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Veleučilište Lavoslav Ruţička u Vukovaru 

 

PRAVILNIK 
 

  o izdavačkoj djelatnosti 
                          

                       

 

Vukovar, svibanj 2009. 
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Na temelju članka 42., članka 95. stavka  2. podstavka 10. Statuta  Veleučilišta Lavoslav 

Ruţička u Vukovaru, ( u daljnjem tekstu: Veleučilišta u Vukovaru), Stručno vijeće na svojoj 

12. sjednici odrţanoj 28. travnja 2009. godine donosi

  

PRAVILNIK 

                                  o izdavačkoj djelatnosti
                                                           

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Veleučilište u Vukovaru u okviru svoje redovne djelatnosti obavlja poslove izdavačke 

djelatnosti koja je u funkciji razvitka i unapreĎenja znanstvenog, stručnog, nastavnog, 

odgojnog i obrazovnog rada na Veleučilištu. 

 

Članak 2. 

Ovim Pravilnikom odreĎuju se način i oblici izdavaštva na Veleučilištu, ustrojstvo 

Povjerenstva za izdavačku djelatnost Veleučilišta (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). 

 

Članak 3. 

Izdavačka djelatnost Veleučilišta obuhvaća izdavanje knjiga, udţbenika, monografija, 

zbornika radova, studentskih radova, sluţbenih publikacija, periodičnih publikacija i drugih 

za koje Povjerenstvo ocijeni da su od interesa za studente ili za Veleučilište.  

 

II. PUBLIKACIJE 

 

Članak 4. 

Knjiga je neperiodična tiskana publikacija koja mora imati najmanje 49 stranica, ne 

računajući korice i naslovnu stranu. Sve ostale publikacije koje imaju najmanje 5 stranica, a 

najviše 48 stranica, jesu brošure. 

 
Članak 5. 

Udţbenik je osnovno nastavno sredstvo u kojem se izlaţe nastavno gradivo utvrĎeno 

nastavnim planom i programom. 

Udţbenik je: tiskana knjiga, skripta, hrestomatija, autorizirana predavanja, zbirka zadataka, 

predlošci za vjeţbe, mapa, priručnik, radna biljeţnica ili druga literatura koja je u izravnoj 

vezi s nastavnim planom i programom stručnih studija na Veleučilištu. 

 
Članak 6. 

Monografija je znanstveno djelo ili popularno znanstveno djelo koje iscrpno i sveukupno 

razmatra neki problem, pitanje ili predmet. 

 
Članak 7. 

Zbornik radova obuhvaća pojedinačne radove objavljene u zajedničkom izdanju sa 

zajedničkim naslovom. 

Članak 8. 

Sluţbene publikacije izdaju se u ime Veleučilišta, pa predstavljaju dokument koji sadrţi 

informacije vezane za djelatnost Veleučilišta. 

Periodične su publikacije Velučilišta one koje se pojavljuju redovito u odreĎenim 

vremenskim razmacima, u posebnim brojevima različitoga sadrţaja, ali pod istim naslovom. 
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Članak 9. 

Studentske su publikacije radovi koje ureĎuju ili pišu studenti, a nastale su kao rezultat 

izvršenja obveza na pojedinim stručnim studijima ili kao plod društvenih i slobodnih 

djelatnosti studenata. 

 

III. PLAN IZDAVAČKE DJELATNOSTI 

 
Članak 10. 

Stručno vijeće na prijedlog Povjerenstva donosi plan izdavačke djelatnosti Veleučilišta za 

svaku akademsku godinu. 
Članak 11. 

Prijedlog za izdavanje odnosno dotiskivanje koji autor odnosno predlagač izdanja upućuje 

Povjerenstvu, sadrţi: 

1. naslov izdanja, 

2. ime, prezime i titulu autora, odnosno predlagača, 

3. znanstveno područje i polje na koje se izdanje odnosi, 

4. za udţbenike: broj studenata koji će udţbenik koristiti; koji dio ispitnog gradiva udţbenik 

pokriva; postoji li isti ili sličan udţbenik u Republici Hrvatskoj, 

5. opseg u autorskim arcima, 

6. objavljuje li se izdanje prvi put ili je izmijenjeno i dopunjeno izdanje (s podacima o 

opsegu izmjena i dopuna u postotku), 

7. visina naklade u kojoj se predlaţe izdanje, 

8. prijedlog recenzenata te 

9. tri primjerka rukopisa za izdanja koja se prvi put objavljuju, odnosno dva za dotiskivanje. 

