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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ 
НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ 
Бр. 11/IV-5 

Дана: 11.03.2022. год. 

 

На основу чл. 135. Статута Медицинског факултета Универзитета у Београду (бр 

25/X-2 од 19.03.2018. године и Одлука бр. 8/III-3 од 30.05.2019. године) чл. 2. Закона о 
издавању публикација (Сл. Гласник РС 37/1991, 135/2004 и 101/2005) чл. 14. Закона 
о уџбеницима (Сл. Гласник РС 27/2018) а у складу са Законом о ауторском и сродним 
правима (Сл. Гласник 104/2009, 99/2011, 119/2012, 29/2016 - одлука УС и 66/19) на 
седници Наставно – научног већа Медицинског факултета у Београду, одржаној 
11.03.2022. године доноси се  

 

ПРАВИЛНИК  

о изменама и допунама  

ПРАВИЛНИКА О ИЗДАВАЧКОЈ ДЕЛАТНОСТИ 

НА МЕДИЦИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 

 

 

 Члан 1.  

У Правилнику о издавачкој делатности на Медицинском факултету Универзитета у 
Београду (Одлука бр. 18/XI-6 од 29.05.2017. год. и Одлука бр. 9/VIII-4 од 22.11.2019. 
год.) у члану 10. став 1. после шесте алинеје додаје се нова седма алинеја која гласи: 
“стара се о превенцији плагијаризма”.  

Алинеје од седме до девета постају алинеје од осме до десете.  

 

Члан 2. 

У члану 14. став 1. речи: „понуде комисији рукопис“ замењују се речима: „доставе 
Служби за интегрисане академске студије медицине и основне академске студије 
сестринства електронску верзију рукописа“. 

 

Члан 3. 

У члану 17. после става 1. додаје се нови став 2. који гласи: „Приликом предаје свог 
дела уџбеника аутор је дужан да достави Изјаву о ауторству из Прилога 6 који је 
саставни део овог Правилника.“ 

Досадашњи став 2. постаје став 3.  

 

Члан 4. 

У члану 19. став 2. речи: „један штампани примерак рукописа и примерак у 
електронској форми“  замењују се речима: „примерак рукописа у електронској 
форми“. 
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Члан 5. 

У члану 20. став 5 додаје се реченица „Комисија за издавачку делатност врши 
проверу благовремености достављања рецензије.“ 

После става 6. додаје се нов став 7. који гласи: „Одлука Наставног већа доставља се и 
Комисији за издавачку делатност и Центру за издавачку за издавачку, библиотечку и 
информатичку делатност.“  

 

Члан 6. 

У члану 21. тачка на крају реченице се замењује зарезом и додају се речи: „по 
претходно закљученом анексу уговора из прилога 5.“ 

  

Члан 7. 

У члану 22. став 2 после речи: „садржај“ додаје се зарез и речи: „обезбеде сагласност 
аутора предавања“. 

Члан 8. 

У члану 23. став 1. алинеја пета се брише. 

 

Члан 9. 

У члану 24. став 2. речи: „један штампани примерак рукописа и примерак у 
електронској форми“ замењују се речима: „примерак рукописа у електронској 
форми“.  

Члан 10.  

У члану 27. тачка на крају реченице се замењује зарезом и додају се речи: „по 
претходно закљученом анексу уговора из прилога 5.“ 

 

Члан 11.  

У члану 29. став 2. иза речи: „Управник“ додаје коса црта: „/“ и реч: „координатор“. 

 

Члан 12.  

У члану 31. став 1 речи: „у прилогу 2“ замењују се речима: „у прилогу 3“. 

 

Члан 13. 

У члан 37. став 2. речи: „Комисија за издавачку делатност“ замењују се речју: 
„ЦИБИД“. 

Члан 14. 

У члану 38. став 2. се брише. 

Члан 15. 

Члан 40. мења се и гласи: „Исплате ауторских хонорара врше се на основу доприноса 
аутора о чему уредник / први аутор обавештава Финансијску службу и на основу 
продатог тиража.  
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Финансијска служба покреће поступак исплате припремом уговора за ауторе на 
основу доприноса аутора и пресека стања продатог тиража, најмање једном 
годишње.“ 

Члан 16.  

