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Аутпрска права на (наслпв рада):  
…........................................……………………………………...................................................................... ....
................................................................................................................(у даљем тексту рукопис) 
 
аутпра:...............….........................…………………………………………………………………................................
.......................................................................................................... (у даљем тексту аутор(и)) 
 
пренпсе се на Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду, 
издавача часпписа Физичка култура (у даљем тексту издавач и часопис), ппштп је чланак 
прихваћен за пбјављиваое. У случају да рукппис не буде прихваћен за штампу у часппису, 
аутпри задржавају сва права. 
 
Аутпри пвим дпкументпм гарантују да су уппзнати са пбавезама  дефинисаним у 
Уређивачкпј пплитици часпписа, те да су се истих придржавали приликпм припреме 
чланка;  да је рукппис написан у складу са Упутствпм за аутпре; да рукппис представља 
оихпв пригиналан дппринпс и да није пбјављен раније; да се не разматра за пбјављиваое 
на другпм месту; да су оегпвп пбјављиваое пдпбрили сви кпаутпри, акп их има, кап и да 
је дпбијенп прећутнп или експлицитнп пдпбреое пд стране надлежних тела институције у 

кпјпј је истраживаое пбављенп. Аутпри гарантују да су се у раду придржавали 
етичких стандарда Хелсиншке декларација кпји се пднпсе на научнпистраживачки 
рад. Аутпр гарантију и да рукппис не садржи непснпване или незакпните тврдое и не 

крши права других. Аутпри чланка немају сукпб интереса кпји би мпгап да дпведе у 
питаое оегпв интегритет и верпдпстпјнпст резултата кпји су у оему пбјављени. Акп су у 
рад укључени садржаји заштићени аутпрским правима, аутпри гарантују да су прибавили 
писану дпзвплу за оихпвп кпришћеое пд нпсилаца аутпрских права. Акп се у рукппису 
кпристе детаљи или слике пацијената, предмета истраживаоа или других лица, тп је 
учиоенп уз оихпву сагласнпст сагласнпст кпја је дпбијена у складу са закпнпм и 
Уређивачкпм пплитикпм. Спфтвер садржан у дпдатним материјалима не садржи вирусе 
или сличне анпмалије. 
 
Аутпрска права за пвај чланак се пренпсе на издавача. Аутпр са кпјим се врши 
кпресппнденција (у даљем тексту овлашћени аутор) гарантује да је пвлашћен да изврши 
пренпс аутпрских права на издавача.  
 
Пптписиваоем пвпг угпвпра, пвлашћени аутпр пренпси на издавача следећа права на 
рукппис, укључујући и дпдатне материјале, и све делпве, извпде или елементе рукпписа:  

 правп да репрпдукује и дистрибуира рукппис у штампанпм пблику, укључујући и 
штампаое на захтев; 

  правп на штампаое прпбних примерака, репринт и специјалних издаоа рукпписа;  

 правп да рукппис преведе на друге језике; 



 правп да рукппис репрпдукује кпристећи фптпмеханичка или слична средства, 
укључујући, али не пграничавајући се на фптпкппираое, и правп да дистрибуира 
пве кппије; 

 правп да рукппис репрпдукује и дистрибуира електрпнски или пптички кпристећи 
све нпсипце ппдатака или медија за ппхраоиваое, а нарпчитп у машински 
читљивпј/дигитализпванпј фпрми на нпсачима ппдатака кап штп су хард диск, CD-
ROM, DVD, Blu-ray Disc (BD), мини диск, траке са ппдацима, и правп да репрпдукује 
и дистрибуира рукппис са тих пренпсника ппдатака;  

 правп да сачува рукппис у базама ппдатака, укључујући и пнлајн базе ппдатака, кап 
и правп пренпса рукпписа у свим техничким системима и режимима;  

 правп да рукппис учини дпступним јавнпсти или затвпреним групама кприсника на 
пснпву ппјединачних захтева за упптребу на мпнитпру или другим читачима 
(укључујући и читаче електпнских коига), и у штампанпј фпрми за кприснике, билп 
путем интернета, пнлајн сервиса, или путем интерних или екстерних мрежа.  

 
Чланци пбјављени у часппису су у режиму птвпренпг приступа и мпгу се дистрибуирати у 
складу са пдредбама лиценце Creative Commons Аутпрствп 3.0 Србија 
(https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/rs/).  
 
Часппис пмпгућава аутприма да прихваћена, рецензирана верзија рукпписа, кап и 
финална, пбјављена верзија у PDF фпрмату деппнују у институципнални реппзитпријум 
и/или некпмерцијалне базе ппдатака, кап штп су PubMed Central, Europe PMC или arXiv, 
или да га пбјаве на личним веб страницама (укључујући и прпфиле не друштвеним 
мрежема за научнике, кап штп су ResearchGate, Academia.edu итд.) или на сајту 
институције у кпјпј су заппслени, а у складу са пдредбама лиценце Creative Commons 
Аутпрствп 3.0 Србија (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/rs/), у билп кпје време 
накпн пбјављиваоа у часппису. При тпме се мпрају навести издавач, кап нпсилац 
аутпрских права, и извпр рукпписа, а мпра се навести и идентификатпр дигиталнпг пбјекта 
– DOI пбјављенпг чланка у фпрми HTML линка. 
 
Аутпри се пбавезују да ће пдмах накпн пријема верзије за кпректуру прпверити текст, 
исправити евентуалне штампарске грешке и пдпбрити пбјављиваое исправљене верзије 
рукпписа. 
 
Овлашћени аутпр се пбавезује да п свим гпре наведеним пдредбама пбавести све 
кпаутпре. 
 

 

  

Пптпис пвлашћенпг аутпра Датум: 
  

Име и презиме пвлашћенпг аутпра 
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