
На основу члана 41. став 3. Пословника Владе („Службени гласник 

РС”, бр. 61/06 – пречишћен текст, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13 и 

76/14),  

  Одбор за јавне службе одређује 

 

П Р О Г Р А М  

ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ ЗАКОНА О УЏБЕНИЦИМА 

 

  1. Министарство просвете, науке и технолошког развоја спроводи 

јавну расправу о Нацрту закона о уџбеницима (у даљем тексту: Нацрт закона), који 

је саставни део овог програма. 

                        2. Нацрт закона сачинила је Радна група коју су чинили представници 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Покрајинског секретаријата 

за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице, Завода 

за унапређивање образовања и васпитања, Педагошког завода Војводине, ЈП „Завод 

за уџбенике”, Удружења издавача уџбеника, наставних средстава и учила Србије, 

Удружења Родитељ, Савеза учитеља Републике Србије, Националне организације 

особа са инвалидитетом Србије, Заједнице школа за обазовање ученика са сметњама 

у развоју и инвалидитетом и школа. 

  3. Учесници у јавној расправи су издавачи уџбеника, образовно-

васпитне установе, надлежни заводи, надлежни савети, национални савети 

националних мањина и остали заинтересовани субјекти. 

  4. Јавна расправа о Нацрту закона спроводи се у периоду од 6. до 26. 

децембра 2017. године.   

  5. Нацрт закона биће објављен на званичној интернет страници 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја www.mpn.gov.rs и на порталу 

е-управе. 

  6. Трибина о Нацрту закона биће организована у Београду, у сали 

Скупштине града Београда,  Трг Николе Пашића 6, у времену од 10.00 -12.00 сати.  

  7. Примедбе, предлози и сугестије достављају се Министарству 

просвете, науке и технолошког развоја на следећу e-mail адресу: 

javna.rasprava@mpn.gov.rs , са назнаком: „Нацрт закона о уџбеницима”. 

  8. По окончању јавне расправе о Нацрту закона Министарство 

просвете, науке и технолошког развоја ће сачинити извештај о спроведеној јавној 

расправи и објавити га на својој интернет страници и порталу е-управе, најкасније у 

року од 15 дана од дана окончања јавне расправе. 

 

05 Број: 011-11763/2017 

У Београду,1. децембра 2017. године 

 

ОДБОР ЗА ЈАВНЕ СЛУЖБЕ 

 

                                                                                             ПРЕДСЕДНИК ОДБОРА 

 

                                                                                           др Златибор Лончар 

http://www.mpn.gov.rs/
mailto:javna.rasprava@mpn.gov.rs

