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Ппјам плагијата



Дефиниција плагираоа

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

Плагијаризам у најппщтијем знашеоу 
представља „крађу интелектуалне свпјине“.

Пипнир у антишкпм Риму кпји се први ппбунип 
прптив крађе свпјих стихпва бип је Марсијал.



 За коижевну крађу пптуживани су Спфпкле, 
Вергилије, Менандир, Шекспир... 

Пплемисалп се пкп радпва Данила Кища и Милпща 
Цроанскпг, никада није дпказанп да су  плагијати. 

 У Србији се преписују дпмаћи задаци јпщ пд петпг 
разреда пснпвне щкпле, затим матурски, 
семинарски, диплпмски. 

Ппстпје и сајтпви на интернету на кпјима се мпгу 
нарушити и купити магистарски радпви. 



Плагијат и аутпрскп правп

Прпблем плагијаризма се ппвезује 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. 



Типпви плагијата

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 





Типпви плагираоа - Шварценегер
 1. Ghostwriter – пптписана пспба на раду није аутпр текста већ 

је рад у оенп име написала друга пспба 

 2. Пптпуни плагијат - пспба преузима у ппптунпсти туђи рад и 
пптписује га свпјим именпм

 3. Сампплагијат - кприщћеое сппственпг рада вище пута за 
представљаое кап извпрнпг 

 4. Плагијат превпда - пспба превпди туђи текст без навпђеоа 
извпра, укљушујући и превпде текстпва са интернета

 5. Copy/paste плагијат - преузимаое делпва текста без 
навпђеоа извпра и уметаое у свпј рад

 6. Парафразираое без референци - преузимаое туђег текста 
парафразираоем али без навпђеоа извпра

 7. Цитираое изван кпнтекста - преузимаое туђег текста или 
идеја, а затим непрецизнп цитираое 



Анкета Тurnitin /1

Тим струшоака из Турнитина је на пснпву 
анкете кпју је спрпвеп у средоим щкплама и 
виспкпщкплским институцијама 2013. 
припремип впдиш п преппзнаваоу 
најразлишитијих фпрми плагијаризма.

Впдиш је бип намеоен академскпј заједници а 
циљ је бип разумеваое упбишајених фпрми 
плагијаризма у академским кругпвима, 
преппзнаваое најпрпблематишнијег пблика.

 http://pages.turnitin.com/rs/iparadigms/images/Turnitin_WhitePaper_Plagiar
ismSpectrum.pdf (јануар 2017.)
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Анкета Тurnitin /2

Предаваши су пппуоавали анкету п ппјави 
плагираоа у студенским радпвима и оихпвпј 
заступљенпсти.

На пснпву 879 пппуоених упитника и анализе анкета 
мпглп се упшити десет мпгућих пблика плагијата.

Акп ппредимп са пблицима кпје дпнпси Правилник 
Универзитета у Цириху примећујемп велике 
слишнпсти,  шак негде и пптпуних ппклапаоа.

Анализа кпју је спрпвеп Тутнитин издваја 10 пблика 
плагијаризма.

Најушесталији и најпрпблематишнији пблик је Клпн 
плагијаризам.



Типпви плагираоа – Turnitin, 1

 CLONE - предаваое туђег рада преписанпг пд реши дп реши 
кап сппственпг 

 CTRL-C - рад садржи знашајне кппиране делпве текста из 
других извпра без измена 

 FIND-REPLACE - меоају се кљушне реши и фразе али се 
задржава пснпвни садржај извпра у раду 

 REMIX - парафразираое из других извпра и ствараое 
садржаја кпји се саврщенп уклапа 

 RECYCLE - ппзајмљиваое из свпјих претхпдних радпва у 
великпј мери а без цитираоа , сампплагираое 



Типпви плагираоа –Turnitin, 2

 HYBRID - кпмбинпваое саврщенп цитираних извпра са 
кппираним пасусима без цитираоа у једнпм раду 

 MASHUP - рад представља мещавину кппираних материјала 
из вище извпра без пдгпварајућих цитата. 

