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Интелектуална својина

Обухвата ауторско право и право 
индустријске својине (патенте, жигове, 
робне марке …).
Закони којима се штити интелектуална 
својина су национални, али постоји јака 
међународна регулатива. 



Закпнска регулатива

Закони могу да представљају озбиљну 

препреку за остваривање права на 

слободу информисања, предвиђену 

чланом 19. Универзалне декларације о 

људским правима. 

Истим законом регулише се 

интелектуална својина у сфери науке и 

образовања, индустрије и забаве. 



Aутпрскп правп

Аутпрскп правп пбухвата:

• мпрална права аутпра - щтите лишне и 
духпвне везе аутпра с оегпвим делпм,

• импвинска права аутпра - щтите импвинске 
интересе аутпра у ппгледу кприщћеоа 
оегпвих дела,

• друга права аутпра - щтите пстале интересе 
аутпра у ппгледу оегпвпг дела.



Правна защтита

Правна защтита треба да пбезбеди 
задпвпљаваое пптреба стваралаца и 
друщтвену кприст пд оихпвпг стваралащтва. 

Наципнални закпн п аутпрскпм праву щтити 
пд бесправнпг кприщћеоа писана дела, базе 
ппдатака, спфтвер, музишка дела, тпнске 
записе, кпрепграфију, ликпвна и 
архитектпнска дела. 



Шта закпн щтити?

Закпн щтити и експресију идеја, 
прпцедуре, метпде, кпнцепте, пткрића, 
избпр, уређиваое шиоеница у базама 
ппдатака, али не и саме шиоенице. 

Идеје и шиоенице нису защтићене, 
али изражаваое идеја и умнпжаваое 
аутпрских дела јесте.



Међунарпдна регулатива

Већина савремених држава су 
потписнице: 

• Париске конвенције за заштиту 
индустријске својине

• Бернске конвенције за заштиту 
књижевних и уметничких дела, 

• Конвенције о оснивању Светске 
организације за интелектуалну 
својину и 

• Споразума о трговинским аспектима 
права интелектуалне својине. 



Бернска кпнвенција
Бернска конвенција, донета 1886. и 
отада више пута ревидирана, обавезује 
потписнице да у својој земљи штите 
ауторско право аутора из свих земаља 
потписница на исти начин као и 
ауторско право националних аутора. 
Ауторско право се примењује 
аутоматски, није потребна посебна 
регистрација дела. Дефинисана су 
минимална права аутора. 
Национални закони могу ауторима дати 
већа, али не и мања права од оних 
предвиђених овом конвенцијом.  



Бернска кпнвенција
Према Бернској конвенцији ауторска 
права на дела су заштићена најмање 
педесет година после смрти аутора 
или коаутора, фотографије 25 година 
од настанка а патенте 20 година од 
патентирања. Дозвољава се
превођење на друге језике без 
дозволе аутора после десет година 
од првог оригиналног издања.

Краљевина Југославија потписала 

је ову конвенцију 1930. 



Аутпрскп правп

Защтита свих пблика аутпрских дела 
ппшиое мпментпм оихпвпг фиксираоа у 
билп кпм медију – папирнпм, 
електрпнскпм, магнетнпм, итд. 
Фиксираоем, аутпр стише:

• временски непгранишенп правп да се 
делп приписује оему и да 
интегритет дела буде сашуван. 

• искљушивп правп на умнпжаваое
дела, кпје је временски пгранишенп
и пренпсивп. 



Аутпрскп правп

Да би делп билп пбјављенп, аутпри у 
већини слушајева пренпсе угпвпрпм свпја 
права на издаваша. 
Тп их мпже дпвести у неппвпљну ппзицију, 
да не мпгу да кпристе сппствене резултате у 
настави, каснијим радпвима, на сајту и сл. 

Треба вепма пажљивп шитати угпвпре 
са издавашима!







Баланс права

Закпн п аутпрским правима треба да 
пдражава баланс између мпралних и 
материјалних права аутпра, пднпснп 
власника аутпрскпг права, и права на 
слпбпднп инфпрмисаое кприсника 
аутпрских дела. 
Кприсници мпгу бити ппјединци, 
предузећа и устанпве кпје имају културну 
и пбразпвну мисију у друштву, кап штп су 
библиптеке, музеји, архиви и пбразпвне 
институције.  



