Поштовани родитељи,
Избор уџбеника реализује се у складу са чланом 33. и 34. новог Закона о уџбеницима („Службени
гласник РС“ број 68/15). Родитељи и Савет родитеља учествује у поступку избора уџбеника.
Министарство просвете, науке и технолошког развоја објавило је, на основу јавног позива, Листу
одобрених уџбеника. Листа одобрених уџбеника садржи податке о свим уџбеничким комплетима за
сваки предмет. У Листи се за сваку уџбеничку јединицу наведени обим изражен у броју страна и
малопродајна цена.
Листа одобрених уџбеника достављена је свакој основној школи, а доступна је и на интернет станицама:
http://www.mpn.gov.rs/udzbenici-2/izbor-udzbenika/http://opendata.mpn.gov.rs/listaudzbenika.php
а такође и на сајту Школе: www.osrm.edu.rs
За потребе избора уџбеника Министарство је отворило посебну електронску адресу за примедбе и
питања: izbor.udzbenika@mpn.gov.rs
Ова адреса је отворена за све просветне раднике, родитеље и ученике. О
свим, евентуалним, неправилностима и нејасноћама родитељи могу обавестити Министарство путем
мејла: izbor.udzbenika@mpn.gov.rs
или слањем писаног коментара на адресу Министарство просвете, науке и
технолошког развоја, Немањина 26, 11000 Београд, са напоменом: За избор уџбеника,.
Поступак избора:
 Савет родитеља треба да са родитељима сваког разреда/одељења школе утврди које уџбенике или
наставна средства ученици користе, односно нису користили за одређени предмет.
 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, као и да се 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.
 Наставник чини тежу повреду радне обавезе уколико од ученика захтева да купи додатно
наставно средство.
 Обавестити Савет родитеља да посредовање школе и запослених у продаји уџбеника уз
надокнаду, није дозвољено и санкционише се у складу са законом.
 Одлуку о избору уџбеника доноси Наставничко веће на образложен предлог Стручних већа,
узимајући у обзир податке добијене од ученика/родитеља.
СПИСАКОСНОВНИХ ШКОЛА У КОЈИМА СУ ДОСТУПНИ НАУВИД УЏБЕНИЦИ:
Ред.
број

Назив Школе

Адреса Школе

Ред.
број

Назив Школе

Адреса Школе

Косовска 19
Стари град

На увид су
стављени
уџбеници из
предмета
Математика
1- 8 разреда

1

ОШ „Дринка
Павловић“

5

ОШ „Стари
град“

ОШ „Вук
Караџић“

Таковска 41
Стари град

Страни језици
1- 8 разреда

6

ОШ „Радојка
Лакић“

Херцег Стјепана
7
Стари град
Александра
Костића 1-7
Савски венац

2

3

ОШ “Краљ
Петар Први“

Краља Петра 7
и
Маршала
Бирјузова 43
Стари град

7

ОШ „Браћа
Барух“

Деспота Ђурђа 2
Стари град

4

ОШ
„Скадарлија“

Француска 26
Стари град

Историја
Географија
Познавање
природе и
друштва
1 - 8 разреда
Српски језик 1- 8
разреда

8

ОШ „Вељко
Дугошевић“

Милана Ракића
41
Звездара

На увид су
стављени
уџбеници из
предмета
Ликовна култура
Музичка култура
1 – 8 разреда
Техничко и
информатичко
образовање,
Информатика и
рачунарство
Изборни предмети
Свет око нас

Биологија,
Хемија, Физика

