
 

OБ-101 
ПРЕДЛОГ ПЛАНА ИЗДАВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ 

У _________ ГОДИНИ    

  

Издање 1.0 Страна 1 од 1 

 

 

За потребе реализације акредитованих студијских програма потребно је планирити издавање следећих публикација: 
 

р.б. Назив Аутор(и) Предмет(и) Издање(1) Облик (2) Тираж Категорија (3) 

1.       
 

 

 

(1) - прво, неизмењено (редни број), измењено ≥ 60% (редни број), измењено ≤ 60% (редни број) 
(2) - папирни, електронски, сајт 

(3) - основни уџбеник, збирка задатака, приручник, практикум, остале публикације 
 

НАПОМЕНЕ: 
______________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

У Београду,. ____________године.       Подносилац захтева: 

 _________________________ 



 

 
ПЛАН ИЗДАВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ OБ-102 

  

Издање 1.0 Страна 1 од 1 

 

За потребе реализације акредитованих студијских програма у ______.  буџетској години планира се издавање: 
 

ОСНОВНИ УЏБЕНИЦИ  

р.б. Назив Аутор(и) Предмет(и) Издање(1) Облик (2) Тираж 

1.       

 

ЗБИРКЕ ЗАДАТАКА 

р.б. Назив Аутор(и) Предмет(и) Издање(1) Облик (2) Тираж 

1.       

 

ПРИРУЧНИЦИ 

р.б. Назив Аутор(и) Предмет(и) Издање(1) Облик (2) Тираж 

1.       

 

ПРАКТИКУМИ 

р.б. Назив Аутор(и) Предмет(и) Издање(1) Облик (2) Тираж 

1.       

 

ОСТАЛЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ 

р.б. Назив Аутор(и) Предмет(и) Издање(1) Облик (2) Тираж 

1.       

(1) – прво, неизмењено (редни број), измењено ≥ 60%, измењено < 60%    Комисија за издавачку делатност 

(2) -  папирни, електронски, сајт          Председник: 
 
План је усвојен на седници НВ: _______________________                                      _______________________________ 



 

 

ЗАХТЕВ ЗА ОДОБРЕЊЕ  
ИЗРАДЕ/ИЗДАВАЊА ПУБЛИКАЦИЈЕ 

ОБ-103 

 

Издање 1.1 Страна 1 од 1 

Комисији за издавачку делатност 

Високе школе електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд 
 
Молим вас да на седници Наставног већа предложите да се одобри издавање и 
штампање  
 
Врста публикације: 

 основни уџбеник  збирка задатака  приручник  практикум  остало 

Форма публикације: 

 папирна  електронска  папирна и електронска 

Назив: 
_________________________________________________________________________ 
Аутор(и) 

1. ______________________________________ (презиме и име, занимање, звање) 
 

2. ______________________________________ (презиме и име, занимање, звање) 
 

3. ______________________________________ (презиме и име, занимање, звање) 
 

Публикација је намењена за предмет: _________________________________________,   
 

који се налази у наставном плану СП _________________________________________. 
 

 Подносилац захтева је наставник предмета којем је уџбеник намењен1.  
 

1)  У случају да подносилац захтева није наставник предмета, потребна је сагласност предметног наставника. 
 

У питању је   
 прво   измењено ≥60%   измењено <60%   неизмењено, ___(редни број) 

издање. 
 

Предлажем тираж ______ примерака.   
 

Предлажем за рецензенте2: 
1. ______________________________________ (презиме и име, занимање, звање) 
 

2. ______________________________________ (презиме и име, занимање, звање) 
2)  Прво издање публикације, као и поновљено издање чији је текст измењен више од 60%, подлежу рецензијама. 

