
 

      На основу члана 34. став 8. Закона о уџбеницима („Службени 

гласник РС”, број 27/18), и Каталога уџбеника за први и пети разред 

који је донео министар просвете   

         Наставничко веће на седници одржаној 25.03.2019. године је 

донело  

                                                  Одлуку  

о усвајању листе уџбеника који ће се користити у наредне четири 

школске године у првом и петом разреду 

Први разред 

СРПСКИ ЈЕЗИК    
Назив издавача Наслов уџбеника и 

писмо 
Име/имена аутора Број и датум 

решења                
         министра 

 
 
„НОВИ ЛОГОС” 

Буквар за први разред 

основне школе; 

ћирилица 

Душка Милић, 
Татјана Митић 

 
 
 
650-02-00177/2018-07 
од 27.4.2018. 

Наставни листови уз 

Буквар за први разред 

основне школе; 

ћирилица 

Душка Милић, 
Татјана Митић 

Читанка за први разред 

основне школе; 

ћирилица 

Наташа Станковић Шошо, 
Маја Костић 

 
МАТЕМАТИКА 

   

Назив издавача Наслов уџбеника и 
писмо 

Име/имена аутора Број и датум 
решења                
         министра 

„НОВИ ЛОГОС” Математика  1, уџбеник 

из четири дела за први 

разред основне школе; 

ћирилица 

Ива Иванчевић Илић, 
Сенка Тахировић 

650-02-00101/2018-07 од 

27.4.2018. 



 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Назив издавача Наслов уџбеника и 
писмо 

Име/имена аутора Број и датум 
решења                
         министра 

„THE ENGLISH BOOK” HAPPY HOUSE, енглески 

језик  за први разред 

основне школе; 
уџбеник са електронским 

додатком 

Стела Мејдмент, 
Лорена Робертс 

650-02-00044/2018-07 од 

27.4.2018. 

СВЕТ ОКО НАС    
Назив издавача Наслов уџбеника и 

писмо 
Име/имена аутора Број и датум 

решења                
         министра 

„НОВИ ЛОГОС” СВЕТ ОКО НАС 1 за први 

разред основне школе, 

уџбенички комплет 

(уџбеник и радна свеска); 
ћирилица 

Љиља Стокановић, 
Гордана Лукић, 

Гордана Субаков Симић 

650-02-00172/2018-07 од 

27.4.2018. 

 
МУЗИЧКА КУЛТУРА 
Назив издавача Наслов уџбеника и 

писмо 
Име/имена аутора Број и датум 

решења                
         министра 

„НОВИ ЛОГОС” Музичка култура 1, 
уџбеник  за први разред 

основне школе; 

ћирилица 

Драгана Михајловић 

Бокан, 
Марина Ињац 

650-02-00169/2018-07 од 

25.4.2018. 

 
ЛИКОВНА КУЛТУРА 
Назив издавача Наслов уџбеника и 

писмо 
Име/имена аутора Број и датум 

решења                
         министра 

„НОВИ ЛОГОС” Ликовна култура 1, 
уџбеник за први разред 

основне школе; 
ћирилица 

Милутин Мићић, 
Гордана Мићић 

650-02-00039/2018-07 од 

16.4.2018 

 

 



 

Пети разред 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 
Назив издавача Наслов уџбеника и 

писмо 
Име/имена аутора Број и датум 

решења                
         министра 

„KLETT” Читанка „Расковник”  за 

пети разред основне 

школе; 
ћирилица 

 
 

Зона Мркаљ, 

Зорица Несторовић 

650-02-00127/2018-07 од 

27.4.2018. 

