
 

На основу члана 47. став 3. Закона о уџбеницима („Службени гласник РС“, број 

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

расписује 

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ  

за избор уџбеника који ће се у основним школама користити  

од школске 2016/2017. до 2018/2019. године 

  

 

I 

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја упућује Јавни позив 

свим  издавачима чији су уџбеници, односно уџбенички комплети за основне школе 

одобрени у складу са прописима коју су важили до ступања на снагу Закона о 

уџбеницима, да пријаве своје одобрене уџбенике са којима желе да учествују у избору 

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

У складу са Правилником о плану уџбеника („Службени гласник РС – Просветни 

гласник“, број 1/10), издавач пријављује основни уџбеник и уџбенички материјал (радну 

свеску и збирку задатака).  

 Избор уџбеника за основну школу пријављених по овом конкурсу спровешће се у 

складу са одредбама Закона о уџбеницима, у складу са чланом 47. став 5. и чланом 33. 

овог закона.  

Издавачи који немају одобрени уџбеник за одређени предмет не могу да се пријаве 

на овај јавни позив. Одобрена друга наставна средства могу да користе као додатна 

наставна средства у смислу члана 5. Закона о уџбеницима и биће уврштена у Листу 

додатних наставних средстава коју ће објавити Завод за унапређивање образовања и 

васпитања.   

 

 

II 

 

Уџбенике из тачке I овог јавног позива, издавачи пријављују у електронској 

форми на пријавном формулару који се налази на званичној интернет страници 

Министарства http://udzbenici.mpn.gov.rs,  

Након пријаве, издавачи су дужни да одштампају пријавни формулар за сваки 

пријављени уџбеник, oдносно уџбенички комплет и да га најкасније до 31. јануара 2016. 

године доставе Министарству просвете, науке и технолошког развоја, Немањина 22-26, 

11000 Београд, са назнаком: 

 „За јавни позив за избор уџбеника за основну школу који ће се користити од 

школске 2016/2017. до 2018/2019. године“. 

Пријавни формулар мора бити потписан од стране лица овлашћеног за заступање 

издавача и оверен печатом издавача.  

Потписивањем пријавног формулара издавачи дају сагласности из члана 20. став 

6 тач. 4)–8) Закона о уџбеницима. 

 

 

 

 

http://udzbenici.mpn.gov.rs/


 

III 

 

Сви уџбеници, односно уџбенички комплети пријављени у складу са овим јавним 

позивом, биће уврштени у Листу одобрених уџбеника за основну школу са које ће школе 

бирати уџбенике за школску 2016/2017 до 2018/2019. године.  

Листа одобрених уџбеника биће објављена на званичној интернет страници 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја, у року од 15  дана од дана истека 

рока за достављање документације, односно пријаве свих одобрених уџбеника  

 

  

 

                                М И Н И С Т А Р 

 

                         др Срђан Вербић 

 


