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На основу члана 34. Закона о издавачкој дјелатности („Службени гласник Републике Српске“, број: 46/04) 
и Плана школских уџбеника за школску 2023/2024. годину Министарства просвјете и културе Републике 
Српске, број: 07.041/61-22/22 од 28. 11. 2022. године, ЈП „Завод за уџбенике и наставна средства“ а. д. 
Источно Ново Сарајево, расписује  

 
 

К О Н К У Р С 
за прибављање рукописа уџбеника за основну школу и средње школе  

 
I 

У складу са Планом уџбеника за школску 2023/2024. годину, донесеним од стране Министарства 
просвјете и културе Републике Српске, позивају се аутори да доставе рукописе уџбеника за основну 
школу и средње школе, према наставним предметима, врстама уџбеника и разредима из сљедеће 
табеле:    

 
О С Н О В Н А   Ш К О Л А 

Назив предмета/предметног 
подручја/уџбеника Врста уџбеника Разред Напомена 

Прва књига  
Уџбенички комплет 
састављен из предметних 
подручја дефинисаних 
НПП-ом – Моја околина и 
Говор, изражавање, 
стварање 

Уџбенички 
комплет 1. 

Уџбенички комплет је потребно допунити 
прилогом у форми наставних листића са 
задацима за цртање, лијепљење, бојење, 
исијецање, графомоторичким вјежбама из 
предметних подручја Моја околина, те 
Говор, изражавање, стварање. Препорука 
је да се у склопу уџбеничког комплета 
изради и дио са наставним листићима. 

Српски језик/Буквар  Уџбеник и Радна 
свеска 2. 

Радна свеска треба да прати Буквар са 
садржајима за почетно читање и писање 
штампаним и писаним словима ћирилице. 

Српски језик/Почетница Уџбеник и Радна 
свеска 2. 

Радна свеска треба да прати Почетницу са 
садржајима за почетно читање и писање 
штампаним и писаним словима ћирилице. 

Српски језик/Читанка  Уџбеник 8.  
Музичка култура Уџбеник 2.  
Музичка култура Уџбеник 3.  
Ликовна култура Уџбеник 2.  

Ликовна култура  Уџбеник 3.  

Ликовна култура Уџбеник 8.  

Моја околина Уџбеник и Радна 
свеска 3.  

Дигитални свијет Уџбеник 3.  

Математика Уџбеник и Радна 
свеска 5.  

Математика Уџбеник 9.  

Математика Збирка задатака 9.  
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Историја Уџбеник 6.  
Историја Уџбеник 7.  
Историја Уџбеник 8.  
Биологија Уџбеник  7.  
Хемија Уџбеник 8.  
Хемија  Уџбеник 9.  
Основи информатике Уџбеник 8.  
Физика  Уџбеник 8.  

Физика 

Збирка задатака 
са 
лабораторијским 
вјежбама 

8.  

Италијански језик (прва 
година учења) 

Уџбеник и Радна 
свеска  6.  

Италијански језик (друга 
година учења) 

Уџбеник и Радна 
свеска  7.  

Италијански језик (трећа 
година учења 

Уџбеник и Радна 
свеска 8.  

Италијански језик (четврта 
година учења) 

Уџбеник и Радна 
свеска   9.  

 
С Р Е Д Њ Е   Ш К О Л Е 

 
Oпштеобразовни предмети 

Назив предмета/ уџбеника Врста уџбеника Разред/занимање 

Српски језик и 
књижевност/ Читанка Уџбеник 3. разред средњих стручних школа, 

четворогодишња занимања 
Српски језик и 
књижевност/Читанка Уџбеник 3. разред средњих стручних школа, 

трогодишња занимања 

Математика Уџбеник 1. 

Математика Збирка задатака 1. 

Математика Уџбеник 2. 

Математика Збирка задатака 2. 

Математика Уџбеник 3. 

Математика Збирка задатака 3. 

