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 На основу члана 31. став 1. Закона о уџбеницима („Службени гласник РС“, број 
27/18) и члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 
101/07, 95/10 и 99/14), поступајући по захтеву Привредног друштва „Герундијум” д.о.о. 
из  Београда, 
  
 министар просвете, науке и технолошког развоја доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

Одобрава се Привредном друштву „Герундијум” из  Београда, издавање и 
употреба уџбеничког комплета ИЗАЗОВ - Читанка за шести разред основне школе, 
аутори Снежана Божић, Снежана Милосављевић Милић, Јелена Јовановић и Мирјана 
Бојанић Ћирковић и ИЗАЗОВ РЕЧИ, уџбеник српског језика за шести разред основне 
школе, аутори Маја Вукић, Татјана Шофранац и Мирјана Којић, за наставни предмет 
Српски  језик и књижевност у шестом разреду основног образовања и васпитања, на 
српском језику и ћириличком писму. 

 

Образложење 

 Законом о државној управи, чланом 23. став 2, прописано је да министар 
представља министарство, доноси прописе и решења у у правним и другим 
појединачним стварима и одлучује о другим питањима из делокруга министарства. 
 Чланом 63. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, број 88/17,27/18, 27/18 (II) – др. закон и 10/19) прописано је 
да се у остваривању образовно-васпитног рада користе уџбеници и наставна средства, у 
складу са посебним законом. 
 Одредбама члана 22. став 1-3. Закона о уџбеницима, између осталог, прописано 
је да издавач подноси Министарству просвете, науке и технолошког развоја захтев за 
одобрење уџбеника, а у ст. 4. и 14. прописана је документација коју издавач подноси уз 
захтев.  

Привредно друштво „Герундијум” из  Београда, поднело је Министарству захтев 
број: 650-02-00053/2019-07 од 25.1.2019. године, да се одобри рукопис уџбеничког 
комплета ИЗАЗОВ -Читанка за шести разред основне школе, аутори Снежана Божић, 
Снежана Милосављевић Милић, Јелена Јовановић и Мирјана Бојанић Ћирковић и 
ИЗАЗОВ РЕЧИ, уџбеник српског језика за шести разред основне школе, аутори Маја 






