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1) Твитер и Фејсбук 

  

 Твитер (2006) 

 Фејсбук (2004), од 4. јануара 2022. променио име у Мета 

 

 Објаве на друштвеним мрежама, чак и када су мале 

обимом (твит) jeсу ауторска дела ако имају духовни 

садржај и форму, и aко испуњавају критеријум  

оригиналности 

- Дело је заштићено без обзира на "уметничку, научну 

или другу вредност, намену, величину, садржину и 

начин испољавања, као и допуштеност јавног 

саопштавања” (ЗАСП, чл. 2) 
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 Дозвола да користимо садржај који правите и делите:  

 “Неки садржај који делите или отпремате, као што су фотографије 

или видео записи, може бити заштићен на основу закона из 

области интелектуалне својине. 

 Ви имате права интелектуалне својине (као што су ауторско право 

или жигови) над садржајем који правите и делите на Фејсбуку и 

другим производима компаније Мета које користите. Ништа у 

овим Условима Вам не одузима права која имате у односу на Ваш 

сопствени садржај. Слободни сте да делите свој садржај са било 

ким, где год желите. 

“Међутим, да бисмо пружили наше услуге потребно је да нам дате одређене 

правне дозволе (познато као „лиценца”) да користимо тај садржај. То служи 

искључиво за потребе обезбеђивања и унапређења производа и услуга 

описаних у Одељку 1 изнад. “ https://sr-rs.facebook.com/legal/terms 
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https://www.facebook.com/help/195227921252400?ref=tos
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 “ Прецизније, када делите, објављујете или отпремате садржај 

који је обухваћен правима интелектуалне својине у оквиру наших 

Производа или у вези с њима, дајете нам неискључиву, 

преносиву, широм света важећу лиценцу, без накнаде, с 

правом подлиценцирања, да садржај хостујемо, користимо, 

дистрибуирамо, мењамо, покрећемо, копирамо, јавно 

изводимо или приказујемо, преводимо и од вашег садржаја 

стварамо изведена дела (у складу с вашим подешавањима 

за приватност и апликације). То значи да, на пример, ако поделите 

неку фотографију на Фејсбуку, нама дајете дозволу да је чувамо, 

копирамо и делимо с другима (да поновимо, према вашим 

подешавањима), као што су пружаоци услуга који подржавају 

нашу услугу или друге Мета производе које користите. Ова 

лиценца ће истећи када се ваш садржај избрише из наших 

система.“ 
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https://www.facebook.com/help/325807937506242?ref=tos
https://www.facebook.com/help/1727608884153160?ref=tos


 

 Када избришете садржај, он се више неће приказивати другим 

корисницима, али може остати и даље на другом месту на нашим 

системима у следећим случајевима: 

– тренутно брисање није могуће због техничких ограничења (у 

ком случају ће ваш садржај бити избрисан у року од највише 

90 дана од тренутка када га избришете); 

– ваш садржај користе други у складу с овом лиценцом и они га 

нису избрисали (у ком случају ће се ова лиценца примењивати 

док се тај садржај не избрише); или 

– када би тренутно брисање ограничило нашу могућност: 
• да истражимо или идентификујемо незакониту активност или кршење 

наших услова и смерница (нпр. за идентификовање или истрагу 

злоупотребе наших производа или система); 

• да се придржавамо неке законске обавезе, као што је очување доказа; или 

• да се придржавамо захтева неког судског или административног тела, 

тела за спровођење закона или владине агенције; 

 у ком случају ће садржај бити задржан не дуже него што је неопходно 

за потребе за које се задржава (тачно трајање ће зависити од случаја 

до случаја). 

 У сваком од горе наведених случајева, ова лиценца ће важити док се 

садржај у потпуности не избрише. 
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ЗАСП чл. 66 

Уступање имовинских права за дело које 

још није створено дозвољено је под 

условом да се одреде врста будућег дела 

и радње искоришћавања дела.  

 

Уступање имовинских права за сва 

будућа дела једног аутора, као и за још 

непознате облике искоришћавања дела је 

ништаво 
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.  



 

 Даје се сагласност на дела која још нису 

настала 

 

 Сагласност на измене дела, 

прилагођавање и дељење са другим  
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 Уступање имовинских права може бити искључиво или 

неискључиво.  

 У случају искључивог уступања имовинских права, једино је 

стицалац права овлашћен да на начин прописан уговором 

искоришћава ауторско дело, као и да уз посебну дозволу аутора, 

односно његовог правног следбеника уступа другима то право.  

 У случају неискључивог уступања имовинских права, стицалац 

права није овлашћен да забрани другоме да искоришћава 

ауторско дело, нити је овлашћен да уступа другоме своје право.  

 Ако у уговору није назначено да се ради о искључивом или 

неискључивом уступању сматра се да се ради о неискључивом 

уступању имовинских права.  

