
   

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ВЛАДА 

Канцеларија за Kосово и Mетохију 
 

 

 

 

 

 
На основу Правилника о начину, критеријумима и мерилима за избор пројеката из области 

културног стваралаштва са територије АП Косово и Метохија (261 Број: 451-00-

00012/2013-06 од 15. 01. 2013. године), у вези са чланом 76. Закона о култури („Службени 

гласник РС“, бр. 72/09), а на основу одлуке директора 261 Број: 451-00-13/2015-06 од 

04.02.2015. године, Канцеларија за Косово и Метохију (у даљем тексту: Канцеларија) 

расписује 

  

 

ЈАВНИ КОНКУРС 

 за избор пројеката књижевно-уметничког стваралаштва, хуманистичких и 

друштвених наука из области издаваштва са територије АП Косова и 

Метохије у 2015. години  

 

 

 Предмет јавног конкурса је прикупљање предлога издавачких пројеката 

(књига, односно публикација у рукопису) са територије АП Косово и Метохија  из 

области књижевне уметности, хуманистичких и друштвених наука, који се 

објављују на српском језику у 2015. години, а у циљу оживљавања издаваштва и 

очувања српског националног и културног идентитета на простору АП Косовo и 

Метохијa. 

 

 Под поjмом „издавачки пројекат“ подразумева се књига, односно штампана 

публикација, која доприноси унапређењу и развоју културе, уметности и науке на 

територији АП Косовo и Метохијa, и то из следећих области: 

 књижевност (поезија, проза, драма, путопис, мемоари, есеји); 

 уметност (историjа и теориjа уметности, уметничке монографиjе, студиjе, 

истраживања, прегледи свих уметничких дисциплина);  

 хуманистичке и друштвене науке у области културе.  

 

 Избор издавачких пројеката вршиће се применом Правилника о начину, 

критеријумима и мерилима за избор пројеката из области културног стваралаштва 



са територије АП Косово и Метохија, а ближа мерила и допунске критеријуме 

прецизираће конкурсна комисија у конкурсној документацији. 

Издавачки пројекти пријављени на Конкурс, у зависности којој области 

издаваштва припадају, биће вредновани у складу са општим критериjумима 

(естетска, уметничка и књижевна вредност, оригиналност и креативност, научна 

валидност и релевантност, културни и јавни интерес). За периодичне публикације 

важиће и посебни критеријуми (континуитет у излажењу, програмска 

профилисаност, актуелност, селективност и критичност, концепцијска 

уједначеност, референце и награде, регионална распрострањеност и доступност 

читаоцима).   

 Право учешћа на Kонкурсу имаjу правна и физичка лица са седиштем на 

териториjи АП Косова и Метохија која су регистрована за обављање издавачке 

делатности (у даљем тексту: Издавач). Издавач може поднети највише пет (5) 

приjава на оваj конкурс. 

 

Начин приjављивања на Конкурс:  
 

Издавач мора доставити уредно попуњену Пријаву на конкурс у 4 примерка; 

комплетну копиjу готовог рукописа дела или детаљни опис издавачког проjекта са 

динамиком рада и финансиjским предрачуном по фазама реализациjе проjекта (ако 

jе реч о обимном издавачком проjекту чиjа реализациjа подразумева вишегодишњи 

рад на издавању jедног наслова). Рукописи се достављаjу у 5 примерака у 

електронскоj (на CD-у) и jедан примерак у папирноj форми. Потребно jе доставити 

и био-библиографиjу аутора (или преводиоца); доказе о регулисаним ауторским 

правима; потписану стручну рецензиjу дела; документ о правном статусу издавача. 

Конкурсна документациjа неће се враћати подносиоцима конкурсних 

приjава. 

 Приjаве на Конкурс подносе се од 20. фебруара 2015. године до 23. марта     

2015. године на конкурсној пријави (Пријава на конкурс) за суфинансирање 

издавачких пројеката са територије АП Косовo и Метохијa, из области 

књижевности, уметности и хуманистичких и друштвених наука која се објављују 

на српском језику за 2015. годину. Конкурсне пријаве су саставни део Конкурса и 

могу се преузети са званичне интернет странице Канцеларије. Списак пратеће 

документације коју Издавач мора доставити уз конкурсну пријаву садржан је у 

Пријави на конкурс. 

О избору издавачких проjеката по расписаном Конкурсу одлучуjе стручна 

комисиjа, коjу образуjе Канцеларија. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. У 

разматрање се неће узимати ни пријаве оних учесника који су у претходној години 

остварили право на суфинансирање пројеката а нису поднели извештај о 

реализованим пројектима. 

 Сви проjекти коjи буду реализовани пре одлуке комисије о избору пројеката 

по овом конкурсу неће бити разматрани. 

 Резултати Конкурса биће обjављени на званичној интернет страници  

Канцеларије.  

 



 Додатне информациjе могу се добити у Канцеларији на телефоне:  

                                         011-311-71-69 и 011-301-45-09 

 Комплетну документацију (конкурсне пријаве, рукопис дела и пратећу 

документацију – види Пријава на конкурс) послати поштом, на адресу: 

 

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА КОСОВО И МЕТОХИЈУ  

„За конкурс за издавачке пројекте” 

Булевар Михајла Пупина 2 

11070 Нови Београд 
 


