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На основу члана 47. став 2. Закона о уџбеницима („Службени гласник РС“, број 

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

расписује 

 

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ - ИЗМЕНЕ 

за избор недостајућих уџбеника за изборни предмет 

ромски језик са елементима националне културе за ПРВИ, ДРУГИ, ТРЕЋИ И 

ЧЕТВРТИ  разред основне школе 

 

 

I 

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја упућује Јавни позив за 

подношење захтева за одобравање уџбеника за изборни предмет ромски језик са 

елементима националне културе за први, други, трећи и четврти разред основног 

образовања и васпитања (у даљем тексту: Јавни позив). 

Правилником о плану уџбеника („Службени гласник РС – Просветни гласник“, 

број 9/16) прописано је да се за изборни предмет из става 1. ове тачке користе 

уџбеници: 

1. разред  – Почетница, сликовница за први разред основне школе; 

2. разред  ‒ Буквар за други разред основне школе; 

3. разред ‒  Читанка за трећи разред основне школе;  Ромски језик са елементима  

          националне културе – радна свеска са граматиком за трећи разред 

           основне школе; 

4. разред ‒  Читанка за четврти разред основне школе; Ромски језик са  

           елементима националне културе – радна свеска са граматиком за 

          четврти разред основне школе; 

 

Уџбеници става 1. ове тачке морају бити усклађени са  Правилником о 

стандардима квалитета уџбеника и упутству о њиховој употреби („Службени гласник 

РС ”, број 42/16). 

 



II 

 

На Јавни позив могу се пријавити сва заинтересована правна лица или 

предузетници који су регистровани за издавачку делатност.  

 

III 

 

 Захтев за одобравање уџбеника из тачке I овог јавног позива подноси се  

Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – 

националне заједнице, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, са назнаком: За 

јавни позив за избор недостајућих уџбеника за изборни предмет Ромски језик са 

елементима националне културе за први, други, трећи и четврти  разред основне 

школе, најкасније до 01. децембра 2016. године. 

 Захтев за одобравање мора бити потписан од стране лица овлашћеног за 

заступање и оверен печатом подносиоца захтева.  

Уз захтев, подносилац захтева доставља у штампаној и електронској форми 

документацију прописану чланом 20. став 6. тач. 1)–8) Закона о уџбеницима. 

 

 

 

 

 
 МИНИСТАР 

 

Др Срђан Вербић 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


