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Kronološki popis obrazovnih dokumenata pregledanih u svrhu sastavljanja 

povijesnoga popisa za lektiru preporučenih naslova u hrvatskoj osnovnoj školi1 

 

Sastavila: Ivana Milković 

 

1936. Nastavni plan i program za I, II, III i IV razred građanskih škola u Kraljevini Jugoslaviji. 

Beograd: Izdanje i štampa državne štamparije Kraljevine Jugoslavije.  

1947. Nastavni plan i program za osnovne škole u Narodnoj Republici Hrvatskoj za školsku 

godinu 1947./48. Zagreb: Ministarstvo prosvjete Narodne Republike Hrvatske.  

1947. 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.  

1948. Nastavni plan i program za gimnazije (od I. do VIII. razreda). Zagreb: Ministarstvo 

prosvjete Narodne Republike Hrvatske.  

1950. Nacrt nastavnog plana i programa za škole osmogodišnjeg obaveznog školovanja. 

Prosvjetni vjesnik 3 (3): 26–52.  

1950. Nastavni plan i program za osmogodišnje škole i niže razrede gimnazije, osnovne škole i 

produžne tečajeve. Zagreb. 

1951. Nastavni plan i program za osmogodišnje škole i niže razrede gimnazije. Zagreb: Školska 

knjiga. 

1951. Nastavni plan i program za V. i VI. razred šesterorazredne osnovne škole. Prosvjetni 

vjesnik 4 (5): 41–47. 

1951. Zakon o narodnim školama. Prosvjetni vjesnik 4 (8): 85–91.  

1952. Nacrt nastavnog plana i programa za narodne četverogodišnje škole, šestogodišnje škole i 

niže razrede osmogodišnje škole. Prosvjetni vjesnik 5 (7): 65–83.  

1953. Nacrt nastavnog plana i programa za četverogodišnje i šestogodišnje škole i niže razrede 

osmogodišnje škole. Prosvjetni vjesnik 6 (12): 101–123.  

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

 Popis je objavljen 2018. g. na mrežnim stranicama projekta BIBRICH UIP-2014-09-9823 <bibrich.ufzg.hr>. 
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1954. Odluka o pretvaranju šestogodišnjih škola u narodne osnovne osmogodišnje škole. 

Prosvjetni vjesnik 7 (7): 53–54.  

1954. Nastavni plan i program za narodne četverogodišnje i šestogodišnje škole i niže razrede 

osmogodišnjih škola. Zagreb: Školska knjiga. 

1954. Privremeni nastavni plan i program za VII. I VIII. razred narodne osmogodišnje škole. 

Prosvjetni vjesnik 7 (7): 54–66. 

1955. Odluka o načinu i uvjetima za osnivanje novih narodnih osmogodišnjih škola i gimnazija i 

otvaranje viših razreda u postojećim nižim gimnazijama. Prosvjetni vjesnik 8 (7): 57–58.  

1955. Nastavni plan i program za narodne šestogodišnje škole i Privremeni nastavni plan i 

program za VII. I VIII. razr. narodne osnovne  osmogodišnje škole. Zagreb: Školska 

knjiga. 

1958. 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. 

1959. Odluka o nastavnom planu i programu za zadružne ekonomsko-poljoprivredne škole. 

Prosvjetni vjesnik 12 (3): 17–28.  

1959. Zakon o osnovnoj školi. Prosvjetni vjesnik 12 (8): 77–87.  

1960. Nastavni plan i program za osnovnu školu. Prosvjetni vjesnik 13 (5): 65−71. 

1960. Osnovna škola. Odgojno obrazovna struktura. Zagreb: Školska knjiga.  

1964. Pomoćna literatura za učenike osnovne škole. Prosvjetni vjesnik 17 (5): 46–47. 

1965. 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. 

1968. Popis lektire za učenike osnovne škole. Školska knjižnica u osnovnoj školi. Sv. II. Priredile 

Neda Bendelja, Branka Furlan i Silva Pejnović. Zagreb: Zavod za unapređivanje 

osnovnog obrazovanja SR Hrvatske.  