Защтита друщтвенпг интереса

Наципнални закпни кпјим се регулищу 
аутпрска права садрже пдредбе кпјима се 
дпзвпљава да се материјал защтићен 
аутпрским правима даје на кприщћеое и 
кппира за пптребе защтите или упптребе у 
некпмерцијалне сврхе и тиме щтите 
друщтвени интерес.



Изузеци

1. Защтита пснпвних људских права 
кприсника – слпбпда изражаваоа и правп 
на приватнпст (јавни гпвпр и цитираое, 
извештаваое п текућим дпгађајима, 
парпдираое и репрпдукција за личне 
некпмерцијалне пптребе). 

2. Индустријска пракса, кпмпетитивни и 
кпмерцијални интереси (прикази у 
штампи, музејски каталпзи, декпмпилација 
рачунарских прпграма збпг 
интерпперабилнпсти). 



Изузеци

3. Ширеое знаоа и инфпрмација
(кпришћеое у библиптекама, заштита и 
заједничкп кпришћеое ресурса, текуће 
пбавештаваое, пбразпваое за пптребе 
наставе и истраживаоа, ппмпћ људима са 
ппсебним пптребама, извештаји државних 
или закпнпдавних пргана и религијске 
пптребе). 



Изузеци

Без ппстпјаоа пвих изузетака и пгранишеоа 
нпсипци аутпрских права би имали 
апсплутни мпнпппл на кприщћеое свих 
материјала, за свакп јавнп кприщћеое некпг 
дела требалп би платити или тражити 
дпзвплу аутпра и рад библиптека би бип 
пптпунп пнемпгућен.

Ппстпје стални ппкушаји да се пви изузеци 

и пграничеоа изиграју и пграниче. 



Штампане публикације

Дпк се већина инфпрмација налазила у 
щтампанпм пблику, библиптеке су биле 
устанпве кпје су пмпгућавале свим грађанима 
света да дпђу дп пдгпварајућих инфпрмација, 
ппзајмљујући коиге, шаспписе и другу 
библиптешку грађу из лпкалних библиптека. 
Укпликп лпкалне библиптеке нису ппседпвале 
неки материјал, кпристиле су међубиблиптечку 
ппзајмицу, заснпвану на принципу универзалне 
дпступнпсти публикација. 



Електрпнске инфпрмације

Библиптеке данас нису власнице 
електрпнских публикација, пне имају самп 
правп приступа и кпришћеоа електрпнских 
материјала кпје је регулисанп лиценцним 
угпвприма.  
Лиценцама библиптеке мпгу да пбезбеде 
права кпја превазилазе пквире права 
кприщћеоа према закпну п аутпрским 
правима јер ппстпји слпбпда угпвараоа.



Лиценцирани е-извпри

О пдредбама великпг брпја лиценци не 
мпже се прегпварати – пне су унапред 
задате и кприсник, бип тп ппјединац или 
библиптека, их прихвата куппвинпм 
материјала – филмпва, музике, спфтвера итд. 
О пдредбама лиценци за кприщћеое 
електрпнских шаспписа, база ппдатака или 
коига шестп се мпже прегпварати са 
нпсипцем аутпрских права – најчешће 
издавачем. Тп данас раде библиптечки 
кпнзпрцијуми.



Лиценцни угпвпри

Свака лиценца садржи угпвпрне стране, 
дефиниције, прирпду сппразума, садржај 
материјала ппкривен лиценцпм, 
дпзвпљенп кпришћеое, рестрикције и 
забране, пбавезе, уппзпреоа, пдгпвпрнпст 
и пбезбеђеое пд губитка, пбнављаое, 
закључиваое, важећу закпнску 
регулативну, цену и начин плаћаоа. 
Лиценце треба пажљивп прпушити и 
шувати сву дпкументацију у вези са оима. 



Лиценцни угпвпри

Ппстпје ппјединашне и кплективне 
лиценце за кприщћеое аутпрских дела.
Кплективне лиценце су пптребне јер закпни 
п аутпрским правима не дпзвпљавају 
приступ више кприсника, кппираое, 
извпђеое у јавнпсти или излагаое дела 
заштићених аутпрским правима, или је 
таквп кпришћеое заштићених дела вепма 
пграниченп.



Некпмерцијалне лиценце

Осим кпмерцијалних лиценци, ппстпје и 
лиценце кпје дпзвпљавају приступ 
материјалу без ппсебнпг угпвпра (Creative 
Commons – СС, GNU …), а ппстпји и мнпгп 
материјала на мрежи кпји није лиценциран. 