У члану 41. после става 2. додају се нови ставови 3. и 4. који гласе: 

„Уредници / аутори дају писану сагласност са обликом издања. 

Издања у електронском облику регулишу се посебном одлуком на предлог Комисије 
за издавачку делатност и ЦИБИД-а.“ 

  

 

Члан 17.  

У члану 42. став 1. мења се и гласи: „Аутори предају Служби за интегрисане 
академске студије медицине, односно Служби за специјалистичку наставу рукопис у 
електронском формату (текст припремљен у програму за обраду текста сачуван на 
прикладном електронском медију – преносној меморији), заједно са свим потребним 
прилозима (сагласност одговарајуће Катедре, предлог рецензената, попуњен 
формулар из прилога 3 овог Правилника и изјава о ауторству из прилога 6).  

После става 2. додаје се став 3. који гласи: „Технички захтеви за публикације су у 
прилогу 4 који је саставни део овог Правилника.“ 

 

Члан 18. 

У члану 44. став 3. тачка на крају реченице се замењује зарезом и додају се речи. „који 
се може продужити закључењем анекса уговора.“ 

У члану 44. став 4. речи: „у прилогу 4“ замењују се речима: „у прилогу 5“  

 

Члан 19. 

У члану 45. став 1. алинеја 1, реч: „аутора“ замењује се речју: „издања“. 

У члану 45. став 1. после једанаесте алинеје додаје се нова дванаеста алинеја која 
гласи:“ место и година штампања“. 

Досадашње дванеста до петнаеста алинеја постају тринаеста до шеснаеста.  

 

Члан 20. 

У члану 46. став 2. се брише. 

Члан 21. 

У члану  47. став 1. бришу се речи: „Комисије за издавачку делатност и“. 

После става 1. додаје се став 2. који гласи: 

„О сваком захтеву за повлашћену цену издања Факултета одлучује декан и декански 
колегијум на предлог Комисије за издавачку делатност.“ 

 

Члан 22. 

У члану 48. ставови 1. и 2.  мењају се и гласе: 
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„Ауторима уџбеника, монографија и атласа припада по пет бесплатних примерка 
првог издања уколико број аутора не прелази 10. Уколико има више од 10 аутора, 
тада максимални број бесплатних примерака одговара броју 10% од тиража, при 
чему је максимални тираж 600 примерака издања. 

Ауторима практикума, радних свески и других допунских уџбеника за све нивое 
наставе припада по један бесплатан примерак првог издања уколико број аутора не 
прелази 10. Уколико има више од 10 аутора, тада максимални број бесплатних 
примерака одговара броју 10% од тиража, при чему је максимални тираж 600 
примерака издања.“ 

Став 4. се мења и гласи: 

„Уредници / аутори добијају бесплатне примерке у случају измењеног издања како је 
наведено у ставу 1. и 2. овог члана.“ 

Члан 23. 

После Прилога 3 додаје се нови Прилог 4 (Технички захтеви за публикације).  

Досадашњи Прилог 4 постаје Прилог 5 (Уговор о ауторском делу) који чине саставни 
део Правилника.  

После Прилога 5 (Уговор о ауторском делу) додаје се нови Прилог 6 (Изјава о 
ауторству).  

Члан 24. 

Поступак издавања публикација који је започео пре ступања на снагу овог 
Правилника, окончаће се по поступку по којем је започео. 

 

Члан 24. 

Овај Правилник ступа на снагу 8 дана од дана објављивања на интернет страници 
Факултета. 

 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ 

НАСТАВНО НАУЧНО ВЕЋЕ 

ДЕКАН 

Проф. др Лазар Давидовић, с.р. 
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Прилог 4. 

ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ ЗА ПУБЛИКАЦИЈЕ 
 

УЏБЕНИК ЗА ОСНОВНУ НАСТАВУ:  

Штампа: Колорна штампа 4/4, евентуално двобојна 2/2 (црна + пантоне боја) за уџбенике 

где је само текст без слика (друга боја за истицање наслова, текста, итд) 

Формат: А4 формат (обрезан 297x210mm) а ако је уџбеник мањег обима може формат Б5 

(обрезан 240x170mm) да не би био сувише малог обима који тешко повезати 

Папир: кунсдрук 90-100g мат или сјајни, за атласе и где има пуно слика сјајни 

Повез:  табаци шивени, повез тврди или броширани (меки) зависно од обима уџбеника. 

