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Dokument Objavljen
Vrijedi od 

šk. g.
Ime predmeta i bilješke

Obvezna lektira 

(broj naslova)
Izabrati (broj naslova)

Nastavni plan i program za I, II, III i IV razred građanskih škola 

u Kraljevini Jugoslaviji. Beograd: Izdanje i štampa državne 

štamparije Kraljevine Jugoslavije.  

1936. 1936./37. za I., 

II. I III. Razred; 

od 1937./38. za 

IV razred "u 

svima 

građanskim 

školama"

Srpskohrvatski i slovenački jezik 

NPP proglašen 11. svibnja 1936. u Beogradu

("U školama u Dravskoj banovini, u sva četiri razreda, pored časova iz 

slovenačkog jezika, učiće se još po dva časa nedeljno srpskohrvatski jezik.")

Zanatsko-industrijski pravac, Trgovinski pravac, Poljoprivredni pravac

NB: Nema popisa lektire nego se preporučaju pisci po razredima 

(usporedivo s današnjim višim razredima osnovne škole): "Pored školske 

lektire, obratiti veliku pažnju na domaću (odabrane narodne pesme i priče, 

odabrana dela naših najistaknutijih književika, ali i stranih u dobrom 

prevodu)." Str. 35-36.

ne izdvaja se ne navodi se

Nastavni plan i program za osnovne škole u Narodnoj 

Republici Hrvatskoj za školsku godinu 1947./48. Zagreb: 

Ministarstvo prosvjete Narodne Republike Hrvatske

1947. 1947./48. Hrvatski ili srpski jezik (s lijepim pisanjem)

Obuhvaća prva četiri razreda.

NB: Nema popisa lektire, a ne predviđa se ni domaće čitanje.

Nastavni plan i program za gimnazije, klasične gimnazije i 

sedmogodišnje škole za školsku godinu 1947./48. I. Hrvatski 

ili srpski jezik. Zagreb: Ministarstvo prosvjete Narodne 

Republike Hrvatske. 

1947. 1947./48. Hrvatski ili srpski jezik

okriva 1.-8. razred gimnazija i  5.-7. razred sedmogodišnje škole.

Uvodi se domaća lektira od I. r. gimnazije i V. r. sedmog. škole, isti tekst, 

opisno. Str. 6 i d.

Nastavni plan i program za gimnazije (od I. do VIII. razreda). 

Zagreb: Ministarstvo prosvjete Narodne Republike Hrvatske. 

1948. 1948./49. Hrvatski ili srpski jezik.

Od početka šk. godine provodi se (u svim razredima u kojima se to bez 

poteškoća može izvršiti, u ostalim razredima: tijekom 1948./49. i 1949./50. 

Domaća lektira

ne izdvaja se 8 godišnje (1 mjesečno). Izbor iz onih djela koja su popisana u programu za 

svaki razred posebno.

Nacrt nastavnog plana i programa za škole osmogodišnjeg 

obaveznog školovanja. Prosvjetni vjesnik 3 (3): 26-52. 

1950. a Nacrt za javnu 

raspravu

Hrvatski ili srpski jezik.

Javna rasprava otvorena do 30. travnja 1950.

Domaća lektira

- za osnovnu školu sa šest razreda: kao i za osmogodišnju do 6. r.

- za osnovnu školu s pet razreda( i produćnim tečajem)

- za četverogodišnju osnovnu školu: 

  - produžni tečaj 1:  kao u 5. r. oš s pet razreda

  - produžni tečaj 2: kao u 6. r. osmogodišnje škole

ne izdvaja se Samostalno čitanje (ne navodi se broj): 

1. r. - dječje knjige prikladno za tu dob

2. r. - umjetničkih priča, dječjih knjiga itd.

3. r. - knjiga, dječjih listova i novina

4. r. - prešutno: kao 3.r.

Nastavni plan i program za osmogodišnje škole i niže razrede 

gimnazije, osnovne škole i produžne tečajeve . 1950. Zagreb.

