
 

 

             
 

ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

– Проф. др Зоран Аврамовић, директор – 

 

11000 Београд 

Фабрисова 10 

Предмет:  Стручно мишљење о квалитету додатног наставног средства Реч по реч, 

Култура говора и норма стандардног српског језика (за I, II, III и IV разред 

средње школе), издавач Центар за образовање, издаваштво и превођење „Два 

пера”  из Новог Сада 

На основу члана 24 став 2 Закона о уџбеницима („Службени гласник РС” број 68/15), 

разматрајући захтев издавача Центра за образовање, издаваштво и превођење „Два 

пера”  из Новог Сада број 1197-2/2016 од 28. 11. 2016.  за одобравање додатног 

наставног средства, Комисија дана 1. 12. 2016. даје  

 

 

СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ 

о квалитету додатног наставног средства  

Реч по реч, Култура говора и норма стандардног српског језика (за I, II, III и IV 

разред средње школе), издавач Центар за образовање, издаваштво и превођење „Два 

пера”  из Новог Сада 

 

 

 

1. Рукопис додатног наставног средства има 95 страна. Садржај уџбеника, који чине 

кратка упутства и препоруке за књижевнојезичку правилност, обухвата следеће 

језичке области организоване у оквиру пет поглавља: 1. Гласови и гласовно 

окружење, 2. Облици речи, 3. Речи и њихова значења, 4. Реченица и 5. Устаљене 

конструкције. На крају сваког поглавља налазе се задаци у којима се обнавља оно 

што је у поглављу обрађено. Приручник садржи још и Решења задатака, Регистар и 

Литературу. 

 

ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ 

ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

Комисија за стручно мишљење о квалитету 

додатног наставног средства  

Број: 1197/2016 

2. 12. 2016. године 

Београд, Фабрисова 10 

 



2. Рукопис додатног наставног средства је усклађен са прописаним Стандардима 

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

 

Образложење 

 

Уџбеник испуњава стандард 1. 

 

Показатељи 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 су у потпуности задовољени, показатељ 8 (НП). Садржај 

уџбеника је усклађен са наставним планом и програмом предмета, доприноси 

достизању образовних стандарда, заснован је на прихваћеним научним теоријама, 

чињеницама, тумачењима и актуелним подацима, не садржи материјалне грешке, 

визуелни садржаји су јасни, у складу је са системом вредности који је дефинисан 

циљевима образовања и васпитања, повезју се садржаји у оквиру истог предмета и 

других предмета.  

Уџбеник испуњава стандард 2.  

Показатељи 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 у потпуности су задовољени. Уџбеник је прилагођен 

узрасту ученика и њиховом предзнању. Задаци у уџбенику доприносе повезивању и 

учвршћивању  знања, афирмишу различите методе и стилове учења, а нарочито је 

важно то што они служе ученику да прати сопствен напредак у учењу. 

Уџбеник испуњава стандард 3.  

Показатељи 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 у потпуности су задовољени. Уџбеник има јасну, 

логичну и кохерентну структуру. У уџбенику се поштују дидактички принцип и 

методика наставе предмета Српски језик.  Преглед садржаја, система наслова и 

поднаслова организован је по јасном принципу и обезбеђује прегледност и лако 

сналажење. Примери који се наводе у уџбенику функционални су и разноврсни, 

питања, задаци и налози су логично повезани са садржајем и јасно формулисани. 

Задаци подстичу примену наученог, реално су изводљиви, а непознате речи и кључни 

појмови јасно су истакнути и објашњени. 

Уџбеник испуњава стандард 4. 

Показатељи 1, 2, 3, 4 и 5 су у потпуности задовољени. Уџбеник поштује језичку и 

правописну норму стандардног српског језика, дужина и конструкција реченице 

одговарају узрасту ученика, текст је језички и стилски уједначен, стзрани изрази се 

користе само када је то неопходно, језик којим је уџбеник писан доприноси лакшем 

разумевању садржаја. 

Уџбеник испуњава стандард 5.  

Показатељи 1, 2, 3, 4, 5 и 6 у потпуности су задовољени. Јасно су наведени наслов 

књиге, наставни предмет, разред и врста школе. Графичка структура уџбеника прати 

структуру садржаја и обезбеђује прегледност. Ликовно-графичка средства су 

функционална и користе се логично и доследно. Однос тексуалних и визуелних 

елемената на страници је складан. Формат и квалитет штампе, папира, корица и повеза 

уџбенику обезбеђују функционалност, а такође квалитету уџбеника доприноси и 

употреба различитих боја слова и подлоге, величина и тип слова, дужина редова и 

размак између њих и сл. 



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

 

 

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

прихвати захтев за одобравање додатног наставног средства Реч по реч, Култура 

говора и норма стандардног српског језика (за I, II, III и IV разред средње школе), 

издавач Центар за образовање, издаваштво и превођење „Два пера”  из Новог Сада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