1972. Opći i nastavni plan i program osnovne škole. Prosvjetni vjesnik, 25 (2–3): 21–32. 

1972. Opći i nastavni plan osnovne škole. U: Naša osnovna škola: odgojno-obrazovna struktura, 

17–22. Zagreb: Zavod za unapređivanje osnovnog obrazovanja, Školska knjiga.  

1972. Nastavni program. Hrvatski ili srpski jezik. U: Naša osnovna škola: odgojno-obrazovna 

struktura, 25–71. Zagreb: Zavod za unapređivanje osnovnog obrazovanja, Školska knjiga.  
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1984. Plan i programi odgoja i osnovnog obrazovanja – Jezično-umjetničko područje: I. - IV. 

razred osnovne škole. Vjesnik Republičkog komiteta za prosvjetu, kulturu, fizičku i 

tehničku kulturu SR Hrvatske 4 (3): 27–46. 

1984. Plan i programi odgoja i osnovnog obrazovanja – Jezično-umjetničko područje: V. - VIII. 

Razred osnovne škole. Vjesnik Republičkog komiteta za prosvjetukulturu fizičku i 

tehničku kulturu SR Hrvatske 4 (7): 70–97. 

1989. Plan i program odgoja i osnovnog obrazovanja. Zagreb: Prosvjetni savez Hrvatske, Savez 

SIZ-ova odgoja i osnovnog obrazovanja SR Hrvatske, Zavod za prosvjetno-pedagošku 

službu SR Hrvatske, NIRO „Školske novine“. 

1991. Nastavni plan i program za osnovne škole u Republici Hrvatskoj (Izmjene i dopune). 

Zagreb: Zavod za školstvo Ministarstva prosvjete i kulture Republike Hrvatske.  

1993. Okvirni nastavni plan i program za osnovnu školu. Zagreb: Ministarstvo kulture i 

prosvjete i Zavod za školstvo. 

1995. Okvirni nastavni plan i program za osnovne škole u Republici Hrvatskoj (izmjene i 

dopune). Glasnik Ministarstva prosvjete i športa Republike Hrvatske. Posebno izdanje, 

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

1996. Nastavni plan i program za V. razred osnovne škole. Glasnik Ministarstva prosvjete i 

športa 2 (2): 3–7. 

1996. Nastavni plan i program za VI. razred osnovne škole. Glasnik Ministarstva prosvjete i 

športa 2 (10): 31–34. 

1997. Nastavni plan i program za VII r. Vjesnik Ministarstva prosvjete i športa 1 (1/31.10.1997.).  

1997. 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 1 (3): 

6–13.  

1998. 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): 18–21. 

1999. Nastavni program za VII. i VIII. razred osnovne škole u školskoj godini 1999./2000. 

Prosvjetni vjesnik 1 (1): 2–9. 

1999. Nastavni plan i program za osnovnu školu. Prosvjetni vjesnik, Posebno izdanje, broj 2. 

Zagreb, lipanj 1999. 

2001. Odluka o popisu lektire za osnovnu školu i srednje škole. Prosvjetni vjesnik 3 (5): 10–13. 
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2002. Kurikularni pristup promjenama u osnovnom školstvu: Razrada okvirnog nastavnog plana 

i programa u funkciji rasterećenja učenika: razredna nastava. Zagreb: Ministarstvo 

prosvjete i športa Republike Hrvatske. 

2002. Kurikularni pristup promjenama u osnovnom školstvu: Razrada okvirnog nastavnog plana 

i programa u funkciji rasterećenja učenika: društveno-humanističko područje. Zagreb: 

Ministarstvo prosvjete i športa Republike Hrvatske. 

2005. Hrvatski nacionalni obrazovni standard (HNOS). Predmet: Hrvatski jezik. Zagreb: 

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. 

2006. Eksperimentalni nastavni plan i program za osnovnu školu 2005./2006. Zagreb. 

2006. Nastavni plan i program za osnovnu školu. Zagreb: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i 

športa. 

2011. Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i 

srednjoškolsko obrazovanje (NOK). Zagreb: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. 

 


