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На основу члана 39. став 1. тачка 23. Статута Јавног предузећа „Завод за уџбенике“, 

Београд 01/871 од 11.02.2014. године, сходно одредбама Закона о рачуноводству 

(„Службени гласник РС“ бр. 62/2013) и члана 36. Правилника о рачуноводству и 

рачуноводственим политикама 01 број 1157 од 24.02.2016. године, Надзорни одбор Јавног 

предузећа „Завод за уџбенике“, Београд, на својој 68.седници одржаној дана                                               

30.01.2020.године донео је 

 

 

 

ПРАВИЛНИК 

о формирању цене коштања залиха  

недовршене производње и готових производа за 2020 годину 

 

 

I.ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Правилником о формирању цене коштања залиха недовршене производње и готових 

производа (у даљем тексту: Правилник) у Јавном предузећу „Завод за уџбенике“, Београд 

(у даљем тексту: Завод) детаљније се уређује начин формирања цене коштања залиха 

недовршене производње и готових производа у Заводу. 

 

Члан 2. 

Залихе недовршене производње и готових производа, рачуноводствено се обухватају у 

складу са МРС 2 - Залихе. 

Залихе се одмеравају по нижој вредности од: 

1. цене коштања, коју чине трошкови производње;  

2. нето оствариве вредности. 

Трошкови производње који су првенствено карактеристични за вредновање залиха 

недовршених производа и готових производа су: 

1. трошкови директног рада; 

2. трошкови директног материјала; 

3. индиректни производни трошкови. 

 

Нето остварива вредност је процењена цена продаје у оквиру редовног пословања 

умањена за трошкове довршења и процењене трошкове неопходне за реализацију 

производа.  

Процењени трошкови продаје залиха недовршене производње и готових производа за 

потребе свођења ових залиха на нето продајну вредност, утврђује се на бази искуственог 

вишегодишњег учешћа ових трошкова у приходима од продаје.  

 



 2 

 

Члан 3. 

Цену коштања залиха недовршене производње и готових производа чине директни 

трошкови производње и индиректни трошкови производње, који се исказују у оквиру 

финансијског књиговодства на рачунима трошкова од група 51 до 55. 

Директни трошкови производње су трошкови директно повезани са јединицама 

производа: трошкови ауторских хонорара, трошкови услуга штампе и припреме за 

штампу, трошкови папира, као и трошкови рецензије, превођења и визуелног опремања.  

Индиректни трошкови производње представљају групу трошкова која укључује део 

осталих пословних расхода из група 51-55, а који нису укључени у директне трошкове. 

Начин алокације индиректних трошкова на учинке утврђује се у складу са одредбама 

овог Правилника, почетком пословне године на бази података из претходне пословне 

године. 

 

II.  ДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 

У ФОРМИРАЊУ ЦЕНЕ КОШТАЊА КЊИГА И УЏБЕНИКА 

 

Члан 4. 

 Директне трошкове цене коштања књига и уџбеника чине: 

1. ауторски хонорари лица која нису у радном односу у Заводу, а који су учествовали 

у изради књиге или уџбеника – конто 523; 

2. директни трошкови графичке припреме – конта 522, 523, 524, 525 или 530; 

3. основни и помоћни материјал који је неопходан за штампање књига и уџбеника – 

конто 511; 

4. услуге штампања књига и уџбеника – конто 530; 

5. остали трошкови потребни да би публикација била одштампана – конто 530.  

 

III.  ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ 

У ФОРМИРАЊУ ЦЕНЕ КОШТАЊА КЊИГА И УЏБЕНИКА 

 

Члан 5 . 

Индиректне трошкове цене коштања књига и уџбеника чине бруто зараде уредника  у 

сектору редакције у Заводу који учествују у обради ауторског рукописа.  

 

 

Члан 6. 

Након идентификације и утврђивања износа директних и индиректних трошкова 

производње, утврђује се проценат учешћа индиректних трошкова у директним 

трошковима, и исти се примењује код утврђивања индиректних трошкова производње за 

сваку појединачну калкулацију. 

Обрачун и дефинисање процента учешћа индиректних трошкова у директним 

трошковима, врши се крајем текуће пословне године, на бази валидних података о 

насталим трошковима, и примењује се у наредној пословној години, посебно за сваки 

артикал и врсту готових производа. 
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Члан 7. 

 

Учешће индиректних трошкова у цени коштања књига и уџбеника за 2020. годину 

износи  26 %. 

 

Бруто зарада уредника у редакцији који су учествовали у производњи у 2019. години 

износи 38.146.184,29 динара, што у односу са укупним директним трошковима 

производње за 2019. годину у износу од 143.511.767,83  динара, даје проценат од 26 % 

учешћа индиректних трошкова за 2020. годину. 

 

 

 

IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан  8. 

Овај правилник објављује се на огласној табли Завода и ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања на огласној табли. 

    Овај правилник објављује се на интернет страници Завода. 

 

 

                                                                                                 
                                                        ПРЕДСЕДНИК  

НАДЗОРНОГ ОДБОРА 

 

                                                                              ______________________  

Проф.др Миливоје Павловић 

 

Правилник је истакнут на огласној 

табли Завода    30.01.2020.                                                                                                        