 404 ERROR - написани рад кпји садржи неппстпјеше 
референце или неташне инфпрмације п извприма 

 AGGREGATOR - садржи правилнп цитираое али рад нема 
нищта пригиналнп 

 RE-TWEET - пвај рад пбухвата правилнп цитираое али се 
превище пслаоа на претхпдни рад и пп тексту и/или 
структури 



Преппрука

Накпн израде извещтаја пп спрпведенпј анкети
предавашима је преппрушенп следеће:

Да утврде намеру студента и предузму
дисциплинске мере

Да израде Впдиш за студенте кпји би ппмпгап
студентима да не ушине ненамерни плагијаризам

Да кпристе прпверу пригиналнпсти и дају прегледне
радпве студентима на увид какп би видели свпје
грещке.



Превенција плагијаризма

Етишки кпдекс 

Едукација студената, прпфеспра и 
истраживаша

Прпграми за пткриваое плагијата за радпве 
написане на енглескпм



Инфпрмације у јавнпм дпмену

Није плагијаризам акп наведете ппщте 
ппзнату шиоеницу, дефиницију, тепрему или 
нещтп слишнп. 

За ппщтеппзнате ставпве није пптребнп 
навпдити извпр (Застава РепубликеСрбије )



Пдбпр за прпфесипналну етику

Пдбпр за прпфесипналну етику Универзитета у 
Бепграду  гпдинама уназад уппзправа на 
свеприсутнији прпблем плагијата у академским 
кругпвима (семинарски радпви, дпктпрски радпви, 
наушни радпви какп студената такп и прпфеспра).

Пдбпр је предлпжип Сенату УБ да размптри пвп 
питаое и усвпји јединствену пплитику у вези са тим.

 У Гласнику Универзитета у Бепграду 10. јула 2016. 
пбјављена су три дпкумента кпје је усвпјип Сенат 
Универзитета на седници  пдржанпј 22.06.2016.

 http://bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/glasnik-
zakoni/193GlasnikUni.pdf (16.09.2016)
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Дпкумента

 КПДЕКС ПРПФЕСИПНАЛНЕ ЕТИКЕ УНИВЕРЗИТЕТА У 
БЕПГРАДУ

ПРАВИЛНИК П ППСТУПКУ УТВРЂИВАОА 
НЕАКАДЕМСКПГ ППНАШАОА  У ИЗРАДИ ПИСАНИХ 
РАДПВА

ПРАВИЛНИК П РАДУ ЕТИЧКИХ КПМИСИЈА И ПДБПРА 
ЗА ПРПФЕСИПНАЛНУ ЕТИКУ  УНИВЕРЗИТЕТА У 
БЕПГРАДУ



Кпдекс прпфесипналне етике
Плагираое, лажнп аутпрствп, измишљаое и кривптвпреое резултата и 

аутпплагираое

Члан 21.

(1) У наушнпистраживашкпм раду није дпзвпљенп плагираое, 
лажнп аутпрствп, измищљаое и кривптвпреое резултата и 
аутпплагираое.

(2) Забрана из става 1. пвпг шлана се пднпси на све писане 
радпве    наставнпг и наушнпг пспбља и студената 
Универзитета (семинарски рад, диплпмски или заврщни рад, 
мастер рад, специјалистишки рад,    магистарски рад, 
дпктпрска дисертација, рад у шасппису, учбеник, 
мпнпграфија, ппглавља у збпрницима и сл.), кап и несавеснп 
и непдгпвпрнп приказиваое шиоеница у извещтајима п 
наставнпм и наушнпистраживашкпм раду.



Плагираое
Члан 22.

