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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ БЕЗБЕДНОСТИ
Бр._________________________
Датум:______________________
Београд, Господара Вучића бр. 50

На основу члана 65. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 88/17,
27/2018 – др. закони и 73/2018), члана 45. Статута Факултета безбедности, Наставно-научно
веће Факултета на седници одржаној 08.07.2019. године, донело је:

ПРАВИЛНИК О АКАДЕМСКОЈ ЧЕСТИТОСТИ
СТУДЕНАТА ФАКУЛТЕТА БЕЗБЕДНОСТИ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Правилником о академској честитости студената Факултета безбедности, (у даљем
тексту: Правилник) уређују се академска честитост и утврђују плагијат и аутоплагијат као
начини њеног кршења, поступци приликом предаје писаних радова студената, обавезе и
процедуре у провери академске честитости и поступање наставника и сарадника у том случају
и одговорност студената на Факултету безбедности (у даљем тексту: Факултет).

Члан 2.
Овај Правилник примењује се на све писане радове које студент током студија израђује
као предиспитну или испитну обавезу, као завршни (мастер) рад, магистарску тезу или
докторску дисертацију у складу са наставним планом и програмом студијског програма који се
изводу на Факултету.

II АКАДЕМСКА ЧЕСТИТОСТ
Члан 3.
Академска честитост студента се заснива на самосталној изради писаних радова, као и на
стриктном поштовању туђих ауторских права, ближе дефинисаних Законом о ауторским и
сродим правим („Службени гласник РС“, бр. 88/17,27/2018 – др. закони и 73/2018).
Ауторство није могуће отуђити нити пренети на другу особу.

III ПЛАГИЈАТ И АУТОПЛАГИЈАТ
Члан 4.
Плагијат, односно представљање туђих идеја или туђег рада, у целини или деловима, без
навођења изворног ауторства или изворника представља облик противзаконитог присвајања
туђих духовних творевина и њиховог приказивања као својих.
Аутоплагијат је представљање свог ранијег објављеног или за другу сврху искоришћеног
рада као новог и оригиналног.
Актом плагијата или аутоплагијата студент чини један од најтежих академских
прекршаја.
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Члан 5.
Плагијатом се сматра:
1. дословно преузимање текста другог аутора, односно копирање из електронских или
штампаних извора, са српског или страног језика, у деловима или целости, без
навођења имена аутора и извора из кога је текст преузет, као и без јасног обележавања
преузетог дела;
2. препричавање или сажимање текста другог аутора из електронских или штампаних
извора, са српског или страног језика, у деловима или целости, без одговарајућег
навођења имена аутора и извора из кога је текст преузет, као и без јасног обележавања
препричаног дела;
3. представљање идеја других аутора као својих, без одговарајућег навођења имена
аутора, односно извора из кога је текст преузет.

Члан 6.
Аутоплагијатом се сматра:

1. представљање сопственог рада као оригиналног мада је он у потпуности
истоветан са радом који је претходно већ искоришћен на садашњем или
претходном нивоу школовања, или је већ коришћен за друге сврхе;
2. коришћењевише од једне трећине сопственог рада без навођења чињенице да је
он већ био искоришћен на садашњем или претходном нивоу школовања, или је
већ коришћен за друге сврхе.
IV ПОСТУПЦИ ЗА ПРЕДАЈУ ПИСАНИХ РАДОВА СТУДЕНАТА
Члан 7.
Студент предаје писани рад у електронској и/или у папирној верзији, који мора да садржи
његову својеручно потписану изјаву о академској честитости.
Студент завршени рад доставља у електронској форми на ћириличном и латиничном
писму, у Microsoft Word програму, e-mail-om или нарезан на CD и/или у папирној форми, на
ћириличном писму.
Изјава о академској честитости дата је у прилогу овог Правилника.

Члан 8.
Студент је дужан да наведе име и дело сваког аутора као и електронски или штампани
извор који је користио током израде свог рада придржавајућисе правила навођења, односно
препричавања.
Уколико студент користи делове свог рада који је већ искоришћен за неке друге сврхе
или је раније објављен, обавезан је да јасно наведе његову оригиналну намену те електронски
или штампани извор, као и обим у коме је коришћен у новом раду.
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V ОБАВЕЗЕ НАСТАВНИКА, САРАДНИКА И ФАКУЛТЕТА
У ПРОВЕРИ АКАДЕМСКЕ ЧЕСТИТОСТИ
Члан 9.
Наставници и сарадници Факултета обавезни су да на почетку прве године студија
студенте упознају са нормама академске честитости, као и са правилима за навођење идеја и
радова других аутора, као и правилима препричавања.
Наставници и сарадници дужни су да студентима предоче да одредбама Правилника
Универзитета у Београду плагирање и аутоплагирање представљају тежу дисциплинску
повреду.
Наставници и сарадници су дужни да сваки писани рад студента савесно провере,
односно да утврде да ли садржи плагијат или аутоплагијат.
Наставници и сарадници Факултета провеуа писаних радова студената обављају уз
примену специјализованог софтверског програма, а потом и квалитативну анализу налаза
софтверске провере.

