У складу са одредбама Статута Академије фудбала (у даљем тексту: Академија),
Београд, Савет Академије на седници 12.12.2007. године донео је
ПРАВИЛНИК О УЏБЕНИЦИМА
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим Правилником уређује се издавање уџбеника, практикума, приручника,
скрипти и других публикација које издаје Академија.
Члан 2.
Академија издаје публикације самостално или заједно са другим издавачима.
Издања Академије потписује директор.
II ОРГАНИЗАЦИЈА ИЗДАВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ

Члан 3.
Издавачка делатност Академије остварује се на основу издавачког плана.
Члан 4.
Издавачки план доноси Наставно веће Академије за сваку школску годину
посебно.
Предлог издавачког плана припрема директор Академије
Члан 5.
Испуњеност услова за издавање уџбеничке литературе процењује Наставно веће
на основу образложеног предлога директора Академије или лица које он овласти.
Тираж публикације одређује директор.
Члан 6.
Поједине публикације које нису предвиђене издавачким планом могу се издавати
на основу одлуке Наставног већа, а на предлог директора или лица које он овласти.
Члан 7.
Директор или лице које он овласти, одговоран је за извршење издавачког плана и
предузима све потребне радње за издавање сваке појединачне публикације.

III УСЛОВИ ЗА ИЗДАВАЊЕ И ИЗБОР УЏБЕНИЧКЕ ЛИТЕРАТУРЕ

Члан 8.
Академија издаје уџбеничку литературу под следећим условима:
1) да је уџбеник предвиђен наставним програмом као основна (обавезна) литература
за дати наставни предмет;
2) да је садржај уџбеника одобрила одговарајућа Катедра на основу рецензија, која и
одређује рецензенте за сваки уџбеник понаособ;
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3) да је друга уџбеничка литература(скрипта, практикум и сл.) у непосредној вези са
наставним програмом датог наставног предмета и да олакшава савладавање тог
наставног садржаја.
IV ФИНАНСИЈСКА ПИТАЊА

Члан 9.
Средства за издавачку делатност предвиђају се финансијским планом Академије
за сваку школску годину.
Члан 10.
Директор или лице које он овласти стара се о издавању публикације под најповољнијим финансијским условима.
Члан 11.
Академија сноси трошкове штапмпања и исплате ауторског хонорара, ауторима.
Члан 12.
Аутор и рецезенти публикације имају право на одговарајући ауторски хонорар чију
висину одређује директор на предлог катедре.
Члан 13.
Публикације академије дају се студентима без новчане надокнаде (бесплатно).
V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 14.
Правилник ступа на снагу даном доношења.

Председник Савета
Др Агелаку Филанти
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