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На основу чл. 31. Статута Школе, на предлог Колегијума школе од 23.12.2021. 

године, Савет Високе техничке школе струковних студија у Новом Саду је на седници 

одржаној дана 27.12.2021.  године донело   следећи: 01-664-5/21 

 

П Р А В И Л Н И К   

О УЏБЕНИЦИМА И ИЗДАВАЧКОЈ ДЕЛАТНОСТИ ШКОЛЕ 

1. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Правилником о уџбеницима и издавачкој делатности школе уређује се издавачка 

делатност Школе која се односи на издавање, дистрибуцију и продају наставних и 

других публикација, доношење одлука у вези издавања публикација и припремање, 

одобравање и употреба уџбеника и друге наставне литературе, њихово праћење и 

вредновање током употребе у настави и друга питања од значаја за ту област. 
 

2. ОСНОВНИ УЏБЕНИЦИ, ПОМОЋНИ УЏБЕНИЦИ И СКРИПТЕ 

 

Члан 2. 

Основни циљеви издавачке делатности Школе су:   

- обезбеђивање наставне литературе у сврху побољшања квалитета свих видова наставе 

и унапређења процеса образовања у Школи;  

- издавање монографских и серијских публикација којима се представљају најновији  

резултати научноистраживачког и стручног рада наставника и сарадника;  

- издавање одговарајућих публикација у циљу промовисања уписа и свих видова 

студија у Школи. 
 

Члан 3. 

Школа обезбеђује студентима основне уџбенике, помоћне уџбенике и скрипте 

који су у складу са студијским програмом неопходни за савлађивање градива, и то у 

потребном броју примерака и на време (у даљем тексту уџбеници). 

Основни уџбеник садржи обрађен комплетан садржај наставног предмета 

утврђен студијским програмом. 

Помоћни уџбеници су практикуми, збирке задатака и други садржаји којима се 

доприноси остваривању наставних планова и програма. 

Скрипте су ауторизована предавања наставника из наставног предмета који се 

користи као привремено издање до издавања основног уџбеника. 
 

Члан 4. 

Сви уџбеници, у довољном броју примерака, доступни су студентима у 

библиотеци Школе. 

Школа обезбеђује и продају уџбеника студентима у скриптарници Школе. 
 

Члан 5. 

Школа може да обезбеђује уџбенике набавком  и од других издавача и аутора. 

Када је Школа издавач уџбеника аутори и коаутори су по правилу наставници и 

сарадници Школе /у даљем тексту аутор/. 
 

Члан 6. 

Наставни материјал мора бити логично структуриран. Делови, поглавља или 

друге целине морају бити заокружене и повезане, а њихов редослед мора бити логичан. 
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Наставна литература мора да буде написана академским, неутралним стилом без  
дискриминације по било ком основу. 
 
 

3. ОБИМ, ФОРМА И ПОСТУПАК СТРУЧНЕ РЕЦЕНЗИЈЕ УЏБЕНИКА 
 
Члан 7. 

Уџбеник: (основни уџбеник, помоћни уџбеници и скрипта).  

Норматив за основни уџбеник: 

Обим:  од 5 до 8 страна уџбеника по часу предавања (без вежби).  

Рецензија: 1 наставник - рецензент из уже области предмета на  коју се односи уџбеник 

1 наставник - рецензент из шире области предмета. 
 

Норматив за помоћне уџбенике  

Обим: до 3 стране по часу вежбања.  

Рецензија: нема. 
 

Норматив за скрипту: 

Обим: од 3 до 8 страна по часу предавања (без вежби)  

Рецензија: нема 
 
Све публикације које издаје Школа штампају се ћириличним или латиничним  
писмом у формату Б5 или у формату А4. 
Уџбеници и помоћни уџбеници се штампају са величином  слова 11 или 12 тачака. 
 
Наставна литература мора да садржи предговор, садржај, основни текст подељен у  
поглавља и библиографију. 
 
Корице свих издања морају да садрже следеће: лого Школе, натпис „Висока техничка 
школа струковних студија у Новом Саду“, име или имена аутора,  ознаку  
„Нови Сад“ и годину издања. 
 
Аутор је дужан да назначи изворе цртежа и фотографија који нису оригинални или да 
изврши измене у мери довољној да штампање не подлеже заштити ауторских права. 
 
Прва унутрашња страна (насловна страна) издања штампа се црно-бело и изгледом  
одговара корицама без илустрација. 
 

