
 
     

 

 

Број: 636/14-10 

Датум: 06.10.2010. године 
 

На основу  Закона о уџбеницима и другим наставним средствима („Сл. гласник РС“ бр. 

72/2009)  и члана 100. Статута Факултета за примењену екологију Футура, Наставно-научно 

веће Факултета за примењену екологију Футура , на I седници одржаној  06.10.2010. године, 

донело је 
 

ПРАВИЛНИК 

О УЏБЕНИЦИМА НА ФАКУЛТЕТУ ЗА ПРИМЕЊЕНУ ЕКОЛОГИЈУ 

ФУТУРА 
 

 

Члан 1. 

Овим правилником о уџбеницима на Факултету за примењену екологију Футура у 

Београду (у даљем тексту: Правилник) утврђује се поступак одобравања употребе уџбеника и 

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

васпитном раду на Факултету за примењену екологију Футура, Универзитета Сингидунум (у 

даљем тексту: Факултет). 
 

 

Члан 2. 

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). 

Планом се утврђује врста и број потребних уџбеника за остваривање наставног плана и 

програма односно студијског програма. 

Наставно-научно веће подноси предлог за уношење уџбеника за сваки наставни предмет 

у План, на захтев предметног наставника. 
 

Члан 3. 

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 студијским програмом. 

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

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

уџбеника. 
 

Члан 4. 

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

уџбеници и скрипта, као и друга наставна средства. 

Основни уџбеник обухвата најмање 90% садржаја предмета утврђених наставним планом 

и програмом. 

 

 

 

 

 



 
     

 

Помоћни уџбеници су: атласи, 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 кад не постоји 

одговарајући основни уџбеник. 

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

као и додатну литературу и друга наставна средства. 
 

Члан 5. 

Друга наставна средства у смислу овог Правилника су приручници, карте, плакати, 

постери,  зборници, касете, филмови, рачунарски програми, аудио-визуелна и друга средства (у 

даљем тексту: друга наставна средства) која одобри Веће за употребу на Факултету. 

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

примењују и на наставна средства из става 1. овог члана. 
 

Члан 6. 

Уџбеници и скрипта који су намењени за наставу иа српском језику се штампају на 

српском језику ћирилицом или латииицом. 
 

Члан 7. 

Просечан обим уџбеника треба да буде између 7 и 10 страна основног текста по једном 

часу предавања, а обим осталог наставног материјала се утврђује сразмерно броју часова и 

врсти вежби (оквирно 250 страна). 

Уџбеник чине, поред изложене материје, и сви наведени примери, илустрације, табеле, 

задаци и слике које су интегрисане у текст. 

Уколико се материја која се предаје у оквиру једног предмета налази у више уџбеника, 

укупан број страница текста по једном часу предавања не треба да пређе број који је одређен у 

ст. 1. овог члана. 

Уколико је екстерни уџбеник који се користи, већег обима од материје која је предвиђена 

наставним планом конкретног предмета или прелази допуштен обим, предметни наставник је 

дужан да означи који део уџбеника (поглавља и странице) ће бити коришћени. 
 

Члан 8. 

Аутори су дужни да рукопис уџбеника чији је издавач Факултета предају у 

електронској форми у стандардизованом А4 формату који подразумева следеће параметре: 

• Висина стране 29,7 cm, 

• Ширина стране 21 cm, 

• Фонт: Arial 12, 

• Проред: 1 

• Маргине: све по 2,5 cm.  

Остали параметри графичког дизајна дефинишу се са техничким уредником издавача. 

Уџбеник  мора бити лекторисан. 

 



 
     

 

 

Члан 9. 

Уџбеници које издаје Факултет треба да имају, по правилу, следећу структуру: 

• Циљ поглавља (шта ће студенти сазнати у њему), 

• Питања за проверу знања и дискусију, 

• Примере или илустрације случајева из праксе, 

• Напомене (у фуснотама), 

• Литературу и референце у заградама интегрисане у текст уз обавезну 

литературу, 

• Предговор са циљевима, структуром и планом излагања у уџбенику,  

• Библиографију, 

• Речник нових и мање познатих појмова 
 

Члан 10. 

Стил уџбеника мора бити јасан и разумљив студентима, логично структуриран тако да 

делови, поглавља или друге целине буду заокружене и повезане логичким редоследом. 

Уџбеник треба да буде писан академским, неутралним стилом излагања, без 

дисквалификација и омаловажавања ставова супротних ауторовим. 
 

Члан 11. 

Контрола квалитета уџбеника и другог наставног материјала обухвата: 

• контролу квалитета текста, 

• контролу обима текста, 

• контролу графичког изгледа рукописа. 

Контролу квалитета и обима текста уџбеника врше рецензенти на захтев декана 

Факултета. 

Оцену квалитета уџбеника обављају и студенти, кроз анкету. 

За сваки уџбеник чији је издавач Факултет, потребно је одредити два рецензента од којих 

један није у радном односу на Факултету. 

Рецензенти утврђују: 

• да ли је квалитет текста са научног и стручног аспекта на задовољавајућем 

нивоу, 

• да ли је уџбеник подобан за употребу и да ли покрива материју која је 

предвиђена наставним планом и програмом предмета, 

• да ли је обим уџбеника у складу са стандардима обима уџбеника или другог 

наставног материјала. 
 

Члан 12. 

Факултет периодично анкетира студенте у циљу утврђивања квалитета уџбеника и 

других наставних материјала који се користе у настави. 

Резултате анкете прате и анализирају катедре, Комисија за обезбеђивање квалитета, 

Наставно-научно веће факултета и Савет Факултета. 

Факултетска библиотека садржи најмање по три примерка сваког факултетског 

уџбеника. 
 

 

 

 



 
     

 

Члан 13. 

Овај Правилник ступа на снагу даном објављивања на Сајту Факултета, а примењиваће 

се почев од   06.10.2010. године. 

 

 

 

 

 

 

Декан Факултета 

 

Проф. др Гордана Дражић  

 

 