1950. b 1950./51. Hrvatski ili srpski jezik

- za osmogodišnje i osnovne škole i niže razrede gimnazije: 

    - za 1.-4. r. nema preporučene lektire

    - 5.- 8. r. (= 1.-4. r. gimnazije): Domaća lektira navodi se samo za 5. razred 

(str. 16) i za produžne tečajeve.

- za "osnovnu školu sa pet ili šest razreda": 5. r. "Domaća lektira kao u V. 

razredu osmogodišnje škole" (78).

- za produžne tečajeve: 1. tečaj i 2. tečaj (96).

ne izdvaja se Samostalno čitanje (ne navodi se broj): 

1. r. - dječje knjige prikladno za tu dob

2. r. - umjetničkih priča, dječjih knjiga itd.

3. r. - knjiga, dječjih listova i novina

4. r. - prešutno: kao 3.r

5. r. - navodi se popis domaće lektire (v. popis naslova)
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Dokument Objavljen
Vrijedi od 

šk. g.
Ime predmeta i bilješke

Obvezna lektira 

(broj naslova)
Izabrati (broj naslova)

Nastavni plan i program za osmogodišnje škole i niže razrede 

gimnazija . 1951. Zagreb: Školska knjiga.

1951. a Sukcesivno od 

1951./52. 

U š.g. 1953./54. 

dovršen prijelaz 

na novi NPP: 1.r. 

gimnazije 

postaje 8. r. OŠ

Hrvatski ili srpski jezik

Uključuje popise za 5. r. osmogodišnje škole i 1. r gimnazije, za 6.r. 

osmogodišnje škole i 2. r gimnazije, za 7. r. osmogodišnje škole i 3. r 

gimnazije: "Obavezno domaće štivo", a za 8.r. osmogodišnje škole i 4. r 

gimnazije "Obvezno domaće štivo".

ne izdvaja se Samostalno čitanje (ne navodi se broj): 

1. r. - dječje knjige prikladno za tu dob

2. r. - umjetničkih priča, dječjih knjiga itd.

3. r. - knjiga, dječjih listova i novina

4. r. - prešutno: kao 3.r.

Za sljedeće razrede navodi se (v. popis naslova)

5. r. - 8 djela "pisane književnosti" s popisa.

6. r. - 9 djela "pisane književnosti" s popisa

7. r. - 10 djela "pisane književnosti" s popisa

 8. r. - 10 djela "pisane književnosti" s popisa

Nastavni plan i program za V. i VI. Razred šesterorazredne 

osnovne škole. Prosvjetni vjesnik 4 (5, 21. lipnja 1951.): 41-

47. 

1951. b 1951./52. Hrvatski ili srpski jezik

NB: Samo 5. i 6. r; lektira se zove "domaće čitanje". Stavlja izvan snage NPP 

za osnovnu školu s pet i šest razreda broj 11402-I-1-1950.

ne izdvaja se 5 u 5. r.

5 u 6. r.

Nacrt nastavnog plana i programa za narodne 

četverogodišnje škole, šestogodišnje škole i niže razrede 

osmogodišnje škole. Prosvjetni vjesnik 5 (7): 65-83. 27. 

prosinca 1952.

1952. Nacrt za javnu 

raspravu, za  

novi NPP za 

1953./54.  

Hrvatski ili srpski jezik

NB: obuhvaća šest razreda

Javna rasprava otvorena do 15. ožujka 1953.

ne izdvaja se Samostalno čitanje (ne navodi se broj): 

1. r. - ne spominje se

2. r. - umjetničkih priča, dječjih knjiga i sl.

3. r. - knjiga i dječjih listova 

4. r. - prešutno: knjige, dječji listovi i novine

Nacrt nastavnog plana i programa za četverogodišnje i 

šestogodišnje škole i niže razrede osmogodišnje škole. 

Prosvjetni vjesnik 6 (12): 101-123. 6. studenoga 1953.

1953. Nacrt za javnu 

raspravu za novi 

NPP za 

1954./55.

Hrvatski ili srpski jezik

Javna rasprava otvorena do 15. ožujka 1954. "da bi se provela konačna 

redakcija nastavnog plana i programa"

domaća lektira 103- 

ne izdvaja se Samostalno čitanje (ne navodi se broj): 

1. r. - ne spominje se

2. r. - ne spominje se

3. r. - u II.[sic!] […] dječjih listova, knjiga i odlomaka iz dječje književnosti i 

novina 

4. r. - prešutno (vježbe čitanja kao u III. r.)