На корицама је могуће урадити UV лак. 

 

УЏБЕНИК ЗА ПОСЛЕДИПЛОМСКУ НАСТАВУ:  

Штампа: Црно бела штампа ако финансира само факултет, а колорна штампа 4/4 или 

евентуално двобојна 2/2 (црна + пантоне боја) за уџбенике којима је 

спонзорисана штампа издања. Уколико ће се уџбеник објављивати електронски 

припрема се ради у пуном колору (4/4) јер нема трошкова штампе. 

Формат: Б5 (обрезан 240x170mm) а А4 формат (обрезан 297x210mm) за уџбенике којима 

је спонзорисана штампа издања или који имају превелики обим у Б5 формату 

Папир: кунсдрук 90-100g мат или сјајни, за атласе и где има пуно слика сјајни 

Повез:  табаци шивени, повез броширани (меки) (може тврди за уџбенике којима је 

спонзорисана штампа издања).  

 

РАДНА СВЕСКА ЗА РЕДОВНУ НАСТАВУ:  

Штампа: Црно бела штампа 1/1, изузетно колорна штампа 4/4 за издања где су колорне 

слике (препарати или анатомске слике, итд) неопходне 

Формат: А4 формат (обрезан 297x210mm) а ако је радна свеска мањег обима може формат 

Б5 (обрезан 240x170mm) да не би био сувише малог обима који тешко повезати 

Папир: офсетни 90-100g , ако колорно издање  папир кунсдрук 90-100г мат 

Повез:  табаци шивени, повез броширани (меки).  

 

ПРАКТИКУМ ЗА РЕДОВНУ НАСТАВУ:  

Штампа: Црно бела штампа 1/1, изузетно колорна штампа 4/4 за издања где су колорне 

слике (препарати или анатомске слике, итд) неопходне 

Формат: Б5 (обрезан 240x170mm), а А4 формат (обрезан 297x210mm) ако је практикум 

већег обима  

Папир: офсетни 90-100g, ако колорно издање папир кунсдрук 90-100g мат 

Повез:  табаци шивени, повез броширани (меки).  

 

МОНОГРАФИЈЕ:  

Штампа: Колорна штампа 4/4, евентуално двобојна 2/2 (црна + пантоне боја) за уџбенике 

где је само текст без слика (друга боја за истицање наслова, текста, итд) 

Формат: А4 формат (обрезан 297x210mm, за монографије је погодан и скраћени А4 - 

260x210) а ако је књига мањег обима може формат Б5 (обрезан 240x170mm) да 
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не би био сувише малог обима који тешко повезати. Такође, публикације 

намењене јубилејима могу бити рађене у формату 225x225 и повезане жичаном 

спиралом. 

Папир: кунсдрук 90-100g мат или сјајни, за атласе и где има пуно слика сјајни. 

Повез:  табаци шивени, повез тврди или броширани (меки) зависно од обима уџбеника. 
На корицама је могуће урадити UV лак, фолиотисак.  
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Прилог 5 
Универзитет у Београду 
Медицински факултет 
Број: 000/0000 

 

УГОВОР О АУТОРСКОМ ДЕЛУ 

 

закључен дана 00.00.0000, између: 
 
1. Универзитета у Београду – Медицинског факултета, Др Суботића бр. 8, који заступа декан 
Факултета проф. др Лазар Давидовић, (у даљем тексту Факултет) и 
 
2. Име презиме                        (у даљем тексту Уредник/ Аутор), улица бр, из места (матични 
број, број личне карте). 
Уговорне стране у својим напред означеним својствима су се споразумеле како следи: 
 

Члан 1. 

Уговорне стране сагласно констатују да се Уредником/ Аутором сматра физичко лице 

које је ауторско дело створило, да је Уредник/ Аутор носилац ауторског права на ауторском 

делу, и да овим Уговором уређују своје међусобне односе.  

 

Предмет уговора 

Члан 2. 

Уредник/ Аутор се обавезује да за потребе Факултета изради, припреми и преда 

Факултету, односно омогући приступ, ауторском делу под радним називом „НАЗИВ ДЕЛА“ у 

штампаној и електронској форми (у даљем тексту: ауторско дело). 