Збирка задатака из 
привредне математике Збирка задатака 3. и 4. разред 

Хемија Уџбеник 

1. разред трогодишња и четворогодишња 
занимања у струкама у којима се хемија 
изучава једну годину као општеобразовни 
предмет 

Хемија Уџбеник 2. разред средње школе за сва занимања у 
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струци Здравство и занимање еколошки 
техничар у струци Остале дјелатности 

Информатика Уџбеник 1. разред средњих стручних и техничких 
школа 

Информатика Уџбеник 2. разред средње школе за струку Култура и 
умјетност  

Етика Уџбеник 3. разред средњих школа 

Италијански језик (прва 
година учења) 

Уџбеник и Радна 
свеска  1. разред средње школе 

Италијански језик (пета 
година учења) 

Уџбеник и Радна 
свеска  1. разред средње школе 

Италијански језик (друга 
година учења) 

Уџбеник и Радна 
свеска  2. разред средње школе 

Италијански језик (шеста 
година учења) 

Уџбеник и Радна 
свеска  2. разред средње школе 

Италијански језик (трећа 
година учења) 

Уџбеник и Радна 
свеска  3. разред средње школе 

Италијански језик (седма 
година учења) 

Уџбеник и Радна 
свеска  3. разред средње школе 

Италијански језик (четврта 
година учења) 

Уџбеник и Радна 
свеска  4. разред средње школе 

Италијански језик (осма 
година учења) 

Уџбеник и Радна 
свеска  4. разред средње школе 

Њемачки језик (прва 
година учења) 

Уџбеник и Радна 
свеска  1. разред средње школе 

Њемачки језик (друга 
година учења) 

Уџбеник и Радна 
свеска  2. разред средње школе 

Њемачки језик (трећа 
година учења) 

Уџбеник и Радна 
свеска  3. разред средње школе 

Њемачки језик (четврта 
година учења) 

Уџбеник и Радна 
свеска  4. разред средње школе 

Латински језик Уџбеник 
1. разред  
занимање: пословно-правни техничар у 
струци Економија, право и трговина 

Латински језик Уџбеник 

1. разред средње школе за  
занимања: медицински техничар, 
фармацеутски техничар, акушерско-
гинеколошки техничар, физиотерапеутски 
техничар, зубно-стоматолошки техничар, 
лабораторијско-санитарни техничар, 
педијатријски техничар у струци Здравство, за 
занимање ветеринарски техничар у струци 
Пољопривреда и прерада хране и занимања 
еколошки техничар и козметички техничар у 
струци Остале дјелатности 
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Струка: Машинство и обрада метала  

Четворогодишња занимања 

Назив предмета/уџбеника Врста уџбеника Разред/занимање 

Техничко цртање с 
нацртном геометријом Уџбеник 

1. разред  
четворогодишња занимања струке 
Машинство и обрада метала 

Механика (статика и 
отпорност материјала) Уџбеник 

1. разред  
машински техничар за компјутерско 
конструисање, техничар машинске 
енергетике, техничар CNC технологија 

Механика (статика и 
отпорност материјала) Збирка задатака 

1. разред  
машински техничар за компјутерско 
конструисање, техничар машинске 
енергетике, техничар CNC технологија 

Машински материјали Уџбеник 

1. разред  
машински техничар за компјутерско 
конструисање, техничар машинске 
енергетике, техничар CNC технологија 

Техничка механика Уџбеник 1. разред  
техничар мехатронике 

Техничка механика Збирка задатака 1. разред  
техничар мехатронике 

Технички материјали Уџбеник 1. разред  
техничар мехатронике 

Практична настава Уџбеник 
1. разред  
четворогодишња занимања струке 
Машинство и обрада метала 

Механика Уџбеник 

2. разред  
машински техничар за компјутерско 
конструисање, техничар машинске 
енергетике, техничар CNC технологија 

Рачунари и програмирање Уџбеник 
2. разред  
машински техничар за компјутерско 
конструисање, техничар CNC технологија 

Технологија обраде Уџбеник 

2. разред  
машински техничар за компјутерско 
конструисање, техничар машинске 
енергетике, техничар CNC технологија 

Компјутерска графика Уџбеник 

2. разред  
машински техничар за компјутерско 
конструисање, техничар машинске 
енергетике, техничар CNC технологија, 
техничар мехатронике 

Мјерна техника Уџбеник 

2. разред  
машински техничар за компјутерско 
конструисање, техничар мехатронике, 
техничар CNC технологија 
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Техничка механика Уџбеник 2. разред  
техничар мехатронике 

Техничка механика Збирка задатака 2. разред  
техничар мехатронике 

Машински елементи Уџбеник 
3. разред  
машински техничар за компјутерско 
конструисање, техничар машинске енергетике 

Рачунари и програмирање Уџбеник 

3. разред  
машински техничар за компјутерско 
конструисање, техничар мехатронике,  
техничар CNC технологија 

Технологија обраде 

Уџбеник 3. разред  
машински техничар за компјутерско 
конструисање, техничар машинске 
енергетике, техничар CNC технологија  

