КАТИХЕТСКИ ОДБОР СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ
У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ И ФЕДЕРАЦИЈИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
БАЊА ЛУКА
На основу члана 11. став 5. и 6. Статута о раду Катихетског одбора Српске православне
Цркве у Републици Српској и Федерацији Босне и Херцеговине,
доноси
ПРАВИЛНИК
о ауторском хонорару и интерним процедурама у издавачком процесу
- Опште одредбе Члан 1.
Правилником о ауторском хонорару и интерним процедурама у издавачком процесу (у
даљем тексту: Правилник) дефинишу се интерне процедуре у складу са којима се поступа
у Катихетском одбору Српске православне Цркве у Републици Српској и Федерацији
Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Издавач) приликом обављања радних активности у
издавачком процесу, коресподенцији са ауторима и надлежним јавним институцијама,
начину обрачуна, висини и динамици исплате ауторског хонорара, те начину висина
накнаде за рецензију, приређивање дјела, графичку припрему рукописа за штампу и
лекторисање.
Члан 2.
1) Одредбе овог Правилника, које се тичу интерних процедура у издавачком процесу, у
случају публикација код којих су поступак одабира рукописа, те добијање сагласности за
издавање, дефинисани законом или одговарајућим општим подзаконским актима, односе
се на фазу издавачког процеса након добијања сагласности за употребу од стране
надлежних јавних институција или органа.
2) Када су у питању остале публикације, код којих одлука о издавању не зависи од
сагласности било које јавне институције или органа, овим Правилником се дефинишу
интерне процедуре од тренутка понуде рукописа од самог аутора, па до окончања
издавачког процеса.
- интерне процедуре за издавање публикација из члана 2. став 1. Правилника
Члан 3.
Под публикацијама из члана 2. став 1. Правилника подразумијевају се уџбеници за
основне и средње школе, приручници, те шира уџбеничка литература.
Члан 4.
1) Након добијања сагласности за употребу, те прибављања потребних рецензија у
случајевима у којима Издавач обезбјеђује исте, као и прибављања сагласности аутора
(коаутора) за штампање конкретне публикације под условима које нуди, Издавач са
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аутором (коауторима) публикације из члана 2. став. 1. Правилника закључиће издавачки
уговор.
2) Издавачким уговором се дефинишу сви обавезни елементи одређени позитивним
прописима (редни број издања, тираж, временско и просторно трајања права на издавање
публикације, врста и висина накнаде на основу ауторског хонорара, евентуална
ексклузивност издавачког права, као и други потребни елементи), те се приједлог таквог
уговора, након што буде потписан од стране лица овлаштеног за заступање Издавача,
шаље на потпис аутору (коауторима) публикације из члана 2. став 1. Правилника.
Члан 5.
Након што аутор (коаутори) публикације из члана 2. став 1. Правилника, достави
Издавачу одговарајући број потписаних примјерака издавачког уговора, чиме исказује
сагласност да се његово ауторско дјело објави и штампа на начин и под условима
дефинисаним поменутим уговором, приступа се избору штампарије за извршење услуге
штампе, на начин дефинисан прописима.
- интерне процедуре за издавање публикација из члана 2. став 2. Правилника
Члан 6.
Под публикацијама из члана 2. став 2. Правилника, као публикацијама код којих одлука о
издавању не зависи од сагласности било које јавне институције или органа, подразумјевају
се, прије свега, сљедеће публикације: белетристика, стручна литература, брошуре, студије,
годишњаци, те друга ауторска дјела.
Члан 7.
Иницијални акт на основу чега Издавач одлучује о издавању публикација из члана 2. став
2. Правилника је понуда за издавање ауторског дјела, коју аутор (коаутори), заједно са
рукописом ауторског дјела, достављају Издавачу у писаној форми.
Члан 8.
1) Издавач ће именовати стручну комисију за преглед и оцјену рукописа уџбеника. Аутор
(коаутори) су дужни уплатити 350 КМ или други износ који одреди Катихетски одбор, за
рад Комисије за преглед рукописа уџбеника, а доказ о уплати доставити заједно са
рукописом.
2) Уколико Издавач оцијени да не постоји оправдан интерес за издавање понуђеног
рукописа, о тој ће чињеници, путем писменог дописа, у примјереном року обавијестити
аутора (коауторе).
Члан 9.
1) У случају да Издавач процијени да за издавање понуђеног рукописа постоји оправдан
интерес, аутор (коаутори) истог се о тој чињеници обавјештавају писменим путем.
Потписани уговор је уједно потврда и доказ гаранције аутора (коаутора), да рукопис у
цјелини, а и дјелимично није прештампан или неовлашћено и без сагласности од било
кога преузет.
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2) У прилогу наведеног дописа, сачињеног од стране Издавача, аутору (коауторима) се на
потпис шаље приједлог издавачког уговора, са свим елементима дефинисаним у члану 4.
став 2. Правилника.
Члан 10.