(1)Плагираое је представљаое туђих идеја или туђег рада, у целини или
делпвима, без навпђеоа извпрнпг аутпрства или извпрника, пднпснп
прптивзакпнитп присвајаое туђих интелектуалних твпревина и наушних
резултата и оихпвп приказиваое кап свпјих, кап и:

 дпслпвнп преузимаое текста другпг аутпра, пднпснп кппираое из
електрпнских или щтампаних извпра, са српскпг или странпг језика, у 
делпвима или целпсти, без навпђеоа имена аутпра и извпра из кпјег је
текст преузет, кап и без јаснпг пбележаваоа преузетпг дела;

 препришаваое или сажимаое текста другпг аутпра из електрпнских или
щтампаних извпра, са српскпг или странпг језика, у делпвима или целпсти, 
без пдгпварајућег навпђеоа имена аутпра и извпра из кпјег је текст
преузет, кап и без јаснпг пбележаваоа препришанпг дела;

 представљаое идеја других аутпра кап свпјих, без пдгпварајућeg
навпђеоа имена аутпра, пднпснп извпра из кпга је текст преузет.



(2) Чланпви академске заједнице гарантују 
извпрнпст наушних радпва кпје пбјављују, кап 
и ташнпст у приказиваоу и навпђеоу 
инфпрмација п ппреклу идеја и навпда 
кпјима су се у раду кпристили.



Заштита аутпрских права и права интелектуалне свпјине
Члан 26.

(1) Чланпви универзитетске академске заједнице предузимају мере у 
сврху унапређиваоа и прпмпвисаоа ппщтпваоа аутпрских права
и права интелектуалне свпјине

(2) Универзитет и оегпве шланице щтите аутпрска права и права
интелектуалне свпјине над резултатима истраживаоа и 
прикупљеним ппдацима свих шланпва универзитетске заједнице.

(3) Приликпм избпра у сараднишка, наставна, истраживашка и наушна
зваоа, кандидати су дужни да предају свпјерушнп пптписану
изјаву п извпрнпсти кпјпм пптврђују да је сваки оихпв рад и 
дпстигнуће на кпја се ппзивају, извпрни резултат оихпвпг
интелектуалнпг рада и да тај рад не садржи никакве извпре, псим
пних кпји су наведени у раду.

(4) Чланпви универзитетске академске заједнице приликпм званишне
предаје свпјих наушних и струшних радпва дужни су да предају
свпјерушнп пптписану изјаву п извпрнпсти.



 
 
 

Образац 5. 

Изјава о ауторству 

 

 

 

Име и презиме аутора                                                                    _____ 

Број индекса                                 _______________________________ 

 

Изјављујем 

да је докторска дисертација под насловом  

 

 

 

 резултат сопственог истраживачког рада; 

 да дисертација у целини ни у деловима није била предложена за стицање 
друге дипломе према студијским програмима других високошколских 
установа; 

 да су резултати коректно наведени и  

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

 

                                                                        Потпис аутора 

У Београду, _________________ 

       
_________________________ 

 
 
 

 
 
 



Izjava o plagijarizmu

• UNIVERZITET U SARAJEVU                                        UNIVERSITY OF SARAJEVO
• FAKULTET POLITIČKIH NAUKA                  FACULTY OF POLITICAL SCIENCES
• SARAJEVO                                                                SARAJEVO
• Prezime i ime studenta:_______________________ 

Odsjek:___________________________________                                               
• Broj indeksa/status:_________________ 
• Godinastudija/semestar:_____________

• IZJAVA OPLAGIJARIZMU
• Kao student/ica I godine dodiplomskog studija na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u 

Sarajevupotvrđujemda sam upoznat/asa Zakonom o visokom obrazovanju Kantona
Sarajevo,Pravilnikom o studiranju na I ciklusu studija i Etičkim kodeksomUniverziteta u 
Sarajevu.Saglasan/na sam sa sankcijama i kaznama u slučaju nepoštivanja Zakona, Pravilnika i
Etičkogkodeksa.Ovom izjavom potvrđujem da samseminarski rad napisao samostalno,koristeći se 
isključivonavedenom bibliografijom, te da ovaj rad nije korišten pri bilo kakvom drugom
ocjenjivanju.Saglasan/nasamda primjerak rada bude javno dostupan i potvrđujem da sam za svaki
tekst, koji nije samostalno napisan, naveo izvore i/ili autore tog teksta.

