
 
 

Деловодни број:03/ 

Датум: 15.09.2020. 

 

На основу члана 34. став 2. и 14. Закона о уџбеницима („Службени гласник РС“, бр. 27/18) на 

образложене предлоге стручних већа за области предмета, Наставничко веће Музичке школе „Јосиф 

Маринковић“ на седници одржаној дана 15.09.2020. године донело је  

 

ОДЛУКУ  

О 

ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ УЏБЕНИКА 

 

Одлука о избору уџбеника Музичке школе „Јосиф Маринковић“ Зрењанин за период од школске  

2018/2019. године до школске 2021/2022. године ( деловодни број 03/1-8 од 17.04.2019.године ) 

мења се на следећи начин: 

 

1. Уџбеници за други разред основне музичке школе за наставне предмете: солфеђо, клавир, 

виолина, хармоника и кларинет бирају се на период од једне школске године, односно за 

школску 2020/21.годину, у складу са чланом 34.став 14. Закона о уџбеницима.  

2. Брише се уџбеник за други разред основне музичке школе за наставни предмет: теорија 

музике. 

3. Уџбеници за први разред средње музичке школе за наставне предмете: српски језик и 

књижевност, енглески језик, италијански језик, информатика, историја, верска настава, 

солфеђо и хармоника бирају се на период од једне школске године, односно за школску 

2020/21.годину, у складу са чланом 34.став 14. Закона о уџбеницима.  

4. У одељку општеобразовни предмети у средњој музичкој школи брише се уџбеник за 

наставни предмет: биологија. 

5. У одељку општеобразовни предмети у средњој музичкој школи мењају се називи наставних 

предмета за први разред средње музичке школе и то: 

-уместо рачунарство и информатика нов наставни предмет је информатика и  

-уместо историја са историјом културе и цивилизације, нов наставни предмет је историја. 

6. У одељку стручни предмети у средњој музичкој школи брише се уџбеник за наставни 

предмет: музички инструменти и теорија музике. 

7. Након увида у Каталог уџбеника („Службени гласник Републике Србије – Просветни 

гласник, бр. 9/2016, 5/2018, 4/2019, 13/2019, 2/2020 и 3/2020) констатовано је да не постоје 

препоручени уџбеници наставне предмете:  хармонска пратња, етномузикологија  и 

клавирски дуо у првом разреду средње музичке школе. 

 

 

Одлука о избору уџбеника Музичке школе „Јосиф Маринковић“ Зрењанин за период од школске  

2018/2019. године до школске 2021/2022. године ( деловодни број 03/1-8 од 17.04.2019.године ) 

допуњује се на следећи начин: 

1. У одељку општеобразовни предмети у средњој музичкој школи додаје се нови наставни 

предмет у првом разреду средње музичке школе: математика. 

 

Назив 

издавача 

Назив уџбеника или другог 

наставног средства 

Име/имена 

аутора 

Број и датум решења 

министра 

„Круг“ Математика 1.-збирка задатака и 

тестова за 1.разред гимназија и 

техничких школа 

Ж.Ивановић 

С.Огњановић 

650-02-353/210-06 од 

21.07.2010.године 



 
 

Деловодни број:03/ 

Датум: 15.09.2020. 

 

 

Уџбеник за наставни предмет математика бира се на период од једне школске године, односно за 

школску 2020/21.годину, у складу са чланом 34.став 14.Закона о уџбеницима. 

 

2. У одељку стручни предмети у средњој музичкој школи додаје се нови наставни предмет у 

првом разреду средње музичке школе: хармонија. 

 

 Назив издавача 
Назив уџбеника или другог 

наставног средства 

Име/имена 

аутора 

Број и датум решења 

министра 

„Креативни 

центар“ 

Теорија музике, за основну и 

средњу музичку школу 

Владимир 

Јовановић 

650-02-199/2013-06 од 

11.9.2013. године 

ЈП „Завод за 

уџбенике“ 

Хармонија за разред средње 

музичке школе  

Мирјана 

Живковић 

650-471/89 од 25.6.1989. 

године 

 

Уџбеници за наставни предмет хармонија бирају се на период од једне школске године, односно за 

школску 2020/21.годину, у складу са чланом 34.став 14.Закона о уџбеницима. 

 

Образложење 

 

Чланом 34 став. 2. Закона о уџбеницима прописано је да одлуку о избору уџбеника доноси 

наставничко веће на образложен предлог стручних већа за области предмета, а ставом 14. је 

прописано да за школску годину у којој се први пут примењује нови програм наставе и учења, 

уџбеници се бирају на период од једне школске године. 

У складу са Правилником о плану и програму наставе и учења за основно музичко 

образовање и васпитање („Службени гласник РС-Просветни гласник“ број 5/19 и 9/20), у другом 

разреду основне музичке школе у школској 2020/21.години први пут се примењује нов програм 

наставе и учења. 

У складу са Правилником о програму наставе и учења уметничког образовања  и васпитања 

за средњу музичку школу („Службени гласник РС-Просветни гласник број 8/20 и 11/20-испр.), у  

првом разреду средње музичке школе у школској 2020/21. години први пут се примењује нов 

програм наставе и учења а ученици немају наставне предмете: биологија, теорија музике, музички 

инструменти и корепетиција и уведени су нови наставни предмети: математика, хармонија, 

хармонска пратња, етномузикологија и клавирски дуо.    

Имајући у виду изнето Наставничко веће је, на образложене предлоге стручних већа за 

области предмета на седници одржаној дана 15.09.2020. године донело одлуку као у диспозитиву. 

            Одлуку о Изменама и допунама одлуке о избору уџбеника школа објављује на огласној табли 

и обавезујућа је за све који учествују у образовно-васпитном раду.  

 

                                                                                                                                       ДИРЕКТОР 
      __________________________ 

                                                                                                            Данијела Радаковић Дерикрава 

 

 


