
 

 

 
 

ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

– Проф. др Зоран Аврамовић, директор – 

11000 Београд  

Фабрисова 10 

Предмет:  Стручно мишљење о квалитету додатног наставног средства Бој на Косову, зидна 

историјска карта, Р 1:700 000, за шести разред основне школе и одговарајуће 

разреде гимназије и средњих стручних школа, издавач Републички геодетски завод 

из Београда 

 

Разматрајући захтев Републичког геодетског завода из Београда за одобравање додатног 

наставног средства, број 1225/2016 од 30. 9. 2016. године, а у складу са чланом 24, став 2 Закона 

о уџбеницима („Службени гласник РС” број 68/15), Комисија даје  

 

СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ 

 

о квалитету додатног наставног средства Бој на Косову, зидна историјска карта, Р 1:700 000, 

за шести разред основне школе и одговарајуће разреде гимназије и средњих стручних школа, 

издавач Републички геодетски завод из Београда 

 

1. Рукопис додатног наставног средства Бој на Косову, зидна историјска карта, Р 1:700 000, 

за шести разред основне школе и одговарајуће разреде гимназије и средњих стручних 

школа, у потпуности је графички, ликовно и технички обликован. Карта прати најважније 

догађаје из националне историје у време и непосредно после Косовске битке. 

 

2. Рукопис додатног наставног средства усклађен је са прописаним Стандардима квалитета 

уџбеника („Службени гласник РС” број 42/16). 

 

Образложење 

 

Стандард 1 је испуњен, јер су показатељи овог стандарда, које је могуће применити, 

задовољени.  

Показатељи 2, 3, 4 и 6 су задовољени у потпуности: рукопис је у потпуности заснован на 

прихваћеним научним закључцима и тумачењима, не садржи материјалне грешке, доприноси 
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достизању образовних стандарда и развијању компетенција ученика и у складу је са системом 

вредности који је дефинисан циљевима образовања и васпитања.  

Показатељи 1, 5, 7 и 8 нису применљиви, јер је у питању историјска карта. 

 

Стандард 2 је испуњен, јер су показатељи овог стандарда, које је могуће применити, 

задовољени. 

Показатељи 2 и 9 су у потпуности задовољени: рукопис доприноси интеграцији знања, 

развоју система појмова и стицању функционалних знања и подстиче интересовање за предмет, 

односно наставну област, мотивише и подржава самостално учење. 

Показатељи 1, 3, 4, 5, 6, 7, и 8 нису применљиви, јер је у питању историјска карта.   

 

Стандард 3 је испуњен, јер су показатељи овог стандарда, које је могуће применити, 

задовољени. 

Показатељ 1 је задовољен у потпуности: рукопис има јасну, логичну и кохерентну 

структуру. 

Показатељи 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 нису применљиви, јер је у питању историјска карта.  

 

Стандард 4 је испуњен, јер су показатељи овог стандарда, које је могуће применити, 

задовољени. 

Показатељ 1 је задовољен су у потпуности: у рукопису се поштујe језичка и правописна 

норма српског језика. 

Показатељи 2, 3, 4 и 5 нису применљиви, јер је у питању историјска карта.  

 

Стандард 5 је је испуњен, јер су показатељи овог стандарда, које је могуће применити, 

задовољени. 

Показатељи 1, 3, 5 и 6 задовољени су у потпуности: јасно је наведен наслов, за који 

наставни предмет, разред и врсту школе је рукопис намењен, ликовно-графичка средства су 

функционална и користе се логично и доследно; форматом и квалитетом штампе, папира, 

обезбеђује се функционална употреба и одштампан је на папиру и бојом који нису штетни по 

здравље људи; боја слова и подлоге, величина и тип слова обезбеђују читкост. 

Показатељи 2 и 4 нису применљиви, јер је у питању историјска карта. 

 

3. Рукопис додатног наставног средства је усклађен са чланом 11 Закона о уџбеницима.  

 

На основу датог Стручног мишљења, Комисија предлаже да директор Завода решењем 

прихвати захтев за одобравање додатног наставног средства Бој на Косову, зидна историјска 

карта, Р 1:700 000, за шести разред основне школе и одговарајуће разреде гимназије и средњих 

стручних школа, издавач Републички геодетски завод из Београда. 

 

 


