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ra.lkal4.Craryra OaKynrera r&i8B{,tEhEdi.rr-jr1[ftbrr
CaAy oA 02.07.2018., 17.10.2018. 28.12.2018. roauHe (flpcqrrheH rexcr oA 28.12.2018), CaBer
@aKyxrera !'exHx.rrsx HayKa y HoBoM Caay Ha 47. ceaHxrrx oapxaHoj rcua 24 06.2022. roauHe rroHoc,,
oreleho

IIPABI{,'IHI,II{
O

IPUXOAIIMA I{ PACXOAI,IMA II3AABA6A IIYEJMITAIII{JA

(DAr{v,'ITETA TEXHr{qI(rrX HAvI{A v HOBOM CAAv
LIraH I

(l)

Osurvr npasu.nuuroM

ypebyjy ce npuxoAu t{ pacxoax tBAaBa}6a ny6nxxauxja oaKynrela

TexHx,rKHx HayKa yHnBep3xrera y HoBoM Caay (y aLrreM TeKcry: @aKynrer).

(2) Iy6lu(awrjaMa @aKynrera rexHltqxlrx Hayra y HoEoM Caay ce cr'larpajy maaba ae(DEHEcaHa
CraryroNr @aKynrera u flpaauffuxoM o yu6eaxuHrua, 6H6jrxoreqlioj u u:raeaqKoj ae,larlrocru aDaKynrera.
qraH 2

AerarHocr a AenarEocr CtipxorapHuqe OaKyn'rera KlrHroBo.qcrBeHo ce eBxAeHT paj) y
Cnyx6urirraxcaicxo-parryHoBoAcrBeHux nocrroBa, y cKraAy ca Bar(ehq nponucur\ a I'i onlIT,rM axrxl\{a
Oaxynrera.
I43.qaBa,{}ia

llpuxoAx OaKyrre1aoa Lr3raBaql(e lerarHocrn ocrBapyiy ce y oKBltpy pala Caeera 3a 6,16,1lroreqKy
x BAaBarrKy nelrarHocr r cr rry ce rr3 cpe,ucrasa roja o6e36ebIe ocHI,IBa.r, ulKonapuHe u apyrxx
corlcrBeHrx np xoaa, yKrryqyjyhx u nplr\oAe Koju ce ocrsap)jy npoqalov rry6luxauuja y rcaal6y
@axy,rrera, y crcia,qy ca 3aKoHoM o BItcoKoNi o6pa3oBal6y n noce6HuM onurnM a(TrN{a Oakynrera.
qraH 4
TpoLUrioBu u3aaEarra ny6n,iKauuja o6yxBarajy:
TporxKoBe fl pxope\re uTaNIne;
TpoIlrxoBe ITaNInal]la;

-

TporrKoBe xoHopapa a)/Topa,

ll,raH

5

(1) Oanyny o oAo6per6y:a ny6auxoeane aortoctj HacraBHo-HayqHo Behe Ha npeAror Caeera':a
616rxoreqKy n njaaBarrxy aerarHoc'a-

claBa l. osor,iJraua npoaeKaH 3a pa3Boj L, 0uHarlcxje uoHoLu orn)K) o
ny6nuKoBaBy xo.ia o6yxBara: Tlrp,u(! yKynHe rpottlKoBe 33 xi0ilBllrhe. jc!HLlHqH] ueHy, ll3Bope cpeAcraBa
(pa,uu na"ror), nauun u ycnoBe npoaaje, ucflnare a)'ropcrxx x apyrux xoHopapa.
(3) Ilpo,qerGH 3a pa3Boj H (buHaHcuje AocraBrha peKaHy npllrlepaK oan) Ke o nydx KoBalLy Ha yBua
(4) npoAaja fiy6nnKaqxja Oa(ynrera o6aB,Ea ce y CKpxnlapHlr4, @arrymera, flo rcraKH)'roj -jenHHnqHoj

(2) flo AoHouel6y oanyKe

l

npo.qajHoj qeH!, lrcKa3aHoj y nxuapuMa no npurvrepky rry6nxKarllr.je.
EaH oaKy,'rrera, Ha 6a3u noce6Hor yroBopa!
jeauxuqsoj
qeHrl ny6ruKarraje.
aoueru noce6ua oaryrca o