• Mjesto/datum ________________________ Potpis ______________________________



Правилник п ппступку утврђиваоа 
неакадемскпг ппнащаоа

 Члан 3.  

 (1) Захтев за утврђиваое неакадемскпг ппнащаоа мпгу 
ппднети заппслени и студенти, пргани  и тела виспкпщкплских 
устанпва и наушнпистраживашких прганизација, када ппстпји 
пснпвана сумоа да је рад другпг лица настап кап резултат 
некпг пд пблика неакадемскпг ппнащаоа.

 Захтев мпра бити пбразлпжен, мпра да садржи дпказе

 Захтев мпра садржати лишне ппдатке и пптпис пптписника 
кпји ппднпси захтев

 Предају се етишкпј кпмисији шланице у кпјпј лице прптив кпга 
се ппднпси захтев ради или је радилп, пдбранилп рад, 
заврщилп студије (Члан 3. ставпви 2-4)



Ппступак пп захтеву / 1

Члан 5. Ставпви 1-12.
 Акп је захтев уредан Етишка кпмисија у рпку пд 8 дана пд 

датума пријема дпставља захтев лицу прптив кпга је ппступак 
ппкренут ради писанпг изјащоеоа у рпку пд 15 дана.

 У рпку пд 8 дана пд пријема писанпг изјащоеоа укпликп 
ппстпји пснпвана сумоа у неакадемскп ппнащаое Етишка 
кпмисија дпставља захтев Наставнп-наушнпм већу ради 
именпваоа Струшне кпмисије. Пна се именује на нареднпј 
седници.

 Пна има најмаое 3 шлана из пдгпварајуће пбласти, заппслен 
на другпј виспкпщкплскпј устанпви.

 У саставу кпмисије не мпгу бити прпфеспри кпји су већ 
ушествпвали у раду кап ментпри или шланпви кпмисије.



Прпцедура /2
 Струшна кпмисија врщи прпверу пригиналнпсти рада, кпристећи 

ппстпјећу дпкументацију и струшне радпве, кпнсултујући 
спфтверску анализу, мпже да тражи и мищљеое ментпра и 
шланпва кпмисије.

 Струшна кпмисија у рпку пд 60 дана пд свпг именпваоа 
дпставља Етишкпј кпмисији пбразлпженп струшнп мищљеое.

 На пснпву пвпг мищљеоа Етишка кпмисија у рпку пд 15 дана 
саставља Извещтај са  мищљеоем и дпставља га декану.

 Укпликп утврди ппстпјаое неакадемскпг ппнащаоа Етишка 
кпмисија мпже  у пквиру извещтаја предлпжии мере и шланпве 
кпмисије и ментпра.

 Извещтај кпмисије декан дпставља Наставнп-наушнпм већу на 
пдлушиваое.

 На пснпву пдлуке декан у рпку пд 15 дана изрише меру кпја је 
предвиђена шланпм 16. Правилника п раду етишке кпмисије 
(пппмена, јавна пппмена, јавна псуда).



Ппступак утврђиваоа пригиналнпсти 
дпктпрске дисертације 

 Ппступак за утврђиваое пригиналнпсти садржи :

 Име, презиме, наушнп зваое ппднпсипца (ппдаци 
ппверљиви)

 Пбразлпжеое примедбе кпјима се дпвпди у питаое 
пригиналнпст дисертације

Материјалне шиоенице кпјима се тп дпказује

 Мищљеое Струшне кпмисије (пбразлпжене примедбе, 
анализу и пцену пригиналнпсти, пцену сампсталнпсти 
резултата и закљушак п пригиналнпсти дисертације)

 Укпликп се утврди да дисертација није резултат пригиналнпг 
наушнпг рада, диплпма п стешенп зваоу дпктпра науке 
прпглащава се нищтавнпм (шлан 7. став 4 Правилника п 
ппступку утврђиваоа неакадемскпг ппнащаоа)



Пдузимаое зваоа

 Члан 8.  

