
Postupak odobravanja sveučilišne nastavne literature na Sveučilištu u Zagrebu 

 

Postupak odobravanja sveučilišne nastavne literature na Sveučilištu u Zagrebu, u skladu s Pravilnikom 

o sveučilišnoj nastavnoj literaturi, provodi Povjerenstvo za sveučilišnu nastavnu literaturu Sveučilišta 

u Zagrebu na temelju zaprimljene pravovaljane dokumentacije Predlagatelja.  

Predlagatelj djela je nositelj studija na kojem će se djelo koristiti (u ovom slučaju Farmaceutsko-

biokemijski fakultet) ili autor djela. 

Sve potrebne informacije o postupku odobravanja sveučilišne nastavne literature, uključujući Pravilnik 

o sveučilišnoj nastavnoj literaturi Sveučilišta u Zagrebu, obrazac za sveučilišnu nastavnu literaturu 

(Obrazac SNL-1), upute za plaćanje recenzija sveučilišne nastavne literature, raspored sjednica 

Povjerenstva za sveučilišnu nastavnu literaturu i Odluka o odobravanju korištenja naziva sveučilišni 

udžbenik/priručnik/monografija (donosi Senat),  dostupne su na web stranici Sveučilišta u Zagrebu, 

Sveučilišna nastavna literatura (http://www.unizg.hr/studiji-i-studiranje/studiji/nastava/sveucilisna-

nastavna-literatura/). 

Posebnu pozornost autori trebaju obratiti na priloge u Obrascu SNL-1. 

Autori moraju priložiti svu potrebnu, propisanu dokumentaciju (osim troškova recenzentskog 

postupka) i uputiti je Povjerenstvu za udžbenike i skripta Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-

biokemijskog fakulteta. 

 

Uloga Povjerenstva za udžbenike i skripta Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog 

fakulteta (u daljnjem tekstu Povjerenstvo) u postupku odobravanja sveučilišne nastavne literature 

na Sveučilištu u Zagrebu: 

Povjerenstvo ne provodi postupak odobravanja djela u kategoriji sveučilišne nastavne literature na 

Sveučilištu u Zagrebu, već provodi predradnje za Predlagatelja djela (u ovom slučaju Farmaceutsko-

biokemijski fakultet): utvrđuje je li priložena sva potrebna propisana dokumentacija i je li u skladu s 

uputama za odobravanje djela sveučilišne nastavne literature. Ukoliko su svi uvjeti zadovoljeni, 

Povjerenstvo obavještava Predlagatelja (Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet) koji 

podmiruje troškove recenzentskog postupka.  

Ukoliko je Predlagatelj djela nositelj studija na kojem će se djelo koristiti, u ime Predlagatelja, Obrazac 

SNL-1 potpisuje dekan Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta.  

Ukoliko je autor djela Predlagatelj, tada on podmiruje troškove recenzentskog postupka. 

Rukopis, zajedno s propisanom i potpisanom dokumentacijom Povjerenstvu za sveučilišnu nastavnu 

literaturu Sveučilišta u Zagrebu dostavlja Predlagatelj djela. 
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