
 
 

 
 

ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

– Проф. др Зоран Аврамовић, директор – 

 
Фабрисова 10 

11000 Београд 
 

Предмет:  Стручно мишљење о квалитету додатног наставног средства Српски језик – радна 

свеска за пети разред, Издавачка кућа „Публик практикум” д.о.о. из Земуна 

Разматрајући захтев Издавачке куће „Публик практикум” д.о.о. из Земуна за одобравање 

додатног наставног средства, број 1242/2016 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 Српски језик – радна свеска за пети разред, Издавачка 

кућа „Публик практикум” д.о.о. из Земуна 

 
 

 
1. Рукопис Радне свескe за 5. разред има 75 страна. Састоји се од осам тематских целина: 

Реч аутора, Променљиве речи, Непроменљиве речи, Падежи, Глаголски облици, Служба речи у 

реченици, Правопис, Решења. У првом поглављу, Реч аутора, објашњено је да су вежбања 
конципирана по нивоима знања, основном, средњем и напредном. Сва вежбања имају решења 

на крају књиге.  
 
2. Рукопис додатног наставног средства је усклађен са прописаним Стандардима 

квалитета уџбеника („Службени гласник РС” број 42/16). 
Стандард 1 је испуњен јер су задовољени сви показатељи. Образложење. 

Показатељ 1 је задовољен у потпуности – садржај и обим уџбеника усклађени су са 
планом и програмом. Показатељ 2 је задовољен у потпуности – садржај уџбеника доприноси 
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достизању образовних стандарда и развија компетенције ученика. Показатељ 3 је задовољен у 

потпуности – садржај уџбеника заснован је на чињеницамa и актуелним подацима и 
достигнућима. Показатељ 4 је задовољен у потпуности – у уџбенику нема материјалних 
грешака. Показатељ 6 је задовољен у потпуности – садржај уџбеника је у складу са системом 

вредности који је дефинисан циљевима образовања и васпитања.  Показатељ 7 је задовољен у 
великом обиму јер се повезују садржаји унутар предмета Српски језик; није задовољен у 

потпуности јер нема повезивања са садржајима других предмета. Показатељи 5 и 8 нису 
применљиви. 
 

Стандард 2 је испуњен јер су задовољени сви показатељи. Образложење. 
Показатељ 1 је задовољен у потпуности – уџбеник је прилагођен узрасту, развојном 

нивоу ученика и њиховом предзнању. Показатељ 2 је задовољен у потпуности – уџбеник 
доприноси интеграцији знања, развоју система појмова и стицању функционалних знања.  
Показатељ 5 је задовољен у великом обиму – уџбеник поседује елементе који омогућавају 

ученику праћење сопственог напретка у учењу. Показатељ 7 је задовољен у великом обиму – 
заступљена су питања која подстичу критичко и стваралачко мишљење, али преовладавају 

питања у којима само треба применити научено. Показатељ 8 је задовољен у великом обиму, јер 
ученик увежбава правилну употребу језика, компетенцију која му је неопходна за свакодневни 
живот. Показатељ 9 је задовољен у великом обиму – рукопис је погодан за самостално учење, 

али у недовољној мери подстиче интересовање за предмет. Пoказатељи 3, 4 и 6 нису 
применљиви због врсте уџбеника (радна свеска). 

 
Стандард 3 је испуњен јер су задовољени сви показатељи. Образложење. 
Показатељ 1 је задовољен у потпуности – структура уџбеника је јасна, логична и 

кохерентна. Показатељ 2 је задовољен у потпуности – уџбеник је писан у складу са 
дидактичким и методичким принципима. Показатељ 3 је задовољен у потпуности – преглед 
садржаја, систем наслова и поднаслова организован је по јасном принципу и обезбеђује 

прегледност и лако сналажење. Показатељ 6 је задовољен у потпуности – примери који се 
наводе у уџбенику су функционални, разноврсни и релевантни.  Показатељ 7 је задовољен у 

потпуности – питања, задаци и налози су логично повезани са садржајем, јасно формулисани, 
различити по сложености и функцији и подстичу примену наученог.  Показатељ 8 је задовољен 
у потпуности – задаци су изводљиви, уважавају различитост средина у којима ученици живе и 

не доводе у опасност ученика и животну средину. Показатељи 4, 5 и 9 нису применљиви на овај 
тип уџбеника (радна свеска). 

 
Стандард 4 је испуњен јер су задовољени сви показатељи. Образложење. 
Показатељ1 је задовољен у потпуности – уџбеник поштујe језичку и правописну норму 

језика на којем је написан. Показатељ 2 је задовољен у потпуности – дужина и конструкција 
реченице одговарају узрасту ученика. Показатељ 3 је задовољен у потпуности – текстови 

питања и објашњења су језички и стилски уједначени. Показатељ 4 је задовољен у потпуности – 
страних израза нема, осим научних термина који се користе примерено. Показатељ 5 је 
задовољен у потпуности – језик уџбеника чини разумевање садржаја лакшим. 

 
Стандард 5 је испуњен јер су задовољени сви показатељи. Образложење. 

Показатељ 1 је задовољен у потпуности – јасно је наведен наслов, за који наставни 
предмет, разред/годину учења, врсту школе или образовни профил је уџбеник намењен.  
Показатељ 2 је задовољен у потпуности – графичка структура уџбеника усклађена је са 

структуром садржаја и ни на који начин не угрожава прегледност уџбеника. Показатељ 3 је 
задовољен у потпуности – ликовно-графичка средства су веома једноставна, али функционална 



и доследно примењена. Показатељ 5 је задовољен у потпуности – квалитет штампе је такав да 

обезбеђује функционалну употребу, а папир и боја нису штетни по здравље људи. Показатељ 6 
је задовољен у потпуности јер су слова, дужина редова и размак таква да је текст читак.  
Показатељ 4 није применљив.  

 
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 Српски језик – радна свеска за 

пети разред, Издавачка кућа „Публик практикум” д.о.о. из Земуна. 

С поштовањем, 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Председник Комисије 

_______________________ 

/име и презиме/ 