Ostali razredi (v. popis naslova) - ne navodi se broj.

5 u 6. r. (v. popis naslova)

Nastavni plan i program za narodne četverogodišnje i 

šestogodišnje škole i niže razrede osmogodišnjih škola . 1954. 

Zagreb: Školska knjiga.

1954. a 1954./55. Hrvatski ili srpski jezik 1 u 8. r. 10 u 7. r. (1 mjesečno)

10 u 8. r. (1 mjesečno)

Privremeni nastavni plan i program za VII. I VIII. razred 

narodne osmogodišnje škole, Prosvjetni vjesnik 7 (7,  15. 

srpnja 1954.): 54-66.

1954. b 1954./55. Hrvatski ili srpski jezik

Pretvaranje šestogodišnjih u osmogodišnje škole: program za 7. i 8. r.

NB: spominju se nastavni programi iz 1951. i 1952. (str. 54)

ne izdvaja se (10 u 7. r.) 1 mjesečno 

(10 u 8. r.) 1 mjesečno

Nastavni plan i program za narodne šestogodišnje škole i 

Privremeni nastavni plan i program za VII. I VIII. razred 

narodne osnovne osmogodišnje škole . Zagreb: Školska knjiga.

1955. 1954./55. Hrvatski ili srpski jezik

NB: isto kao u 1954. a i 1954. b

ne izdvaja se ne navodi se

Nastavni plan i program za osnovne škole. Materinji jezik. U: 

Osnovna škola: programatska struktura , 18-35. Zagreb: 

Zavod za unapređenje nastave i općeg obrazovanja NR 

Hrvatske, Školska knjiga.

1958. 1958./59. Materinji jezik.

NB: nema popisa lektire.

. .
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Dokument Objavljen
Vrijedi od 

šk. g.
Ime predmeta i bilješke

Obvezna lektira 

(broj naslova)
Izabrati (broj naslova)

Nastavni plan i program za osnovnu školu. Prosvjetni vjesnik 

13 (5, 16. travnja 1960.): 65-71.

1960. a 1960./61. Materinski jezik 

NB: NPP je donesen 28.12.1959. 

Popis učeničke lektire je na str. 71, po izboru nastavnika. Preporujuju se i 

izdanja Školske knjige u nizu Dobra knjiga, za razrede 5.-8.,  o načinu izbora 

tekstova i tematike tijekom osmogodišnjega školovanja v. str. 69 za 1.-3. r., 

a lektira se navodi zbirno za 1.-4. r.

ne izdvaja se ne navodi se

Osnovna škola. Odgojno obrazovna struktura. Zagreb: Školska 

knjiga. Redakciju izvršili Ivan Leko i Danica Nola

1960. b Nije naznačeno Materinski jezik

NB: "Ovu je odgojno-obrazovnu strukturu osnovne škole (Nastavni plan i 

program) donio savjet za prosvjetu NR Hrvatske na svojoj sjednici od 28. 

prosinca pod brojem 4839/I-1959."

Popis učeničke lektire (Po izboru nastavnika), str. 42-44.

Lektira je podijeljena u tri skupine: za 1. -4. razred, 5. i 6. r, te 7. i 8. razred.

ne izdvaja se ne navodi se

Pomoćna literatura za učenike osnovne škole. Prosvjetni 

vjesnik 17 (5, 17. kolovoza 1964.): 46-47. 

1964. 1964./65. Hrvatskosrpski jezik

NB:  V. „pomoćna lektira za sve predmete u IV-VIII razreda“, str. 46-47. 

Donosi se preporučena pomoćna literatura za sve predmete, pa tako i za 

književnu lektiru, tj. "Lektira za hrvatskosrpski jezik" i to niz Dobra knjiga 

(naklada Školske knjige, ali se nakladnik ne spominje); za 5. r. ima 11 

naslova, iako je deklarirano 10. 

ne izdvaja se ne navodi se

Nastavni program za osnovnu školu. Hrvatskosrpski jezik: I-

VIII razred. U: Osnovna škola: programatska struktura , 3. 

neizmijenjeno izdanje, 36-50. Zagreb: Zavod za unapređenje 

školstva Socijalističke Republike Hrvatske, Školska knjiga.

