
САДРЖАЈ ОБАВЕШТЕЊА ДИРЕКТОРА ЧЛАНОВИМА САВЕТА РОДИТЕЉА 

 

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

године реализује се у складу са чланом 33. и 34. новог Закон о уџбеницима („Службени 

гласник РС“ број 68/15). 

 

Будући да је чланом 58. став 5. тачка 4. Закона о основама система образовања и 

васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – аутентично 

тумачење и 68/15) прописано да Савет родитеља учествује у поступку предлагања 

изборних предмета и у поступку избора уџбеника, а новим Законом о уџбеницима да 

школа о избору уџбеника са Листе, обавештава Савет родитеља, потребно је да 

директори, као лица одговорна за законитост рада школе, обезбеде примену наведених 

одредаба, односно упознају родитеље са правима и обавезама у поступку избора 

уџбеника. 

 

Имајући у виду наведене одредбе закона, Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја препоручује директорима да чланове Савета родитеља обавесте о 

следећем, како би они упознали све родитеље ученика: 

 

1) Савет родитеља треба да са родитељима сваког разреда школе утврди које 

уџбенике или наставна средства ученици користе, односно нису користили за 

одређени предмет. 

2) Обавестити Савет родитеља да је на сајту Министарства објављена Листа 

одобрених уџбеника на основу које ће се вршити избор уџбеника који ће ученици 

користити наредне три школске године, уз напомену да Листа садржи и цену и број 

страна уџбеника.   

3) Информисати Савет родитеља о месту  на којем ће смештени уџбеници како 

би и родитељи, уколико желе, могли (можда и заједно са својом децом) да изврше 

увид у њихов садржај. 

4) Упознати Савет родитеља са одредбом да је издавачу забрањено да учини, а 

предшколској установи, школи и запосленом да прими сваку донацију, поклон или 

репрезентацију, учињену на непосредан или посредан начин, у било ком износу или 

облику, као и да се донацијом, поклоном или репрезентацијом не сматра се 

представљање уџбеника у трајању од највише једног радног дана које мора бити 

реализовано у просторијама школе, репрезентације мале вредности (оловке, 

календари, блокови за писање), као и бесплатни примерци уџбеника које издавач 

даје школи ради реализације избора уџбеника. 

5) Упознати Савет родитеља да наставник чини тежу повреду радне обавезе  

уколико од ученика захтева да купи додатно наставно средство. 

6) Обавестити Савет родитеља да посредовање школе и запослених у продаји  

уџбеника уз надокнаду, није дозвољено и санкционише се у складу са законом, али 

да школа, уз сагласност Савета родитеља, може без накнаде, да помогне у 

обезбеђивању свих изабраних уџбеника, уколико се тиме родитељима олакшава 

прибављање потребних уџбеника.  

7) Обавестити Савет родитеља да је потребно обавити разговор са 

психологом/педагогом школе у погледу тежине ђачких торби 