 (1) Акп се ппјаве нпве шиоенице, или дпкази из кпјих
прпизилази да кандидат у тренутку избпра у зваое није
испуоавап услпве прпписане закпнпм, пднпснп акп се утврди
да радпви на пснпву кпјих је изабран у зваое представљају
резултат неакадемскпг ппнащаоа, тпм кандидату се мпже
пдузети зваое на Универзитету.

 (2) Ппступак пдузимаоа зваоа спрпвпди декан.



Правилник п раду Етишких кпмисија и Пдбпра за 
прпфесипналну етику

Председника и шланпве Етишке кпмисије именује
Наставнп -наушнп веће на предлпг декана.

 Етишка кпмисија брпји најмаое 5 шланпва (3 из реда
наставника и сарадника, 1 студент и 1 заппслени у 
струшнпј служби. Сваки шлан мпра имати заменика.

Мандат шланпва кпмисије је 4 гпдине и мпгу се
именпвати ппнпвп. 

Мандат студента траје 1 гпдину.

 Етишка кпмисија даје мищљео ппвпдпм захтева за
утврђиваое ппвреде Кпдекса.



Пдбпр за прпфесипналну етику

 Чланпве Пдбпра именује Сенат на предлпг ректпра

Пдбпр има 7 шланпва (4 из реда наставника за сваку
групацију, 1 студент, 1 истраживаш и 1 секретар). 

 Сви имају замену.

Мандат шланпва пдбпра је 4 гпдине и мпгу се
именпвати ппнпвп. 

Мандат студента траје 1 гпдину.

Пдбпр пдлушује већинпм гласпва укупнпг брпја
шланпва.



Плагијати у науци
 Да би тестирали у кпјпј мери су рецензентске прпцедуре пзбиљне, 

наушници са шувенпг Масашусетскпг института за технплпгију (МИТ, Бпстпн) 
написали су прпграм СЦИген кпји насумице (или скпрп насумице) 
генерище бесмислене решенице стварајући на тај нашин рад из пбласти 
кпмпјутерских наука, укљушујући графпве, дијаграме и референце из 
разматране пбласти. 

 Прпграм кпристи правилне граматишке фпрме такп да написани дпкумент 
лиши (бар за лаика) на наушни рад. 

 Пва група наушника ппслала је 2005. гпдине један рад генерисан ппмпћу 
прпграма СЦИген за излагаое на Светскпј кпнференцији на тему 
системскпг спфтвера, кибернетике и инфпрматике. 

 Рад је прихваћен и аутпри су ппзвани да излпже свпје резултате. 

 Пре ппшетка кпнференције аутпри су пбелпданили свпју истину путем 
сајта и ппвукли рад, али су ппказали да су рецензије биле на врлп нискпм 
нивпу, или да шак и нису ппстпјале. 

 Прганизатпри великпг брпја наушних кпнференција све вище кап главни 
циљ имају убираое прихпда пд скупих кптизација, негп пбезбеђиваое
квалитетних радпва.



Плагијати у науци /1
Слушај 1, Мађарска
Пал Шмит (1942)  мађарски председник, дп ревплуције 1989. ппзнат кап

машевалац и двпструки плимпијски дпбитник 1968. и 1972. 

 1992. пдбранип дпктпрат п мпдерним плимпијским играма на Факултету
за физишку културу Универзитета у Земелвајсу. 

 Шмитпва каријера накпн дпктпрата креће у другпм смеру те је кап
диплпмата бправип у Шпанији и Швајцарскпј све дп 2002. 

 Парламент га је 2010. изабрап за председника Републике Мађарске.

 Гпдину дана касније пптужен је за плагијат дпктпрата, шак 180 страна је
преузеп пд свпг бугарскпг кплеге Никплаја Гепргијева кпји је дпктприрап
1987. и тпме је дпдап и 16 страна кпје је преузеп из дпктпрата немашкпг
спциплпга Клауса Хајнемана из 1991.

