На основу члана 31. став 8. Закона о уџбеницима и другим наставним средствима
(„Службени гласник РС” број 72/09),
Mинистар просвете доноси

Правилник
o издавању нискотиражних уџбеника

Предмет правилника
Члан 1.
Oвим правилником прописују се ближи услови у погледу врсте и броја
нискотиражних уџбеника, елемената за утврђивање цене продаје, обезбеђивања
средстава за њихово издавање, објављивања конкурса и друга питања од значаја за
нискотиражне уџбенике.

Нискотиражни уџбеник
Члан 2.
Нискотиражни уџбеник је уџбеник чији су укупни трошкови производње
већи од производа малопродајне цене и тиража.
Нискотиражним уџбеником, у смислу Закона о уџбеницима и другим
наставним средствима (у даљем тексту: Закон), сматра се уџбеник:
1) на језицима националних мањина;
2) примерен потребама ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом
(ученици са интелектуалним сметњама, ученици са поремећајем у
понашању, ученици са телесно-моторичким сметњама, ученици са сметњама
слуха и ученици са сметњама вида);
3) за огледне програме;
4) за стицање образовања по посебним програмима (образовање у
иностранству, програми за талентоване ученике, програми за образовање
одраслих и сл.);
5) за одговарајуће предмете у школама.

Врста и број нискотиражних уџбеника
Члан 3.
Планом уџбеника, који доноси Национални просветни савет на начин
прописан Законом, утврђује се потреба за врстом нискотиражних уџбеника и број
нискотиражних уџбеника.
План уџбеника објављује се у „Просветном гласнику” и на званичној
интернет страници министарства надлежног за послове образовања (у даљем
тексту: Министарство).
Елементи за утврђивање малопродајне цене
Члан 4.
Елементи за утврђивање малопродајне цене нискотиражних уџбеника су:
1) директни трошкови производње;
2) индиректни трошкови производње;
3) зависни трошкови продаје;
4) предвиђени тираж.
Директни трошкови производње су: хонорари (ауторски хонорар,
преводилачки хонорар, редакторски хонорар, рецензентски хонорар, хонорар за
сценарио, хонорар за програмирање, илустраторски хонорар, хонорар за цртеже,
хонорар за фотографије, хонорар за ликовно-графичко обликовање и прелом,
хонорар за идејно решење – шему дизајна, корица, хонорар за коректора, хонорар
за лекотра, хонорар за израду омота компакт диска и слично), трошкови припреме
(унос текста, скенирање, обрада илустрација, прелом, филмовање и слично),
трошкови за услуге (штампање, анимација, режија тонског снимања, студијске
услуге, умножавање компакт дискова и слично) и трошкови материјала (папир,
картон и слично).
Индиректне трошкове производње чини припадајући део општих трошкова.
Зависни трошкови продаје су: транспортни трошкови, тантијеме аутора,
трговачки рабати и слично.
Предвиђени тираж је број уџбеника предвиђен издавачким планом издавача
за сваку школску годину.
Обезбеђивање средстава за издавање нискотиражних уџбеника
Члан 5.
Издавачи уџбеника имају обавезу да учествују у обезбеђивању средстава за
издавање нискотиражних уџбеника сразмерно тиражу.
Учешће издавача из става 1. овог члана износи 1% од остварених нето
прихода од продатих уџбеника и других наставних средстава у претходној
календарској години.
Ако средства из става 2. овог члана нису довољна за финансирање издавања
нискотиражних уџбеника, остатак средстава обезбеђује се из остварених вишкова
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прихода над расходима јавног издавача, а могу бити обезбеђена и из других извора,
у складу са законом.
Уџбеник и наставно средство у смислу става 2. овог члана је свако
дидактички обликовано наставно средство за које је, у складу са Законом, добијено
одобрење министра.
Средства из става 2. овог члана издавач је дужан да обрачуна и уплати у
буџет Републике Србије, најкасније до 31. марта.
Објављивање конкурса за издавање нискотиражних уџбеника
Члан 6.
Издавач који планира да изда нискотиражни уџбеник, обавезан је да
издавање таквог уџбеника предвиди издавачким планом за наредну школску
годину.
Ако ниједан издавач није издавачким планом предвидео издавање
нискотиражних уџбеника, Министарство расписује конкурс за издавање
нискотиражних уџбеника, најкасније до 31. децембра текуће године за наредну
школску годину.
Конкурс из става 2. овог члана садржи услове за издавање нискотиражних
уџбеника који се односе нарочито на: педагошко-психолошке захтеве, дидактичку
и методичку обраду, језичке захтеве, израду, графичку, ликовну и техничку
опремљеност уџбеника, зависно од облика, медија и намене, према врсти потреба
деце и ученика, као и рок до којег су издавачи дужни да доставе предлог за
одобрење рукописа уџбеника заједно са рукописом уџбеника и пратећом
документацијом.
Решење о избору издавача нискотиражних уџбеника
Члан 7.
Министар доноси решење о избору издавача по конкурсу за издавање
нискотиражних уџбеника, најкасније у року од 30 дана од дана објављивања
конкурса.
Решење министра из става 1. овог члана коначно је.
Обавезе издавача нискотиражних уџбеника
Члан 8.
Изабрани издавачи нискотиражних уџбеника обавезни су да уџбенике учине
доступним продајној мрежи најкасније на дан почетка школске године.
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Превођење страних уџбеника
Члан 9.
Ако за одређене предмете постоје уџбеници на страном језику који се могу
превести и који по садржају одговарају наставном програму одређеног предмета,
Министарство може, на основу образложеног предлога Завода за унапређивање
образовања и васпитања, донети одлуку да се не прибавља рукопис за нови
нискотиражни уџбеник, већ да се страни уџбеник преведе.
Одлуку из става 1. овог члана Министарство доноси најкасније до 31.
августа текуће године за школску годину која почиње у наредној календарској
години.
Објављивање Каталога нискотиражних уџбеника
Члан 10.
Министарство сваке школске године, а најкасније до 31. јануара текуће
године за наредну школску годину, објављује Каталог нискотиражних уџбеника у
„Просветном гласнику” и на званичној интернет страници Министарства.

Завршна одредба
Члан 10.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”.

Број: 110-00-00250/2009-06
У Београду, 11. марта 2010.
МИНИСТАР
Проф. др Жарко Обрадовић, с.р.
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