 Уговорне стране су сагласне да је ауторско дело из претходног става овог члана, 
ауторско дело у складу са Законом о ауторским и сродним правима (Службени гласник РС 
104/2009, 99/2011, 119/2012, 29/2016 – одлука УС и 66/2019) 

Ауторско дело ће се економски искоришћавати давањем на коришћење трећим 

лицима уз надокнаду. 

 

Обавезе Уредника/ Аутора 

Члан 3. 

Уредник/ Аутор се обавезује да ауторско дело, преда Факултету у року од 60 дана од 

дана закључења овог Уговора, у штампаном и електронском формату. 
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Уредник/ Аутор се обавезује да пренесе искључива ауторска права на факултет за 

предметно издање у наредних пет година. 

Уредник/ Аутор неће дистрибуирати ауторско дело ни у једној фази израде, ни након 

предаје завршне верзије Факултету. 

 

Обавезе Факултета 

Члан 4. 

Факултет се обавезује да примљено ауторско дело објави у целости, у року од 30 дана 

од дана пријема ауторског дела. 

Након пријема ауторског дела, Факултет нема право да од Аутора захтева било какве 

интервенције на ауторском делу, нити има право да самостално, или ангажовањем трећег 

лица, врши било какве интервенције на ауторском делу. 

Факултет нема право да ауторско дело користи у било које друге сврхе, нити да га 

искоришћава на било који други начин осим уговореног. 

Факултет стиче уговорена ауторска права на делу потписивањем овог уговора. 

 

Цена и рок плаћања 

Члан 5. 

Факултет се обавезује да Уреднику/ Аутору, за предато ауторско дело, исплати 

ауторски хонорар према Правилнику о издавачкој делатности на Медицинском факултету 

Универзитета у Београду, и да плати припадајући порез. 

 

Одговорност за неизвршење 

Члан 6. 

За случај да Уредник/ Аутор не одговори обавезама на уговорени начин дужан је да 

Факултету надокнади трошкове који би евентуално настали таквим његовим понашањем.  

 

Раскид уговора 

Члан 7. 

Свака од уговорних страна има право на једнострани раскид овог уговора писаним 

путем, под условима прописаним Законом о облигационим односима. 

Страна верна уговору задржава право да затражи накнаду евентуално настале 

материјалне и нематеријалне штете у случају раскида уговора. 
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Уступање обавеза и пренос уговора 

Члан 8. 

Овај уговор је сачињен са обзиром на личност Уредника/ Аутора, и није могуће 

вршити пренос уговорних обавеза Уредника/ Аутора. 

Правни следбеник Факултета непосредно преузима права и обавезе из овог Уговора. 

 

Решавање спорова 

Члан 9. 

На све што није регулисано овим Уговором примењују се одредбе Закона о 

облигационим односима, Закона о ауторском и сродним правима, као и други прописи 

Републике Србије. 

У случају евентуалног спора поводом овог Уговора, уговорне стране се обавезују да 

покушају да га реше мирним путем, а уколико у томе не успеју, уговарају надлежност суда у 

Београду. 

 

Завршна одредба 

Члан 10. 

Овај уговор сачињен је у 2 (два) једнака примерка, по којих 1 (један) за сваку 

уговорну страну. 

 

 

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ: 

 

Уредник/ Аутор:       Д е к а н 

      Медицинског факултета 

 

______________________ ______________________  

(име, презиме, бр. ЛК – пасоша) 
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Прилог 6 

 

Изјава о ауторству 
 
 
 
 

Име и презиме уредника/ аутора: _____________________________________________________  
 
 
 

Изјављујем 

да је публикација / поглавље под насловом 
 
 

 

 
 

• искључиво резултат сопственог научног и стручног рада; 

• да рукопис није претходно објављен или предат на објављивање другом 
издавачу; 

• да су извори и коришћена литература у писању рукописа коректно наведени ; 

• да нисам кршио/ла ауторска права и користио/ла интелектуалну својину 
других лица; 

• да преузимам одговорност за прибављање дозвола за коришћење 
приложених илустрација, као и за плаћање накнада за њихово 
репродуковање. 

 
 
 

Потпис уредника / аутора 
 

У Београду,    
 

       ______________________________________________ 
 


