
 ПРЕДЛОГ 

 

 На основу члана 35. став 7. Закона о уџбеницима („Службени гласник РС”, 

број 68/15),  

 министар просвете, науке и технолошког развоја и министар трговине, 

туризма и телекомуникација доносе 

 

 

ПРАВИЛНИК  

О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ФОРМИРАЊЕ НАЈВИШЕ МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ 

УЏБЕНИКА, ПРИРУЧНИКА И НАСТАВНИХ МАТЕРИЈАЛА СА ПДВ-ОМ И 

НАЧИНУ РАДА КОМИСИЈЕ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ НАЈВИШЕ МАЛОПРОДАЈНЕ 

ЦЕНЕ УЏБЕНИКА, ПРИРУЧНИКА И НАСТАВНИХ МАТЕРИЈАЛА СА ПДВ-ОМ 

 

 

Члан 1. 

 

 Овим правилником уређују се критеријуми за формирање највише 

малопродајне цене уџбеника, приручника и наставних материјала са ПДВ-ом и начин 

рада Комисије за одређивање највише малопродајне цене уџбеника, приручника и 

наставних материјала са ПДВ-ом (у даљем тексту: Комисија). 

 Највиша малопродајна цене уџбеника, приручника и наставних материјала са 

ПДВ-ом утврђена у складу са овим правилником примењује се на уџбенике, односно 

уџбеничке комплете, приручнике и наставе материјале одобрене у складу са Законом о 

уџбеницима. 

 Под уџбеником у смислу овог правилника подразумева се и уџбенички 

комплет. 

 

Члан 2. 

 

 Највиша малопродајна цена уџбеника и са ПДВ-ом формира се применом 

следећих критеријума: 

1) трошкова припреме и израде; 

2) трошкова штампе;  

3) трошкова дистрибуције. 

  

 

Члан 3. 

 

 Критеријум трошкова припреме и израде уџбеника обухвата: 

1) ауторски хонорар; 

2) хонорар за израду електронског додатка; 

3) хонорар за уредника; 

4) хонорар за рецензију; 

5) хонорар за лектуру; 

6) хонорар за коректуру; 

7) трошкови графичке припреме; 

8) трошкови прилагођавања формата уџбеника за ученике са инвалидитетом; 

 

 

 

 



Члан 4. 

 

 Ауторски хонорар, у смислу овог правилника, представља износ накнаде за 

ауторски рад, независно од броја аутора, за израду рукописа једног уџбеника, односно 

уџбеничког комплета. 

 Основ за утврђивање висине ауторског хонорара из става 1. овог члана,  може 

бити највише 12 месечних нето плата које из средстава буџета Републике Србије, прими 

редовни професор на високошколској установи чији је оснивач Република Србија, у 

складу са прописима који уређују коефицијенте за исплату плата у јавним службама. 

 Висина ауторског хонорара из става 1. овог члана утврђује се на основу  

препорученог броја страна, односно обима уџбеника, у складу са подзаконским актом 

којим је утврђен план уџбеника. 

 

Члан 5. 

 

 Хонорар за израду електронског додатка, у смислу овог правилника, износи 

30% ауторског хонорара.  

 Уколико уџбеник не садржи електронски додатак, хонорар из става 1. овог 

члана неће бити уврштен у трошкове израде и дистрибуције уџбеника, односно 

уџбеничког комплета. 

 

Члан 6. 

 

 Хонорар уредника, у смислу овог правилника, износи 15% ауторског 

хонорара. 

Члан 7. 

 

 Хонорар за рецензију, у смислу овог правилника,  износи 15% ауторског 

хонорара. 

 Хонорар за лектуру, у смислу овог правилника, износи 10% ауторског 

хонорара. 

 Хонорар за коректуру, у смислу овог правилника, износи 5% ауторског 

хонорара. 

Члан 8. 

 

 Графичка припрема уџбеника подразумева дизајн, прелом и унос 

лекторисаног и коригованог текста.  

 Трошкови графичке припреме, у смислу овог правилника, износе 30% 

ауторског хонорара. 

Члан 9. 

 

 Трошкови прилагођавања формата уџбеника за ученике са инвалидитетом, 

износе 20% ауторског хонорара. 

 

Члан 10. 

 

 Критеријум трошкова штампања уџбеника у смислу овог правилника, 

утврђује Комисија на основу најниже цене из понуда које министарство надлежно за 

послове образовања (у даљем тексту: Министарство) прибавља од штампарија, а од којих 

једна понуда мора бити од јавног предузећа, установе или друге организације чији је 

оснивач Република Србија, која се бави и делатношћу штампања.  



 Понуда из става 1. овог члана, доставља се на основу прописаног квалитета 

штампе, у складу са правилником који прописује стандарде квалитета уџбеника и тиража 

уџбеника, а исказује се табеларно према броју страна, формату и боји штампе, у седам 

категорија, у складу са Табелом 1: 
 

  Табела 1. 

