
УПУТСТВО ЗА ИЗБОР УЏБЕНИКА 

 

ДИРЕКТОРИ 

 

Избор уџбеника који ће се користити од школске 2016/2017. до 2018/2019. године реализује се у 

складу са чланом 33. и 34. новог Закон о уџбеницима („Службени гласник РС“ број 68/15). 

У вези са одредбама наведених чланова Министарство обавештава о следећем: 

 Издавачу је забрањено да учини, а предшколској установи, школи и запосленом да прими сваку 

донацију, поклон или репрезентацију, учињену на непосредан или посредан начин, у било ком 

износу или облику. 

 Донацијом, поклоном или репрезентацијом не сматра се представљање уџбеника у трајању од 

највише једног радног дана које мора бити реализовано у просторијама школе, репрезентације 

мале вредности (оловке, календари, блокови за писање), као и бесплатни примерци уџбеника које 

издавач даје школи ради реализације избора уџбеника. 

ТУМАЧЕЊЕ: „представљање уџбеника у трајању од највише једног радног дана које мора бити реализовано у 

просторијама школе“ – један издавач може један радни дан да представља школи своје уџбенике за један 

циклус основног образовања и васпитања.  

НАПОМЕНА: Препоручујемо директору да направи план представљања издавача уколико сматра да је 

представљање потребно и целисходно. Сматрајући да су наставници компетентни и да одговорно обављају 

свој посао, као и да све одлуке доносе, пре свега, у интересу ученика, предлажемо директорима да одговорно 

приступе уговарању представљања. По први пут ће сви одобрени уџбеници бити доступни наставницима у 

некој од школских библиотека на подручју њихове школске управе, и наставници ће на основу увида у све 

понуђене уџбенике морати да донесу аргументовану одлуку. Подаци о представљању уџбеника од стране 

издавача (датум, време и име издавача који је имао презентацију) су саставни део извештаја о избору 

уџбеника који подноси директор школе. 

ОБАВЕЗА: Имајући у виду да је чланом 58. став 5. тачка 4. Закона о основама система образовања и 

васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично тумачење и 68/15) прописано 

да Савет родитеља учествује у поступку предлагања изборних предмета и у поступку избора уџбеника, а 

новим Законом о уџбеницима да школа о избору уџбеника са Листе, обавештава Савет родитеља, потребно је 

обезбедити примену наведених одредаба. Стога је потребно обавестити Савет родитеља о објављеној Листи 

одобрених уџбеника и могућности родитеља да изврше увид у све пријављене уџбенике. Препоручујемо да 

поред тога, школа на огласној табли и на свом сајту објави да је Листа одобрених уџбеника доступна 

родитељима на увид на сајту Министарства. Препорука је сви родитељи буду обавештени о поступку избора 

уџбеника и да буду активно укључени кроз разговор или путем упитника. Извештај о укључивању ученика 

и родитеља у поступак избора уџбеника је саставни део извештаја који подноси директор школе. 

 

Предвиђене активности и додатна обавештења: 

 објављивање Листе одобрених уџбеника за избор (рок: 25. фебруар 2016.) 

 школска управа обавештава све основне школе где су доступни уџбеници за поједине нивое и предмете 

(рок: 1. март 2016.) 

 директор школе обавештава све наставнике о Листи и доступности примерака (рок: 10. март 2016.)  

 директор школе на огласној табли објављује Листу и распоред промоција уколико их школа реализује  

 директор школе обавештава Савет родитеља о поступку избора (рок: 20. март 2016) 

 директор координира све активности у вези са избором уџбеника (у периоду од 20. фебруара до 1. јуна 

2016.) 

 

  