 

Предлажем за лектора3: 
______________________________________ (презиме и име, занимање, звање) 

3)   Лектор није обавезан. Наводи се за прво издање публикације, као и поновљено издање чији је текст измењен  
више од 60% 

 

Издавање ове публикације је обухваћено планом издавачке делатности за ____ год.  
Образложење потребе публиковања 
_________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________ 
 

 Сагласност предметног наставника: _________________________ 

У  Београду,                   . године.              Подносилац захтева 

_________________________ 



 

 
ИЗВЕШТАЈ РЕЦЕНЗЕНТА ОБ – 104 

 

Издање: 1.0  
                        Страна 1 од 3 

 

1. ПОДАЦИ О РЕЦЕНЗЕНТУ  

презиме и име, звање  

матична установа  

 

2. РЕЦЕНЗИРАНИ РУКОПИС  

аутор(и)  

наслов  

предмет за који је рукопис намењен  

језик  српски     ______________ (други) 

 

3. Рукопис садржи: 

 садржај
1 

  предговор са циљевима, структуром и планом излагања
2 

  циљ сваког поглавља
1 

 резиме и питања за проверу знања
2 

 примерe, илустрације, задатке и примере из праксе
2 

 речник кључних речи
3 

 библиографију
2 

 индекс појмова и имена
2 

1 
Обавезно за све публикације. 

2 
Обавезно за основни уџбеник. 

3 
Опционо за основни уџбеник. 

 

4. ТЕХНИЧКА ОБРАДА 

 рукопис је припремљен са одговарајућим фонтом, величином слова и проредом 

 квалитет илустрација и табела је задовољавајући 

 

5. НАУЧНА - СТРУЧНА ОЦЕНА РУКОПИСА 

 рукопис је заснован на савременим научним и стручним достигнућима из области којој припада  

 рукопис представља изворно дело 

 садржај рукописа је изнет прегледно и јасно у концептуалном и језичком смислу 

 садржај рукописа има шири значај 

 

6. ПЕДАГОШКИ КВАЛИТЕТ РУКОПИСА 

 рукописом je обухваћен целокупан садржај наставног програма предмета  

 обим рукописа је примерен фонду часова наставе предмета 

 методологија је прилагођена предмету 

 

7. ПРЕДЛОГ ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ РУКОПИСА 



 

 
ИЗВЕШТАЈ РЕЦЕНЗЕНТА ОБ – 104 

 

Издање: 1.0  
                        Страна 2 од 3 

основни уџбеник      

помоћни уџбеник: 

 ауторизована скрипта збирка задатака  

 приручник за лабораторијске вежбе практикум за лабораторијске вежбе 

 ________________________________ (остало) 

 

 

8. ПРЕПОРУКЕ НАСТАВНОМ ВЕЋУ (ОБАВЕЗНО ПОПУНИТИ) 

 прихватити без икаквих измена      

 прихватити уз мање измене техничке природе
3 

 прихватити уз мање измене научно-стручне природе
3 

 прихватити само уколико се учине суштинске измене
3 

 рукопис се безусловно одбија
4 

3 
Навести у одговарајућем пољу. Уколико означен простор није довољан, додати нове странице. 

4 
Образложење дати у закључку. 

 

9. ПРИМЕДБЕ ТЕХНИЧКЕ ПРИРОДЕ 

потребно је извршити лектуру рукописа  да не 

 

 

10. ПРИМЕДБЕ НАУЧНО-СТРУЧНЕ ПРИРОДЕ 

 

 

11. СУШТИНСКЕ ПРИМЕДБЕ ОД ЧИЈЕГ УСВАЈАЊА ЗАВИСИ ПРИХВАТАЊЕ РУКОПИСА 

 

 

12. ЗАКЉУЧАК (ОБАВЕЗНО ПОПУНИТИ) 



 

 
ИЗВЕШТАЈ РЕЦЕНЗЕНТА ОБ – 104 

 

Издање: 1.0  
                        Страна 3 од 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
У                                ,                  . године.    __________________________ 

        Својеручни потпис рецензента 
 

 

 

 



 

 
ЗАХТЕВ ЗА ПУБЛИКОВАЊЕ (ЦИП) ОБ –105  

 

Издање: 2.0                         Страна 1 од 2 

наслов  
 

 

аутор(и) 
 

 

податак о издању (редни број издања)  

назив, седиште и адреса издавача  

име овлашћеног  лица за издавача  

место и година издања  

ИСБН 
бр. 