Кат. Број страна Формат А4 

Колор 

штампа 

Формат А4 

Црно бела 

штампа 

Формат Б5 

Колор 

штампа 

Формат Б5 

Црно-бела 

штампа 

1. до 50     

2. од 51 до 100      

3. од 101 до 150      

4. од 151 до 200     

5. од 201 до 250     

6. од 251 до 300     

7. више од 301     

 

 Понуде из става 2. за категорије 1–6. из Табеле 1. прибављају се за максимални 

број страна у оквиру категорије, док се за категорију 7. из Табеле 1. рачуна обим од 400 

страна.  

 Број страна уџбеничког комплета представља укупан број страна свих 

уџбеничких јединица. 

 Квалитет штампе (формат папира, квалитет папира и сл.) утврђује се у складу 

са подзаконским актом којим су прописани стандарди квалитета. 

 Тираж на основу којег се рачуна трошак штампе уџбеника, односно 

уџбеничког комплета за основну и средњу школу, у смислу овог правилника, представља 

10% од укупне ученичке популације најмалобројније генерације у основним школама у 

школској години у којој се доноси одлука о највишој малопродајној цени уџбеника, 

уџбеничког комплета, приручника и наставних материјала са ПДВ-ом. 

 

Члан 11. 

 

 Под критеријумом трошка дистрибуције уџбеника у смислу овог правилника, 

подразумева се достава уџбеника по примерку. Трошак дистрибуције обрачунава се по 

званичном ценовнику поштанских услуга у унутрашњем поштанском саобраћају Јавног 

предузећа „Пошта Србије“.  

 Новчани износ из става 1. овог члана износи 5% цене преноса пакета стопе 

масе од 20 килограма са  означеном најнижом вредношћу. 

 

Члан 12. 

 

 На цену формирану применом критеријума из чл. 3,10. и 11. овог правилника 

зарачунава се маржа у износу од 20%. 

 Порез на додату вредност утврђује се у складу са законом који уређује ову 

област.   

 

 

Члан 13. 

 

 Највиша малопродајна цена уџбеника са ПДВ-ом за средњу школу утврђује се 

према највишој малопродајној цени са ПДВ-ом уџбеника за основну школу истог обима, 

односно броја страна увећаној за 20%. 



 

Члан 14. 

 

 Највиша малопродајна цена приручника и наставних материјала са ПДВ-ом, 

утврђује се према највишој цени уџбеника са ПДВ-ом за основну школу истог обима, 

односно броја страна умањеној за 20%. 

 

Члан 15. 

 

 Највиша малопродајна цена уџбеника са ПДВ-ом, који се доштампава са 

неизмењеним садржајем, може бити коригована у односу на највишу малопродајну цену 

утврђену за текућу школску годину, само уколико дође до измене трошкова штампања 

и/или дистрибуције. 

 

Члан 16. 

 

 Комисија ради на јавним седницама, које сазива председник Комисије.  

 Кворум за рад Комисије на састанцима представља натполовичну већину 

чланова Комисије. 

 Комисија доноси одлуке натполовичном већином од свих чланова. 
  

 

Члан 17. 

 

 Позив за седницу упућује се члановима Комисије најкасније седам радна дана 

пре њеног одржавања.  

 Позив, заједно са материјалом за седницу упућује се електронским путем, а у 

случају хитности чланови Комисије могу се о састанку обавестити и телефоном. 

 

Члан 18. 

 

 Председник Комисије председава њеним радом, а у случају његове 

спречености именоваће другог члана Комисије који јој председава.  

 Ток седница Комисије снима се тонски.  

 

Члан 19. 
 

 Пре сачињавања предлога највише малопродајне цене, Комисија доноси 

одлуку којом утврђује висину ауторског хонорара из члана 4. овог правилника према 

препорученом обиму уџбеника, односно броју страна.  

 На основу одлука из става 1. овог члана, Комисија утврђује предлог највише 

малопродајне цене уџбеника и приручника и наставних материјала са ПДВ-ом за основну 

и средњу школу, који заједно са одлуком из става 1. овог члана доставља министру 

надлежном за образовање. 

 Предлог из става 2. овог члана исказује се у складу са Табелом 1, појединачно 

за:  

1) уџбенике за основну школу; 

2) уџбенике за средњу школу; 

3) приручнике и наставне материјале. 

 

 

 

 



Члан 20.  

 

 Највиша малопродајна цена за конкретан уџбеник, односно приручник и 

наставни материјал са ПДВ-ом за основну и средњу школу, је цена утврђена у складу са 

чланом 19. став 2. за одговарајућу категорију према броју страна, формату и боји штампе, 

у односу на препоручени обим тог уџбеника, односно приручника и наставног 

материјала, у складу са подзаконским актом којим је утврђен план уџбеника. 

 

Члан 21. 

 

 Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Србије“. 

 

 

Број: __________                                                      Број: __________ 

 

У Београду, __________ 2016. године                    У Београду, _________ 2016. године 

 

 

 

Министар просвете, науке          Министар трговине, туризма  

    и технолошког развоја                  и телекомуникација 

 

________________________          _________________________ 

    

 