Након што аутор (коаутори) публикације из члана 2. став 2. Правилника, доставе Издавачу
потребан број потписаних примјерака издавачких уговора, чиме исказују сагласност да се
њихово ауторско дјело изда под понуђеним условима, Издавач предузима активности у
вези са лектуром, коректуром, те графичком припремом достављеног рукописа, након чега
се може, покренути поступак избора штампарије за услуге штампе.
- начин обрачуна, висина и динамика исплате ауторског хонорара Члан 11.
1) Ауторски хонорар, као накнада за пренос ауторских имовинских права на Издавача, у
случају издавања уџбеника за основну и средње школе, обрачунава се примјеном
одговарајућих процената, дефинисаних овим Правилником.
2) Вриједност тиража уџбеника за основну и средње школе, у смислу става 1. овог члана,
се утврђује тако што се укупан тираж публикације помножи са бруто продајном цијеном
примјерка ауторског дјела.
Члан 12.
У случају осталих публикација (белетристика, стручна литература, брошуре, студије,
годишњаци, те друга ауторска дјела која се сматрају белетристиком у ширем смислу
ријечи), уколико се ауторски хонорар утврди у новчаном износу, исти се обрачунава
примјеном одговарајућег фиксног процента од 20% бруто вриједности тиража,
дефинисаном овим Правилником, а што се утврђује самим издавачким уговором.
Члан 13.
1) Ауторима уџбеника за основну школу, припада ауторски хонорар у износу од 20%
бруто вриједности тиража, дефинисане чланом 11. став 2. Правилника.
2) Ауторима уџбеника за средњу школу, и публикација из области шире уџбеничке
литературе, без обзира на редни број издања, припада ауторски хонорар у износу од 20%
бруто вриједности тиража, дефинисане чланом 11. став 2. Правилника.
3) Изузетно од претходног става, Издавач може уговором утврдити да Аутору, поред
фиксног дијела ауторског хонорара, исплаћеног у новцу, на име ауторског хонорара,
припада и одређени дио примјерака издате публикације, највише до 30% укупног
штампаног тиража.
4) Ауторима публикација из претходног става, умјесто ауторског хонорара утврђеног на
напријед дефинисан начин, накнада за пренос ауторских имовинских права на Издавача,
дјелимично или у цијелости, може се утврдити и у виду одговарајућег броја штампаних
примјерака публикације.
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5) Уколико нека од публикација има више аутора, коауторима припада дио ауторског
хонорара утврђен овим чланом, у процентима које договоре сами коаутори, а што се
дефинише самим издавачким уговором.
Члан 14.
1) Поред износа ауторског хонорара, уколико је исти утврђен у новчаном износу, осим у
случају изузетка који је дефинисан у ставу 5. претходног члана, ауторима припада и
одређени број примјерака ауторског дјела, у зависности од тога да ли публикација има
једног или више аутора.
2) У случају публикација које имају једног аутора, истом припада 10 одштампаних
примјерака публикације чији је он аутор.
3) У случају публикација које имају више аутора, сваком коаутору припада по 3 примјерка
публикације чији је он коаутор.
Члан 15.
Ауторски хонорар, обрачунат на начин дефинисан овим Правилником, се исплаћује
ауторима (коауторима) према сљедећој динамици:
1. Ауторима (коауторима) уџбеника за основну школу, без обзира на редни број
издања, износ од 70% утврђеног ауторског хонорара се исплаћује до краја године у
којој је то издање уџбеника одштампано и стављено у промет, док се остатак од
30% утврђеног ауторског хонорара исплаћује до краја јуна наредне године.
2. Ауторима (коауторима) уџбеника за средњу школу, без обзира на редни број
издања, укупан износ утврђеног ауторског хонорара се исплаћује до краја марта
наредне године, у односу на годину у којој је то издање уџбеника одштампано и
стављено у промет.
- накнаде за рецензију, приређивање дјела, графичку припрему и лекторисање Члан 16.
1) Рецензентима уџбеника за основну и средњу школу, дјела из области шире уџбеничке
литературе, те дјела из области стручне литературе, у случајевима када Издавач
обезбјеђује рецензије, на име накнаде за извршени посао, припада хонорар у износу од
2.00 КМ по страници куцаног текста.
2) Приређивачима публикација, на име накнаде за извршени посао, у зависности од обима
дјела и сложености теме, о чему конкретну одлуку доноси Издавач, припада хонорар у
износу до 1.000,00 КМ.
3) Лицима која нису у радном односу код Издавача, а у његово име изврше техничко
уређење рукописа, те графичку припрему за штампу, може се одредити накнада за
извршени посао у износу до 2,00 КМ по страници куцаног текста.
4) Лицима која нису у радном односу код Издавача, а у његово име изврше лекторисање,
те лекторску коректуру рукописа, у зависности од обима и сложености самог рукописа,
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може се одредити накнада за извршени посао у износу до 1,00 КМ по страници куцаног
текста.
Члан 17.
Овај Правилник ступа на снагу од 01. јануара 2016. године.
Члан 18.
Правилник ће бити објављен на интернет страници Издавача.

ПРЕДСЈЕДНИК КАТИХЕТСКОГ ОДБОРА
Његово Преосвештенство
Епископ зворничко-тузлански
Господин Хризостом
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