Моделирање и симулације 
помоћу рачунара 

Уџбеник 3. разред  
машински техничар за компјутерско 
конструисање, техничар CNC технологија 

Термодинамика 
Уџбеник 3. разред  

машински техничар за компјутерско 
конструисање, техничар CNC технологија 

Електромоторни погони и 
електричне инсталације 

Уџбеник 3. разред  
техничар мехатронике 

Мехатроника Уџбеник 3. разред  
техничар мехатронике 

Пнеуматско и релејско 
управљање Уџбеник 3. разред  

техничар мехатронике 

CNC програмирање Уџбеник 3. разред  
техничар CNC технологија 

 

Трогодишња занимања 

Конструисање Уџбеник 1. разред  

Механика Уџбеник 1. разред  

Механика Збирка задатака 1. разред  

Техничка физика и 
електротехника Уџбеник 1. разред  

Практична настава Уџбеник 1. разред  

Конструисање Уџбеник 2. разред 

Технологија обраде Уџбеник 2. разред 

Примјена рачунара Уџбеник 2. разред 

Технологија занимања Уџбеник 2. разред 
аутомеханичар 

Технологија занимања Уџбеник 2. разред 
бравар-заваривач 

Технологија занимања Уџбеник 2. разред 
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обрађивач метала резањем 

Технологија занимања Уџбеник 2. разред 
алатничар 

Технологија занимања Уџбеник 2. разред 
инсталатер 

Технологија занимања Уџбеник 2. разред 
лимар 

Технологија занимања Уџбеник 
2. разред 
механичар мехатронике, пнеуматике и 
хидраулике 

Технологија занимања Уџбеник 3. разред 
аутомеханичар 

Технологија занимања Уџбеник 3. разред 
бравар-заваривач 

Технологија занимања Уџбеник 3. разред 
обрађивач метала резањем 

Технологија занимања Уџбеник 3. разред 
алатничар 

Технологија занимања Уџбеник 3. разред 
инсталатер 

Технологија занимања Уџбеник 3. разред 
лимар 

Технологија занимања Уџбеник 
3. разред 
механичар мехатронике, пнеуматике и 
хидраулике 

 
Струка: Шумарство и обрада дрвета 

Назив предмета/уџбеника Врста уџбеника Разред/занимање 

Техничко цртање Уџбеник 2. разред 
шумарски техничар 

Примјена рачунара Уџбеник 2. разред 
шумарски техничар 

Ергономија у шумарству Уџбеник 2. разред 
шумарски техничар 

Машине и алати Уџбеник 2. разред 
шумарски техничар 

Машине и алати Уџбеник 3. разред 
шумарски техничар 

Геодезија Уџбеник 3. разред 
шумарски техничар 

 
Струка: Хемија, неметали и графичарство 

Назив предмета/уџбеника Врста уџбеника Разред/занимање 

Машински елементи Уџбеник 1. разред 
хемијски техничар 

Техничко цртање Уџбеник 1. разред 
хемијски техничар 

Општа и неорганска хемија Уџбеник 1. разред 
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хемијски техничар 
Технологија образовног 
профила Уџбеник 1. разред 

графички техничар 
Технологија графичког 
материјала Уџбеник 1. разред 

графички техничар 
Графичко обликовање и 
писмо Уџбеник 1. разред 

графички техничар 

Практична настава Уџбеник 1. разред 
графички техничар 

Аналитичка хемија Уџбеник 2. разред 
хемијски техничар 

Органска хемија Уџбеник 2. разред 
хемијски техничар 

Машине и операције Уџбеник 2. разред 
хемијски техничар 

Технологија образовног 
профила Уџбеник 2. разред 

графички техничар 
Технологија графичког 
материјала Уџбеник 2. разред 

графички техничар 
Графичко обликовање и  
писмо Уџбеник 2. разред 

графички техничар 

Репродукциона техника Уџбеник 2. разред 
графички техничар 

Примјена рачунара у 
струци Уџбеник 2. разред 

графички техничар 

Практична настава Уџбеник 2. разред 
графички техничар 

Машине и операције Уџбеник 3. разред 
хемијски техничар 

Неорганска технологија Уџбеник 3. разред 
хемијски техничар 

Физичка хемија Уџбеник 3. разред 
хемијски техничар 

Инструментална анализа Уџбеник 3. разред 
хемијски техничар 

Технологија образовног 
профила Уџбеник 3. разред 

графички техничар 

Репродукциона техника Уџбеник 3. разред 
графички техничар 

Штампарске форме Уџбеник 3. разред 
графички техничар 

WEB дизајн Уџбеник 3. разред 
графички техничар 

Примјена рачунара у 
струци Уџбеник 3. разред 

графички техничар 
Обликовање графичких 
производа Уџбеник 3. разред 

графички техничар 
Практична настава Уџбеник 3. разред 
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графички техничар 
 