нови  стари 

рецензенти  

лектор                           

техничка обрада  

дизајн корица  

назив  и седиште штампарије1  

тираж1  

напомена1 
„Забрањено прештампавање и копирање. Сва 

права задржава издавач“ 

обим рукописа је у складу са Правилником
2 да   не 

1
За публикације које се издају у папирном облику 

2
 Правилник о уџбеницима, другим наставним публикацијама и издавaчкој делатности 

 
Наставно веће Високе школе електротехнике и рачунарства одобрило је издавање ове пубикације на 
седници одржаној _____________. године.  

  

Рукопис је усклађен са примедбама рецензената да     не 

Рукопис је припремљен у складу са Правилником
2 да      не 

 

  



 

 
ЗАХТЕВ ЗА ПУБЛИКОВАЊЕ (ЦИП) ОБ –105  

 

Издање: 2.0                         Страна 2 од 2 

 

САГЛАСНОСТ АУТОРА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ НА САЈТ НАРОДНЕ 

БИБЛИОТЕКЕ СРБИЈЕ 
 
Сагласан сам (сагласни смо) да електронска верзија публикације буде постављена на сајт Народне 
библиотеке од стране овлашћеног сарадника библиотеке Високе школе електротехнике и 
рачунарсктва струковних студија са следећом опцијом приступа (заокружити "да" поред изабране 
опције) 

 
Слободан приступ – коришћење је омогућено свим корисницима интернета преко 
портала www.obavezni.nb.rs 

 да      

 

Приступ из библиотеке – коришћење омогућено само регистрованим члановима 
депозитних библиотека (Народна библиотека Србије и Библиотека Матице српске) 

 да      

 

Архивскакопија – означава потпуну недоступност публикација за коришћење. да      

 
 
 
У  Београду, .__________ године.                 Аутор 

 
__________________________ 

 

 

 

 



 

 
ИЗВЕШТАЈ О ИЗБОРУ ШТАМПАРИЈЕ ОБ –106  

 

Издање: 1.0                 Страна 1 од 1 

 

Назив публикације: 

Аутор(и): 
Врста публикације:  основни уџбеник   збирка задатака  приручник практикум остало 

 
 прво издање   поновљено издање  

 
Рукопис је усклађен са примедбама рецензената 
Публикација је припремљена у складу са Правилником о уџбеницима, другим наставним 
публикацијама и издавaчкој делатности Високе школе електротехнике и рачунарства. 
 
Тираж  
Формат  
Обим (укупно страна)  
Папир  
Корице  
Пластика  
Повез  

 
Понуду су доставиле штампарије 

Назив Датум Цена 

   

   

   

 

Комисијско отварање понуда извршено: 
 Датум  

 

Изабрана штампарија1: 
 Цена  

1
 Избор је извршен у потпуности у складу са Законом о јавним набавкама 

 

У Београду __.__. 20__. __________________ 

   име и презиме   

   председник комисије 

  за издавачку делатност 

 __________________ 

       име и презиме   

 члан 

 __________________ 

       име и презиме   

 члан 

 

 САГЛАСАН 

 __________________ 

У Београду __.__. 20__.            име и презиме 

 Директор 



 

 

ЗАХТЕВ ЗА ИСПЛАТУ АУТОРСКОГ ХОНОРАРА 
ЗА УЏБЕНИК/ ЗБИРКУ ЗАДАТАКА 

ОБ-107 

 

Издање 1.1 Страна 1 од 1 

Комисији за издавачку делатност 

Високе школе електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд 
 

Аутор(и)1  

Наслов публикације2  

Врста публикације  основни уџбеник   збирка задатака  остало 

Издање
3  

Рецензенти  

Лектор  
1
навести све ауторе публикације; 

2
навести тачан назив публикације са прве стране публикације; 

3
редни број издања 

У питању је:   

 прво издање неизмењено издање  измењено издање 

 измене до 30% 
 измене од 30% до 60%  
 измене веће од 60%  
Спецификација учешћа:  
 

1. Аутори: 
 Презиме и име Учешће (%) 

1.    

2.    

3.    

 

2. Техничка обрада рукописа за штампу
4
: 

 Презиме и име Учешће (%) 

1.    

2.    

3.    
 4

Наводи се самo за прво и измене веће од 30% 

3. Дизајн корица5: 
 Презиме и име Учешће (%) 

1.    

2.    