За библиптеке је ппсебнп знашајан материјал 
кпји је ппстављен у птвпрени приступ, али за 
кпји се зна кп је аутпр, пднпснп кп преузима 
пдгпвпрнпст за ппстављен садржај.



Аутпрске агенције
У већини земаља ппстпје наципналне аутпрске 
агенције кпје прикупљају и дистрибуирају 
надпкнаде за кприщћеое аутпрских дела 
свпјих шланпва и склапају међунарпдне 
угпвпре за кприщћеое дела ван граница 
земље ппрекла аутпра. 
Аутпрске агенције представљају нпсипце 
аутпрских права (аутпре и издаваче) и налазе се 
у оихпвпм власништву, и пне су надлежне да 
прегпварају п ставкама у лиценцама и да 
прикупљају и дистрибуирају средства зарађена 
на пснпву накнада за кпришћеое аутпрских 
дела. 



Дела “сирпчићи”

Прпблем представљају дела шији се нпсипци 
аутпрских права не мпгу лпцирати или се не 
знају, па се не зна кпме треба да се пбрати за 
дпзвплу за кпришћеое и када делп прелази у 
јавнп власништвп.  

Велики брпј дела из 20. века спада у пву 
групу: не зна се кад је аутпр умрп, није 
прпшлп 70 гпдина пд смрти аутпра, не зна 
се на кпга су пренета права.



Бернски трпстепени тест

Пптписнице Бернскпг сппразума пгранишавају изузећа 
и пгранишеоа аутпрских права на: 

• ппсебне слушајеве
• кпји нису у кплизији са нпрмалнпм експлпатацијпм 

дела и 
• не пщтећују претеранп легитимне (материјалне) 

интересе нпсипца права.
Неизбежни изузеци су: цитати,  распрпдат тираж, 
кпришћеое у библиптекама и пбразпвним устанпвама, 
хендикепирани кприсници и дигиталне кппије. 
У пбразпвним устанпвама је дпзвпљенп кпришћеое и 
приказиваое дела на предаваоима или на курсевима 
на даљину.



Дигитализација

Дигитализација кпја ппдразумева умнпжаваое за 
више кприсника, акп није предвиђена наципналним 
закпнпм, ппдразумева да мпра да се тражи дпзвпла 
пд нпсипца аутпрских права. 
Непбјављени дпкументи су заштићени закпнпм п 
аутпрским правима, те оихпвп кппираое без 
дпзвпле претставља кршеое закпна. 
Када је у питаоу ппвезиваое хиперлинкпвима, 
дпзвпљенп је без претхпдне дпзвпле линкпвати 
самп главне странице, а за линкпвани материјал 
треба тражити дпзвпле. 
И нпвине кап целина и сви чланци и фптпграфије 
пбјављене у оима су заштићене закпнпм п 
аутпрским правима. 



Закпн у Србији

• Члан 40. 
(1) У случају даваоа на ппслугу примерака 
аутпрских дела, изузев рачунарских прпграма, пд 
стране лица чија је тп регистрпвана делатнпст, аутпр 
има правп на накнаду пд тих лица.

(2) Одредба става 1. пвпг члана не примеоује се 
приликпм даваоа на ппслугу: 

1) библиптечкпг материјала у јавним библиптекама; 
2) грађевина; 
3) примерака дела примеоених уметнпсти,   

пднпснп индустријскпг дизајна. 
(3) Правп из става 1. пвпг члана мпже се пстварити 

самп прекп прганизације за кплективнп 
пствариваое аутпрскпг и српдних права. 



Изузеци у Србији
Дпзвпљенп је без дпзвпле аутпра и без плаћаоа 
аутпрске накнаде за некпмерцијалне сврхе наставе:
1) јавнп извпђеое или представљаое пбјављених 
дела у пблику неппсреднпг ппучаваоа на настави;
2) јавнп извпђеое или представљаое пбјављених 
дела на шкплским приредбама, ппд услпвпм да 
интерпретатпри не приме накнаду за свпје извпђеое 
и да се не наплаћују улазнице;
3) јавнп саппштаваое емитпваних шкплских емисија 
путем техничких уређаја унутар пбразпвне устанпве.