Струка: Текстилство и кожарство 
Назив предмета/уџбеника Врста уџбеника Разред/занимање 

Текстилна влакна Уџбеник 1. разред 
дизајнер модни техничар 

Технологија текстила Уџбеник 1. разред 
дизајнер модни техничар 

Техничко цртање Уџбеник 
1. разред 
дизајнер модни техничар, техничар моделар 
обуће 

Модно цртање Уџбеник 1. разред 
дизајнер модни техничар 

Практична настава Уџбеник 1. разред 
дизајнер модни техничар 

Текстилна влакна Уџбеник 1. разред 
модни кројач 

Технологија текстила Уџбеник 1. разред 
модни кројач 

Конструкција и 
моделовање одјеће Уџбеник 1. разред 

модни кројач 

Технологија одјеће Уџбеник 1. разред 
модни кројач 

Практична настава Уџбеник 1. разред 
модни кројач 

Кожарски материјали Уџбеник 
1. разред 
техничар моделар обуће, модни обућар, 
модни галантериста 

Технологија производа од 
коже Уџбеник 1. разред 

техничар моделар обуће 

Цртање и сликање Уџбеник 1. разред 
техничар моделар обуће 

Практична настава Уџбеник 1. разред 
техничар моделар обуће 

Технологија обуће Уџбеник 1. разред 
модни обућар 

Конструкција и 
моделовање одјеће Уџбеник 1. разред 

модни обућар 

Практична настава Уџбеник 1. разред 
модни обућар 

Технологија галантерије Уџбеник 1. разред 
модни галантериста 

Конструкција и 
моделовање галантерије Уџбеник 1. разред 

модни галантериста 

Практична настава Уџбеник 1. разред 
модни галантериста 

Текстилна влакна Уџбеник 2. разред 
дизајнер модни техничар 

Технологија текстила Уџбеник 2. разред 
дизајнер модни техничар 
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Технологија одјеће Уџбеник 2. разред 
дизајнер модни техничар 

Конструкција и 
моделовање одјеће Уџбеник 2. разред 

дизајнер модни техничар 

Естетско обликовање Уџбеник 2. разред 
дизајнер модни техничар 

Примјена рачунара Уџбеник 
2. разред 
дизајнер модни техничар, техничар моделар 
обуће 

Практична настава Уџбеник 2. разред 
дизајнер модни техничар 

Конструкција и 
моделовање одјеће Уџбеник 2. разред 

модни кројач 

Технологија одјеће Уџбеник 2. разред 
модни кројач 

Естетско обликовање Уџбеник 2. разред 
модни кројач 

Познавање текстилних 
материјала Уџбеник 2. разред 

модни кројач 

Практична настава Уџбеник 2. разред 
модни кројач 

Кожарски материјали Уџбеник 
2. разред 
техничар моделар обуће, модни обућар, 
модни галантериста 

Технологија обуће Уџбеник 2. разред 
техничар моделар обуће 

Конструкција и 
моделовање обуће Уџбеник 2. разред 

техничар моделар обуће 

Практична настава Уџбеник 2. разред 
техничар моделар обуће 

Технологија обуће Уџбеник 2. разред 
модни обућар 

Конструкција и 
моделовање обуће 

Уџбеник 2. разред 
модни обућар 

Дизајн производа Уџбеник 2. разред 
модни обућар, модни галантериста 

Практична настава Уџбеник 2. разред 
модни обућар 

Технологија галантерије Уџбеник 2. разред 
модни галантериста 

Конструкција и 
моделовање галантерије 

Уџбеник 2. разред 
модни галантериста 

Практична настава Уџбеник 2. разред 
модни галантериста 

Технологија одјеће Уџбеник 3. разред 
дизајнер модни техничар 

Конструкција и 
моделовање одјеће 

Уџбеник 3. разред 
дизајнер модни техничар 

Естетско обликовање Уџбеник 3. разред 
дизајнер модни техничар 
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Примјена рачунара 
Уџбеник 3. разред 

