Република Србија
УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
ФАКУЛТЕТ УМЕТНОСТИ У НИШУ
Број: 348
Датум: 25.02.2013. године
НИШ

На основу члана 54. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ број
76/2005, 100/2007- аут. тум., 97/2008, 44/2010 и 93/2012), члана 26. став 1. и члана 27.
Статута Факултета, декан Факултета уметности у Нишу доноси следећу

ОДЛУКУ
О ВИСИНАМА НАКНАДА ЗА УСЛУГЕ КОЈЕ ПРУЖА ФАКУЛТЕТ
ВАН ОБРАЗОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се висине накнада за услуге које пружа Факултет уметности
у Нишу (даље: Факултет) ван образовне делатности.

НАЗИВ УСЛУГЕ
1. Тотал дизајн (имиџ)
Тотал дизајн садржи принципијелно решење
визуелног идентитета, елаборат за примену
визуелних
стандарда,
разрађене
основне
карактеристике: знак, логотип, писмо, боје,
пропорције.

ЦЕНА У ДИНАРИМА

100.000,00-200.000,00

2. Заштитни знак – амблем
2.1. Идејно решење
2.2. Припрема за експлоатацију графички обрађена и
припремљена

10.000,00-30.000,00
10.000,00-30.000,00

3. Заштитни знак-амблем, редизајн
3.1. Редизајн постојећег идејног решења
Знака и амблема у слици и речи
3.2.Припрема за експлоатацију

2.000,00-20.000,00
2.000,00-20.000,00

4. Пословни папир (писмо, меморандум, коверат,
фактура...)
4.1. Типографски обликовано идејно решење без
коришћења знака или симбола за сваки поједини
елемент:
-писмо, меморандум
-коверта
-рачун, доставница и сл.
-уговор, сертификат и сл.
-остали поједини елементи

2.000,00-6.000,00
2.000,00-6.000,00
2.000,00-6.000,00
4.000,00-8.000,00
2.000,00-6.000,00

4.2.Графички обликовано идејно решење са
коришћењем знака, симбола или логотипа

3.000,00-12.000,00

4.3. Идејна решења-обликовање осталих пратећих
штампаних ствари на основу усвојеног карактера
појединих елемената из ставке 4.1. односно 4.2.

2.000,00-8.000,00

5.Значка
5.1.Идејна решења према постојећем симболу

4.000,00-10.000,00

6. Етикета, налепница и слично
6.1. Типографски обликована без сликовног
и текстуалног знака или симбола
Идејно решење

3.000,00-10.000,00

6.2.Идејно решење ликовно типографски обликовано
са коришћењем постојећег симбола

4.500,00-15.000,00

6.3. Припрема за извођење

4.000,00-13.000,00

7. Позивница, честитка и слично
7.1. Идејно решење типографски обликовано
7.2.Идејно решење графички
коришћењем постојећих симбола

обликовано

8. Диплома, захвалница и слично
8.1. Идејно решење типографски обликовано

3.000,00-8.000,00
са

4.500,00-12.000,00

3.000,00-8.000,00

8.2.Идејно решење графички обликовано
коришћењем постојећих ликовних вредности

са

4.500,00-12.000,00

8.3. Уникатно креирана диплома, повеља, захвалница
и слично, уникатно изведена и намењена, зависно од
материјала у коме је изведена

10.000,00-50.000,00

9. Проспект, каталог, календар, ценовник,
јеловник и слично
9.1. Типографски обликована страна
Идејно решење

5.000,00-8.000,00

9.2. Типографско обликована задња страна
Идејно решење

3.000,00-5.000,00

9.3. Обликовање насловне стране

7.500,00-12.00,00

9.4. Унутрашње
обликоване

стране

корица

типографски

2.000,00-4.000,00

9.5. Задња страна и унутрашња страна корица
ликовно-типографски обликоване

3.000,00-7.500,00

9.6. Решење (спигл) унутрашњих страна за први
табак (8,12,16 страна зависно од формата)
типографски обликована по страни

