
  
 

Образац МР-5 
 
На основу Одлуке о оснивању, Статута Задужбине Андрејевић и Критеријума и правила за 
уношење матурског рада у издавачки план библиотеке Зборници, а у циљу пружања помоћи и 
подршке талентованим ствараоцима у објављивању првих верификованих радова, Задужбина 
Андрејевић из Београда, ул. Држићева 11 (у даљем тексту: Задужбина) и 
................................................................. ................................................................................................ 
(у даљем тексту: Аутор) закључили су дана ............................. у Београду следећи 
 

У Г О В О Р 
 

Члан 1. 
Предмет овог Уговора је преношење Задужбини права објављивања матурског рада под 

насловом .................................................................................................................................................. 
.................................................................................. аутора/ауторке .................................................. 
.............................................................................. који је одбрањен из наставног предмета 
............................................................................................................................. у средњој школи 
..................................................................................................................................................................... 
из ......................................................... (у даљем тексту: рад).  
 

Члан 2. 
Две стране констатују да је Аутор:  
а) прихватио понуду Задужбине за сарадњу на остваривању њених оснивачких циљева 

опредељујући се за чланство у Задужбинарском подмлатку и да је с тим у вези потписао Изјаву 
(образац МР-4) дана ............................. и, 

б) учествовањем са својим радом из чл. 1 овог Уговора на Првом конкурсу Задужбине, 
прихватио Критеријуме и правила, пропозиције и упутства за уношење рада у издавачки план 
библиотеке Зборници (у даљем тексту: Библиотека). 
 

Члан 3. 
Аутор је сагласан да, као члан Задужбинарског подмлатка, 
а) сарађује са Задужбином у остваривању њених оснивачких циљева према својим 

афинитетима и могућностима, 
б) предлаже Задужбини талентоване ствараоце и научне потенцијале из средине у којој живи 

и из научне области свог интересовања за помоћ и подршку и  
в) учествује у развоју Задужбине објашњавајући њену улогу у унапређењу српске науке 

будућим задужбинарима и корисницима њених издања и Електронског сервиса.  
 

Члан 4. 
Аутор се обавезује да свој рад приреди за објављивање према Критеријумима и правилима – 

техничким и другим упутствима – и да га преда приликом конкурисања у штампаном и 
електронском виду у року наведеном у Конкурсу; рад треба да је лекторисан и сажетак преведен 
на страни језик. 

Аутор се обавезује да сарађује са Задужбином до изласка рада из штампе, као и да учествује 
у промотивним активностима које се организују поводом избора и објављивања рада. 
 

Члан 5. 
Овим уговором Задужбина се обавезује да: 
а) у року од 20 дана од завршетка Конкурса писмено обавести Аутора о резултатима 

Конкурса; 
б) рад унесе у издавачки план Библиотеке, ако га Редакцијски одбор предложи, и о томе 

обавести Аутора, предлагаче и јавност; 



  
 

в) рад, који је унет у издавачки план, награди објављивањем у року од три месеца од дана 
доношења издавачког плана Библиотеке; 

г) представља јавности рад и Аутора у току трајања оцењивања, доношења издавачког 
плана, припреме и штампања и по изласку рада из штампе; 

д) по изласку рада из штампе изврши његову дистрибуцију према законским обавезама 
издавача и по договору са предлагачима, Аутором и другим чиниоцима; 

ђ) рад предложи, уколико се тако оцени, за добијање посебних признања институцијама које 
се таквим активностима баве; 

е) представља рад, путем свог Електронског сервиса, на глобалној мрежи интернета, као и у 
другим медијима, што би допринело популаризацији рада, школе у којој је настао и одбрањен и 
Аутора и створило могућности за цитирање рада у разним публикацијама у Србији и 
иностранству; 

ж) на предлог Редакцијског одбора Библиотеке и уз сагласност надлежног органа Задужбине 
рад прогласи за рад године Библиотеке у оквиру наставног предмета. 
 

Члан 6. 
За учешће на представљању рада у медијима у току трајања Конкурса, оцењивања, 

припреме, штампе и по објављивању (радио, ТВ, штампа и слично), Аутору не припада накнада 
нити се покривају путни и други трошкови.  
 

Члан 7. 
Аутору припадају два примерка тематске свеске – књиге Библиотеке у којој је објављен рад 

и има право куповине више примерака наведене књиге с попустом од 30%. 
 

Члан 8. 
Овај Уговор сматра се раскинути у делу штампања рада (члан 1 овог Уговора) ако рад не 

буде унет у издавачки план Библиотеке. 
 

Члан 9. 
У случају да се евентуални спор по основу овог Уговора не може решити договором надлежан 

је суд у Београду. 
 

Члан 10. 
Уговор је сачињен у два истоветна примерка од којих по један припада Задужбини и Аутору. 

 
 
 
 
 
Аутор/ка                  За Задужбину  
 

....................................................      
 
            Татјана Андрејевић 
.................................................... 
место и адреса становања  