дизајнер модни техничар, техничар моделар 
обуће 

Основе машинства и 
аутоматике 

Уџбеник 3. разред 
дизајнер модни техничар 

Познавање текстилних 
материјала 

Уџбеник 3. разред 
дизајнер модни техничар 

Практична настава Уџбеник 3. разред 
дизајнер модни техничар 

Конструкција и 
моделовање одјеће 

Уџбеник 3. разред 
модни кројач 

Технологија одјеће Уџбеник 3. разред 
модни кројач 

Естетско обликовање Уџбеник 3. разред 
модни кројач 

Примјена рачунара у 
конструкцији одјеће 

Уџбеник 3. разред 
модни кројач 

Практична настава Уџбеник 3. разред 
модни кројач 

Технологија обуће Уџбеник 3. разред 
техничар моделар обуће 

Конструкција и 
моделовање обуће 

Уџбеник 3. разред 
техничар моделар обуће 

Дизајн производа Уџбеник 3. разред 
техничар моделар обуће 

Практична настава Уџбеник 3. разред 
техничар моделар обуће 

Технологија обуће Уџбеник 3. разред 
модни обућар 

Конструкција и 
моделовање обуће 

Уџбеник 3. разред 
модни обућар 

Дизајн производа Уџбеник 3. разред 
модни обућар, модни галантериста 

Практична настава Уџбеник 3. разред 
модни обућар 

Технологија галантерије Уџбеник 3. разред 
модни галантериста 

Конструкција и 
моделовање галантерије 

Уџбеник 3. разред 
модни галантериста 

Практична настава Уџбеник 3. разред 
модни галантериста 

 

Струка: Култура и умјетност 

Назив предмета/уџбеника Врста уџбеника Разред/занимање 

Пластична анатомија Уџбеник 1. разред 
ликовни техничар 

Цртање и сликање Уџбеник 1. разред 
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техничар дизајна графике 

Техничко цртање Уџбеник 
1. разред 
техничар дизајна ентеријера и индустријских 
производа 

Цртање Уџбеник 2. разред 
ликовни техничар 

Сликање Уџбеник 2. разред 
ликовни техничар 

Вајање Уџбеник 2. разред 
ликовни техничар 

Графика Уџбеник 2. разред 
ликовни техничар 

Зидно сликарство Уџбеник 2. разред 
ликовни техничар 

Пластична анатомија Уџбеник 2. разред 
ликовни техничар 

Цртање и сликање Уџбеник 2. разред 
техничар дизајна графике 

Илустрација Уџбеник 2. разред  
техничар дизајна графике 

Писмо Уџбеник 2. разред  
техничар дизајна графике 

Обликовање графике Уџбеник 2. разред 
техничар дизајна графике 

Технологија штампе Уџбеник 2. разред 
техничар дизајна графике 

Примјена рачунара Уџбеник 2. разред 
техничар дизајна графике 

Пластична анатомија Уџбеник 2. разред 
техничар дизајна графике 

Цртање и сликање 
Уџбеник 2. разред 

техничар дизајна ентеријера и индустријских 
производа 

Нацртна геометрија 
Уџбеник 2. разред 

техничар дизајна ентеријера и индустријских 
производа 

Познавање материјала Уџбеник 
2. разред 
техничар дизајна ентеријера и индустријских 
производа 

Теорија дизајна 
индустријских производа 

Уџбеник 2. разред 
техничар дизајна ентеријера и индустријских 
производа 

Стилски ентеријер 
Уџбеник 2. разред 

техничар дизајна ентеријера и индустријских 
производа 

Пројектовање Уџбеник 2. разред техничар дизајна ентеријера и 
индустријских производа 

Обликовање ентеријера Уџбеник 2. разред техничар дизајна ентеријера и 
индустријских производа 
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Грађевинске конструкције 
Уџбеник 2. разред техничар дизајна ентеријера и 

индустријских производа 

Примјена рачунара 
Уџбеник 2. разред техничар дизајна ентеријера и 

индустријских производа 
 

 
 

II 
Стандарди квалитета који се односе на садржај, научне, педагошке, психолошке, етичке, дидактичко-
методичке, језичке и естетске захтјеве које треба да испуне рукописи дефинисани су Правилником о 
стандардима квалитета уџбеника за основну школу („Службени гласник Републике Српске“, број 4/21) и 
Правилником о стандардима квалитета уџбеника за средњу школу („Службени гласник Републике 
Српске“, број 4/21). 
Сваки достављени рукопис мора да буде урађен у складу са овим стандардима, усклађен с циљевима, 
задацима и исходима дефинисаним законима те исходима прописаним наставним програмом за 
одређени предмет.  
Сваки достављени рукопис уџбеника мора да садржи и предговор, садржај, попис кориштене 
литературе, извор кориштених слика и фотографија. 
 

