На основу члана 28. Закона о издавању уџбеника и других наставних
средстава («Сл.гл. РС бр.62/06 », чл. 14. и чл. 25. Статута Медицинског факултета
Универзитета у Нишу, Савет
Медицинског факултета у Нишу на седницaма
одржаним
20.04.2006.године,
30.11.2007.
године(измене
и
допуне)
и
27.02.2009.године(измене и допуне), доноси
ПРАВИЛНИК
О УЏБЕНИЦИМА И ИЗДАВАЧКОЈ ДЕЛАТНОСТИ
МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ
Члан 1.
Правилником се сходно Закону ближе уређују задаци, услови и организација
издавачке делатности Медицинског факултета Универзитета у Нишу (у даљем тексту:
Факултет).
Члан 2.
Издавачка делатност Факултета обухвата издавање следећих публикација:
Научне и стручне публикације
Научне књиге и монографије
Периодичне научне публикације (часописи)
Зборници радова са научних и стручних скупова
Едиције посвећене одређеној научној области
Наставне публикације
Уџбеници
Одабрана поглавља
Практикуми
Приручник
Aтлас
Репетиторијуми (тест-питања)
Лексикографска издања
Речници,
Енциклопедије
Индекси
Посебна издања
Издавачка делатност Факултета обухвата и издавање поменутих публикација на
енглеском језику за потребе извођења наставе на енглеском језику.
Члан 3.
Научна књига је издање у коме се обрађују научне теме, при чему аутор/
аутори не морају износити резултате сопственог истраживања, али морају бити
истакнути и признати стручњаци из области за коју се књига пише.
Монографија је издање које представља значајан допринос развоју науке и у
коме је изложена научна проблематика везана за једну тему у којој аутор/аутори
износе резултате својих истраживања.
Монографију може писати један, а највише три аутора, при чему сваки аутор
мора имати више објављених радова који се односе на научни проблем
монографије у реномираним међународним и домаћим часописима.
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У референцама монографије писане у целини потребно је да аутор/аутори
имају најмање 10 аутоцитата, док је за поглавље монографије потребно да
аутор/аутори имају од 3-5 аутоцитата.
Докторска дисертација или магистарски рад, у изворном или прерађеном
облику, не могу се штампати као монографија.
Периодичне научне публикације су издања Факултета у која спадају:
Acta Medica Medianae, Acta Facultatis Medica Naissensis i Acta Stomatologica Naissi.
Зборници радова са научних и стручних скупова могу бити:
1. Зборници са међународних или националних научних или стручних
конгреса који садрже радове саопштене на скуповима, штампане
као уводна предавања у целини или у изводу.
2. Тематски зборници радова који садрже прегледне чланке са
научних или стручних семинара у оквиру континуиране медицинске
едукације.
Уџбеник је издање које треба да садржи методске јединице наставног
програма одговарајућег предмета.
Уџбеник може писати један аутор – наставник са вишегодишњим искуством.
Уколико уџбеник пише више аутора потребно је да има уредника који мора бити
наставник са вишегодишњим искуством.
Одабрана поглавља су делови уџбеника који садрже одређене методске
јединице наставног програма.
Практикум је помоћни уџбеник, тј. приручник који је намењен припреми и
извођењу практичне наставе. Аутор/аутори овог издања су наставници и сарадници
са Факултета, са предмета за који се практикум пише. Услов је да аутори
практикума који нису у наставном звању морају имати објављен бар један рад на
medline листи.
Приручник је публикација намењена припреми и извођењу наставе и/или
служи као помоћно едукативно средство.
Атлас је публикација која представља колекцију слика, шема и других
графичких прилога са објашњењима и додатним информацијама из одређене
области.
Репетиторијум је издање које чини сажет преглед градива одређене наставне
области. Може садржати тест-питања са избором одговора и коментаром свих или
неких питања, и служи за самопроверу усвојених знања током учења. Аутор/аутори
ове публикације су наставници и сарадници са Факултета, са предмета за који се
репетиторијум пише.
За сва напред наведена издања услов за објављивање је сагласност
предмета, односно Катедре ако нема предмета.
Речник је публикација речи поређаних по азбучном реду на неком од језика
са дефиницијама, пореклом речи, изговором и другим информацијама.
Индекс је публикација појмова и термина поређаних по азбучном реду.
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Енциклопедија је публикација која садржи опште, јасне
информације из опште или специјалних области науке или струке.