 Неискључиво право није преносиво! 
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Чак и када је садржај јаван то још увек не 

значи да је допуштено умножавање и др.  

 

Критеријум „нове јавности“! Повреда 

права постоји ако је приликом 

умножавања дела то дело постало 

доступно и оним субјектима које 

носилац права није имао у виду на 

почетку. 

 6.5.2022. 10 



2) Програми за проверу 

оригинаности  
 

- Коришћење сервиса Ithenticate (Turnitin) 

- Од 2018. на Универзитету у Београду за 

завршене и предате докторске дисертације 

- Од 2020. на свим универзитетим у Србији 

- Од 2021. у Универзитетској библиотеци “Светозар 

Марковић” као услуга Универзитетске библиотеке 

“Светозар Марковић” 

 

Други програми за проверу  

- Compilatio (https://www.compilatio.net/) 

- Ouriginal (Urkund + PlagScan) 
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https://www.compilatio.net/


Поступак на УБ 

1) Овлашћена особа на факултету (библиотекар или 

запослени у стручној служби) депонује дисертацију на 

систем Валтез (valtez.rcub.bg.ac.rs) – доставља 

завршену и предату дисертацију Универзитетској 

библиотеци 

2) Овлашћена особа из Универзитетске библиотеке 

преузима дисертацију и пропушта кроз систем 

Ithenticate (iТhenticate.com – компанија Turnitin ) 

3) Слање резултата ментору:  ЛИНК до извештаја, који 

је произвео систем Ithenticate, уноси се у систем Валтез 

који потом генерише стандардизовану поруку за 

ментора са свим неопходним подацима (линком, 

креденцијалима и др.) 
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Valtez.rcub

.bg.ac.rs Ithenticate  
 

 

- постављање 

дисертације са 

минимумом 

метаподатака 

- поставају запослени 

на факултету, 

библиотекари или 

стручна служба   

 

 

www.ithenticate.com 

- Сваки факултет 

има налог и може да 

приступи 

прегледаним 

дисертацијама са 

тог факултета  

УБСМ 

Преузима 

постављену 

дисертацију и 

пропушта кроз 

Ithenticate  

По извршеној провери, у систем Валтез се уноси линк до 

извештаја; са Валтеза се упућује мејл ментору.  

http://www.ithenticate.com/




Увид у извештај може се добити 
кликом на дугме са приказаним 
процентом 



 

Извештај се отвара у  форми 
„Document viewer“, што значи да 
се дисертација види у њеном 
изворном облику, са означеним 
местима на којима је пронађено 
подударање. 



 
За све дисератације користи се 
филтер који подразумева 
искључивање текста који се 
налази под наводницима и 
искључивање библиографије. То 
значи да у коначном проценту 
подударности ови елементи неће 
бити узимани у обзир, па ће и 
проценат поклапања бити мањи. 

Ова опција може да се и 
промени: потребно је 
кликнути на иконицу у дну 
екрана... 



... где је могуће подесити још 
неке од додатних филтера: 
мање изворе или мање 
поготке, као и сажетак, 
методе и материјале.  

Уколико се нека од опција примени, 
потребно је то потврдити кликом на 
дугме „apply changes”. 



 

Преглед погодака – „match overview“ 
даје уопштени приказ извора који су 
препознати, сумаран и излистан по 
броју процената. То значи да су у 
репозиторијуму у односу на који се 
посматра преклапање пронађени ти 
извори, али се још увек не види о 
каквом се поклапању ради. Сваки од 
ових извора је нумерисан и приказан 
различитом бојом. Такве ознаке се 

користе и у тексту. 

Да би се видело о каквим 
поклапањима је реч, треба кликнути 
на стрелицу, којом с е отвара опција 
“match breakdown” 



Кликом на број поред 
означеног дела, отвара се 
мањи прозор који води до 
извора са којим је уочено 
преклапање (Full Source View). 
 



 

Oпција „Match Breakdown“ („разврставање 
погодатака“) омогућава да се сагледају 
конкретна преклапања која се у сумарној опцији 
нису видела. Уколико се нека од тих поклапања 
сматрају нерелевантним, тај појединачни избор 
се може искључити.  



 

Приступ различитим формама 
извештаја могућ је преко опције 
“Text only report” када ће се 
приказати само текст 
дисертације.  
 
Овај извештај могуће је добити и 
у PDF формату. 



Иза приказа извештаја, са 
означеним деловима на 
којима је уоченео 
преклапање, налази се 
кратки извештај на 
неколико страна. 

ЦЕЛОКУПАН ИЗВЕШТАЈ У PDF ФОРМАТУ 



TEXT ONLY REPORT 

За увид у остале и форме извештаја, 
може се  кликнути на падајући мени.  
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