1965 1965./66. Hrvatskosrpski jezik

NB: nema popisa lektire.

. .

Popis lektire za učenike osnovne škole. Školska knjižnica u 

osnovnoj školi. Sv. 2. 1968. Zagreb: Zavod za unapređivanje 

osnovnog obrazovanja SR Hrvatske. Priredile: Neda Bendelja, 

Branka Furlan i Silva Pejnović.

1968. 1968./69. Predmet se ne imenuje nigdje, osim u nazivu kompleta Dobra knjiga 

Školske knjige - hrvatskosrpski jezik.

10 u 1. r., 6 u 2. r.,

14 u 3. r., 14 u 4. r.,

20 u 5. r., 19 u 6. r.,

22 u 7. r., 23 u 8. r

ne navodi se

Opći i nastavni plan i program osnovne škole. 1972. 

Prosvjetni vjesnik  25 (2-3): 21-32.

1972. Hrvatski ili srpski jezik

NB: Nema popisa lektire.

. .

Opći i nastavni plan osnovne škole. 1972. U: Naša osnovna 

škola: odgojno-obrazovna struktura ,  17-22. Zagreb: Zavod za 

unapređivanje osnovnog obrazovanja, Školska knjiga.

1972. 1972./73. Hrvatski ili srpski jezik ne izdvaja se ne navodi se

Nastavni program. Hrvatski ili srpski jezik. 1972. U: Naša 

osnovna  škola: odgojno-obrazovna struktura , 25-71. Zagreb: 

Zavod za unapređivanje osnovnog obrazovanja, Školska 

knjiga. 

1972. 1972./73. Hrvatski ili srpski jezik 9 u 5. r.

7 u 6. r. 

16 u 7. r.

14 u 8. r.

ne navodi se

Plan i programi odgoja i osnovnog obrazovanja – Jezično-

umjetničko područje : I. - IV. razred osnovne škole. 1984. 

Vjesnik Republičkog komiteta za prosvjetu, kulturu, fizičku i 

tehničku kulturu SR Hrvatske 4 (3, 21. veljače 1984.): 27-46.   

1984. 1984./85. Hrvatski ili srpski jezik, književnost, scenska i filmska umjetnost

NB: Dokument se negdje citira s 1983. godinom, a drugdje s 1984. 

godinom. 

ne izdvaja se ne navodi se

Plan i programi odgoja i osnovnog obrazovanja – Jezično-

umjetničko područje: V. - VIII. razred osnovne škole. 1984. 

Vjesnik Republičkog komiteta za prosvjetu kulturu  fizičku i 

tehničku kulturu SR Hrvatske  4  (7, 20. ožujka 1984.): 70-97.

1984. 1984./85. Hrvatski ili srpski jezik, književnost, scenska i filmska umjetnost ne izdvaja se ne navodi se
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Dokument Objavljen
Vrijedi od 

šk. g.
Ime predmeta i bilješke

Obvezna lektira 

(broj naslova)
Izabrati (broj naslova)

Plan i program odgoja i osnovnog obrazovanja . 1989. Zagreb: 

Prosvjetni savez Hrvatske, Savez SIZ-ova odgoja i osnovnog 

obrazovanja SR Hrvatske, Zavod za prosvjetno-pedagošku 

službu SR Hrvatske, NIRO „Školske novine“.

1989. 1989./90. Hrvatski ili srpski jezik ne izdvaja se ne navodi se

Nastavni plan i program za osnovne škole u Republici 

Hrvatskoj (Izmjene i dopune) . 1991. Zagreb: Zavod za školstvo 

Ministarstva prosvjete i kulture Republike Hrvatske. Lipanj 

1991.

