
На основу члана 21. став 1. Закона о уџбеницима („Службени гласник РС“, број 

68/15), Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, 

расписује 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ  

за избор лица која ће учествовати у оцењивању квалитета рукописа уџбеника 

 

I 

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја упућује јавни позив свим 

заинтересованим лицима са одговарајућим образовањем, да као оцењивачи учествују у 

поступку оцењивања квалитета рукописа уџбеника за основне и средње школе. 

 

II 

 

Приликом конкурисања на јавни позив обавезно се наводи једна или више 

категорија оцењивача за које се лице пријављује.  

Категорије оцењивача су:  

1) оцењивач који има одговарајуће образовање за предмет или стручну област у 

основној и/или средњој школи (стручњак); 

2) оцењивач који има образовање из области методике струке/одговарајућег 

предмета/стручне области (методичар); 

3) оцењивач који има одговарајуће образовање и искуство у реализацији 

образовно-васпитног рада из одређеног предмета, односно стручне области 

(наставник); 

4) оцењивач који има одговарајуће образовање у складу са специфичним 

потребама одређеног предмета, стручне области односно нивоа образовања, врсте 

уџбеника, узраста и потреба и могућности деце, ученика и одраслих (психолог, 

дефектолог, андрагог, стручњак за информационо-комуникационе технологије, 

лингвиста за страни језик и језик националне мањине и др.). 

 

III 

 

Оцењивачи уџбеника се бирају за следеће предмете у: 

1) Основној школи: 

(1) за сваки обавезни предмет у првом циклусу основног образовања  

(2) за сваки изборни предмет у првом циклусу основног образовања 

(3) за сваки обавезни предмет у другом циклусу основног образовања  

(4) за сваки изборни предмет у другом циклусу основног образовања 

 

2) Гимназији (сви типови гимназије): 

(1) за сваки обавезни предмет 

(2) за сваки изборни предмет 

(3) за сваки факултативни предмет 

 

 3) Стручној школи: 

(1) за сваки општеобразовни предмет 

(2) за сваки стручни предмет, односно област у свим подручјима рада 

(3) за сваки изборни предмет 

 

4) Школи за основно образовање одраслих за сваки предмет, односно модул. 

 

 



IV 

 

 Уз пријаву на јавни позив подноси се: 

1) доказ о одговарајућем образовању – копија јавне исправе (дипломе) о 

завршеном образовању; 

2) стручна биографију (подаци о тренутном запослењу, радно искуство у 

струци, подаци о стручним радовима и учешћу на пројектима/скуповима у области 

образовања и васпитања). 

 

 

V 

 

Оцењивачи уџбеника не могу бити лица која су, у моменту именовања у 

Комисију која оцењује рукописе уџбеника, аутори уџбеника за основну и средњу 

школу, као ни лица запослена, ангажована или пословно повезана са издавачем 

уџбеника, укључујући и друге облике плаћене сарадње, односно уколико постоје други 

законом прописани услови за њихово изузеће. 

Лица код којих у моменту именовања у Комисију из става 1. ове тачке, односно 

приликом ангажовања ради давања стручне оцене, стручног мишљења, односно 

експертског мишљења, не постоје услови за изузеће, потписују изјаву о томе.  

 

 

 

VI 

Свако заинтересовано лице попуњава електронску пријаву на званичној 

интернет страници Министарства (www.mpn.gov.rs), коју одштампану, заједно са 

пратећом документацијом доставља Министарству просвете, науке и технолошког 

развоја, Немањина 22-26, 11000 Београд, са назнаком: За јавни позив за избор чланова 

Листе оцењивача. 

Рок за подношење пријаве је 31. мај 2016. године.  

 

VII 

 Сва лица која испуњавају услове за оцењиваче биће именована у Листу 

оцењивача.  

VIII 

 Листа оцењивача биће објављена на званичној интернет страници Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја, у року од 15 дана од дана завршетка Јавног 

позива. 

 

                          М И Н И С Т А Р 

 

                         др Срђан Вербић, с.р. 

 


