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ДНЕВНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ДАН  14.04.2020. уторак  
  

I) У допису Министарства просвете, НИТР број 610-00-00302/2020-07 од 06.04.2020. у 
вези са избором уџбеника за школску 2020/21. годину наводи се следеће: 

a. Одлуку о избору уџбеника из Каталога уџбеника за сваки предмет у 
сваком разреду доноси Наставничко веће на образложен предлог стручног већа 
за област предмета, односно стручног већа за разредну наставу, о чему се 
обавештава Савет родитеља,   

b. Одлуку о избору уџбеника, школа доставља Министарству просвете, 
НИТР у року од 60 дана од објављивања Каталога уџбеника, 

c. На званичној интернет страници Министарства просвете, НИТР објављени 
су: 

i. Каталог уџбеника за трећи и седми разред основног образовања, 
ii. Каталог уџбеника за други и шести разред основног образовања и 

васпитања, 
d. Утврђено је да јединствени рок за достављање одлуке о избору уџбеника 

од стране школа буде 8.мај 2020. године,  
e. У ванредном стању одлуку о избору уџбеника треба усвојити 

електронским путем, а ако школа у пословницима о раду Наставничког 
већа и Савета родитеља није предвидела електронско одлучивање, одлуке 
се усвајају телефонским путем, 

f. У школској 2020/21. години реализоваће се пројекат „Бесплатни 
уџбеници“, а школе ће о условима, начину уноса података у 
информациони систем „Доситеј“, роковима итд, бити накнадно 
обавештене.  
Подсећамо да је у Дневном обавештењу за дан 31.03.2020. прецизно 

наведено који уџбеници којег разреда се бирају за коју школску годину. 
 

II)  Директор школе је приликом јучерашњег прегледа есДневника одељења првог 
разреда утврдио да сва одељења првог разреда имају уредне есДневнике који се 
воде на начин који, у условима ванредног стања и учења на даљину, омогућава 
несметани наставни процес. 
 

III) ОШ“Старина Новак“ реализоваће поступак доношења коначне Одлуке о 
избору уџбеника за школску 2020/21. годину према следећој динамици: 
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a) Руководиоци Стручних већа из области предмета и Стручних већа за разредну 
наставу утврдиће образложени предлог избора уџбеника и доставити га 
школском педагогу Ивани Николић. РОК: 17.04.2020. 

b) Члановима Савета родитеља ће се, у складу са Пословником о раду, упутити e-
mail ради давања мишљења о предложеном избору уџбеника. РОК: 24.04.2020. 

c) У складу са резултатом анкете којим је констатовано да већина наставника на 
свом рачунару не поседује камеру и микрофон због чега није могуће одржати 
електронску седницу Наставничког већа, чланови Наставничког већа ће се 
Одлуку о избору уџбеника за школску 2020/21. годину донети на начин о коме 
ће благовремено бити обаваштени. РОК:1.мај 2020, 
 

 
 

 
 

Влада Вучинић, директор школе   


