Број: 0601-854/4
Датум: 27.12.2016.
ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ
ПРАВИЛНИКА О УЏБЕНИЦИМА НА
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ У НОВОМ САДУ
Основни број: 0601-427/1 од 23.10.2007. године, са изменом и допуном
број: 0601-854/1 од 22.12.2016. године
На основу члана 28 Закона о уџбеницима и другим наставним средстима (сл. Гласник РС
бр29/93 и 62/2006 године, и члана 65. Статута Природно-математичког факултета у Новом
Саду, Наставно-начно веће Природно-математичког факултета у Новом Саду, на XI седници
одржаној 22. октобра 2007. године, донео је
ПРАВИЛНИК
О УЏБЕНИЦИМА НА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ
I

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1
(1) Овим Правилником о уџбеницима на Природно- математичком факултету у Новом саду ( у
даљем тексу: Правилник) утврђује је 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
Универзитет у Новом Саду Природно-математички факултет (у даљем тексту: Факултет.)
Члан 1а
Наставна литература у смислу овог правилника је литература која се користи у образовном,
стручном и научном раду на Универзитету, односно на Факултетима. Наставну литературу
чине: уџбеник, монографија, скрипта, приручник, практикум, збирка задатака, зборник
референтних текстова, студије, као и друга стручна литература која се користи у настави.
Члан 2
(1) Уџбеник у смислу овог Правилника јесте књига која је основно наставно средство за
употребу на Факултету за поједини предмет чији је садржај одређен наставним планом и
програмом односно студијскм програмом .
(2) Уџбеник се заснива на научно-стручним, педагошко-психолошким, дидактичкометодичким, језичким, графичко-техничким и другим захтевима утврђеним концепцијом
уџбеника .
II

УЏБЕНИЦИ И ДРУГА НАСТАВНА СРЕДСТВА

Члан 3
(1) План уџбеника, који садржи врсту и број потребних уџбеника за остваривање наставног
плана и програма или студијског програма Факултета и општу концепцију уџбеника, утврђује
Наставно-научно веће Факултета (у даљем тексту: Веће).

(2) Наставним планом и програмом односно студијским програмаом 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.
(3) Наставним планом и програмом односно студијским програмом може се утврдити посебна
концепција за поједине наставне области или предмете, на основу и у границама опште
концепције.
Члан 4.
(1) У васпитно образовном раду на Факултету се користе: основни уџбеници, помоћни
уџбеници и скрипта, као и друга наставна средстава.
(2) Основни уџбеник обухвата најмање 90% садржај предмета утврђених наставним планом и
програмом.
(3) Помоћни уџбеници су: атласи, дијаграми, литература - одабрани текстови, практикуми,
збирке задатака, речници, таблице и други садржаји којима се доприноси остваривању
наставних планова и програма.
(4) Скрипта су ауторизована предавања која се, по правилу, издају у случају када не постоји
одговарајући основни уџбеник.
(5) Поред уџбеника у току студија студенти користе и друге стручне и научне публикације и
као додатну литературу и друга наставна средства.
Члан 5
(1) Друга наставна средства у смислу овог Правилник су приручници, карте, касете, филмови,
рачунарски програми, аудио-визуелна и друга средства (у даљем тексту: друга наставна
средства) које одобри Веће за употребу на Факултету.
(2) Одредбе овог Правилника које се односе на доношење Плана за уџбенике сходно се
примењују и на наставна средстава из става 1. овог члана.
Члан 5а
Уџбеник, поред основног текста, треба да садржи: име аутора, имена других сарадника, наслов,
односно наслов на изворном језику и остале податке о изворнику ако је публикација превод,
име преводиоца, које је издање по реду, име уредника публикације, назив и седиште издавача и
штампарије, место и година штампања, место и година штампања изворног издања када је реч
о новом издању, број примерака публикације, ИСБН број и ознака C (заштита ауторских права) с
именом носиоца ауторског права и годином првог објављивања, предговор, садржај и
библиографију. Предговор и садржај се налазе на почетку уџбеника, а библиографија се може
налазити на крају уџбеника, односно на крају сваког поглавља или на другом месту.
Свако поглавље уџбеника осим основног текста може да садржи и: резиме, циљ поглавља;
питања за проверу знања; теме за дискусију, или напомене (у фуснотама или енднотама).
Члан 6
(1) Уџбеници и скрипта који су намењени за наставу на српском језику се штампају на српском
језику ћирилицом и латиницом,уколико постоје оправдани разлози.
III

ПЛАН КОРИШЋЕЊА УЏБЕНИКА

Члан 7
(1) Планом се утврђује врста и број потребних уџбеника за остваривање наставног плана и
програма односно студијског програма.
(2) Веће катедре подноси предлог за уношење уџбеника за свки наставни предмет у План , на
захтев предметног наставника.
(3) Веће доноси одлуку о усвајању Плана на основу захтева Већа катедре, уз прибављено
мишљење Већа департмана.
Члан 8
(1) План садржи:
1) предмет и наставни план и програм односно студијски програм за који се уџбеник
употребљава;
2) лично име аутора уџбеника;

3)назив издавача
4) посебне напомене у вези са издавањем и коришћењем уџбеника.
IV

УПОТРЕБА, ПРАЋЕЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ УЏБЕНИКА

Члан 9
(1) Веће може одобрити за употребу преведен уџбеник који је издат у иностранству.
Веће, поред већ одобреног уџбеника, може одобрити издавање и употребу и другог уџбеника
ако рукопис тог уџбеника у односу на постојећи уџбеник садржи друкчији концепцијски и
дидактичко-методички приступ.
Члан 10
(1) Веће доноси одлуку о одобрењу за употребу уџбеника и другог настаног средства на
предлог Већа департмана.
Члан 11
(2) Веће усвајањем Плана одређује који ће се од одобрених уџбеника и других наставних
средстава користити у настави.
Члан 12
(1) Уџбеник одобрен за употребу на Факултету прати и оцењује Веће одговарајуће катетре.
(2) Веће катедре може током употребе уџбеника затражити одобрење за употребу новог
уџбеника, односно измену и допуну постојећег уџбеника.
Члан 13
(1) Уколико Веће катедре утврди да уџбеник није подобан за употребу, затражиће од Већа да
донесе одлуку о његовом повлачењу из употребе и обезбеђује издавање новог уџбеника или
коришћење другог уџбеника..
Члан 14
(1) Начин прибављања, оцењивања рукописа за уџбеник, помоћни уџбеник и друга наставна
средства уређен је Правилником о издавачкој делатности Природно-математичког факултета.
V

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 15
(1) Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли
Факултета.
(2) Одредбе које уређују поступак доношења Правилника примењују се на поступак измене и
допуне овог Правилника.
Предсеник
Наставно-научног већа
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За тачност отправка:
Секретар Факултета
Гордана Ужар, дипл.правник

