На основу члана 162. Статута Физичког факултета Универзитета у Београду, Научнонаставног већа на седници одржаној 11. јуна 2008.године, усвојило је
ПРАВ ИЛНИК
О ИЗДАВАЧКОЈ ДЕЛАТНОСТИ
ФИЗИЧКОГ ФАКУЛТЕТА
Савет Физичког факултета Универзитета у Београду, на својој седници одржаној 13.04.
2005. године, на основу Предлога Научно-наставног већа са седнице одржане 06. априла
2005.године, донео је Правилник о издавачкаој делотности Физичког факултета.
На предлог деканског колегијума Факултета од 09. јуна 2008 године, одлучено је да се
предложи Већу Факултета да се материја коју регулише постојећи Правилник о издавачкој
делатности Физичког факултета издвоји у два посебна правилника Физичког факултета у
складу са потребама припреме документа Факултета за предстојећу и то:
1. поглавља 1 до 7 постају део Правилника о уџбеницима
2. поглавља 8 и 9 постају део Правилника о издавачкој делатности
1. АУТОРСКИ ХОНОРАРИ
Члан 1.
Аутори и сарадници на припреми и уређивању уxбеника, монографија, часописа и
других публикација имају право на ауторски хонорар.
Међусобна права и обавезе издавача и аутора, као и других сарадника на припреми
и уређивању уџбеника, монографија и других публикација, уређују се уговором у складу са
одредбама Закона о ауторским и сродним правима (“Сл. лист СРЈ” бр 24/98) и Закона о
облигационим односима. (“Сл. лист СФРЈ” 29/78, 39/85,45/89, 57/89 и “Сл. лист СРЈ” бр.
31/93).
Цена уџбеника, монографија, часописа и других публикација, одређује се тако да
покрије трошкове штампања, дистрибуције и накнаде аутора.
Члан 2.
Штампање уџбеника, монографија и других публикација Факултет поверава
штампарији која понуди најповољније услове у погледу цене, рока и квалитета услуга, тј. у
свему према одредбама везаним за избор најповољнијег понуђача у складу са позивним
законским прописима Закона о јавним набавкама. (“Сл. гласник РС” број 39/02, 55/04).
Обим услуга које штампарија пружа, рок завршетка послова и цена тих услуга,
уређује се уговором.
Члан 3.
Факултет-издавач дужан је да на свакој публикацији јасно означи каталошки запис
CIP који према међународним стандардима израђује Народна библиотека Србије, као и
isbn - међународни стандардни број књиге,

issn - међународни стандардни број периодичне публикације,
које одређује ISBN агенција у оквиру Народне библиотеке Србије
Сваку накнадну измену на публикацији, по добијеном каталошком запису, издавач
је дужан да достави Народној библиотеци Србије пре штампања.
Ради израде каталошког записа издавач је дужан да Народној библиотеци Србије
достави комплетан штампарски отисак.
Члан 4.
Складиштење, дистрибуцију иродају уџбеника, монографија и других публикација,
као и послове маркетинга организује Факултет, док се обављање истих, а пре свега продаја
поверава специјализованој организацији, под условима који се утврђују уговором.
2. СРЕДСТВА ЗА ИЗДАВАЊЕ УЏБЕНИКА , МОНОГРАФИЈА, ЧАСОПИСА
И ДРУГИХ ПУБЛИКАЦИЈА
Члан 5.
Средства за издавачку делатност Факултета обезбеђују
 надлежна министарства Републике Србије и
 Факултет из сопствених средстава.
Средства за издавачку делатност обезбеђују се и
 продајом,
 претплатом
 учешћем суиздавача у заједничким издањима,
 спонзорством
 и из других извора.
3. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 6.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од објављивања на огласним таблама и
Web страници Факултета.
Број_______
Београд, 11. јун 2008. године
Декан Физичког факултета
Проф. др Љубиша Зековић
Приликом израде предлога пошло се од решења:
1.
Закона о издавању публикација (“Сл. гласник РС” број 37/91, 53/93, 67/93 и 48/94)
2.
Закона о уџбеницима и другим наставним средствима (“Сл. гласник РС” број 29/93)

