
ЦЕНОВНИК МИНИМАЛНИХ (НЕТО) НАКНАДА ЗА ДЕЛА ИЗ ОБЛАСТИ РАДА  
СЛИКАРСКО - ГРАФИЧКЕ СЕКЦИЈЕ УЛУПУДС-А 

(усвојен на састанку Управног одбора 2022. године) 
 

Ценовник је осмишљен као база за даље договоре између аутора и наручиоца. Износи у табели су 
дати као оријентир и нису обавезујући за ауторе и наручиоце. Представљају минималне цене за 
наведена дела. Цена се добија множењем бодова са њиховом вредношћу у динарима. Актуелну 
вредност бода можете пронаћи на сајту Удружења. 
 

 

СТРИП 

У зависности од сложености изведбе, као и да ли је црно - бели или у боји, по 
табли 

3.600 - 9.700 бодова 

 

У зависности од сложености изведбе, као и да ли је црно - бели или у боји, по 
каишу стрипа 

1.800 - 4.850 бодова 

 

ИЛУСТРАЦИЈЕ 

Вињета, једноставнија 500 бодова 

Вињета, сложенија 750 бодова 

Једноставна колор илустрација на једној страни   1.250 бодова 

Сложена колор илустрација на 1 страни  2.500 бодова 

Spread (дуплерица), зависно од сложености 2.500 - 5.000 бодова 

Илустрација насловне стране књиге ( предња корица)  2.500 - 5.000 бодова 

Илустрација целог омота књиге   5.000 - 15.000 бодова 

Илустрација форзеца   2.000 бодова 

Илустрација сликовнице (32 стране + корице), у зависности од сложености 58.300 - 121.450 бодова 

Дигитална илустрација - банер за сајт 2.500 - 5.000 бодова 

Дигитална илустрација - стикер, interstitials and error pages 1.250 -2.500 бодова 

Дигитална илустрација - icons 500 - 750 бодова 

КАРИКАТУРА 

Карикатура као уводник 3.500 бодова 

Самостална карикатура 2.000 бодова 

Карикатура у оквиру текста 1.500 бодова 

Карикатура илустрација на 2 ступца 1.200 бодова 

Карикатура илустрација на  1 ступцу 800 бодова 

* За претходне ставке, ако су у боји - свака ставка се увећава за 20 % 

Карикатура у боји на целој страници часописа  8.000 бодова 



МОЗАИК 

Идејно решење, скица и извођење мозаика у натуралном материјалу, 
природном камену - реализација по 1 м² (зависно од реномеа аутора и 
минуциозности израде) 

35.000 - 70.000 бодова 

 

Идејно решење и реализација мозаика у мурано пасти по 1 м² 
 

Увећава се за 30 - 100 % у 
односу на цену рада у 

натуралном материјалу 

Идејно решење и реализација мозаика у натуралном камену по 1 м², са 
додатком злата на 50 % површине 

70.000 - 140.000 бодова 

 

Идејно решење и реализација мозаика у мурано пасти по 1 м², са додатком 
злата на 50 % површине 

Увећава се за 30 - 100 % у 
односу на претходну 

ставку 

ФРЕСКА 

Живописање цркве у техници al seco по 1 м2, у зависности од референтности 
аутора, броја помоћника при извођењу, обимности посла итд. 
Цена обухвата: Идејно решење, реализацију и материјал за рад 

Обавеза наручиоца: монтажа скеле, смештај и храна 

4.400 - 7.300 бодова  

 

Живописање цркве у техници al fresco по 1 м2 

1. Идејно решење и реализација по 1 м2, у зависности од референтности аутора, 
броја помоћника при извођењу, обимности посла итд. 
Обавеза наручиоца: монтажа скеле, материјал, ангажовање мајстора за  

постављање малтера, смештај и храна   

5.400 - 12.500 бодова 

 

* Уколико аутор сноси трошкове за материјал и сам наноси малтер, цена се увећава за 100% 

Живописање цркве у техници al seco на платнима по 1 м2 

Цена обухвата: Идејно решење, реализацију и материјал за рад 

Обавеза наручиоца: монтажа скеле, смештај и храна током монтаже живописа 

4.000 бодова 

 

МУРАЛ 

Идејно решење и реализација по 1 м2, у зависности од референтности аутора, 
броја помоћника при извођењу, обимности посла итд., без материјала за рад 

4.500 - 8.000 бодова 

 

ЗГРАФИТО 

Идејно решење, материјал и реализација, зависно од сложености решења и 
технологије по 1 м2 

25.000 - 35.000 бодова 

 

ИНТАРЗИЈА 

За идејно решење у природном материјалу са реализацијом, зависно од 
сложености решења, по 1 м2 

35.000 - 40.000 бодова 

 

ИКОНА 

Формат 15 x 20 цм, на дрвету, са правом позлатом и једним ликом светитеља, у 
зависности од референтности аутора 

4.300 - 8.700 бодова 

 

Формат 20 x 25 цм, на дрвету, са правом позлатом и једним ликом светитеља 7.600 - 12.500 бодова 

Формат 30 x 40 цм, на дрвету, са правом позлатом и једним ликом светитеља 10.200 - 16.300 бодова 



Формат 30 x 40 цм, на дрвету, са правом позлатом - композиција, Божић, 
Васкрсење, Цвети итд. 

14.350 - 23.850 бодова 

 

Формат 15 x 20 цм, на дрвету, са позлатом на болусу и једним ликом светитеља, 
у зависности од референтности аутора 

5.900 - 10.850 бодова 

 

Формат 20 x 25 цм, на дрвету, са позлатом на болусу и једним ликом светитеља 12.100 - 17.400 бодова 

Формат 20 x 25 цм, на дрвету, са позлатом на  болусу и једним ликом светитеља 14.300 - 24.500 бодова 

Формат 30 x 40 цм, на дрвету, са позлатом на болусу - композиција, Божић, 
Васкрсење, Цвети итд. 

18.800 - 28.650 бодова 

 

Формат 70 х 50 цм, на дрвету, са правом позлатом - Житијска икона Централна икона:  
10.200 - 16.300 бодова 

Сцене житија: 
4.300 - 8.700 бодова 

Формати 25 х 35 - 50 х 40 цм, на дрвету, са позлатом и филигранским украсима 
на раму и унутар ореола  

44.900 - 77.650 бодова 

 

КОНЗЕРВАЦИЈА 

Поводом овог ценовника заинтересовани треба да се обрате Републичком заводу за заштиту споменика 
културе или ЦИК - у 

ВИТРАЖ 

Минималне цене за идејно решење и извођење једноставнијих радова са јефтиним материјалима, по 1 м2 

Оловни витраж 40.000 бодова 

Тифани витраж  40.000 бодова 

Витражи за храмове  40.000 - 60.000 бодова 

Фузионисано стакло у панелима  25.000 бодова 

Комбиновани витражи  50.000 бодова 

ПРЕДАВАЊА 

За одржана предавања, семинаре и сл. у трајању од сат времена, у нето износу 

1.650 бодова 

 