Полеђина насловне стране (импресум) публикације обавезно садржи: 

1. имена аутора са звањима; 

2. наслов публикације; 

3. имена рецензената са звањима; 

4. назив издавача, седиште и адресу; 

5. за издавача (име и презиме директора); 

6. главни и одговорни уредник (име и презиме директора); 

7. име и презиме лектора (уколико је ангажован) 

8. имена аутора ликовних и дизајнерских решења (уколико их има); 

9.  назив и седиште штампарије; 

10. место и година штампања; 

11. тираж публикације; 

13. забрањено прештампавање и фотокопирање, сва права задржава издавач 

и аутори. 
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Полеђина последње унутрашње стране издања обавезно садржи CIP, чији је  

саставни део ISBN, односно ISSN. 
 

Члан 8. 

Аутор подноси захтев за издавање уџбеника Одбору за издавачку делатност. 

Захтев за издавање уџбеника садржи: назив, студијски програм, годину студија, 

студијски програм у коме се изводи настава, тираж, формат, рецензенте (ако има) као и 

текст уџбеника. 
 

Члан 9. 

Основни уџбеник пре штампања предаје се на рецензију.  

Рецезента утврђује Одбор за издавачку делатност, на предлог аутора.  

Рецензијом се врши детаљна анализа и преглед градива и утврђује да ли је у 

сагласности са студијским програмом и струком, стилом прилагођеним нивоу студија, 

обимом и структурним садржајем предмета. 

За рецензију наставне литературе рецензенти се предлажу из реда стручњака из 

уже научне/стручне области којој припада предмет за који је издање намењено.  

Рецензент може бити и професор у пензији из одговарајуће научне/стручне области, као 

и  стручњак са научним звањем из земље или иностранства. 

Рецензије се дају писмено Одбору за издавачку делатност. 

Након рецензије (ако има рецензију) Одбор одобрава или неодобрава Захтев за 

издавање основног или помоћног уџбеника. 

Ново издање одобреног рукописа уџбеника не подлеже поновном одобрењу  

Наставно-стручног већа, осим ако су у њему вршене измене и/или допуне у обиму  

већем од 25%  текста. 
 

Члан 10. 

Уколико аутор уз сагласност Одбора утврди да је од издатог уџбеника остао 

недовољан тираж за следећу школску годину, а у уџбенику не треба ништа мењати, 

Одбор доноси одлуку о поновљеном издању. 

За све остале публикације тираж се одређује на основу процене могућности 

продаје у краћем року или за једнократну продају. 

 

Члан 11. 

Издавачка делатност Школе обухвата издавање следећих штампаних и/или 

електронских издања : 

- основних уџбеника, 

- помоћних уџбеника, 

- монографских јединица и монографија, 

- приручника,  

- скрипти, 

- тематских зборника и зборника радова са научних скупова и конференција у  

  организацији Школе, 

- дискова, 

- научних и стручних часописа и 

- информатора и других материјала везаних за упис и промовисање свих видова 

студија у Школи 

- осталих публикација. 
 
 

Члан 12. 

У остале публикације које издаје Школа спадају: 
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- планови и програми студија и други материјали везани за наставни процес у 

Школи, 

-информатори и други материјали везани за упис и маркетиншке активности за 

промоцију Школе, 

- школске новине и школски часописи, 

- публикације везане за курсеве, семинаре, иновацију знања и друге видове 

образовања који нису обухваћени плановима и програмима у Школи, 

- остале непоменуте публикације за које се укаже потреба за издавањем.  

  
 

Члан 13. 

Годишњи план издавачке делатности доноси се на основу предлога наставника и 

сарадника, директора, најкасније до почетка школске године, а може се по потреби 

допуњавати током године. 

Одлуку о издавачком плану доноси Наставно-стручно веће Школе. 
 
 

4. ОДБОР ЗА ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ 

 

Члан 14. 

Одбор за издавачку делатност има најмање 3 члана које чине: председник одбора 

(надлежни помоћник директора), помоћник директора за наставу и руководиоци 

студиjских програма, у зависности од студијског програма за који се издаје 

публикација. 

Радом Одбора руководи председник Одбора, који води седнице и потписује 

одговарајуће одлуке у име Одбора. У раду Одбора по потреби учествује и директор 

Школе. 