Члан 10.
Уколико постоји основана сумња да писани рад садржи елементе плагијата или
аутоплагијата, наставник или сарадник подносе пријаву декану Факултета, која садржи копију
рада, извештај софтверске провере академске честитости, као и извештај наставника, односно
сарадника о резултатима квалитативне анализе.

Члан 11.
Одељење за правне, кадровске и административне послове Факултета издаје
наставницима и сарадницима Факултета електронске налоге за софтверску проверу писаних
радова и води евиденцију о томе и пружа сву неопходну стручну подршку и помоћ
наставницима и сарадницима Факултета приликом провере академске честитости писаних
радова студената.

VI ОДГОВОРНОСТ СТУДЕНТА
Члан 12.
Утврђивање одговорности студента за плагијат и аутоплагијат не зависи од утврђивања
његове намере да почини ово дело или да се на неки други начин понаша недолично.

Члан 13.
Одговорност за плагијат и аутоплагијат као један од најтежих академских прекршаја не
застарева.

Члан 14.
Факултет ће, уколико ималац дипломе није испунио све испитне обавезе на начин и по
поступку утврђеном законом и студијским програмом, покренути поступак за оглашавање
стечене дипломе и додатка дипломе ништавним у складу са одредбама чл. 127. Закона о
високом образовању.

Факултет ће покренути поступак за оглашавање ништавним дипломе и додатка
дипломе о стеченом академском називу мастера или магистра, односно, о стеченом
научном називу доктора наука, ако утврди да мастер рад, односно магистарска теза или
докторска дисертација није резултат самосталног рада кандидата.
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Члан 15.
Запослено лице на факултету, студент Факултета или треће лице може поднети
образложени захтев декану Факултета за покретање процедуре за оглашавање стечене дипломе
и додатка дипломе ништавним из разлога утврђених у члану 14. овог Правилника.
На предлог декана Факултета, Наставно-научно веће формира комисију за утврђивање
оправданости разлога за поништавање дипломе и додатка дипломе. Комисију чине најмање три
наставника запослена на Факултету који су бирани за научне области којима припада рад о ком
се пише извештај.
Комисија своје писмено мишљење и налаз предаје на усвајање Наставно-научном већу
Факултета у року од 30 дана од свог формирања.
Наставно-научно веће Факултета на својој првој наредној седници разматра извештај
Комисије и доноси одлуку.
На одлуку Наставно-научног већа заинтересовано лице може уложити жалбу Савету
Факултета у року од 15 (петанест) дана од дана добијања одлуке.

Члан 16.
Дисциплинска одговорност студента за учињено дело плагијата или аутоплагијата, у
складу са Правилником о дисциплинској одговорности студената Универзитета у Београду,
састарева у року од 6 (шест) месеци од дана сазнања, односно 1 годину од дана учињеног дела.

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 17.
Факултет ће у уговор о студирању који студенти закључују са Факултетом унети и
одредбу о академској честитости.

Члан 18.
Овај Правилник ступа на снагу 8 (осмог) дана од дана објављивања на огласним таблама
и интернет страни Факултета.

ПРЕДСЕДНИК НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА
Декан, проф. др Владимир Цветковић
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Изјава о академској честитости

Име и презиме студента: ______________________________________________ ;
Број индекса: _________________ ;
Наслов рада: ________________________________________________________ ;
Наставни предмет: ___________________________________________________ ;
Студијски програм: __________________________________________________ ;
Модул: _____________________________________________________________ ;
Наставник: _________________________________________________________ ;
Датум предаје рада: ____________________ ;

ИЗЈАВА О АКАДЕМСКОЈ ЧЕСТИТОСТИ

Изјављујем да сам у приложеном раду поштовао/ла сва правила о академској честитости.
Овај писани рад резултат је искључиво мог личног рада, темељи се на мојим
истражиањима и ослања се на наведену литературу.

У Београду, дана ______________________ године.
Потпис студента:
______________________________________
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