800,00-1.300,00

9.7. Решење (спигл) сваке даље стране

80,00-130,00

10. Амбалажа
10.1. Идејно решење за сложиве кутије, тетрапак,
блокпак,
тубе,
картонску
амбалажу...итд.са
употребом постојећих графичких елемената и
симбола

12.000,00-40.000,00

10.2. Припрема за реализацију

14.400,00-48.000,00

10.3. Редизајн постојеће амбалаже

4.000,00-12.000,00

10.4. Обликовање форми за флаше, кутије, посуђе
и друго, зависно од сложености

20.000,00-60.000,00

10.5. Припрема модела и радионичких цртежа

4.000,00-12.000,00

10.6. Омотни папири, заштитни омоти, отпремна
амбалажа, врећице за ношење и слично, идејно решење
типографски обликовано

4.000,00-8.000,00

10.7. Омотни папири, заштитни омоти, отпремна

амбалажа, врећице за ношење и слично, графички
обликовано са коришћењем ликовних вредности
10.8. ЦД и ДВД омоти и налепнице
Идејно решење

6.000,00-12.000,00

4.000,00-6.500,00

Уколико се ради кеса, прилог или слично посебно се
обрачунава према тарифама одредаба 9.7. и 10.6.

6.000,00-10.000,00

11. Плакат-шау-картон
11.1 Идејно решење типографски обликовано

4.000,00-8.000,00

11.2. Идејно решење графички обрађено
Спремно за репродукцију

5.000,00-15.000,00

11.3. Фото-графички плакат идејно решење
без хонорара за фотографију

4.000,00-10.000,00

12. Новине, часописи и слично
12.1. Насловна страна дневних листова са решењем
главе
12.2. Насловна страна недељних и илустрованих ревија
са решењем

80.000,00-150.000,00

40.000-80.000

12.3. Насловна страна за стучне часописе и сличне
публикације са решењем главе

15.000,00-40.000,00

12.4. Обликовање, решавање насловних страна при
постојећим решењима, заглављима
У износ није урачуната надокнада за
коришћење цртежа, фотоса и слично

5.000,00-10.000,00

12.5. Насловне рубрике за стручне публикације,
привредне листове, уздружења и слично

3.000,00-4.000,00

12.6. Насловне стране романа који излазе у наставцима

3.000,00-8.000,00

13. Огласи
13.1. Дневници, недељни листови штампани
црно-бело:
- цела страна
- пола стране
- четвртина стране

4.000,00-8.000,00
3.500,00-6.500,00
3.000,00-5.000,00

13.2. Стручни часописи штампани црно-бело, идејно

решење
- цела страна
- пола стране
- четвртина стране

3.000,00-4.000,00
2.000,00-3.500,00
1.000,00-2.000,00

13.3 Стручни часописи штампани, вишебојно идејно
решење
- цела страна
- пола стране
- четвртина стране

3.900,00-5.200,00
2.600,00-4.600,00
1.300,00-2.600,00

13.4 Илустровани листови, ревије у црно-белој
техници,идејно решење
- цела страна
- пола стране
- четвртина стране

8.000,00-15.000,00
6.000,00-12.000,00
4.000,00-8.000,00

13.5 Илустровани листови, ревије у вишебојној
техници идејно решење
- цела страна
- пола стране
- четвртина стране

10.000,00-20.000,00
8.000,00-16.000,00
5.000,00-10.000,00

14. Марке
14.1. Идејно решење са новообликованим елементима
зависно од техничког извођења

6.000,00-15.000,00

Припрема за реализацију
14.2. Редизајн са употребом постојећих елемената

6.000,00-15.000,00
3.000,00-8.000,00

15. Опрема књиге
15.1. Идејно решење насловне стране

6.000,00-10.000,00

15.2. Идејно решење омота

6.000,00-12.000,00

15.3. Идејно решење омота са клапнама

6.000,00-13.000,00

15.4. Корица
- идејно решење типографски обликовано
- идејно решење графички обликовано

