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На основу члана 2. Закона о ауторском и сродним правима  („Сл. гласник РС „бр. 

104/2009, 99/2011, 119/2012), члана 119. став 12. Статута Високе школе струковних студија 

за васпитаче и пословне информатичаре – Сирмијум у Сремској Митровици, и члана 4. 

Правилника о награђивању и оцењивању запослених Високе школе струковних студија за 

васпитаче и пословне информатичаре – Сирмијум у Сремској Митровици, Савет школе на 

својој седници одржаној дана 26.9.2013. године, доноси  

 

      

                                                        

 

ПРАВИЛНИК 

         О АУТОРСКОМ ХОНОРАРУ 

 
1. Основне одредбе 

 

 
Члан 1.  

 

 Овим Правилником уређује се поступак и начин за исплату ауторских хонорара за 

плаћање надокнаде ауторима, запосленима у Високој школи струковних студија за васпитаче 

и пословне информатичаре – Сирмијум у Сремској Митровици (у даљем тексту: Школа). 

 

 

    Члан 2.  

 

Под ауторским делом које је оргинална духовна творевина запосленог изражена у 

одређеној форми а које представља ауторско дело сматра се нарочито:  

 

1. писана дела (књиге, брошуре, чланци, преводи), која се користе у васпитно 

образовном раду. Остале публикације су зборник научних и стручних радова 

наставника и сарадника школе, публикације са научно-стручних скупова које 

школа организује, монографија школе, студије и други радови наставника школе 

(као нпр. ауторство дневника праксе) 

2. Говорна дела: предавања, говори, беседе и друго, трибине 

3. Драмска, драмско-музичка дела (сценарио, режија, адаптација сценарија, костими, 

глума; расписивање аранжмана, партитура) 

4. Музичка дела са речима или без речи  

5. Телевизијска  дела (припрема, снимање и монтажа ТВ пакета за емитовање путем 

интерне телевизије и на сајту, интервјуи...) 

6. Дела ликовне уметности (слике, цртежи, скице, графике, и др) у функцији 

естетског уређења простора. 

7. Планови, скице, макете и фотографије и збирке фотографија. 

8. Остала ауторска дела.  

- јавна предавања, радионице, трибине... 

- ауторство тестова за проверу физичких, музичких и говорних способности 

- ауторство тестова (питања за тестове) за диференцијални испит из 

математике 

- ауторство тестова опште културе за упис студената 

- обављање истраживања која доприносе унапређењу васпитно-образовног 

процеса у школи 

- вршење евалуације  