(5) Ipoaaja ce noxe o6ag.uatu H

y

Korr

c,r}'trll ce uoNe

rlnaH 6
A).ropcK, xoHopap ucnnahyjy ce y cua,qy ca BaxehxM [ponucx]\{a! oBuM npaBUnI{xKoM 6 apyru[I
onuTrri\r aKT Ma <DaxynTeTa! a Ha ocHoBy yroBopa o ayTopcKolu ,qeJly,
tlnaH 7
(l) I(pxrepxjyM 3a BucxHy u HaquH Hcnnare a)TopcKl'Ix xoHopapa )TBpll'jy ce npelua oapaMerprlMa
u Ha HatrrrH l]ar y np noryotsor llP.rBhihuKaz Koi .ie ) Haa.rexHocrH npo,qeKcHa la pa3Boj s druHaHcuje 14
MeHauepa @aKlnreTa,

opcI<x xoHopap crl ucnrahyjy a3 cpeacraBa a3 qlaHa 3 oBor npaeunlluxa, concrBeHrx
cpeacraBa no Ha3Hauu a)rropa (ca paAHor HMora) uall ,3 Hal{eHcKllx cpeacraBa.
(J) Ayropc(a xoHopapu LI3 qnaHa 6 oBor npaBl'{nHuKa ucnnahyjy ce, xcl.Lylr,lBo 3a ny6nfikaqxje ca

(2)

AyT

crarycorlr \u6eHr(a aDa()rrrera, ayrop,lr{a 11 (oa}.ropuNra {oj cy paaHoNr orrHocy Ha oaq.nrery. oIHocHo
oHuMa Kojx cy ayropcKo Aeno crBopxn,l AoK cy 6xnu y paAHorv o;Illocy Ha OaK),nTe,ry. 3a oBe ny6n Karlr,ie
Nlo)xe ce ficnnaTuTll u aeo u3 concTBeHxx cpeacTaBa (ca paaHor Hanora) Hn u3 Hal\{eHcxux cpertcraBaa y
cKJlaav ca npuJlofoM oBor npaBlrnHriKa.
(4) yrorul(o ce Ha mlarLuMa ny6ruxaqria @aKynrem kao

xoa)rrop, nojaB,%)ay nuqt Noja Hucy,Hr.rru

cy 6a,ra y pa!Ho:!l olHocy Ha Oar(ynrery, a}Topc(u xoHopapx Mory 6 Tu ,lcnraheHu Il3

concrBeHrax
cpelcTaBa (ca palHor Haflora) rrrr4 03 HarveHcKr{x cpelcTaBa.
(5) A).ropckr,r xoHopapn 3a HepeueH3tipaHa HacraBHa cpeacrBa (cKpunra HacraBHe npe3eHTaqHie)
ficflnahiy ce ,rcnjlyquBo u3 cotrcrBeHsx cpeAcTaBa (ca paAHor Har,tora) uru s3 Har{excN x cpeAcTaBa,

I

9:ras

8

(1)KpurepujyNr" 3a oApebuBar6e rfipa)fta cy:
npoceuax6poj cryAeHara Ha clyAxjcKo\,r npeAMely 3a xojx

-

eprquju,,Texuuvne Hayte
cryIeHara

-

je HaMeEefl yU6eHrK KoJu ce x3ltaje y
yu6eflxux". npoceeaH Spoj cryjreHara ce pavyaa npeua 6pojy

Ha cD,xnjcKoNl npeaN,reTy

y nocneatr,e Tpu rllKol.lcxe roarlHe.

r.rHrepec HayqHe_jaBHocru 3a u3aaBarr,e ny6rrunaquja
no npaBrny He Balxe oa 150 npuN,epaKa.

y eluqrju .,TexHuqKe HayKe NloHorpaouje',,

(2)Tupax ce yBehaBa 3a o6aBe3Ee nprrNrepKe (Bu6rrxoreKa @axv:r.rera,
Cp6uja, Marrua cpncxa, ayrop Ip.).
f l) aBaK,r alrop xvi npaBa,rtr l0 6ecnnt ,r \ d) lofcAxr rpuvclch.r.

Hapolua Ga6ruo.rera

Il,rau 9

(l ) 3a cBaxo xoHKperHo 3ajelHu.rrto u3aalte ca Apyrxrv BAaBaqeNr 3arcrry.ryie ce noce6aH yrosop Koju
noTntcyje AeKaH OaKyrreTa, Ha npeAror CaBeTa 3a 6u6,tuoTe.i(y !r H3AaBalrKy Aerrallrorjl.xy oMa.qy ca
olnykorv HacraBHo-HayqHor Beha OaKyrrera,
(2) flp peanx3aqr.ljI'l u3Aa6a nprMelsyjy ce cRe olpea6e oBor npaErnHHxa! aKo noce6HuNl yroBopoM
Hxje !pym,ruje npcrBubeHo.
q"rau l0
TpouKoBu nplnpeMe 3a rlraMy x rxrat,naH,a Marepr4j.Lna xojuje Haruea,err 3a npxnpeu) npxjeNlHoa
ucn ra (36uplianpHnpeMa 3a nprjeMHH ricnur rc MareMaru(e) $auaucupajy ce U3 collsrscHHx cpelcraBa
]]enaprMarra, oaHocHoKareApe,I43Hoc oa l5oZ oa ocTBapeHor yKynBor npxxola npeHocu ceHa paaHfl H&Ior
CaBera 3a 6u6nfioreqr{y x 3aaBaqrry AerarHocr, Ocralax oa npr{xoranpeHocox rjc HapallHr., Ha.nor
nenaprMaHa 3a on[Te r]xcur{nJlxne y rexHuux, oAHocHo l{arelpe 3a MareM].HKy.
qnaH

ll

Onaj npasunnux o6jaenyje ce Ha oMacHo.] ra6,1
cHary ocMofIaHa

oI

y ce/trrllTy oaKyirTeTa Ha laH aoHoueBa x cryna Ha
o6jaB,BxBalsa,
a
o6jaBnhe
aaHa
ce u Ha fiHrepHeT cTpaHaux (DaKynTcTa.

