирање колективних чланарина у међународним научним 

удружењима/организацијама 

 

Члан 22. 

 

 Јавни позив за подношење захтева за суфинансирање колективне чланарине у 

међународним научним удружењима/организацијама објављује се најкасније до 31. 

јануара текуће године. 

 

Члан 23. 

 

 Министарство суфинансира износе колективне чланарине у међународним 

научним удружењима/организацијама под следећим условима: 

1) да је чланство Организације из члана 5. став 1. тачка 5.1. и 5.3. и овог акта, 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.  

 

Члан 24. 

 

Уз пријаву на Јавни позив подноси се: 

1) Попуњен образац захтева са упитником (објављеном на веб-сајту 

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 орган Организације; 

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

копије наведених докуменaта веродостојни докази са снагом оригиналних 

докумената; 

5) 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; 

6) Потписана и оверена изјава подносиоца/лаца захтева за суфинансирање, да 

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

и буџетска средстава (на обрасцу објављеном на веб-сајту Министарства). 

 

Oрганизација којој је у поступку по овом конкурсу одобрено остваривање 

Програмске активности, у обавези је, у складу са чланом 9. Закона о буџетском 

систему, да је уписана у Регистар корисника јавних средстава, са ознаком типа КЈС и 

бројем подрачуна/рачуна у Трезору Републике Србије, а уколико нема отворен рачун у 

моменту конкурисања, да га отвори у најкраћем року. 

Организације из члана 5. став 1. тачка 5.1. и 5.3. овог акта, 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. 

Средства за финансирање Програмске активности колективне чланарине у 

међународним научним удружењима/организацијама обезбеђују се у буџету Републике 

Србије, а уколико њихово наменско трошење није оправдано, или се повреде други 

услови из Јавног позива Министарство предузима мере којима отклања последице 

таквог поступања. Уколико је одобрено суфинансирање у односу на већ уплаћен износ 

чланарине, Министарство рефундира средства на основу поднете документације о 

извршеној уплати. 

 

 

Праћење реализације финансираних Програмских активности 

 

Члан 25. 

 

 Министарство може од подносиоца пријаве на јавни позив по овом акту и 

критеријумима утврђених јавним позивом, захтевати доставу и допунских података, 

ако су они од значаја за одлучивање. 

Министарство прати наменско коришћење одобрених буџетских средстава 

прегледом извештаја и захтева повраћај уплаћених средстава ако утврди њихово 

ненаменско коришћење, или повреду услова из Јавног позива по било ком основу. 

 

Члан 26. 

 

Организација којој је одобрено суфинансирање Програмских активности у 

складу са овим актом у обавези је да у публикацији (часопису, монографији или 

зборнику са скупа), или другом видном месту и на одговарајући начин наведе подршку 

Министарства.  
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Члан 27. 

 

Даном ступања на снагу овог акта, престаје да важи Акт о финансирању 

програма издавања научних публикација и одржавања научних скупова за период 2016-

2020. године, број 451-03-10/2016-14 од 11.01.2016. године.  

 

Члан 28. 

 

Овај акт ступа на снагу даном доношења, а примењује се на Програмске 

активности почев од јануара 2021. године. 

 

Број: 451-03-1810/2020-14 

У Београду, 31.12.2020. године 

 

 


