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П Р А В И Л Н И К   
О АУТОРСКИМ ХОНОРАРИМА ЗА  

ИЗДАЊА УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА 

(ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТ) 

 

Члан 1. 

1. Овим Правилником се ближе уређују износи ауторских хонорара за издања чији 

је издавач Учитељски факултет. 

2. Висину сваког појединачног ауторског хонорара опредељују квалитет, обим и 

тираж издања, као и сложеност захтева издавача у погледу техничке и ликовне 

опремљености издања. 

3. Овим Правилником се овлашћује декан Факултета, да у оквиру одредби овог 

Правилника, а на предлог руководиоца Центра за издавачку делатност, са 

сваким аутором закључи уговор, а у складу са одредбом става 2. овог члана. 

 

Члан 2. 

Установљавају се следећи ауторски хонорари изражени у нето износима: 

Опис 
јединица 

мере 
цена/дин 

I ХОНОРАРИ ЗА ПИСАНА ДЕЛА 

1. Теоријски радови 

   1.1. Уџбеници уџбеник 80.000,00 – 100.000,00 

   1.2. Приручник  приручник 70.000,00 – 80.000,00 

   1.3. Практикум практикум до 40% продајне цене 

   1.4. Књиге у едицијама: Студије, 

Академија и посебна издања 
књига 

Једномесечни лични 

доходак аутора 

80.000,00 – 100.000,00 

1.5. Књиге у едицији: Монографије књига 

Половина месечне 

зараде аутора у 

одговарајућем броју 

примерака књиге 

   1.6. Остала стручна издања издање 60.000,00 – 80.000,00 

   1.7. Белетристичка издања издање 50.000,00 – 80.000,00 

2. Уређивање издања 

   2.1. Приређивање монографија/књига ком. 40.000,00 – 50.000,00 

   2.2. Приређивање антологија/зборника ком. 40.000,00 – 80.000,00 

   2.3. Предговор/поговор ком. 10.000,00 – 20.000,00 

   2.4. Израда регистра ком. 10.000,00 – 12.000,00 

   2.5. Лектура српског текста 
ауторски 

табак 
800,00 – 900,00 

   2.6. Лектура текста на страном језику 
ауторски 

табак 
1.000,00 – 1.500,00 

   2.7. Коректура ауторски 700,00 – 800,00 
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Опис 
јединица 

мере 
цена/дин 

табак 

   2.8. Рецензија  4.000,00 – 5.000,00 

3. Превод 

   3.1. Са страног језика на српски језик 
ауторски 

табак 
6.000,00 – 7.500,00 

   3.2. Са српског на страни језик 
ауторски 

табак 
8.000,00 – 9.000,00 

      3.3.Са српског на страни језик – краћи   

превод (апстракт, резиме и сл.) 

Страница 

1800 

карактера 

900,00 

4. Унос текста 

   4.1. Унос текста на српском језику 
ауторски 

табак 
500,00 

   4.2. Унос текста на страном језику 
ауторски 

табак 
800,00 

   4.3. Унос формула/математички слог 
ауторски 

табак 
1.200,00 

5. Техничко уређење и прелом (са исправкама коректуре) 

   5.1. формат А5 страна 50,00 – 60,00 

   5.2. формат Б5 страна 60,00 – 70,00 

   5.3. формат А4 страна 70,00 – 90,00 

   5.4. Скенирање и обрада ликовних црно -   

белих прилога 
ком. 60,00 – 70,00 

   5.5. Скенирање и обрада ликовних колор 

прилога 
ком. 70,00 – 120,00  

II ХОНОРАРИ ЗА ЛИКОВНО-ГРАФИЧКА ДЕЛА 

1. Дизајн 

   1.1. Израда корице ком. 2.000,00 – 3.500,00 

   1.2. Форзец ком. 500,00 – 1.700,00 

   1.3. Идејно решење табака ком. 5.000,00 – 8.000,00 

   1.4. Сложени прелом и дизајн једне стране ком. 100,00 – 150,00 

   1.5. Идејно решење честитке, позивнице, 

флајера и сл 
 2.500,00 

   1.6. Идејно решење календара Факултета  1.500,00 – 4.000,00 

   1.7. Идејно решење логотипа библиотеке  4.000,00 – 6.000,00 

2. Ликовно-графички прилози 

   2.1. Илустрација ком. 200,00 – 1.000,00 

   2.2. Фотографија ком. 200,00 – 600,00 

   2.3. Цртеж ком. 100,00 – 300,00 

   2.4. Калиграфија по реду 100,00 – 300,00 



 3 

 

Члан 2а 

 „Аутору уџбеника, приручника и монографских дела чији је издавач Факултет, 

на сваких шест месеци, Факултет одобрава 25% од укупног прихода оствареног од 

продаје његовог дела у наведеном периоду.“ 

 

Члан 2б 

 „Аутору дела чији је издавач Учитељски факултет припада 15 бесплатних 

примерака књиге, док рецензентима, руководиоцу и секретару издавачке делатности по 

један примерак.“ 

 

Члан 3. 

Ценовник наведен чланом 2. овог Правилника може се мењати и кориговати, а 

без посебне одлуке Савета, у складу са званично објављеним статистичким подацима о 

расту/паду цена које се односе на наведена ауторска дела/трошкове живота и 

инфлацију, за период дужи од 6 месеци. 

Савет налаже пословном органу да усклађује цене, о чему је у обавези да на 

првој наредној седници информише чланове Савета. 

 

Члан 4. 

Ауторима дела чији је издавач Учитељски факултет, Факултет одобрава 

повлашћену куповину сопствених дела, изузев практикума, а која је за 40% нижа од 

утврђене продајне цене. 

 

Члан 5. 

Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли 

Факултета. 

 

Члан 6. 

Даном ступања на снагу овог Правилника престају да важе цене наведене у 

Ценовнику интелектуалних услуга Факултета, које се односе на ауторска дела која 

дефинише овај Правилник. 

 

Члан 7. 

Измене и допуне Правилника обавиће се на исти начин и по истој процедури 

која ја предвиђена за његово доношење. 

 