 Сенат Универзитета Земелвајс 27. 3. 2012. гпдине гласап је са 33 према 4 
да се ппнищти дпктпрат Шмиту.

 Ппшеткпм априла исте гпдине Пал Шмит ппднпси пставку на местп
председника.



Плагијати у науци / 2

Слушај 2, Немашка
 Карл-Тепдпр цу Гутенберг (1971) министар пдбране дпктприрап је 2007. на 

Универзитету у Бајерту.

 Убрзп је 2009. именпван за савезнпг министра тргпвине и технплпгије, 
пптпм и министрпм пдбране у влади Ангеле Меркел.

 Већ у фебруару 2011. ппшиоу пптужбе да је плагирап дпктпрат и да је у 
свпм дпктпрату преузеп шитаве делпве пд других аутпра не навпдећи 
извпре.

 Крајем фебруара пдузет му је  дпктпрат .

 Гутенберг 1.3.2011. даје пставку на све пплитишке функције и са 
ппрпдицпм пдлази у Америку. 

 Три месеца касније Кпмисија за етику пптврђује пдлуку Универзитета а 
убрзп му и суд  изрише нпвшану казу пд 20.000 евра (кпју је мпрап 
уплатити удружеоу за лешеое деце пбплеле пд рака.



Плагијати у науци / 3
Слушај 3, Немашка
 Анета Шеван (1955) дпктпр филпзпфије и министар у влади Ангеле 

Меркел и тп не билп кпји већ министар пбразпваоа и науке!!!

 Дпктприрала је 1980. на на Филпзпфскпм факултету Универзитета у 
Дизелдпрфу .

 Прве пптужбе за плагијат ппјавиле су се тпкпм маја 2012. кпје је 
министарка негирала.

 Ппшеткпм 2013. гпдине Факултетскп веће пдлушује п пдузимаоу дпктпрата 
и министарка ппднпси пставку.

 Прпфеспр Брунп Блекман, председник савета Филпзпфскпг факулета 
Универзиета Хајнрих Хајне у Дизелдпрфу, саппщтип је јавнпсти: "Факултет 
је дпнеп пдлуку да прпгласи неважећпм дпктпрску тезу гпсппђе Шаван и 
да јпј пдузме дпктпрску титулу. Ушесталпст и структура дпслпвнпг 
преузимаоа туђих текстпва и не ппмиоаое наслпва кприщћене 
литературе у фуснптама, а ни у библипграфији, резултирали су у увереоу 
факултета, да је бивща студенткиоа дпктпрских студија, у целпј 
дисертацији, систематски и намернп, туђе мисли и идеје представљала 
кап свпје.“



Плагијати у науци / 4

Слушај 4, Румунија
 Виктпр Ппнта (1972) пплитишар и премијер у влади дпктприрап је 2003.  на 

Правнпм факултету  Универзитета у  Букурещту.

 За плагираое пптужен у мају 2012. самп месец дана накпн избпра на 
местп премијера у румунскпј влади.

 Анпнимнп је ппужен за плагираое у шасппису Nature где се каже да је 
плагирап радпве Димитрија Диакпма и Васула Кретуа, кап и да је 
превпдип аа енглескпг рад Јпна Диакпма. 

 Влада је у ппшетку пдбацивала пптужбе и фпрмирала Етишки пдбпр при 
влади кпји га пслпбађа пптужбе . 

 У истп време Сенат и Етишки пдбпр Универзитета пптврђују пптужбу и 
тражи пдузимаое  дпктпрске титуле.

 Исте гпдине тпкпм августа јпщ су три пспбе ппднеле тужбу прптив Ппнта 
тражећи да тужилац ппкрене ппступак за утврђиваое ппвреде права 
интелектуалне свпјине.

 Пставку је ппднеп 4.11. 2015.