и

кратке

Посебна издања подразумевају све остале облике издавачке делатности
Медицинског факултета која нису наведена предходним члановима, а чије
издавање је омогућено одлукама Научно-наставног већа, Савета Факултета и
декана.
Члан 4.
Аутор/аутори сами врше комплетну припрему рукописа за штампање.
Факултету се подноси захтев за издавање публикације, сагласност Предмета или
Катедре уколико нема предмета (само за наставне публикације), радни примерак
рукописа и предлог за одређивање најмање три рецензента.
Члан 5.
Сва издања Факултета могу бити објављена у облику штампане и/или
електронскепубликације (CD).
Члан 6.
Издање на CD-у носи самосталну ISBN ознаку и репродукује
одговарајућем броју примерака који утврђује Научно-наставно веће.
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Члан 7.
Издања Факултета објављују се на српском или енглеском језику.
Члан 8.
Импресум публикације треба да садржи:
 наслов публикације
 име аутора
 име и звање рецензената
 име и звање главног и одговорног уредника
 име ликовно-техничког уредника
 име лектора-коректора
 тираж издања
 подаци о штампару
 број и датум одлуке Научно-наставног већа Факултета
 издање са годином издавања и copyright  ознаку
Медицинског факултета
 број ISBN
 каталогизацију у публикацији Народне библиотеке Србије
(CIP)
 назнаку о заштити ауторских права
Ако је издање превод, мора се навести писана сагласност аутора и име
преводиоца.
Члан 9.
Лого на корици публикација мора упућивати на едицију и издавача. Лого
Факултета подразумева грб Факултета и натпис Медицински факултет Универзитета
у Нишу.
Није дозвољено коришћење имена и симбола Факултета на књигама где се
Медицински факултет не појављује као издавач.
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Публикација која није рецензирана не може бити објављена у оквиру
издавачке делатности Факултета.
Члан 10.
Сва издања Медицинског факултета рецензирају три рецензента.
Рецензенте за издања Факултета, на предлог Одбора за издавачку делатност,
именује Научно-наставно веће Факултета. Рецензенти треба да буду истакнути и
признати стручњаци у одговарајућој научној области.
Рецензенти су у обавези да поштују Правилник о уџбеницима и и издавачкој
делатности.
Члан 11.
Издања се могу штампати више пута.
Предлози за поновљена издања треба да садрже потврду да је од претходног
издања остало мање од 10% непродатог тиража. Потврду обезбеђује аутор.
За издања која су измењена преко 25%, поред потврде да је претходно издање
распродато, сви остали прилози подносе се као за прво издање, укључујући и
предлог за одређивање рецензената.
Члан 12.
Издавачку делатност на Факултету обављају :
-

Научно-наставно веће
Декан факултета
Одбор за издавачку делатност
Служба за издавачку делатност
Пратеће службе за административно-техничке послове

Члан 13.
Одбор за издавачку делатност врши послове непосредне стручне припреме,
уређивања и издавања стручних публикација.
Одбор за издавачку делатност има седам чланова које именује Научнонаставно веће Факултета из реда наставника и научних радника.
Председника и чланове Одбора за издавачку делатност именује Научнонаставно веће на период од 2 (две) године, с тим да исто лице може бити поново
бирано.
Председник Одбора за издавачку делатност је истовремено и главни и
одговорни уредник издања Факултета.
Председник Одбора за издавачку делатност је ресорни продекан по положају.
Члан 14 .
Одбор за издавачку делатност:
- припрема План и програм издавачке делатности и доставља га и образлаже
Научно-наставном већу;
- разматра предлоге за издавање нових и поновљених издања ;
- прати реализацију Плана и програма издавачке делатности и о томе
информише Научно-наставно веће.
- припрема предлоге одлука за Научно-наставно веће о именовању
рецензената и усвајању рецензентских мишљења.
- обавља и друге послове у складу са Законом, Статутом Факултета и овим
Правилником.
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Члан 15.
Одбор за издавачку делатност ради у седницама.
Одбор за издавачку делатност пуноважно одлучује када је седници присутна
већина чланова Одбора.
Чланови Одбора доносе одлуке јавним гласањем, већином гласова од укупног
броја чланова Одбора.
Члан 16.
За реализацију Плана и програма концепције издавачке делатности Факултета
одговоран је председник Одбора.
Члан 17.
Све стручне и административно-техничке послове за потребе издавачке
делатности обављају службе Факултета.
Члан 18.
Средства намењена за издавачку делатност могу се обезбедити из средстава
Факултета, продајом издања или донаторством и воде се на жиро-рачуну Факултета
као наменска средства.
Члан 19.
Одштампано издање даје се у продају по ценама утврђеним ценовником
Факултета, који доноси Декан уз консултацију Колегијума, Одбора за издавачку
делатност и аутора.
Средства остварена продајом издања, распоређују се на следећи начин:
- ауторски хонорар ................................................................................. 20%
- трошкови штампања и административно-технички трошкови.... 75%
- рецензија
........................................................................................... 5%
Члан 20.
Пласман издања корисницима врши се путем продаје или бесплатно.
Бесплатни примерци се дају:
-

главном и одговорном уреднику
рецензентима издања
архиви издавачке делатности
Библиотеци Факултета
Библиотеци Универзитета
Народној библиотеци Србије
Библиотеци Матице српске
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што укупно износи 20 примерака.
Ако аутор обезбеди најмање 80% потребних средстава за штампање издања,
оно се може публиковати и ван утврђеног Плана и програма издавачке делатности.
Одлуку о публиковању доноси Одбор за издавачку делатност.
Факултет као издавач задржава право штампања новог издања ако за то
обезбеди средства и сагласност аутора.
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