3.    
 5

Наводи се самo за нову корицу 
 

Публикациja је технички исправна за продају, након увида аутора у штампани примерак 

 да  не 

 
Аутор(и):   

 
___________________ 

 
___________________ 

 
___________________ 

У Београду, _______ године.  



 

 

ЗАХТЕВ ЗА ИСПЛАТУ АУТОРСКОГ ХОНОРАРА 
ЗА УЏБЕНИК/ ЗБИРКУ ЗАДАТАКА 

ОБ-107 

 

Издање 1.1 Страна 1 од 1 

Комисији за издавачку делатност 

Високе школе електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд 
 

Аутор(и)1  

Наслов публикације2  

Врста публикације  основни уџбеник   збирка задатака  остало 

Издање
3  

Рецензенти  

Лектор  
1
навести све ауторе публикације; 

2
навести тачан назив публикације са прве стране публикације; 

3
редни број издања 

У питању је:   

 прво издање неизмењено издање  измењено издање 

 измене до 30% 
 измене од 30% до 60%  
 измене веће од 60%  
Спецификација учешћа:  
 

1. Аутори: 
 Презиме и име Учешће (%) 

1.    

2.    

3.    

 

2. Техничка обрада рукописа за штампу
4
: 

 Презиме и име Учешће (%) 

1.    

2.    

3.    
 4

Наводи се самo за прво и измене веће од 30% 

3. Дизајн корица5: 
 Презиме и име Учешће (%) 

1.    

2.    

3.    
 5

Наводи се самo за нову корицу 
 

Публикациja је технички исправна за продају, након увида аутора у штампани примерак 

 да  не 

 
Аутор(и):   

 
___________________ 

 
___________________ 

 
___________________ 

У Београду, _______ године.  



 

 

ЗАХТЕВ ЗА ИСПЛАТУ АУТОРСКОГ ХОНОРАРА 
ЗА ПРИРУЧНИК/ ПРАКТИКУМ 

ОБ-108 

 

Издање 1.1 Страна 1 од 1 

Комисији за издавачку делатност 

Високе школе електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд 
 

Аутор(и)1  

Наслов публикације2  

Врста публикације  приручник            практикум 

Издање3  

Рецензенти  

Лектор  
1
навести све ауторе публикације; 

2
навести тачан назив публикације са прве стране публикације; 

3
редни број издања 

Број лабораторијских вежби
4  

 

Број неизмењених лабораторијских вежби
5  

 

Број измењених лабораторијских вежби
5 измене до 30%  

 измене од 30% до 60%  

 измене веће од 60% 
6  

4
Само за прво и поновљена издања;

5
Само за измењена издања; 6

Укључујући и нове (додатне) вежбе 
Спецификација учешћа: 

1. Аутори: 
 Презиме и име Учешће (%) 

1.    

2.    

3.    

2. Техничка обрада рукописа за штампу
7
: 

 Презиме и име Учешће (%) 

1.    

2.    

3.    
 7

Наводи се самo за прво и измене веће од 30% 

3. Дизајн корица8: 
 Презиме и име Учешће (%) 

1.    

2.    

3.    
8
Наводи се самo за нову корицу 

Публикациja је технички исправна за продају, након увида аутора у штампани примерак 

 да  не 

Аутор(и):   

 
___________________ 

 
___________________ 

 
___________________ 

У Београду, _______ године.  



 

ОБРАЧУН ТРОШКОВА ЗА ИЗДАВАЊЕ  ПУБЛИКАЦИЈЕ 
(УЏБЕНИК/ЗБИРКА ЗАДАТАКА)  

ОБ -109 

 

Издање 1.0  Страна 1 од 2                

 

 

Назив публикације: _______________________________________________________ 
аутор(и): ________________________________________________________________ 
 

 прво издање  неизмењено издање   измењено издање 

  измене до 30% 
  измене од 30% до 60%  
  измене веће од 60%  

 

 
број 

ауторских 
табака (1) 

цена  
ауторског 

табака 

коефицијент 
(2) 

фактор 
(3) 

Хонорар 
нето (ДИН) 

АУТОРСКИ ХОНОРАР 
          

УКУПНО  
  

ТЕХНИЧКА ПРИПРЕМА (4) 
  

РЕЦЕНЗИЈЕ (5) 
  

ЛЕКТУРА (6) 
  

ДИЗАЈН КОРИЦА (7) 
  

УКУПНО ХОНОРАРИ ЗА ПУБЛИКАЦИЈУ 
  

 
(1) Максимални укупан признати број ауторских табака  по предмету је 15. 