1991. 1991./92. Hrvatski jezik ne izdvaja se 6 u 1. r., 6 u 2. r.,

8 u 3. r., 8 u 4. r.,

10 u 5. r., 10 u 6. r.,

10 u 7. r., 10 u 8. r

Okvirni nastavni plan i program za osnovnu školu . 1993. 

Zagreb: Ministarstvo kulture i prosvjete. Zavod za školstvo. 

Travanj 1993.

1993. 1993./94. Hrvatski jezik 1 u 1. r., 1 u 2. r.,

2 u 3. r., 2 u 4. r.,

5 u 5. r., 5 u 6. r.,

5 u 7. r., 5 u 8. r

5 u 1. r., 5 u 2. r.,

7 u 3. r., 7 u 4. r.,

8-10 u 5. r., 8-10 u 6. r.,

8-10 u 7. r., 8-10 u 8. r
Okvirni nastavni plan i program za osnovne škole u Republici 

Hrvatskoj (izmjene i dopune). 1995. Glasnik Ministarstva 

prosvjete i športa Republike Hrvatske . Posebno izdanje broj 1. 

Zagreb: Školske novine  (1. kolovoza 1995.).

1995. 1995./96. Hrvatski jezik 1 u 2. r.

2 u 3. r.

2 u 4. r.

5 u 1. r., 5 u 2. r.,

7 u 3. r., 7 u 4. r.,

9 u 5. r., 9 u 6. r.,

9 u 7. r., 9 u 8. r

Nastavni plan i program za V. razred osnovne škole. 1996. 

Glasnik Ministarstva prosvjete i športa . 2 (2, 5. ožujka 1996.): 

3-7.

1996. 1996./97. Hrvatski jezik ne izdvaja se ne navodi se

Nastavni plan i program za VI. razred osnovne škole. Glasnik 

Ministarstva prosvjete i športa. 2 (10, 8. listopada 1996.): 31-

34.

1996. 1997./98. Hrvatski jezik ne izdvaja se ne navodi se

Odluka o didaktičkim odrednicama za lektirnu knjigu i o 

popisu lektire za osnovnu i srednje škole na školsku godinu 

1997./98. Vjesnik Ministarstva prosvjete i športa , god. 1, br. 

3, str. 6-13.

1997. 1997./98. Hrvatski jezik ne izdvaja se ne navodi se

Nastavni plan i program za VII r. 1997. Vjesnik Ministarstva 

prosvjete i športa , 1 (1,  31.10.1997.).

1997. 1998./99. Dokument ne sadrži nastavni program za predmet Hrvatski jezik. . .

Odluka o didaktičkim odrednicama za lektirnu knjigu i o 

popisu lektire za osnovnu i srednje škole za šk. g. 1998./99. 

Vjesnik Ministarstva prosvjete i športa  2 (2, 24. veljače 

1998.): 18-21.

1998. 1998./99. Hrvatski jezik ne izdvaja se ne navodi se

Nastavni program za VII. I VIII. razred osnovne škole u školskoj 

godini 1999./2000. Prosvjetni vjesnik 1 (1, 12. veljače 1999.): 

2-9.

1999. 1999./2000. Hrvatski jezik 1 u 1. r.

1 u 2. r.

2 u 3. r.

2 u 4. r.

5 u 1. r., 5 u 2. r.,

7 u 3. r., 7 u 4. r.,

9 u 5. r., 9 u 6. r.,

9 u 7. r., 9 u 8. r

Nastavni plan i program za osnovnu školu. 1999. Prosvjetni 

vjesnik . Posebno izdanje  br. 2. Zagreb, lipanj 1999.

1999. 1999./2000. Hrvatski jezik

NB: sve jednako kao u prethodnom dokumentu, osim što je u 7. r dodan 

jedan naslov: D. Horvatić: Kraljica Katarina Kosača

2 u 1. r.

1 u 2. r.

2 u 3. r.

2 u 4. r.

6 u 1. r., 5 u 2. r.,

7 u 3. r., 7 u 4. r.,

9 u 5. r., 9 u 6. r.,

9 u 7. r., 9 u 8. r

Odluka o popisu lektire za osnovnu školu i srednje škole. 

Prosvjetni vjesnik 3 (5, 22. svibnja 2001): 10-13.

