
ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА     

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 

    С У Б О Т И Ц А 

Број: 01-180/2011 

Датум: 04.04.2011. 

 

 

На основу члана 28. Закона о уџбеницима и другим наставним средствима («Сл. Гласник 

РС» бр29/93 и 62/2006), и члана 73. Статута Високе техничке школе струковних студија у 

Суботици, Савет Школе је на седници одржаној дана 04.04.2011. године, донео је  

 

 

П Р А В И Л Н И К 

О УЏБЕНИЦИМА НА ВИСОКОЈ ТЕХНИЧКОЈ  ШКОЛИ СТРУКОВНИХ 

СТУДИЈА У СУБОТИЦИ 

 

 

I  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 1 
Овим Правилником о уџбеницима на Високој техничкој школи струковних студија у 

Суботици (у даљем тексу: Правилник) утврђује се поступак одобравања употребе уџбеника 

и других наставних средстава, њихово праћење и вредновање током употребе у образовно-

васпитном раду и поступак доношења Плана коришћења уџбеника ( у даљем тексту:Плана) 

на Високој техничкој школи струковних студија у Суботици (у даљем тексту: Школа) . 

 

Члан 2 
Уџбеник у смислу овог Правилника јесте књига која је основно наставно средство за 

употребу на Школи за поједини предмет чији је садржај одређен студијским програмом .  

Уџбеник се заснива на научно-стручним, педагошко-психолошким, дидактичко-

методичким, језичким, графичко-техничким и другим захтевима утврђеним концепцијом 

уџбеника .  

 

II  УЏБЕНИЦИ И ДРУГА НАСТАВНА СРЕДСТВА  

Члан 3 
План уџбеника, који садржи врсту и број потребних уџбеника за остваривање студијског 

програма Школе и општу концепцију уџбеника, утврђује Наставно веће Школе (у даљем 

тексту: Веће).  

Студијским програмом утврђује се општа концепција и научно-наставне и васпитне основе 

и други захтеви из члана 2. став 2. овог Правилника које уџбеник треба да испуни.  

Студијским програмом може се утврдити посебна концепција за поједине наставне области 

или предмете, на основу и у границама опште концепције.  

 

Члан 4. 

У васпитно образовном раду на Школи се користе: основни уџбеници, помоћни уџбеници 

и скрипте, као и друга наставна средстава.  

Основни уџбеник обухвата најмање 90% садржај предмета утврђених студијским 

програмом.  

Помоћни уџбеници су: дијаграми, литература - одабрани текстови, практикуми, збирке 

задатака, речници, таблице и други садржаји којима се доприноси остваривању наставних 

планова и програма.  



Скрипта су ауторизована предавања која се, по правилу, издају у случају када не постоји 

одговарајући основни уџбеник.  

Поред уџбеника у току студија студенти користе и друге стручне и научне публикације и 

као додатну литературу и друга наставна средства. (приручници, рачунарски програми, 

аудио-визуелна и друга средства) која одобри Веће за употребу у Школи. 

 

Члан 5 
Одредбе овог Правилника које се односе на доношење Плана за уџбенике сходно се 

примењују и на наставна средстава из члана 4. овог Правилника.  

 

Члан 6 
Уџбеници, скрипте, помоћни уџбеници и друга наставна средства,  штампају се на српском 

и на мађарском наставном језику, а према акредитованим студијским програмима. 

 

III  ПЛАН КОРИШЋЕЊА УЏБЕНИКА  

Члан 7 
Планом се утврђује врста и број потребних уџбеника и других наставних средстава за 

остваривање студијског програма.  

Катедра, на захтев предметног наставника,  подноси предлог за уношење уџбеника и 

других наставних средстава за сваки наставни предмет у План из члана 5. овог 

Правилника. 

  

Члан 8 
План садржи:  

- назив предмета и студијског програма за који се уџбеник и друга наставна средства 

употребљавају;  

- име аутора;  

- назив издавача: 

- посебне напомене у вези са издавањем и коришћењем уџбеника и других наставних 

средстава.  

 

IV  УПОТРЕБА, ПРАЋЕЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ УЏБЕНИКА  

 

Члан 9 
Веће може одобрити за употребу преведен уџбеник који је издат у иностранству.  

 

Члан 10 
Веће доноси одлуку о одобрењу за употребу уџбеника и другог наставног средства на 

предлог Катедре.  

 

Члан 11 
Веће усвајањем Плана одређује који ће се од одобрених уџбеника и других наставних 

средстава користити у настави.  

 

Члан 12 
Уџбеник и друга наставна средства, одобрена за употребу на Школи, прате и оцењују 

Катедре.  

Катедра може, током употребе уџбеника и других наставних средстава затражити 

одобрење за употребу новог уџбеника и наставног средства, односно измену и допуну 

постојећих. 

 



Члан 13 
Уколико Катедра утврди да уџбеник и друго наставно средство нису подобни за употребу, 

затражиће од Већа да донесе одлуку о њиховом повлачењу из употребе и издавању нових.  

 

Члан 14 
Начин прибављања, оцењивања рукописа за уџбенике и других наставних средстава 

уређује се Правилником о издавачкој делатности Високе техничке школе струковних 

студија у Суботици. 

 

V  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

 

Члан 15 
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Школе.  

 

 

 

 

 

             Председник Савета, 

 

              Др Одри Петер 

 