(2) Коефицијент за уџбенике је 4,5 

Коефицијент за збирке задатака је 3. 

(3) Фактор за ауторски хонорар: 

 1 – за ново издање и издање са изменама већим од 60%, 

 0.5 – за измене од 30% до 60%, 

 0,2 – за поновљено неизмењено издање и за измене до 30%. 

(4) Техничка припрема се обрачунава на основу укупног ауторског хонорара 

 50% за ново издање и издање са изменама већим од 60%, 

 20% до 40% – за измене од 30% до 60%, 

 0 – за поновљено неизмењено издање и за измене до 30%. 

(5) Укупан хонорар за рецензију рукописа је 20% ауторског хонорара. 

(6) Укупан хонорар за лекторисање рукописа је 10% ауторског хонорара 

(7) Хонорар за дизајн корица је 2 * цена ауторског табака. 
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 прво издање  неизмењено издање   измењено издање 

  измене до 30% 
  измене од 30% до 60%  
  измене веће од 60%  

 

АУТОР(И) 
број  

вежби (1) 
цена  

вежбе 
(2) 

коефицијент 
(3) 

фактор 
Хонорар 

нето (ДИН) 

Прво и поновљено            

неизмењено издање 
     

 Измене  
          

 до 30% 
     

Измењено Измене            

 издање 
од 30% до 60% 

     

 Измене           

 веће од 60% (4)      

УКУПНО 
  

ТЕХНИЧКА ПРИПРЕМА (5)   

РЕЦЕНЗИЈЕ (6)   

ЛЕКТУРА (7)   

ДИЗАЈН КОРИЦА (8)   

УКУПНО   

УКУПНО ХОНОРАРИ ЗА ПУБЛИКАЦИЈУ  

 
(1) Максимални укупан признати број вежби  по предмету је 15. 

(2) Коефицијент за практикуме: 

 1- уколико је циљ вежбе учење алата, 

 2 - уколико је циљ вежбе примена алата. 

Коефицијент за приручнике: 

 2- уколико је циљ вежбе учење алата, 

 3 -уколико је циљ вежбе примена алата. 

(3) Фактор за ауторски хонорар: 

 1 - за ново издање и издање са изменама већим од 60%, 

 0.5- за измене од 30% до 60%, 

 0,2 – за поновљено неизмењено издање и за измене до 30%. 

(4) Укључујући и нове (додатне) вежбе. 

(5) Техничка припрема се обрачунава на основу укупног ауторског хонорара 

 50% за ново издање и издање са изменама већим од 60%, 

 20% до 40% – за измене од 30% до 60%, 

 0 – за поновљено неизмењено издање и за измене до 30%. 

(6) Укупан хонорар за рецензију рукописа је 20% ауторског хонорара. 

(7) Укупан хонорар за лекторисање рукописа је 10% ауторског хонорара 

(8) Хонорар за дизајн корица је 2 * цена вежбе. 
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Високе школе електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд 

 

Назив публикације: 
__________________________________________________________________________ 
 
Аутор(и): 

1.  
2.  
3.  

 
Врста публикације: 

а) основни уџбеник  збирка задатака  приручник  практикум остало 

б) диск уз публикацију да не 

 

Издање: 
 

 прво издање неизмењено издање  измењено издање 

 измене до 30% 
 измене од 30% до 60%  
 измене веће од 60%  
 
Предмет за који је намењена публикација: 

_______________________________________________________________________
  
СП на коме је предмет:  

АВТ  АСУВ  ЕЛИТЕ ЕПО НЕТ НРТ РТ 

 
Број студената који су изабрали предмет:_________ 
Број примерака претходних издања у скриптарници:_________ 
Одобрени број примерака за штампање:_________ 

 

У Београду,. ____________године.    Подносилац захтева: 

_________________________ 

 

Сагласан директор ВИШЕР-а 

 

_________________________ 
 


