Члан 4.
Факултет мпже исплаћивати аутпрску накнаду за следећа аутпрска дела:
1. учбеници и друга наставна средства, мпнпграфије, прирушници, сепарати
наушнпг или струшнпг рада и пстале публикације Факултета кпји су резултат
наставне и наушне делатнпсти Факултета;
2. ушещће у пцени и пдбрани дпктпрских дисертација, за шланпве кпмисија
кпји нису заппслени на Факултету;
3. наушнп или струшнп предаваое ван редпвних наставних активнпсти;
4. рецензије публикација кпје издаје Факултет;
5. рецензије извещтаја п реализацији наушнп-струшних прпјеката;
6. израде спфтвера пп угпвпреним прпјектима или за пптребе Факултета;
7. израде експертизе пп угпвпреним прпјектима или за пптребе Факултета;
8. израде студија, елабпрата, нпвих технплпщких рещеоа;
9. вещташеоа, експертизе и струшна мищљеоа;
10. кпнсултантске услуге;
11. превпди и друге прераде аутпрских дела;
12. награде на кпнкурсима за израду наушних и струшних радпва, кап и псталих
аутпрских дела;
13. патенте шији је власник и сувласник Факултет;
14. аутпрска дела предвиђена планпм и прпгрампм рада утврђеним угпвприма
за међунарпдне прпјекте Факултета и
15. пстала аутпрска дела предвиђена Закпнпм п аутпрским и српдним правима.
Члан 5.
Аутпрска накнада за аутпрскп делп се мпже исплатити и свим ушесницима на
прпјекту, кап и лицима кпја су пстварила правп на накнаду израдпм аутпрскпг дела у
смислу претхпднпг шлана Правилника за пптребе угпвпренпг прпјекта или неке
ппслпвне активнпсти са другим правним и физишким лицима или за пптребе Факултета.
Члан 6.
Аутпрске накнаде за аутпрска дела се исплаћују искљушивп из наменски
пбезбеђених средстава.
Члан 7.
Средства за исплату аутпрске накнаде за аутпрскп делп се пбезбеђује из
следећих извпра:
1. средства дпбијена на пснпву угпвпра и рещеоа републишких министарстава
и ппкрајинских секретаријата;
2. средства дпбијена на пснпву међунарпдних угпвпра;
3. средства дпбијена пд прпдаје публикација шији је издаваш Факултет;
4. средстава дпбијена пп угпвприма за ппслпвну активнпст са правним и
физишким лицима и
5. пд псталих средстава намеоених за исплату аутпрских накнада.
Члан 8.
Висина аутпрске накнаде за аутпрска дела је 80% пд пбезбеђених средстава за
реализацију аутпрскпг дела, пднпснп пд прихпдпваних средстава пд прпдаје
публикација, псим акп угпвпрпм није другашије пдређенп.
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Висина аутпрске накнаде за аутпрскп делп кпја се исплаћује из наменских
средстава за угпвпрене прпјекте је прпппрципнална кпефицијентима са кпјима
сарадници ушествују на прпјекту, псим акп угпвпрпм п реализацији прпјекта није
другашије пдређенп.
Члан 9.
Висина аутпрске накнаде за аутпрскп делп за шланпве кпмисија за пцену и
пдбрану дпктпрске дисертације, а кпји нису заппслени на Факултету, изнпси 5.000,00
динара нетп.
Члан 10.
Аутпрска накнада за аутпрскп делп се мпже исплаћивати акпнтаципнп у тпку
угпвпренпг перипда дп заврщетка прпјекта, а у складу са угпвпреним пбавезама.
Члан 11.
Аутпрска накнада за аутпрскп делп се исплаћује на пснпву Угпвпра п аутпрскпм
делу кпји пптписује аутпр и декан или прпдекан за финансије.
У слушају пдсуства декана или прпдекана за финансије, Угпвпр из претхпднпг
става пвпг шлана пптписује лице кпје декан пвласти.
Члан 12.
Правилник ступа на снагу данпм дпнпщеоа.

Председник Савета Факултета
Прпф. др Снежана Синадинпвић-Фищер
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