 

Članak 12. 

Nakon utvrĎivanja jesu li podaci iz prijave potpuni, Povjerenstvo predlaţe Stručnom  vijeću 

davanje suglasnosti za nastavak postupka te imenuje dva recenzenta iz redova istaknutih 

stručnjaka iz polja u kojem je predloţen udţbenik i ostale publikacije za koje Povjerenstvo 

ocijeni da bi trebali biti recenzirani. 

Veleučilište će s recenzentima sklopiti ugovor s utvrĎenim rokovima za predaju recenzije. U 

slučaju da recenzenti u utvrĎenom roku ne izvrše recenziranje rukopisa, Povjerenstvo će 

predloţiti imenovanje drugog ( drugih) recenzenta. 
 

Članak 13. 

Nakon pribavljenih recenzija, Povjerenstvo predlaţe grafički izgled izdanja i nakladu, 

pribavlja najmanje dvije ponude tiskarsko-izdavačkih poduzeća, te predlaţe Stručnom vijeću 

najprihvatljivije rješenje. 
 
Članak 14. 

Upotpunjen prijedlog upućuje se Stručnom vijeću koje donosi konačnu odluku o tome hoće li 

se materijal objaviti kao izdanje Veleučilišta. 
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IV. FINANCIRANJE IZDAVAČKE DJELATNOSTI 

 

Članak 15. 

Dekan utvrĎuje naknadu autoru, recenzentima, lektoru i korektoru na prijedlog Povjerenstva. 

 
Članak 16. 

Pri utvrĎivanju naknade autoru, Povjerenstvo predlaţe dekanu visinu honorara, vodeći 

računa o potrebi za takvom vrstom izdanja, pokrivenosti nastavnog programa  i izvedbenog 

plana, broju autorskih araka, nakladi i slično. 

S autorom se sklapa ugovor. 

Honorar autoru isplaćuje se u pravilu slijedećom dinamikom: 50% po objavljivanju 

publikacije, a ostatak u zavisnosti o prodanoj nakladi. 

 

V. POVJERENSTVO ZA IZDAVAČKU DJELATNOST 

 

Članak 17. 

Temeljem čl. 44. st. 2. podstavka 3. Statuta Veleučilišta Stručno vijeće bira Povjerenstvo za 

izdavačku djelatnost od 3 člana koji izmeĎu sebe biraju predsjednika. 

Povjerenstvo je odgovorno za provoĎenje ovog Pravilnika i praćenje izvršenja donijetih 

odluka i utvrĎenih rokova.  

Povjerenstvo odreĎuje urednika za svaku pojedinačnu publikaciju. 

Mandat članova Povjerenstva traje 2 godine s mogućnošću ponovnog izbora. 

 

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 
Članak 18. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Veleučilišta u 

Vukovaru. 

 

Vukovar, 28. travnja 2009. 

 

 Klasa:    003-01/09-01/12                            

 Urbroj:  2196-115/09-01-06 

        

                                                            VELEUČILIŠTE LAVOSLAV RUŢIČKA U 

                                                             VUKOVARU 

                                                                              Dekan: 

 

                                                                              Prof.dr.sc. Antun Pintarić 

 

 

Pravilnik je objavljen na oglasnoj ploči Veleučilišta u Vukovaru dana  28.travnja 2009. 

godine, a stupio je na snagu dana 06. svibnja  2009. godine. 

 

                                                                     VELEUČILIŠTE LAVOSLAV RUŢIČKA U 

                                                                                              VUKOVARU 

                                                                               Tajnica: 

 

                                                                               Enisa Mijok, dipl. iur.   