III 
Услови које, у складу са Правилником о процедурама за прибављање и стручну оцјену рукописа 
уџбеника за основну школу, гимназију и средње стручне школе, број: 00-2-500/17 од 30. 1. 2017. године, 
са измјенама од 26. 12. 2019. године, морају да испуњавају достављени рукописи су: 
 
Општи услови: 
 

1. Да је достављени рукопис потписан шифром, са свим потребним прилозима и це-деом или 
другим електронским форматом на којем је рукопис сачуван у електронској форми и на којој су 
посебно сачуване све кориштене слике и фотографије у резолуцији 300 dpi, 

2. Да се ради о „новом рукопису“, тј. да не постоји очигледна сличност достављеног рукописа са 
уџбеником за који је претходно дато одобрење за употребу од стране Министарства, односно 
који је већ у употреби у настави према важећем списку уџбеника;    

3. Да достављени рукопис испуњава сљедеће: 
- Да је одштампан у три примјерка у колору, 
- Да су нумерисане странице рукописа, 
- Да је рукопис увезан, 
- Фонт: Times New Roman – 12 pt, 
- Изворна резолуција слика: 300 dpi (tiff. format), са прецизним пописом свих кориштених слика и 

изворима те веб страницама са којих су преузети,  
- Сви остали прилози (графикони, карте, графички блокови и табеле), као и графике које захтијева 

одређени рукопис треба да буду достављени према захтјевима графичког обликовања. 

Посебни услови: 
 

1. Да рукопис уџбеника мора бити урађен у складу са важећим наставним планом и програмом, те 
да се аутори у вези са овим питањем могу обратити Републичком педагошком заводу Републике 
Српске; 

2.  Да рукопис буде писан на српском књижевном језику ијекавског изговора. 
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Поступак за оцјењивање испуњености општих и посебних услова, те посљедице у случају неиспуњавања 
истих, као и цјелокупна процедура везана за прибављање рукописа уџбеника за основну школу, 
гимназију и средње стручне школе су детаљно прописани Правилником о процедурама за прибављање 
и стручну оцјену рукописа уџбеника за основну школу, гимназију и средње стручне школе, број: 00-2-
500/17 од 30. 1. 2017. године, са измјенама од 26. 12. 2019. године, доступним свим заинтересованим 
лицима на интернет страници  ЈП „Завод за уџбенике и наставна средства“ а. д. Источно Ново Сарајево, 
www.zunsrs.com.    
 
Рукописи се достављају на адресу ЈП „Завод за уџбенике и наставна средства“ а. д. Источно Ново 
Сарајево, ул. Зорана Цвијетића 58 са назнаком „За Комисију за оцјену испуњености општих услова 
Конкурса“. 
 
Крајњи рок за достављање рукописа је 3. 3. 2023. године. 
Рукопис који се не достави у наведеном року неће се узети у поступак оцјењивања.  
     
Аутори рукописа дужни су да, заједно са рукописом и прилозима, у посебној затвореној коверти, доставе 
број телефона, путем којег ће бити обавијештени о резултатима конкурса. У поменутој коверти, аутор је 
такође дужан доставити изјаву да у вези са достављеним рукописом, као и илустрацијама и 
фотографијама које чине његов саставни дио, не постоје законске сметње везане за ауторска права, 
односно сметње које се односе на могућност издавања уџбеника од стране Завода као искључивог 
издавача на територији Босне и Херцеговине.   
 
Ауторски хонорар за изабрани рукопис уџбеника обрачунава се и исплаћује у складу са општим актима 
ЈП „Завод за уџбенике и наставна средства“ а. д. Источно Ново Сарајево, доступним на нашој званичној 
интернет страници www.zunsrs.com.  
 
Детаљне информације могу се добити путем телефона: 057/342-981, 057/ 340-054 и 057/340-362. 
 
 

                                                                                       ДИРЕКТОР 
                                                                                                                          ____________________________ 
                                                                                                                                      Бојан Ђенић                                                                                             
 
Број: 00-5-939-1/22 
Датум: 2. 12. 2022. године 
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