18. 05. 2020. Право на доделу бесплатних уџбенике за школску 2020-2021. годину
Поштовани,
Обавешатавамо Вас да ће се за школску 2020/2021. средствима из буџета Републике Србије
финанасирати набавка уџбеника за децу из породица, која остварују право на бесплатне уџбенике.
Родитељи који остварују право по било ком основу, обавезни су да се пријаве oдељењским
старешинама, који ће спискове са именима ученика доставили секретару школе.
Као доказ о испуњености услова, доставља се следећа документација:
1. За ученике, социјално/материјално угрожених породица, примаоца новчане социјалне помоћи,
решење (копија) којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи.
2. За ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему
школовања (средња школа, факултет), потврду образовно-васпитне установе о својству
ученика, односно студента. Потврда образовно-васпитне установе о својству ученика прилаже
се за свако дете.
 За ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете и налази се у нашој
школи, школа не издаје потврду, јер школа поседује податке о наведеним ученицима.
Ако су старија деца (једно или више) ученици наше школе, потребно је да родитељ
пријави одељењском старешини имена деце/детета, у ком је разреду и одељењу.
3. За ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, посебна документација није потребна, јер
школа поседује податке о наведеним ученицима.
Родитељи потребну документацију достављају одељењском старешини, према договору са њим.
Родитељи будућих првака ће се о испуњавању услова за право на бесплатне уџбенике изјашњавати
секретару приликом уписа.
У прилогу је одлука Владе Србије која се односи на остваривање права на бесплатне уџбенике за
школску 2020/2021. годину.
С поштовањем,

ODLUKA O FINANSIRANJU NABAVKE UDŽBENIKA SREDSTVIMA BUDŽETA
REPUBLIKE SRBIJE ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU
("Sl. glasnik RS", br. 66/2020)
Na osnovu člana 10. stav 1. Zakona o udžbenicima („Službeni glasnik RS”, broj 27/18) i člana 43. stav 1.
Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US,
72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon),
Vlada donosi

1. Utvrđuje se nivo i vrsta obrazovanja, razred i predmet za koji će se finansirati nabavka udžbenika za
školsku 2020/2021. godinu za učenike osnovnih škola, i to učenike iz socijalno/materijalno ugroženih
porodica (primaoce novčane socijalne pomoći), učenike sa smetnjama u razvoju i invaliditetom koji
osnovno školsko obrazovanje i vaspitanje stiču po individualnom obrazovnom planu i učenike koji
obrazovno-vaspitni rad ne ostvaruju po individualnom obrazovnom planu, ali imaju potrebu za
prilagođavanjem (uvećan font, Brajevo pismo, elektronski format), kao i za učenike osnovnih škola koji
su u porodici treće ili svako naredno rođeno dete u sistemu obrazovanja i vaspitanja, i to:
1) u prvom ciklusu osnovnog obrazovanja i vaspitanja, za predmete matematika, srpski jezik/maternji jezik,
svet oko nas, priroda i društvo i strani jezik kao obavezni predmet;
2) u drugom ciklusu osnovnog obrazovanja i vaspitanja, za predmete matematika, srpski jezik i
književnost/maternji jezik, odnosno srpski jezik/maternji jezik, prvi strani jezik, geografija, istorija, hemija,
fizika i biologija.
Predmet nabavke iz stava 1. ove tačke su udžbenici i druga nastavna sredstva koje će škole koristiti u nastavi
u školskoj 2020/2021. godini.
Pravo na dodelu udžbenika iz stava 1. ove tačke ostvaruju učenici iz porodica korisnika novčane
socijalne pomoći, učenici sa smetnjama u razvoju i invaliditetom koji osnovnoškolsko obrazovanje i
vaspitanje stiču po individualnom obrazovnom planu i učenici koji obrazovno-vaspitni rad ne ostvaruju po
individualnom obrazovnom planu, ali imaju potrebu za prilagođavanjem (uvećan font, Brajevo pismo,
elektronski format), kao i učenici osnovnih škola koji su u porodici treće ili svako naredno rođeno dete u
sistemu obrazovanja i vaspitanja, koji se u svojim školama prijave za dodelu besplatnih udžbenika.
2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.
05 broj 451-3613/2020
U Beogradu, 7. maja 2020. godine
Vlada
Predsednik,
Ana Brnabić, s.r

