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 На седници Савета Високе школе струковних студија за образовање 
васпитача у Кикинди одржане дана 25. 12. 2007. године, усвојен је Правилник, који 
је ступио на снагу и почео да се примењује од 03. 01. 2008. године. Измене и 
допуне су  усвојене на седници Савета од 28. 11. 2013. године, које ступају на снагу 
13. 12. 2013. године, који у чистопису гласи  у следећем тексту 
 

 
ПРАВИЛНИК О УЏБЕНИЦИМА 

У ВИСОКОЈ ШКОЛИ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ 
ВАСПИТАЧА У КИКИНДИ 

 
 
I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 Правилником о уџбеницима у Високој школи струковних студија за образовање 
васпитача у Кикинди ( у даљем тексту: Правилник ) регулишу се Стандарди за израду 
основних и помоћних уџбеника, скрипти и другог писаног материјала за обављање 
наставе ВШССОВ у Кикинди. 
 

Члан 2. 
 У Школи се користи Основни уџбеник, а поред њега могу се користити и 
Помоћни уџбеници, Скрипте и друга помоћна средства. 
 Основни уџбеник  обухвата садржај предмета утврђених Студијским планом и 
програмом.  
 Помоћни уџбеник је дело које је на основу предлога наставника и одлуке 
Наставн – научног  већа утврђено као обавезна литература за рад у настави и 
припремање испита. 
 Скрипте су ауторизована предавања, која се издају и користе када не постоји 
одговарајући Основни уџбеник. 
 Помоћна средства су атласи, дијаграми, одабрани текстови, збирке задатака,, 
речници, таблице и други садржаји који доприносе остваривању студијских планова и 
програма и за њихово коришћење у неопходним границама није потребна одлука 
Наставно - научног већа. 
 

Члан 3. 
Школа врши избор између понуђених уџбеника, скрипти и другог материјала, не 

само свог наставног кадра, него и од других стручњака који имају написане текстове 
који се  могу употребити за студирање у Школи.  
 

Члан 4. 
 На основу одредаба овог Правилника Наставно – научно веће одлучује који ће се 
уџбеници, као основни, помоћни, или  скрипте и други материјал користити у Школи. 
 
 
II  СТАНДАРДИ 
 

Члан 5. 
 Стандарди се доносе полазећи од Студијског плана и програма за сваки предмет 
појединачно, водећи рачуна о оптималној оптерећености студената.  
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Члан 6.  
 Наставно - научно веће из реда својих чланова именује Комисију за припрему 
предлога за доношење и измену стандарда за израду Основних уџбеника. 
 Комисија броји пет чланова, од којих се четворо бирају из редова наставника и 
један члан из редова студената, на предлог Студентског парламента. 
 Наставно - научно веће од изабраних наставника једног именује за председника 
Комисије. 
 Комисија се бира на период од три године, без ограничавања броја мандата. 
 Уколико по било ком основу један  од чланова напусти комисију на његово 
место се именује нови члан до истека мандата члана којег замењује. 
 

Члан 7. 
 Радом Комисије руководи њен председник. 
 Комисија се у изради предлога користи и истраживањем и упоређивањем 
решења до којих се дошло у сличним или сродним областима образовања. 
 

Члан 8. 
 Наставно - научно веће разматра упућени предлог стандарда, уз раматрење 
евентуално издвојених, образложених мишљења појединих чланова Комисије. 
 Предложене стандарде Наставно - научно веће може усвојити, или затражити од 
Комисије њихову допуну. 
 По извршеној допуни Наставно - начно веће, након поновног предлога мора 
донети одлуку о усвајању стандарда за израду Основних уџбеника. 
 

Члан 9. 
 После усвајања предложених стандарда од стране Наставно - научног већа, 
Комисија је дужна да прати њихово спровођење, да разматра оцењивање уџбеника 
приликом извршених анкета и да по потреби предложи корекцију усвојених стандарда. 
 О резултатима свог праћења Комисија најмање једном годишње подноси 
извештај Наставно - научном већу. 
 

