УПУТСТВО ЗА ИЗБОР УЏБЕНИКА1
У току је поступак избора уџбеника за наредне три школске године, односно за школске 2016/2017,
2017/2018. и 2018/2019. годину, у основним школама Републике Србије. Избор уџбеника реализује се у
складу са чланом 33. и 34. новог Закона о уџбеницима („Службени гласник РС“ број 68/15).
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

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 уџбеника садржи следеће активности:










Стручна већа за области предмета односно стручни активи наставника разредне наставе анализира
све уџбенике са Листе. Законом је обезбеђено да на подручју сваке школске управе буду доступни на
увид сви примерци одобрених уџбеника. Руководилац школске управе је у обавези да обавести све школе
где се налазе примерци који стоји на располагању наставницима, као и представницима родитеља уколико
покажу интересовање.
Прикупљање података од ученика и родитеља, са посебним акцентом шта се и у којој мери од
уџбеничких јединица користи у реализацији наставе. Код ове активности препоручујемо као једну од
могућности коришћење упитника за ученике или родитеља.
Припрема образложеног предлога стручних већа односно стручног актива за избор три најбоља
уџбеника. Образложење је обавезно и доставља се Министарству у апликацију у којој се попуњава и избор
уџбеника.
Одлуку о избору уџбеника доноси наставничко веће на образложен предлог стручних већа за области
предмета, односно стручних актива наставника разредне наставе.
Одлука о избору уџбеника која узима у обзир податке добијене од ученика/родитеља и заснова је на
рационалном приступу трошењу средстава породичног буџета и буџета Републике Србије, а којом се
дефинишу:
o уџбеничке јединица из комплета које је неопходно да има сваки ученик у разреду
o уџбеничке јединице из комплета које су потребне за библиотеку/кабинет и број примерака

Ови подаци се уносе заједно са избором уџбеничког комплета на следеће начин:
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Појам уџбеника се у тексту равноправно односи и на уџбеник и на уџбенички комплет ако другачије није
назначено.