4.000,00-8.000,00
5.500,00-10.000,00

15.5. Форзец

- орнаментално решење
- илустровано решење

2.000,00-4.000,00
3.000,00-6.000,00

15.6. Нулти табак од 12 до 16 страна
- потковица, импрес, почетна страна, форшлагована
страна, типска страна и излазна страна

6.000,00-12.000,00

15.7. Тотал дизајн књиге са графичким уређењем
- за броширана издања
- за издања у тврдом повезу
- за издања у више књига или едиције
16. Визуелне комуникације
- идејно решење фирме у оквиру
усвојеног решења
-

решење система визуелне идентификације

10.000,00-20.000,00
24.000,00-40.000,00
40.000,00-65.000,00

3.000,00-8.000,00

10.000,00-40.000,00

17. Рекламно графичко пластичне декоративне
форме у екстеријеру и ентеријеру
Идејна решења и уникатна реализација идејних решења
екстеријерно-ентеријерних пропагандних средстава у
размери 1:1 зависно од дужине коришћења и
технологије реализовања према следећим одредбама:
17.1. Стални објекти
Идејно решење и макета

25.000,00-50.000,00

17.2. Привремени објекти
Идејно решење и макета-размера 1:10
Идејно решење и макета-размера 1:5

15.000,00-30.000,00
18.000,00-36.000,00

17.3. Натписи на фасади, натписи на зиду, стаклу и сл.
Светлећи натписи, рекламе и рекламне поруке, са
постојећим графичким симболима куће као што су:
знак....
17.4. Идејно решење рекламно-пропагандно информативних порука, на возилима са постојећим
графичким симболима

15.000,00-30.000,00

15.000,00-30.000,00

18. Илустрације
Врста дела
18.1. Вињета
18.2. Илустрација слободне тематике

црно-бело
1.000,00
2.000,00

у боји
1.500,00
2.500,00

18.3. Илустрација одређене технике и теме
18.4. Илустровање књижевног текста и неомеђене
књижевности
18.5. Илустровање научног текста (илустрација
фантастике и енциклопедијског карактера)

3.000,00

4.000,00

4.000,00

5.000,00

3.000,00

4.000,00

црно-бело
8.000,00
9.000,00
13.500,00

у боји
10.400,00
12.000,00
17.500,00

15.000,00
9.000,00
7.000,00
15.500,00
15.500,00
3.500,00
5.000,00

20.000,00
12.000,00
9.000,00
20.000,00
20.000,00
4.500,00
6.500.00

Цене су изложене као полазне-као минималне.
19. Илустровање-опрема књиге
Врста дела
19.1. Илустрована насловна страна
19.2. Илустровано решење омота (прва страна колор)
19.3. Илустровано решење омота прва и последња
страна колор
19.4. Илустровано решење омота са клапнама
19.5. Корица-илустрована прва страна
19.6. Корица-калиграфско решење
19.7. Корица-илустрована-две стране
19.8. Корица-илустрована-са клапнама
19.9. Орнаментални форзец
19.10 Илустровани форзец
20. Накнада трошкова коришћења Велике сале
(по дану од 09,00 до 21,00)

20.000,00

21. Накнада трошкова коришћења Велике сале
(по сату)

5.000,00

22. Накнада трошкова коришћења Mале сале
(по сату)

3.000,00

23. Накнада за употребу клавира у сали

10.000,00

24. Снимање (по сату)

5.000,00

25. Постпродукција снимљеног материјала
(по нумери)

5.000,00

26. Снимање звучног записа
(по дану снимања)

22.000,00

27. Реализација музичког програма
(сат времена)

12.000,00

Члан 2.
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања на Интернет
страници Факултета.

Одлуку доставити: Служби за материјално-финансијско пословање, архиви
и истаћи на Интернет страници Факултета.

ФАКУЛТЕТ УМЕТНОСТИ У НИШУ
ДЕКАН
Проф. др Сузана Костић, с. р.