 Граматика за пети 

разред основне школе; 
ћирилица 

 
 

Весна Ломпар 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Назив издавача Наслов уџбеника и 
писмо 

Име/имена аутора Број и датум 
решења                
         министра 

„THE ENGLISH BOOK” PROJECT 2, енглески језик 

за пети разред основне 

школе; уџбенички 

комплет (уџбеник, радна 

свеска,  аудио ЦД , аудио  

материјал – Class CD) 

Том Хачинсон, 
Род Фрикер 

650-02-00045/2018-07 од 

27.4.2018. 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

Назив издавача Наслов уџбеника и 
писмо 

Име/имена аутора Број и датум 
решења                
         министра 

„DATA STATUS” PRIMA PLUS A1.1, 

немачки језик за пети 

разред основне школе, 

прва година учења; 

уџбенички комплет 

(уџбеник, радна свеска, 

аудио ЦД) 

Фредерика Јин, 
Луц Рохрман, 

Милена Збранкова 

650-02-00054/2018-07 од 

20.4.2018. 

 

 
 
ИСТОРИЈА 



Назив издавача Наслов уџбеника и 
писмо 

Име/имена аутора Број и датум 
решења                
         министра 

„KLETT” Историја 5 – уџбеник са 

одабраним историјским 

изворима за пети разред 

основне школе; 

ћирилица 

Емина Живковић, 
Љиљана Недовић 

650-02-00121/2018-07 од 

27.4.2018 

ГЕОГРАФИЈА 
Назив издавача Наслов уџбеника и 

писмо 
Име/имена аутора Број и датум 

решења                
         министра 

„KLETT” Географија 5,  

уџбеник за пети разред 

основне школе; 

ћирилица 

Винко Ковачевић, 
мр Сања Топаловић 

650-02-00058/2018-07 од 

27.4.2018. 

БИОЛОГИЈА    

Назив издавача Наслов уџбеника и 
писмо 

Име/имена аутора Број и датум 
решења                
         министра 

„KLETT” Биологија 5, уџбеник за 

пети разред основне 

школе; 

ћирилица 

Горан Милићев, 
Ена Хорват 

650-02-00168/2018-07 од 

27.4.2018. 

МАТЕМАТИКА 

Назив издавача Наслов уџбеника и 
писмо 

Име/имена аутора Број и датум 
решења                
         министра 

 

 

 

„KLETT”  

Математика, уџбеник 

за пети разред основне 

школе; 

ћирилица 

Небојша Икодиновић, 

Слађана Димитријевић 

 

 

 

650-02-00170/2018-07 од 

27.4.2018 Математика, збирка 

задатака за пети 

разред основне школе; 

ћирилица 

Бранислав Поповић, 

Марија Станић, 

Ненад Вуловић, 

Сања Милојевић 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Назив издавача Наслов уџбеника и 
писмо 

Име/имена аутора Број и датум 
решења                



         министра 
„BIGZ školstvo” Музичка култура 5 за 

пети разред основне 

школе; 
ћирилица 

Маја Обрадовић 650-02-00155/2018-07 од 

27.4.2018. 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Назив издавача Наслов уџбеника и 
писмо 

Име/имена аутора Број и датум 
решења                
         министра 

„KLETT” Ликовна култура 5, 

уџбеник за пети разред 

основне школе; 

ћирилица 

Сања Филиповић 650-02-00098/2018-07 од 

24.4.2018. 

 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

Назив издавача Наслов уџбеника и 
писмо 

Име/имена аутора Број и датум 
решења                
         министра 

„KLETT” Техника и технологија за 

пети разред основне 

школе, уџбенички комплет 

(уџбеник, материјал за 

конструкторско 

моделовање, електронски 

додатак); 

ћирилица 

Ненад Стаменовић, 
Алекса Вучићевић 

650-02-00060/2018-07 од 

24.4.2018.  

 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

Назив издавача Наслов уџбеника и 
писмо 

Име/имена аутора Број и датум 
решења                
         министра 

„ KLETT” Информатика и 

рачунарство, уџбеник за 

пети разред основне 

школе; 
ћирилица 

Светлана Мандић 650-02-00037/2018-07 од 

25.4.2018. 

 

 

 