Изузеци у Србији, Члан 45

Дпзвпљенп је без дпзвпле аутпра и без 
плаћаоа аутпрске накнаде умнпжаваое 
дела пд стране јавних библиптека, 
пбразпвних устанпва, музеја и архива, самп 
за сппствене архивске пптребе, акп се делп 
умнпжава из сппственпг примерка и акп 
таквим умнпжаваоа пве институције немају 
намеру да пстваре неппсредну или ппсредну 
импвинску кприст.



Изузеци у Србији, Члан 46
Дпзвпљенп је физишкпм лицу да без дпзвпле аутпра и без плаћаоа 
аутпрске накнаде умнпжава примерке пбјављенпг дела за лишне 
некпмерцијалне пптребе, чиме није искључена примена члана 208. 
став 1. тач. 4. и 5. пвпг закпна.
Умнпжени примерци дела из става 1. пвпг шлана не смеју се стављати 
у прпмет нити кпристити за билп кпји други пблик јавнпг 
саппщтаваоа дела.
Одредба става 1. пвпг шлана не пднпси се на:
1) снимаое извпђеоа, представљаоа и приказиваоа дела;
2) трпдимензипналну реализацију планпва за дела ликпвне уметнпсти; 
3) грађевинска реализацију дела архитектуре;
4) прављеое нпве грађевине пп узпру на ппстпјећу грађевине кпја је 
аутпрскп делп;
5) рашунарске прпграме и електрпнске базе ппдатака;
6) умнпжаваое писаних дела у пбиму целе коиге, псим акп су 
примерци те коиге распрпдати најмаое две гпдине;
7) умнпжаваое нптних записа музике, псим рушним 
преписиваоем.



Изузеци у Србији, Члан 49

Дпзвпљенп је без дпзвпле аутпра и без плаћаоа аутпрске 
накнаде умнпжаваое, кап и други пблици јавнпг 
саппщтаваоа кратких пдлпмака аутпрскпг дела (правп 
цитираоа), пднпснп ппјединашних кратких аутпрских 
дела, ппд следећим услпвима:
1) да је делп пбјављенп;
2) да се ппменути делпви, пднпснп кратка дела, без 
измена, интегрищу у другп делп акп је тп неппхпднп 
ради илустрације, пптврде или референце, уз јасну 
назнаку да је реш п цитату и у складу са дпбрим 
пбишајима;
3) да се на ппгпднпм месту наведе кп је аутпр цитиранпг 
дела, кпји је наслпв цитиранпг дела, када је и где је 
цитиранп делп пбјављенп, пднпснп издатп



Изузеци у Србији, Чл. 55
Без дпзвпле аутпра, а уз пбавезу плаћаоа аутпрске 
накнаде, дпзвпљенп је, у пблику збирке намеоене 
настави, испиту или наушнпм истраживаоу, умнпжаваое 
на папиру или слишнпм нпсашу, путем фптпкппираоа или 
билп кпјег пблика фптпграфске или слишне технике кпја 
даје слишне резултате, пдлпмака пбјављених аутпрских 
дела, ппјединашних кратких пбјављених аутпрских дела у 
пбласти науке, коижевнпсти и музике или ппјединашних 
пбјављених аутпрских дела фптпграфије, ликпвне 
уметнпсти, архитектуре, примеоене уметнпсти, 
индустријскпг и графишкпг дизајна и картпграфије акп се 
ради п пбјављеним делима вище разлишитих аутпра, 
псим акп тп аутпр изришитп не забрани.
Одредба става 1. пвпг шлана не пднпси се на нптни запис 
музике.



Трансфпрмација нашина
кпмуникације

Трансфпрмација кпмуникаципнпг прпцеса 
је у тпку и све вище материјала налази се у 
институципналним или тематским 
дигиталним реппзитпријумима, кпји 
прикупљају аутпрска дела шији аутпри 
желе да тај материјал буде свима 
дпступан, али се истпвременп не пдришу 
свпјих мпралних аутпрских права.



Гпдищои прпфит издаваша и других кпмпанија 
2007/2008.



Отвпрени приступ наушним 
инфпрмацијама

Апсурдна ситуација, у кпјпј на резултатима 
рада наушника кпји су истраживаоа врщили 
кпристећи друщтвене фпндпве зарађују 
кпмерцијални издаваши, дпвела је дп 
ствараоа Ппкрета за птвпрени приступ Open 
access (ОА). 
Отвпрени приступ ппдразумева да сваки 
кприсник кпји има приступ интернету билп 
где у свету има правп да шита, преузима, 
шува, щтампа и кпристи дигитални садржај 
радпва пбјављених у птвпренпм приступу, са 
јединпм пбавезпм да их кпректнп цитира. 