 
I I I   ОДРЕЂИВАЊЕ ОСНОВНИХ И ПОМОЋНИХ УЏБЕНИКА И СКРИПТИ  
 
 

1. Основни уџбеник 
 

Члан 10. 
 Сваки наставник је дужан да обезбеди Основни уџбеник за предмет за који је 
задужен. 
 
 

Члан 11. 
 Пре почетка школске године Наставно - научно веће разматра предлог 
наставника, за сваки предмет  о  Основном  уџбенику, који ће се користити, или 
потврђује на предлог наставника континуитет већ одређеног Основног уџбеника, уз 
мишљење Комисије за припрему предлога за доношење и измену стандарда за израду 
Основних уџбеника. 
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Члан 12. 
 Предлог за за избор основног уџбеника, за који Школа треба да буде издавач 
садржи: 

- назив уџбеника 
- податке о аутору (ауторима) 
- назив наставног предмета и смер студија за који ће се уџбеник користити 
- наставни план и програм 
- испитна питања 
- да ли је уџбеник објављен први пут, или се ради о поновљеном или 

допуњеном издању 
- образложење предлога, са најмање два стручна мишљења о квалитету 

уџбеника, од стручњака из исте научне или уметничке области. 
-  

 
2. Помоћни уџбеник   
 

Члан 13.  
 Наставно - научно веће може, у случају потребе да одреди један или више  
Помоћних уџбеника, који ће помоћи да се лакше савлада садржај предмета утврђен 
Студијским планом и програмом. 
 Предлог за за избор помоћног уџбеника садржи: 

- назив уџбеника 
- податке о аутору (ауторима) 
- назив наставног предмета и смер студија за који ће се уџбеник користити 
- да ли је уџбеник објављен први пут, или се ради о поновљеном или 

допуњеном издању 
- образложење предлога, са стручним мишљењем о квалитету уџбеника, од 

најмање  једног стручњака из исте научне или уметничке области. 
 
 

    Члан 14. 
 Поред разлога наведених у претходном члану Помоћни уџбеник се одлуком 
Наставно - научног већа, по упућеном предлогу, може користити као обавезна 
литература за рад у настави и припремању испита, када се ради о квалитетном делу, уз 
вођење рачуна о усвојеним стандардима, броју предвиђених страна и оптерећености 
студената. 
 
 

3. Скрипте 
 

Члан 15. 
 Када предмет није покривен Основним уџбеником наставник је дужан да 
ауторизује своја предавања писањем Скрипте, за чије је коришћење потребна одлука 
Наставно - научног већа.  
 

   Члан 16.  
 Употреба скрипти је привременог карактера и у Школи се увек тежи коришћењу 
Основних уџбеника, уз евентуално подизање квалитета Помоћним уџбеницима. 
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IV  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 
 
                                                                    Члан 17. 
 Правилник  ступа  на снагу осмог дана од дана доношења и објављивања на  
огласној табли Школе. 

Измене и допуне Правилника  доносе се на истоветан начин на који се доносе 
 Правилници.  
 
                                                                     Члан 18. 

Правилник је усвојен на седници Савета одржаној дана 25. 12. 2007. године. 
 

Члан 19. 
Измене и допуне Правилника усвојене су на седници Савета одржаној 28. 

11. 2013. године. 
 
 
       ПРЕДСЕДНИК САВЕТА ШКОЛЕ 
 
                                                                                      др Зоран Мијић, професор  
 
 
 

 
                                                                       Члан 20. 

Измене и допуна Правилника  објављене су  на огласној табли Школе дана 
05. 12. 2013.године, а ступају  на снагу осмог дана од дана објављивања. 
 
 
 
                                                                               ПРЕДСЕДНИК САВЕТА ШКОЛЕ 
 
                                                                                      др Зоран Мијић, професор  

 
 