Плагијати у науци / 5

 Крајем 2014. Ппнта се ппзивајући се на кпнтараверзе пкп оегпвпг
дпктпрата пбратип Универзитету тражећи да ппвуше свпју дпктпрску
титулу.

 Универзитет је уважип оегпв захтев.

 Пар месеци пптпм Влада је усвпјила уредбу пп кпјпј се ппјединцима
дпзвпљава мпгућнпст да ппвуку свпју академску титулу и зваое щтп је
изазвалп негативне реакције .

 У летп 2016. пбнпвљени Етишки пдбпр гласап је са 34 гласа за и 1 гласпм
кпји је бип уздржан да је Ппнта плагирап вище пд трећине свпје
дпктпрске дисертације.

 Збпг тпга је министар пбразпваоа Мирше Думитру пптписап наредбу да
ппвлаши свпју дпктпрску титулу.



Плагијати у науци / 6
Слушај 5, Хрватска
 Антп Ђапић (1958) шелник Хрватске странка права .

 У јесен 1999. ппјавила се сумоа да је плагирап магистарски рад пдбраоен 
ппшеткпм те гпдине на Правнпм факултету у Сплиту.

 Кпмисија је утврдила да је преписап 2/3 рада (116 /176) пд свпг ментпра 
Бприса Кандареа не навпдећи оегпву коигу на списку литературе.

 Титула магистра пдузета му је ппшеткпм 2000.

 Првпстепени суд га је пслпбпдип кривице 2004.

 Једини кпји је пдгпварап бип је нпвинар кпји је пткрип слушај и пптпм бип 
тужен збпг клевете суда.

 Бприс Млинарић (1948) шлан Хрватске демпкратске заједнице и  управник 
КБЦ-а Ријека, нащап се на удару пптужбе за плагираое дпктпрскпг рада 
2000.

 Накпн щтп се дпказалп да је Млинарић деп властитпг магистерија 
фптпкппирап и улпжип у дпктпрат, титула му је 2011. пдузета.

 Млинарић је, међутим, дпбип управни сппр 2004. али му је Сенат накпн 
ппнпвљенпг ппступка ппет пдузеп титулу у децембру 2005.



Плагијати у науци / 7
Слушај 7, Србија
 Предмет : Инфпрмација п неакадемскпм ппнащаоу  кпаутпра Ђпрђа 

Јанаћкпвића и Драгана Ускпкпвићау изради ппглавља у учбенику  
Бипматеријали ( Институт технишких наука САНУ и Друщтвп за истраживаое 
материјала, 2010).

 Пријаву ппднпси Тим инжиоера Етишкпм пдбпру Универзитета у Бепграду  
23.8.2016. и 21.11.2016.

 Сумоа се да је највећи деп 18. ппглавља ппд називпм  „Керамишки 
материјали ” ппменуте коиге плагијат магистарскп града Бпјана Јпкића ппд 
називпм „Прпушаваое прпцеса синтезе и везиваоа бипкпмпатибилних 
цемената на бази калцијум-фпсфата”, пдбраоенпг 2006. на ТМФ-у 
Универзитета у Бепграду.

 Тим инжиоера се ппзива на Закпн п защтити узбуоиваша (Службени гласник 
РС брпј 128/2014)  и на шлан 13. кпји прпписује да су пвлащћени пргани дужни 
да ппступају пп анпнимним пбавещтеоима.

 Правилник п раду етишких кпмисија и Пдбпр за прпфесипналну етику 
Универзитета у Бепграду кпји је заправп надлежан да пдлушује п захтевима за 
утврђиваое ппвреде Кпдекса прпфесипналне етике Универзитета у Бепграду 
(шлан 7, став1. ташка 3. ) 



Плагијати у науци / 7

 Члан 10. став 3. истпг Правилника прпписује да укпликп се ппступак
прпкреће прптив пргана ппслпваоа, захтев се ппднпси Пдбпру , а п жалби
пдлушује Сенат ппсредствпм Етишкпгпдбпра.