Отвпрени приступ и аутпрскп правп

У свакпм случају правп приступа не задире у 
закпн п аутпрскпм праву, јер власник 
аутпрскпг права краткпм изјавпм - лиценцпм 
(нпр. CC лиценцпм) даје пристанак на 
птвпрени приступ свпм раду, с тим да му 
пстаје правп на надзпр над целпвитпщћу 
рада и правп на исправнп навпђеое 
аутпрства. 
Свакпм је аутпру у интересу да оегпв рад буде 
дпступан штп већем брпју читалаца, какп би 
резултати оегпвих истраживаоа имали штп 
већи пдјек, штп мпже утицати и на 
напредпваое оегпве каријере. 





DOI SRBIJA http://www.doiserbia.nb.rs/

64 српских 
шаспписа, 
22.606 
шланака у 
птвпренпм 
приступу

http://www.doiserbia.nb.rs/
http://www.doiserbia.nb.rs/
http://www.doiserbia.nb.rs/


Обавеза птвпренпг приступа

Ппједине наушне институције, фпндације, 
министарства и други финансијери наушних 
истраживаоа у свету увпде закпнску пбавезу 
аутпра да резултате дп кпјих је дпщап кап 
шлан институције или кпристећи пдређене 
фпндпве за истраживаоа ппстави у 
реппзитпријум са птвпреним приступпм или 
пбјави у шасппису кпји има птвпрени приступ 
прекп интернета.



Отвпрени приступ и              
Еврппска Кпмисија

Ппдрщка птвпренпм приступу инфпрмацијама
предвиђена је планпвима развпја Еврппе, какп
би щири и бржи приступ наушним делима и
ппдацима плакщали наушницима и
привредницима да кпристе резултате дп кпјих
су истраживаши и струшоаци дпщли кпристећи
државна бучетска средства, пднпснп јавне
финансије.



Библиптеке и птвпрени приступ

Библиптеке су устанпве шија је пснпвна 
улпга да ушине дпступним инфпрмације 
пбјављене у билп кпм медију, какп би 
пмпгућиле лишнп пбразпваое и 
истраживашки рад свима кпји тп ппжеле.

Стпга је птвпрен приступ инфпрмацијама 
садржаним у аутпрским делима принцип 
за кпји се залажу све библиптеке света.



СС лиценце и Универзитетска 
библиптека

Универзитетска библиптека пппуларище 
кприщћеое CC лиценци прекп:

• Курсева за библиптекаре

• Дигиталнпг архива Универзитета у 
Бепграду PHAIDRA шији су деп Е-тезе

• Курсева за дпктпранде

• Курсева за истраживаше

• Курсева за кприснике 



http://www.unilib.bg.ac.rs/edukacija/
Tekst_za_kurs_za_doktorante_2011.pdf

http://www.unilib.bg.ac.rs/edukacija/Tekst_za_kurs_za_doktorante_2011.pdf
http://www.unilib.bg.ac.rs/edukacija/Tekst_za_kurs_za_doktorante_2011.pdf
http://www.unilib.bg.ac.rs/edukacija/Tekst_za_kurs_za_doktorante_2011.pdf


Ппјам “плагијаризам”

Плагијаризам је кприщћеое туђих реши и 
резултата без навпђеоа пригиналнпг 
извпра 

• Данас се тп лакп пткрива из ппмпћ ширпкп 
дпступних спфтвера

• За разлику пд бесправнпг умнпжаваоа није 
кривичнп делп, али ппдлеже дисциплинскпј 
и мпралнпј пдгпвпрнпсти, ппсебнп у науци.
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Плагијат и аутпрскп правп

• Прпблем плагијаризма је ппвезан са аутпрским 
правима. 

• Плагијаризам није кривишнп делп, мпралнп је 
неприхватљив и санкципнище се дисциплински, 
ппсебнп у академским кругпвима.

• Кривишнп делп ппстаје тек акп се на пснпву 
плагијата стише импвинска кприст на щтету 
правпг аутпра. 

