
 

Образац 1 

 

 

 

ИЗЈАВА О АУТОРСТВУ ЗАВРШНОГ РАДА 
 

 

Име и презиме студента ______________________________________________________ 

Број индекса ____________________  

 

И з ј а в љ у ј е м  

 

да је завршни рад под насловом  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

• резултат сопственог истраживачког рада;  

• да завршни рад у целини ни у деловима није био предложен за стицање друге 

дипломе на студијским програмима Рударско-геолошког факултета или других 

високошколских установа;  

• да су резултати коректно наведени и  

• да нисам кршио/ла ауторска права и користио/ла интелектуалну својину других 

лица.  

 

У Београду, ________________  

 

 

Потпис студента 

________________________________ 



 

Образац 2  

 

 

 

И З Ј А В А  

О ИСТОВЕТНОСТИ ШТАМПАНЕ И ЕЛЕКТРОНСКЕ ВЕРЗИЈЕ 

ЗАВРШНОГ РАДА 
 

 

 

Име (име родитеља) и презиме студента  _______________________________________  

Број индекса  _______________________________________________________________  

Студијски програм  _________________________________________________________  

Наслов рада  _______________________________________________________________  

  _______________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________ 

Ментор ____________________________________________________________________  

Изјављујем да је штампана верзија мог завршног рада истоветна електронској верзији 

коју сам предао/ла ради одлагања у Дигиталном репозиторијуму Рударско-геолошког 

факултета.  

Дозвољавам да се објаве моји лични подаци везани за добијање академског звања, као 

што су име и презиме, година и место рођења и датум одбране рада.  

Ови лични подаци могу се објавити у електронском каталогу и у публикацијама 

Рударско-геолошког факултета.  

 

 

У Београду, ________________  

 

 

Потпис студента 

________________________________ 



 

Образац 3 

 

ИЗЈАВА О КОРИШЋЕЊУ ЗАВРШНОГ РАДА 
 

Овлашћујем библиотеку Рударско-геолошког факултета да у Дигитални репозиторијум 

унесе мој завршни рад под насловом: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

који је моје ауторско дело.  

Завршни рад са свим прилозима предао/ла сам у електронском формату погодном за 

трајно архивирање.  

Мој завршни рад одложен у Дигиталном репозиторијуму Рударско-геолошког 

факултета је (заокружити једну од две опције): 

I. редуковано доступан кроз наслов завршног рада и резиме рада са кључним 

речима;  

II. јавно доступан у отвореном приступу, тако да га могу користити сви који 

поштују одредбе садржане у одабраном типу лиценце Креативне заједнице 

(Creative Commons) за коју сам се уз сагласност ментора одлучио/ла.  

1. Ауторство (CC BY)  

2. Ауторство – некомерцијално (CC BY-NC)  

3. Ауторство – некомерцијално – без прерада (CC BY-NC-ND)  

4. Ауторство – некомерцијално – делити под истим условима (CC BY-NC-SA)  

5. Ауторство – без прерада (CC BY-ND)  

6. Ауторство – делити под истим условима (CC BY-SA)  

(Заокружите само једну од шест понуђених лиценци. Кратак опис лиценци је 

саставни део ове изјаве.)  

 

У Београду, ________________  

 

                 Потпис ментора                 Потпис студента 

______________________________                             _______________________________ 

 



 

 

1. Ауторство. Дозвољавате умножавање, дистрибуцију и јавно саопштавање дела, и 

прераде, ако се наведе име аутора на начин одређен од стране аутора или даваоца 

лиценце, чак и у комерцијалне сврхе. Ово је најслободнија од свих лиценци.  

 

2. Ауторство – некомерцијално. Дозвољавате умножавање, дистрибуцију и јавно 

саопштавање дела, и прераде, ако се наведе име аутора на начин одређен од 

стране аутора или даваоца лиценце. Ова лиценца не дозвољава комерцијалну 

употребу дела.  

 

3. Ауторство – некомерцијално – без прерада. Дозвољавате умножавање, 

дистрибуцију и јавно саопштавање дела, без промена, преобликовања или 

употребе дела у свом делу, ако се наведе име аутора на начин одређен од стране 

аутора или даваоца лиценце. Ова лиценца не дозвољава комерцијалну употребу 

дела. У односу на све остале лиценце, овом лиценцом се ограничава највећи обим 

права коришћења дела.  

 

4. Ауторство – некомерцијално – делити под истим условима. Дозвољавате 

умножавање, дистрибуцију и јавно саопштавање дела, и прераде, ако се наведе 

име аутора на начин одређен од стране аутора или даваоца лиценце и ако се 

прерада дистрибуира под истом или сличном лиценцом. Ова лиценца не 

дозвољава комерцијалну употребу дела и прерада.  

 

5. Ауторство – без прерада. Дозвољавате умножавање, дистрибуцију и јавно 

саопштавање дела, без промена, преобликовања или употребе дела у свом делу, 

ако се наведе име аутора на начин одређен од стране аутора или даваоца лиценце. 

Ова лиценца дозвољава комерцијалну употребу дела.  

 

6. Ауторство – делити под истим условима. Дозвољавате умножавање, 

дистрибуцију и јавно саопштавање дела, и прераде, ако се наведе име аутора на 

начин одређен од стране аутора или даваоца лиценце и ако се прерада 

дистрибуира под истом или сличном лиценцом. Ова лиценца дозвољава 

комерцијалну употребу дела и прерада. Слична је софтверским лиценцама, 

односно лиценцама отвореног кода. 

 



 

Образац 4 

Библиотека Рударско-геолошког факултета 

 

 

 

П О Т В Р Д А  

О ПРЕДАЈИ ЕЛЕКТРОНСКЕ ВЕРЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАДА 

 

Потврђује се да је студент ___________________________________________________, 

      (име  (име родитеља) презиме) 

бр. индекса _______/_______ предао/ла електронску верзију завршног рада на 

основним/мастер академским студијама под насловом: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

који је урађен под менторством  _____________________________________________ 

(име, презиме и звање) 

за Дигитални репозиторијум завршних радова РГФ-а.   

 

Потврда се издаје за потребе Одељења за студентска и наставна питања и не може се 

користити у друге сврхе.  

 

У Београду, ________________  

 

 

Библиотекар 

________________________________ 


