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Набавка уџбеника и других наставних средстава за ученике основних школа 

за школску 2020/2021.годину 

 
Поштовани родитељи,  

 

Обавештавамо вас да у складу са дописом Министарства просвете, науке и технолошког 

развоја право на бесплатне уџбенике имају: 

 

➢ ученици из социјално/материјално угрожених породица( примаоци новчане социјалне 

помоћи); 

➢ ученици са сметљама у развоју и инвалидитетом ( који основношколско образовање и 

васпитање стичу по индивидуалном образовном плану); 

➢ ученици са сметљама у развоју и инвалидитетом који образовно-васпитни рад не 

остварују  по индивидуалном образовном плану, али имају потребу за 

прилагођавањем( увећан фонт, брајево писмо, електронски формат); 

➢ ученици основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете 

које је у систему образовања Републике Србије. 

 

Потребно је да Школи као доказ о испуњености услова доставите следећу документацију: 

 

✓ за ученике из социјално/материјално угрожених породица, примаоце новчане 

социјалне помоћи, решење ( копија)којим се утвеђује право на остваривање социјалне 

помоћи; 

✓ 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 налазе се у  

основној школи, Школа не издаје потврду, јер Школа поседује податке о наведеним 

ученицима. 

✓ за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, који основношколско образовање и 

васпитање  стичу по индивидуалном образовном плану или имају потребу за 

прилагођавањем посепосебна документација није потребна јер Школа поседује податке о 

наведеним ученицима. 

✓ Уколико родитељ при пријављивању нема потраживану документацију, потребно је да 

документацију достави накнадно, а најкасније до преузимања уџбеника. 

Потребан документа достављају се секретару Школе најкасније до 

25.6.2020.године. 
Директор Школе 

Иван Ћирић 


