
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ  
01-2416/2-6 
23.12.2011. године 
Б е о г р а д 
 
 
 
 На основу члана 36. и 151. Статута Архитектонског факултета у Београду,  
 Савет Факултета је на седници одржаној дана 23.12.2011. године, донео   

 
 

ЦЕНОВНИК УСЛУГА  
БИБЛИОТЕКЕ СТАРИХ И РЕТКИХ КЊИГА 

 
 

1. Цене услуга Библиотеке старих и ретких књига (у даљем тексту: Библиотека) формирају 
се према следећим врстама услуга: 

 
              1.  истраживање и давање информација корисницима, 

2. снимање за јавно приказивање грађе, 
3. копирање грађе, 
4. скенирање и снимање дигиталном камером и 
5. дигитални запис. 
 

I. ИСТРАЖИВАЊЕ И ДАВАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА КОРИСНИЦИМА 
 

За сваки започети сат истраживања библиотечког радника 
 
• Са високом стручном спремо                           300,00 дин/час 
 

Горња ставка се не примењује за пружање основних обавештења о грађи посебних фондова и 
начину њеног коришћења као ни за истраживања за потребе културних и научних институција 
Републике Србије са којима Архитектонски факултет у Београду има потписан уговор о 
коришћењу фонда Библиотеке. 
 

 
II. СНИМАЊЕ ЗА ЈАВНО ПРИКАЗИВАЊЕ ГРАЂЕ ПОСЕБНИХ ФОНДОВА 

 

 Репродукције у књигама, брошурама, часописима, новинама 

а. Накнада за тираж до 1 000 примерака   

      Црно-бела       Колор 

     800,00 дин/сн     1600,00 дин/сн 

б. Накнада за тираж од 1 000 - 5 000 примерака 

Црно-бела       Колор 

     1 200,00 дин/сн  2 400,00 дин/сн 

в. Накнада за тираж преко 5 000 примерака 

Црно-бела           Колор 

1 600,00 дин/сн    3 200,00 дин/сн   

 

 

 



Репродукције на корицама, омотима или насловној страни 

а. Накнада за тираж до 1 000 примерака   

          Црно-бела            Колор 

 1.600,00 дин/сн     3200,00 дин/сн 

б. Накнада за тираж од 1 000 - 5 000 примерака 

Црно-бела            Колор 

           2400,00 дин/сн      4800,00 дин/сн       

в. Накнада за тираж преко 5 000 примерака 

    Црно-бела            Колор 

          3200,00 дин/сн      6400,00 дин/сн   

 

На плакатима, разгледницама, у календарима и сл. 

     Црно-бела          Колор 

         4 000,00 дин/сн       8 000,00 дин/сн 

Телевизија, филм, видео запис 

         1 200,00 дин/сн        

III. КОПИРАЊЕ 

a. Формат А4                                                 12,00 дин / копија 

b. Формат А3                                                 20,00 дин / копија 

 

IV. СКЕНИРАЊЕ И СНИМАЊЕ ДИГИТАЛНОМ КАМЕРОМ 

      Културна добра од изузетног  и великог  значаја      400,00 дин / копија 

Остала културна добра          100,00 дин / копија 

 

V. ДИГИТАЛНИ ЗАПИС 

• CD                                                                              400,00 дин  

• Floppy                                                                        100,00 дин 

У случају обимних и посебних захтева који нису предвиђени овим предлогом Факултет склапа 
уговор са корисницима којим се прецизирају сви услови коришћења и репродуковања грађе 
Библиотеке. 

 

VI. НАПОМЕНА: Овај ценовник не важи за студенте, сараднике, наставнике и 
истраживаче, односно научне раднике са високошколских установа и института 
чији је оснивач Република Србија. 

                                                           

 

                                                      Председник Савета 

                                                  Проф. др Милан Глишић, с.р. 

 
 
 
 