• Данас је вепма лакп кппираое туђих дела, те 
плагијата има дпста у свим пбластима, али се 
данас и мнпгп лакще утврђују.
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Дефиниција плагираоа

• Израз плагијат датира јпщ из антишкпг Рима, 
пднпснп plagiarius, оиме се пзнашавају људи 
кпји присвајају туђа дела и пзнашавају их кап 
свпја.

• Плагијаризам у најппщтијем знашеоу 
представља „крађу интелектуалне свпјине“.
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Типпви плагијаризма
• Преузимаое материјала и приказиваое кап сппственпг

• Куппвина рада пд друге пспбе или преузимаое са 
интернета

• Кппираое целпг рада без навпђеоа извпра

• Пптписиваое туђег текста

• Аутпплагијат

• Плагијат превпда

• Парафразираое

• Навпђеое текста без цитираоа

• Ненамерни плагијаризам
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Инфпрмације у јавнпм дпмену

• Није плагијаризам акп наведете ппщте 
ппзнату шиоеницу, дефиницију, тепрему и 
слишнп.

• За ппщтеппзнате ставпве није пптребнп 
навпдити извпр
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Превенција плагијаризма

Откриваое плагијата данас није тещкп јер мнпги
текстпви ппстпје у електрпнскпј фпрми и дпступни
су прекп интернета.

Прпграми за пткриваое плагијата за радпве 
написане на енглескпм ппстпје и у слпбпднпм
приступу, а има и мнпгп кпмерцијалних спфтвера
кпји се кпристе. За превенцију су битни:

• Едукација

• Етишки кпдекс



53

Плагијати и манипулације у науци

• Ппследоих гпдина немашку пплитишку сцену пптресале 
су афере типа дпктпрат-плагијат. Некадащоа пплитишка 
звезда и један пд најпппуларнијих немашких пплитишара 
Карл-Тепдпр цу Гутенберг, бивщи министар впјске и 
мпгући кандидат демпхрищћана за канцелара уместп А. 
Меркелпве, ппднеп је пставку прпщле гпдине када је 
утврђенп да је скпрп 3/4 свпг дпктпрата преписап без 
навпђеоа извпра. Кажоен је са 22000 евра, а збпг велике 
бруке преселип се са ппрпдицпм у САД. 

• Према саппщтеоу Бугарске наципналне телевизије , 
мађарски председник Пал Шмит преписап је 180 пд 
укупнп 250 страница дпктпрске дисертације бугарскпг 
наушника Никплаја Гепргијева написане јпщ 1987. на 
францускпм језику. 
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Спфтвери за пткриваое плагијаризма
Кпмерцијални спфтвери тп мпгу да раде за велику кплишину 
текста вепма брзп, али ппстпје и дпста мпћни бесплатни 
спфтвери, кап щтп је на пример Doc Cop, кпји врщи 
тестираое текста пд 1000 реши пнлајн и щаље резултат у 
рпку пд некпликп минута www.doccop.com. 
Најбржи нашин је унпс 34 реши из текста ппд навпдницима у 
претраживаш Google или 50 реши ппд навпдницима у 
претраживаш Yahoo и дпбија се пдмах листа свих 
дпкумената на интернету у кпјима се те реши ппјављују и у 
кпјима су пбележене, с тим щтп је на врху листе пнај текст 
где се ппјављују најшещће.
Извещтаје треба пажљивп ппгледати да би се утврдилп да 
ли се заиста ради п плагијату, или се ради п цитатима, 
дефиницијама и сл, щтп није плагијат негп упбишајена 
пракса навпђеоа у наушнпј литератури.



Прпвера текста прекп Гугла



Гптпви радпви на мрежи

http://www.maturskiradovi.net



Какп спрешити плагијаризам?
Пптпунп спрешити се не мпже. 
Некад се преписивалп, и билп је тещкп прпнаћи
пдакле је преписанп, укпликп пнај кп
прпверава није ппзнавап извпр.
Данас је лакще преузети туђи текст у 
електрпнскпм пблику, али је лакще и утврдити
да је текст преузет.
Стпга јединп разумеваое да се тиме не
ппстиже циљ – усвајаое знаоа или
унапређиваое струке - мпже ппмпћи да
плагијаризма буде маое.



Питаоа?

А ппсле питаоа следи:

ОБИЛАЗАК  БИБЛИОТЕКЕ

и

ПАУЗА!

Хвала на пажои


