
Портал „Српска књижевна критика“ 

Услови коришћења 

 

Општи услови 

Портал „Српска књижевнакритика“ намењен је депоновању, проналажењу коришћењу 

дела књижевне критике. Сви доступни материјали – књиге, чланци, слике и др.користе се 

уз поштовање ауторских права и у складу са условима који су наведени уз одређени 

дигитални објекат. Уколико специфични услови коришћења нису наведени, на сва дела се 

директно примењују одредбе Закона о ауторском и сродним правима. 

Корисници материјала доступног на Порталу за који су истекла имовинска права (70 

година од смрти аутора) могу да документе претражују, преузимају, читају, копирају и 

дистрибуирају у складу са Законом, уз обавезу да дело коректно цитирају. Морална права 

аутора су трајна (ЗАСП, чл. 102) и подразумевају да свако дело мора бити приписано 

његовом творцу (право патернитета, ЗАСП, чл. 14), као и да име аутора мора бити 

назначено на сваком примерку, односно приликом сваког јавног саопштавања дела 

(ЗАСП, чл. 15). 

Корисници материјала за који нису истекла имовинска права аутора дужни су да дело у 

отвореном приступу коректно цитирају, уз навођење пуног имена аутора, наслова дела и 

датума преузимања. 

 

Коришћење материјала у складу са неком од лиценци Креативне заједнице 

Лиценце Креативне заједнице (Creative Commons Licenses) су најчешће коришћени облик 

слободних лиценци. Шест модула лиценци ближе одређују услове под којима може да се 

користи дело које је у слободном приступу, односно дело које може да се слободно 

преузима, копира и користи.  

Лиценце  

(преузето са странице Creative Commons Srbije – http://creativecommons.org.rs/?page_id=74) 

1) Ауторство (Attribution – CC BY) 

Ова лиценца дозвољава дистрибуцију, ремикс, прераду, као и комерцијално коришћење 

дела, ако/док се правилно назначава име аутора. Ово је најфлексибилнија лиценца. 

Употребљава се како би се, у највећој мери, дозволило коришћење дела. 

2) Ауторство-Делити под истим условима (Attribution-ShareAlike – CC BY-SA) 

http://creativecommons.org.rs/?page_id=74


Ова лиценца дозвољава ремикс и прераду, као и комерцијално коришћење дела,  ако/док 

се правилно назначава име аутора и  ако се прерада лиценцира под истим условима. Ова 

лиценца се често упоређује са “copyleft”    лиценцирањем слободног софтвера или 

софтвера отвореногкода.Сва дела настала на основу дела лиценцираног овом лиценцом, 

требало би да буду лиценцирана истом лиценцом, која, поред осталог,  дозвољава 

комерцијално коришћење. Ова лиценца се употребљава  у Википедији и сличним 

пројектима. 

3) Ауторство-Без прерада (Attribution-NoDerivs – CC BY-ND) 

Ова лиценца дозвољава дистрибуцију, комерцијално и некомерцијално коришћење дела, 

ако/док се правилно назначава име аутора и ако се дело уопште не мења. 

4) Ауторство-Некомерцијално (Attribution-NonCommercial – CC BY-NC) 

Ова лиценца дозвољава ремикс, прераде, као и коришћење дела на некомерцијалан начин, 

ако/док се правилно назначава име аутора, с тим што прераде не морају бити лиценциране 

овом лиценцом. 

5) Ауторство-Некомерцијално-Делитиподистимусловима (Attribution-NonCommercial-

ShareAlike – CC BY-NC-SA) 

Ова лиценца дозвољава ремикс и прераде, као и некомерцијално коришћење дела, ако/док 

се правилно назначава име аутора и ако се прерада лиценцира под истим условима. 

6) Ауторство-Некомерцијално-Безпрерада (Attribution-NonCommercial-NoDerivs – CC 

BY-NC-ND) 

Ова лиценца је најстрожија CC лиценца и дозвољава само преузимање и дистрибуцију 

дела, ако/док се правилно назначава име аутора, без икаквих промена дела и без права 

комерцијалног коришћења дела. 

 

 

 

 


