На основу члана 21. став 15. Закона о уџбеницима („Службени гласник Републике
Србије” број 68/15),
министар просвете, науке и технолошког развоја доноси
ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ИЗБОРА ЛИЦА НА ЛИСТУ ОЦЕЊИВАЧА,
ПРОГРАМУ ОБУКЕ ЗА ОЦЕЊИВАЧЕ, ЕТИЧКОМ КОДЕКСУ ЛИЦА КОЈА
УЧЕСТВУЈУ У ПОСТУПКУ ОДОБРАВАЊА УЏБЕНИКА И ПОСТУПКУ
ИМЕНОВАЊА ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ РУКОПИСА УЏБЕНИКА

Предмет правилника
Члан 1.
Овим правилником уређује се начин и поступак избора лица на Листу оцењивача
рукописа уџбеника (у даљем тексту: Листа оцењивача), програм обуке за оцењиваче,
етички кодекс лица која учествују у поступку одобравања уџбеника, приручника и
наставних материјала, додатних наставних средстава, наставних помагала, дидактичких
средстава и дидактичких игровних средстава (у даљем тексту: поступак одобравања
уџбеника) и поступак именовања чланова Комисије за оцену рукописа уџбеника (у даљем
тексту: Комисија).
Садржина јавног позива за избор лица на Листу оцењивача
Члан 2.
Министар надлежан за послове образовања (у даљем тексту: министар) расписује
јавни позив за избор лица на Листу оцењивача, у складу са Законом о уџбеницима (у
даљем тексту: Закон).
Јавни позив из става 1. овог члана садржи:
1) назив предмета, односно стручне области и врсту и ниво образовања за које се
бирају оцењивачи;
2) услове у погледу образовања и радног искуства за избор на Листу оцењивача;
3) рок за подношење пријава;
4) друге потребне информације.
Избор кандидата на Листу оцењивача
Члан 3.
Министар, у складу са Законом, именује посебну комисију за избор чланова Листе
оцењивача, која има 11 чланова, и то: три члана која предлаже Национални просветни
савет, једног члана којег предлаже Савет за стручно образовање и образовање одраслих,
два члана која предлаже Завод, једног члана којег предлаже Покрајински завод, једног
члана којег предлаже Покрајински секретаријат и три члана које предлаже Министарство.

Чланови посебне комисије за избор Листе оцењивача морају бити стручњаци из области
образовања и васпитања.
Комисија из става 1. овог члана врши увид у све примљене пријаве кандидата и у
року од 30 дана од дана завршетка јавног позива из члана 2. став 1. овог правилника,
доставља министру предлог за именовање чланова Листе оцењивача.
Чланови Листе оцењивача не могу бити лица која су 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 не могу да постоје други
законом прописани услови за њихово изузеће, о чему достављају изјаву.
Сви кандидати који испуњавају услове прописане Законом, именују се на Листу
оцењивача.
Брисање са Листе оцењивача
Члан 4.
Оцењивач се брише са Листе оцењивача ако:
1) престане да испуњава Законом прописане услове;
2) да нетачну изјаву у смислу члана 21. став 5. и члана 26. став 1. Закона;
3) се не придржава одредаба Етичког кодекса.
Постојање разлога за брисање са Листе оцењивача утврђује комисија из члана 3.
став 1. овог правилника, и о томе обавештава министра.
Програм обуке за оцењиваче
Члан 5.
Чланови Листе оцењивача дужни су да савладају Програм обуке за оцењиваче.
Програм обуке има за циљ да оспособи оцењиваче за самосталан и тимски рад
приликом давања стручне оцене квалитета рукописа стручног и експертског мишљења (у
даљем тексту: Стручна оцена).
Програм обуке реализује Завод за унапређивање образовања и васпитања (у даљем
тексту: Завод) у трајању од једног дана, непосредним радом или електронским путем.
Након завршеног Програма обуке оцењивач добија уверење о савладаном
Програму обуке за оцењивача.
Оцењивачи не сносе трошкове похађања и издавања уверења о савладаном
Програму обуке.
Програм обуке одштампан је у Прилогу 1. овог правилника и чини његов саставни
део.

Етички кодекс
Члан 6.
Сва лица која учествују у поступку одобравања уџбеника дужна су да се
придржавају Етичког кодекса.

Етички кодекс садржи етичке вредности и основне принципе понашања, у циљу
објективног и стручног рада.
Етички кодекс одштампан је у Прилогу 2. овог правилника и чини његов саставни
део.
Именовање Комисије
Члан 7.
Комисију формира Завод, у складу са Законом.
Члан Комисије може бити само оцењивач које је савладало Програм обуке.
Завод формира посебне Комисије, и то за:
1) сваки предмет у првом циклусу основног образовања и васпитања;
2) сваки предмет у другом циклусу основног образовања и васпитања;
3) сваки општеобразовни предмет у средњем образовању и васпитању;
4) сваки стручни предмет, односно стручну област у стручном и уметничком
образовању.
Члан 8.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Републике Србије”.
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