
На основу члана 75 Статута Филозофског факултета у Новом Саду, Наставно-научно 
веће Факултета на седници одржаној дана 18.12.2009. године доноси следећи

П Р А В И Л Н И К
О АУТОРСКИМ ДЕЛИМА СТУДЕНАТА

Члан 1.

Овим Правилником уредиће се област ауторских дела насталих у процеса наставе и 
израде стручних радова у оквиру студијског програма од стране студената 
Филозофског факултета у Новом Саду (у даљем тексту Факултет).

Члан 2.

Ауторским делом сматра се свака оригинална духовна творевина изражена у одређеној 
форми без обзира на њену уметничку, научну или другу вредност, а у оквиру рада 
студената могу настати као писана дела, говорна дела, драмска, драмско-музичка, 
кореографска и пантомимска дела, дела која потичу из фолклора, филмска дела, као и 
друга дела која испуњавају услове из Закона о ауторским и сродним правима.

Члан 3.

Студенти у свом раду нису самостални, те у оквиру настанка било ког ауторског дела 
студента учествују запослени – наставно особље на Факултету које у оквиру свог радног 
места путем менторског или другог облика рада и стручне помоћи учествује у настанку 
ауторског дела студента. Сходно Закону о ауторским и сродним правима овај рад 
наставног особља и на овај начин насталог коауторског дела има се сматрати ауторским 
делом створеним у радном односу.

Члан 4.

Ауторско дело настало у процесу наставе и израде стручних радова у оквиру студијског 
програма од стране студената Филозофског факултета у Новом Саду има се сматрати 
коауторским делом студента и наставника који је у настанку ауторског дела учествовао, 
те се они имају сматрати коауторима са једнаким учешћем у ауторском делу које је 
настало.

Члан 5.

Филозофски факултет као Послодавац и студент искључиви су носиоци имовинских 
права на ауторском делу које је настало на начин утврђен овим Правилником. 
Имовинска права Факултета и студента се утврђују у једнакој сразмери. Имовинска 
права Факултет има у року од 5 година од дана настанка ауторског дела, те након тог 
периода сва имовинска права на ауторском делу има студент и наставник који се 
сходно овом Правилнику има сматрати коаутором.

Члан 6.



У оквиру накнаде за коришћење ауторског дела која припада Факултету на начин и под 
условима утврђеним овим Правилником, наставник који се сматра коаутором, има право 
на 20% од накнаде коју за коришћење ауторског дела оствари Факултет.

Члан 7.

У периоду од 5 година од дана настанка ауторског дела Факултет и студент се 
споразумевају о начину на које ће дело бити објављено и коришћено, те је за 
објављивање и коришћење ауторског дела потребна обострана сагласност. Изузетно од 
овако утврђеног начина коришћења и објављивања ауторског дела, ово се не односи на 
објављивање и коришћење ауторског дела у оквиру спровођења наставних активности 
и обавеза, те у случају испуњавања законских обавеза у смислу доступности ауторског 
дела насталих у оквиру студирања (било да је ова обавеза установљена у штампаној, 
електронској или било којој другој форми).

Члан 8.

При објављивању или коришћењу ауторског дела обавезно је навести имена коаутора 
(студента и наставника), као и чињеницу да је ауторско дело настало у оквиру 
студирања на Филозофском факултету у Новом Саду.

Члан 9.

Уколико је ауторско дело рачунарски програм, Факултет је трајни носилац имовинских 
права која би припадала наставнику који је коаутор ауторског дела.

Члан 10.

О настанку ауторског дела наставник и студент су дужни обавестити Шефа одсека на 
коме је настало ауторско дело у року од највише 30 дана од дана настанка ауторског 
дела.

Члан 11.

Предлог за објављивање и коришћење ауторског дела коаутори (студенти и наставник) 
достављају Шефу одсека који о томе обавештава Декана. По пријему овог обавештења, 
Декан формира комисију од три члана коју сачињавају запослени из редова наставника 
и то са Одсека на коме је ауторско дело настало, те ова Комисија након увида у 
ауторско дело и предложен начин његовог искоришћавања доставља Декану закључак 
којим се препоручује начин искоришћавања ауторског дела у складу са Законом и овим 
Правилником. Коначну одлуку о начину искоришћавања ауторског дела доноси Декан.

Члан 12.

Факултет ће установити и водити уредну евиденцију овако насталих ауторских дела, 
као и начина коришћења ауторског дела.

Члан 13.



Уколико дође до објављивања и коришћења ауторског дела супротно одредбама овог 
Правилника, коаутор који је то учинио дужан је надокнадити Факултету штету коју 
услед тога Факултет трпи.

Члан 14.

Овај Правилник се не односи на студенте докторских студија и израду докторских 
радова који су оригинална ауторска творевина и на којима овај студент има искључива 
ауторска права.

Члан 15.

Овај Правилник има се објавити на огласној табли Факултета и на интернет страници 
Факултета и ступа на снагу по протеку рока од 8 дана од објављивања.

ДЕКАН ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА
Проф. др Љиљана Суботић


