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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “ ЛАНЕ ” КУЧЕВО 

Број :  1177 

Дана : 31.10.2019. године 

Кучево 

 
 

На основу чл. 119. став 1. тачка 1. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. 

гласник РС", бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019) 

Управни одбор Предшколске установе „Лане“ Кучево је на 29. седници одржаној дана 

31.10.2019. године донео 

 

 

 

 

ПРАВИЛНИК О ИЗБОРУ РАДНИХ ЛИСТОВА 

 

У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ „ЛАНЕ“ КУЧЕВО 

 

 

Члан 1. 

 

Овим правилником регулисан је поступак за избор радних листова у Предшколској установи 

„Лане“ Кучево ( у даљем тексту: Установи).  

 

Члан 2. 

 

Издавачу радних листова је забрањено да учини, Установи и запосленом да прими сваку 

донацију, поклон или репрезентацију, учињену на непосредан или посредан начин, у било којем износу 

или облику. 

 Донацијом, поклоном или репрезентацијом из става 1. овог члана не сматра се представљање 

радних листова, репрезентације мале вредности, као и бесплатни примерци радних листова које 

издавач даје ради реализације избора радних листова. 

 

Члан 3. 

 

Критеријуми за избор радних листова су следећи: 

Садржај – да је усклађен са Општим основама предшколског програма, да садржи оптималну 

количину информација за остваривање циљева и задатака и по обиму одговара узрасту, повезаност 

садржаја у оквиру васпитно-образовне области, разноврснос задатака, заснован је на савременим 

достигнућима и актуелним подацима, нема материјалних грешака… 

Педагошко – психолошки захтеви – у целости је примерен развојним могућностима, 

сазнајним способностима и предзнањима деце, подстиче и подржава дечија интересовања, садржи 

захтеве за развој критичког мишљења, поседује елементе који омогућавају детету да прати сопствени 

напредак у савладавању садржаја и развоју знања и подстиче унутрашњу мотивацију за учење и 

садржаје за решавање проблемских ситуација, указује на везу садржаја са његовом применом и 

подстиче дете да користи научено у свакодневном животу… 
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Дидактичко – методички захтеви – поседује логичку структуру и континуитет у излагању 

садржајa, где сваки део садржаја има своје место и функцију, налози су логички повезани са садржајем, 

јасно су формулисани,  прецизни и реално изводљиви и имају различите функције… 

Језички захтеви – поштују језичке норме српског језика и језик је прилагођен узрасту деце 

Етички и васпитни захтеви – доприносе развоју система вредности који одговара циљевима 

образовања и васпитања, подржава толерантан и позитиван однос… 

Графичко – ликовни захтеви – илустрације (слике, схеме, графикони, табеле) су јасне, 

једнозначне, прегледне и јасно обележене… 

Техничку опремљеност – квалитетом папира, корица и повеза обезбеђује се лака и 

функционална употреба штампаног радно глиста. 

 

Члан 4. 

  

Избор радних листова врше васпитачи за своју групу и о томе обавештавају васпитно – 

образовно веће. 

Васпитачи и друга лица која врше избор радних листова, дужна су да потпишу изјаву да нису у 

сукобу интереса са издавачима и ауторима радних листова. 

 

Члан 5. 

 

 Против васпитача и других лица која врше избор радних листова покренуће се дисциплински 

поступак уколико се утврди да је у сукобу интереса, односно ако прими поклон од издавача, осим 

поклона из члана 2. став 2. овог правилника. 

 

Члан 6. 

 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Установе. 

 

 

 

 

Овај Правилник објављен је на огласној табли Установе дана 31.10.2019. године. 

 

 

 

                                                                                                        Предшколска установа „Лане“ Кучево 

                                                                                                                Председник Управног одбора 

                                                                                                                          Раденко Јовичић с.р. 

 

 

                                                                                        

 

 


