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Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Senat Sveučilišta u Zagrebu na 8. sjednici u 
338. akademskoj godini (2006./2007.) održanoj 13. veljače 2007. donio je 
 
 

O D L U K U  
 O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA O RADU  

POVJERENSTVA ZA SVEUČILIŠNO-NASTAVNU LITERATURU 
 

Članak 1. 
 

Članak 6. Poslovnika o radu Povjerenstva za sveučilišno-nastavnu literaturu kojeg je 17. siječnja 
2006. godine donio Senat Sveučilišta u Zagrebu na svojoj 6. sjednici  u 337. akademskoj godini 
(2005./2006.) mijenja se i glasi: 

 
„Predlagači mogu biti autori, i  nositelji studija: fakulteti, umjetničke akademije, sveučilišni odijeli i 
sveučilišni centri u sastavu Sveučilišta u Zagrebu. 
Zahtjev za odobravanje rukopisa s prilozima dostavlja se Sveučilištu u Zagrebu, Trg maršala Tita 
14 s naznakom: Povjerenstvu za sveučilišno-nastavnu literaturu.“ 
 
 

Članak 2. 
 

Članak 7. mijenja se i glasi: 
„Zahtjev za odobravanje rukopisa treba sadržavati: 
1. naziv/ime predlagača, 
2. ime(na) i prezime(na) autora (ako se predlagač i autor razlikuju), 
3. naslov djela, 
4. ime i prezime prevoditelja (ako se radi o prijevodu stranog djela), 
5. naziv(i) visokog učilišta na kojem će se djelo koristiti, 
6. predmet (godina, semestar) kojemu je djelo namijenjeno, 
7. postotak pokrivenosti predmeta predloženim djelom, 
8. broj studenata na godini koji će se djelom služiti, 
9. predviđen broj tiskanih primjeraka (naklada), 
10. nakladnik (nije obvezno). 
 

Uz zahtjev predlagač obvezno prilaže: 
a) rukopis predloženog djela, 
b) program predmeta za koji se rukopis predlaže, 
c) izjavu visokog učilišta na kojem će se djelo koristiti o potrebi i prikladnosti djela za uporabu 
u znanstveno-nastavnom procesu, 
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d) izjavu kojom se predlagač obvezuje nadoknaditi troškove recenzentskog postupka ili izjavu 
tko će snositi troškove“. 
 

Članak 3. 
 

Iza članka 13. dodaje se novi članak 13a koji glasi: 
 

„Odredbe ovog poslovnika na odgovarajući se način primjenjuju i na postupak odobravanja već 
tiskanih i objavljenih rukopisa koji ispunjavaju pretpostavke za odobravanje rukopisa predloženih 
za sveučilišne udžbenike, priručnike, zbirke zadataka, skripta i drugu sveučilišno-nastavnu 
literaturu.“ 

 
Članak 4. 

 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.  
 
 
 
 
                  Rektor 
 
 
         Prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, v.r.  