Дужности Одбора су: 
 

1. Да у оквирима наставне делатности и финансијских могућности организује, 

усмерава и унапређује издавачку делатност Школе, 

2. Да разматра поднете предлоге за штампање наставних публикација наставника 

и сарадника Школе, 

З. Да разматра поднете предлоге за штампање научних и стручних публикација 

наставника и сарадника Школе, као и спољних сарадника Школе, 

4. Да се стара о издањима поводом јубилеја и промоција Школе као и других 
пригодних издања, 

5. Да прати финансијско пословање издавачке делатности Школе, 

6. Да предложи тираж и предрачун трошкова, 

7. Да прибавља извештај о бројном стању уџбеника у скриптарници и економату 
Школе како би се могла извршити исплата ауторских хонорара, 

8. Да именује рецензенте на предлог аутора одговарајућих публикација, 

9. Да изради финансијски план издавачке делатности за наредну школску годину  

10. Даје предлог за отпис публикација која се не могу продати, и 

11 . Да обавља и друге послове у вези набавке и издавања. 
 

 

 

5. ФИНАНСИРАЊЕ ИЗДАВАЊА ПУБЛИКАЦИЈА 
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Члан 15. 

Школа обезбеђује средства за издавање публикације стандардног квалитета.  

Када аутор тражи од Школе публикације која је на вишем новоу од стандардне, 

сам мора да учествује сопственим средствима у томе. 

 

Члан 16. 

Свако издање основног уџбеника и зборника радова обавезно садржи CIP запис 

чији је саставни део међународни број ISBN односно ISSN (ако се ради о часопису). 
 
 

Члан 17. 

Одређене публикације могу бити поново штампане у неизмењеном облику са 

ознаком “поновљено издање” уколико постоји потреба да се публикација понови. 

Уколико је поновљено издање измењено у мањем обиму од 25% у односу на 

претходно издање, нема нову ISBN ознаку и не захтева нову рецензију рукописа. 

За поновљено издање које је измењено више од 25% у односу на претходно 

издање, аутор треба да обезбеди још једну рецензију, при чему публикација добија нову 

ISBN ознаку. 
 

Члан 18. 

 Штампарија је након завршене штампе дужна да одштампани тираж публикације  

достави sкриптарници Школе која врши продају истог.  

 Након доставе тиража Скриптарници Школе, запослени у истој је дужан да  

одређени број примерака публикације преда: 
 - аутору пет бесплатних примерака или ако има више аутора сваком аутору по три 

примерка публикације, а ако је тираж публикације мањи од 100 аутор добија три 

бесплатна примерка, односно ако има више аутора по два примерка.  

- библиотеци Школе по три примерка основног уџбеника или помоћног уџбеника  

- Матици Српској и Народној библиотеци Србије укупно шест  штампаних примерака и 

ЦД или ДВД у ПДФ-у (ако публикација има CIP). 

 

6. ФОРМИРАЊЕ ЦЕНЕ УЏБЕНИКА И ДРУГИХ ПУБЛИКАЦИЈА И 

АУТОРСКИ ХОНОРАР 
 

Члан 19. 

Цену публикација формира и доноси издавачки Одбор. Цена се формира на 

основу следећих елемената: 

1. трошкови припреме за штампу; 

2. трошкови штампе (директни трошкови); 

3. трошкови рецензије; 

4. ауторски хонорар; 

5. други трошкови. 
 

Члан 20. 

Аутор има право на ауторски хонорар који се утврђује на основу калкулације 

трошкова и продајне вредности тиража који се умањује за трошкове комплетног 

издања. 
Од укупне цене основних и помоћних уџбеника oдбијају се трокови  штампања, 
амортизација, ПДВ, 5% остаје Школи, а остатак се исплаћује аутору умањен за порез на 
ауторски хонорар. 
За поновљена издања ауторима се исплаћује хонорар под истим условима као и за  
прво издање. 
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Члан 21. 

Аутору уџбеника се врши исплата ауторског хонорара након продаје 80 

процената комплетног тиража, након прибављања извештаја о бројном стању. 
 

Члан 22. 

Уколико у изради уџбеника учествује више аутора, односно коаутора, накнада се 

исплаћује сразмерно учешћу сваког од њих.  

 

Члан 23. 

Ауторски хонорари се исплаћују у складу са важећим прописима, а на основу 

Уговора о ауторском делу који потписује аутор, а у име Школе потписује Директор. 
 

Члан 24. 

Ради регулисања међусобних права и обавеза, између аутора и Школе, закључује 

се уговор којим аутор преноси право коришћења ауторског дела, искључиво право 

умножавања, стављања у промет, тј право објављивања и издавања на Школу, сагласно 

законским прописима и у складу са овим Правилником. 

 
 

7. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 25. 

Овај Правилник ступа на снагу даном објављивања на огласној табли Школе, од 

када ће се и примењивати. 

Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о 

уџбеницима и издавачкој делатности Школе број: 01-422-1/15 од 01.04.2015. године. 

 

 

 

                                                                                              Председник Савета 

 

                     др Божо Илић, проф. 

 


