
Прилог 11.3. 

 

 

 На основу члана 35. став 1. тачка 18. Статута Високе струковне васпитачке школе Наставно 

веће Високе струковне васпитачке школе на седници одржаној дана ___________________, доноси 

 

 

П Р А В И Л Н И К 

О   УЏБЕНИЦИМА   

 

Члан 1. 

 

 Овим Правилником Наставно-научно веће Високе струковне васпитачке школе утврђује: 

начин обезбеђивања квалитета уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса; 

потребну количину и време обезбеђивања, начин објављивања, праћење  и оцењивање квалитета 

садржаја истих. 

 

Члан 2. 

 

 Висока струковна васпитачка школа обезбеђује студентима уџбенике и другу литературу 

најкасније до почетка наставе из одређеног предмета.  

 Обезбеђивање уџбеника и друге литературе врши се преко скриптарнице Високе струковне 

васпитачке школе или библиотеке. 

 Висока струковна васпитачка школа је обавезна да обезбеди довољан број примерака 

уџбеника и друге литературе, у зависности од броја студената који похађају наставу из тог 

предмета. 

 Висока струковна васпитачка школа ће се старати да у библиотеци буде бар 5 примерака 

обавезне уџбеничке литературе. 

 

Члан 3. 

 

  У циљу обезбеђивања квалитета уџбеника или стручне литературе, Катедра Високе 

струковне васпитачке школе надлежна за дотичну област, систематично прати и оцењује: квалитет 

садржаја (савременост, тачност), структуру (примери, питања, резиме), стил и обим (усклађеност са 

бројем ЕСПБ бодова). 

  

Члан 4. 

 

 Приликом оцењивања квалитета уџбеника или стручне литературе, надлежна Катедра 

утврђује да ли уџбеник или стручна литература задовољава стандард из члана 4. овог Правилника. 

 Уколико Катедра оцени да уџбеник или стручна литература не задовољавају стандард 

доноси предлог о повлачењу уџбеника или стручне литературе из употребе или се упућује аутору на 

побољшање. 

 За уџбеник или стручну литературу, за коју Катедра предлаже да се повлачи из употребе, 

мора се предложити замена са одговарајућим уџбеником или стручном литературом. 

 

Члан 5. 

 

 На основу предлога Катедре из члана 5. овог Правилника, Наставно-научно веће Високе 

струковне васпитачке школе доноси коначну одлуку. 

 

 

Члан 6. 

 



 На основу одлуке о прихватању уџбеника или стручне литературе, а најкасније на почетку 

наставе, Висока струковна васпитачка школа, путем сајта или огласне табле, објављује назив 

уџбеника или стручне литературе, име аутора, издавача и датум издавања.  

 

Члан 7. 

      

 Овај Правилник ступа на снагу даном доношења. 

 

 

 

      ПРЕДСЕДНИК НАСТАВНОГ ВЕЋА 

 

                                                                               _______________________________ 

 

 

 

 