2001. 2001./2002. Hrvatski jezik ne izdvaja se ne navodi se
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Dokument Objavljen
Vrijedi od 

šk. g.
Ime predmeta i bilješke

Obvezna lektira 

(broj naslova)
Izabrati (broj naslova)

Kurikularni pristup promjenama u osnovnom školstvu: 

Razrada okvirnog nastavnog plana i programa u funkciji 

rasterećenja učenika: razredna nastava . 2002.  Zagreb: 

Ministarstvo prosvjete i športa Republike Hrvatske.

2002. 2002./2003. Hrvatski jezik

NB: Dokument je razrada NPP iz 1999. ili Odluke iz 2001. 

1 u 1. r., 1 u 2. r.,

2 u 3. r., 2 u 4. r.,

9 u 5. r., 9 u 6. r.,

9 u 7. r., 9 u 8. r

+ 5 u 1. r., 5 u 2. r.,

5 u 3. r., 5 u 4. r.,

+ 1 od 11 u 5. r., + 1 od 12 u 6. r.,

+ 1 od 14 u 7. r., + 1 od 20 u 8. r

Kurikularni pristup promjenama u osnovnom školstvu: 

Razrada okvirnog nastavnog plana i programa u funkciji 

rasterećenja učenika: društveno-humanističko područje . 

2002.  Zagreb: Ministarstvo prosvjete i športa Republike 

Hrvatske.

2002. 2002./2003. Hrvatski jezik

NB: Dokument je razrada NPP iz 1999. ili Odluke iz 2001. 

Navode se IZMJENE u odnosu na prethodne popise lektire.

1 u 1. r., 1 u 2. r.,

2 u 3. r., 2 u 4. r.,

9 u 5. r., 9 u 6. r.,

9 u 7. r., 9 u 8. r

+ 5 u 1. r., 5 u 2. r.,

5 u 3. r., 5 u 4. r.,

+ 1 od 11 u 5. r., + 1 od 12 u 6. r.,

+ 1 od 14 u 7. r., + 1 od 20 u 8. r

HNOS: 

Hrvatski nacionalni obrazovni standard (2005). Predmet: 

Hrvatski jezik. Zagreb: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i 

športa.

2005.  Hrvatski jezik

NB: Nema popis lektire

. .

Eksperimentalni nastavni plan i program za osnovnu školu 

2005./2006.  Zagreb: 2006.

2006. a 2005./2006. Hrvatski jezik 1 u 1. r., 1 u 2. r.,

2 u 3. r., 2 u 4. r.,

3 u 5. r., 3 u 6. r.,

3 u 7. r., 3 u 8. r

4 u 1. r., 5 u 2. r.,

7 u 3. r., 7 u 4. r.,

9 u 5. r., 9 u 6. r.,

9 u 7. r., 9 u 8. r

Nastavni plan i program za osnovnu školu . 2006. Zagreb: 

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.

2006. b 2006./2007. Hrvatski jezik

NB: male razlike u odnosu na prethodni dokument:

dodaju se igrokazi: Čečuk, Čunčić-Bandov, Horvat-Vukelja, Kolarić-Kišur; 

uklanja se izbor iz zavičajne književnosti 

1 u 1. r., 1 u 2. r.,

2 u 3. r., 2 u 4. r.,

3 u 5. r., 3 u 6. r.,

3 u 7. r., 3 u 8. r

4 u 1. r., 5 u 2. r.,

7 u 3. r., 7 u 4. r.,

9 u 5. r., 9 u 6. r.,

9 u 7. r., 9 u 8. r

NOK: Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i 

obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje. 

(2011) Zagreb: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.

2011. Hrvatski jezik

NB: Nema popis lektire

. .

Lektira u hrvatskoj osnovnoj školi: popis naslova 

Dodatak: Pregledani obrazovni  dokumenti 

Sastavile: Smiljana Narančić Kovač i Ivana Milković.

Objavljeno: 2018. godine na mrežnim stranicama projekta BIBRICH  <bibrich.ufzg.hr>.

Ovaj je rad financirala Hrvatska zaklada za znanost projektom BIBRICH (UIP-2014-09-9823).
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