ITPII"TIO| : Haqrrr o6naqvna rrcn,ra
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oncrcsr ronopapa rra rDaxt.
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Исплата ауторског хонорара се врши на бази НАЛОГА за исплату,на обрасцу који се добија у
Библиотеци, а који може бити за рецензиране и нерецензиране публикације.
Приликом попуњавања налога за исплату ауторског хонорара потребно је унети следеће податке:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Назив публикације
Врста уџбеника
Врста издања
Број страна уџбеника („BstrU“),
Назив предмета за који је написан уџбеник,
Фонд часова предавања („Fčp“),
Фонд часова вежби („Fčv“),
Вредност ЕСПБ
Имена аутора (макс. 10) и њихово процентуално учешће у ауторству уџбеника,
Имена рецензената (2 за основни уџбеник и 3 за монографију)

Подела уџбеника према врсти издања:
1. Прво издање
2. Допуњено и/или измењено издање (више од 30% у односу на последње објављено издање)
3. Поновљено издање (исто или до 30% измене у односу на последње објављено издање)
НЕТО износ ауторског хонорара је (параметар „NAH“):
Врста издања
Прво издање
Допуњено или
измењено
издање
Поновљено
издање
Рецензија
укупно за
уџбеник

Основни
уџбеник
50.000,00

Помоћни
уџбеник
37.500,00

37.500,00

28.125,00

30.000,00

22.500,00
-

10.000,00

Као референтни параметар за обрачун ауторског хонорара узима се број страна уџбеника/помоћног
уџбеника (параметар „BrStr“),где се признаје број страна BrStr = 160 као референтан за предмет са
фондом од 2 часа предавања недељно за основни уџбеник, односно 2 часа вежби недељно за помоћни
уџбеник.
Обрачун за основни уџбеник/помоћни уџбеник врши се на следећи начин:
1. Одређивање броја страна који се признаје за уџбеник („PBS“)
PBS = Fčp/2 x BrStr,
BstrU је укупан број страна уџбеника/помоћног уџбеника који се издаје.
Укупан број страна на основу који се обрачунава аутроски хонорар (OBS) добија се као:
уколико је PBS>BstrU =>ОBS = BstrU;
уколико је PBS< BstrU=>ОBS = PBS;
2. Одређивање укупне НЕТО исплата:
Укупан износ за исплату = NAH x OBS/BrStr

Ако постоји више аутора, укупна НЕТО исплата дели се са бројем аутора у процентуалним износима
како је наведено у налогу за исплату, како би се добио појединачни нето износ ауторског хонорара.
Ауторски хонорари за уџбенике или помоћне уџбенике могу се увећати исплатом из сопствених
средставау износу којије увећандо четири пута у односу на износе хонорара, који се исплаћују из
средстава Савета за библиотечку и издавачку делатност (даље: Савета за БИД)према напред
наведеним критеријумима за одговарајући уџбеник или помоћни уџбеник за прво и једно допуњено
или измењено издање и једно поновљено издање.За сва даља наредна издања уџбеника или помоћних
уџбеника из средстава Савета за БИД се не исплаћује накнада у виду ауторских хонорара.Из
сопствених средстава се може исплатити ауторски хонорар у износу којиодговараизносу увећаном до
четири пута у односу на средства која су исплаћена из средстава Савета за БИД за претходно издање.
Висина хонорара за нерецензиране скрипте, збирке задатака, практикуме, радне свеске и сл.не може
бити већа од 2/3 износа хонорара који се исплаћује за уџбенике, односно помоћне уџбенике из
сопствених средстава према критеријумима Савета за БИД за одговарајуће рецензирано наставно
средство.
Висина хонорара за нерецензираненаставне презентације не може бити већа од 50% хонорара који се
исплаћује за уџбенике/помоћне уџбеника из сопствених средстава према критеријумима Савета за
БИД за одговарајуће рецензирано наставно средство. Код презентација у налог за исплату се уноси
број слајдова, а за обрачун се узима однос 2 слајда презентације = 1 страна писаног материјала.
За сва издања на енглеском језику износи ауторских хонорара увећавају се за 50% у односу на
одговарајуће хонораре на српском језику.