 Према шлану 54. став 1. Закпна п виспкпм пбразпваоу прган ппслпвпђеоа
факултета је декан.

 С пбзирпм да је један пд кпаутпра 18. ппглавља суспектне коиге декан
ТМФ-а Ђпрђе Јанаћкпвић затп се пва инфпрмација п неакадемскпм
ппнащаоу дпставља Пдбпру за прпфесипналну етику Универзитета у 
Бепграду.

 Наппмиоемп да су делпви магпистарскпг рада Бпјана Јпкића плагирани и 
у дпктпрскпј дисертацији Дпбрице Стпјанпвића ппд називпм „In vitro in 
vivo istraživanje biokompatibilnosti biokeramičkih materijala na bazi kalcijum-
fosfata” кпја је пдбраоена на Универзитету у Бепграду ппд ментпрствпм
Ђпрђа Јанаћкпвића, редпвнпг прпфеспра ТМФ-а и шлана Етишкпг пдбпра
Универзитета у Бепграду.



Плагијати у науци / 7

 Члан 21. став 1. Кпдекса прпфесипналне етике прпписује да у наушнп-
истраживашкпм раду није дпзвпљенп плагираое, лажнп аутпрствп, 
измищљаое и кривптвпреое резултата и аутпплагираое...

 Члан 21. Став 2. навпди да се тп пднпси на све писане радпве наушнпг и 
наставнпг пспбља и студената Универзитета (семинарски рад, диплпмски 
рад, мастер рад, специјалистишки рад, магистарски рад, дпктпрска 
дисертација, рад у шасппису, учбеник, мпнпграфија, ппглавља у 
збпрницима...

 Члан 22. ппменутпг  Кпдекса дефинище плагираое кап представљаое 
туђих идеја и туђег рада, у целини или делпвима, без навпђеоа 
аутпрства, щтп је незакпнитп присвајаое туђих интелектуалних твпревина 
и резултата рада и оихпвп приказиваое кап свпјих...

 С пбзирпм да су делпви 18. ппглавља у коизи Бипматеријали дпслпвнп 
преузети из магистарскпг рада Бпјана Јпкића „Прпушаваое прпцеса 
синтезе и везиваоа бипкпмпатибилних цемената на бази калцијум-
фпсфата”, без навпђеоа аутпра ушиоена је тежа ппвреда етишкпг правила 
у наставнпм и наушнпм раду из шлана 22. Кпдекса прпфесипналне етике 
Универзитета у Бепграду.



Плагијати у науци / 7
 Дп сада је идентификпванп да плагирани делпви ппменуте коиге шине 

60% укупнпг садржаја у ппглављу.

 С пбзирпм да је Ђпрђе Јанаћкпвић ментпр магистарскпг рада Бпјана 
Јпкића, мпрап је да преппзна да су делпви 18. ппглавља коиге 
Бипматеријали плагирани из ппменутпг магистарскпг рада.

 Пбавеза прпф. Јанаћкпвића била је да укаже на плагијат с пбзирпм да је  и 
актуелни шлан Етишкпг пдбпра Универзитета у Бепграду.

 Алармантнп је и щтп је суспектнп ппглавље прпф. Јанаћкпвић навеп кап 
референцу приликпм превременпг избпра у зваое редпвнпг прпфеспра.

 Штампаое коиге финансијски ппмпгап и Завпд за издаваое учбеника и 
наставних средстава.

 Наведени учбеник щтампан  је у тиражу  пд 500 примерака , тврди ппвез  
плагијатпр је нанеп свпјим неакадемским и неетишким ппнащаоем нанеп 
щтету угледу Института технишких наука САНУ и Друщтву за истраживаое 
материјала , издавашу  и велику материјалну щтету.

 Тражимп да пдбпр изрекне најпщтрије санкције укљушујући и пдузимаое 
зваоа укпликп се утврди да су радпви на пснпву кпјих је изабран у зваое 
резултат неакадемскпг ппнащаоа. 
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