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Дел.број: 308 

Датум: 05.06.2019. године 

 

 

На основу члана 34. става 2. Закона о уџбеницима („Службени гласник РС”, број 27/18)   

Наставничко веће ОШ „Карађорђе“ из Остружнице на својој седници одржаној  дана 05.06.2019. 

године, донело је следећу одлуку 

 

 

ОДЛУКА О ИЗБОРУ УЏБЕНИКА ЗА ДРУГИ И ШЕСТИ РАЗРЕД   

ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ 

 

 

I Наставничко веће Основне школе „Карађорђе“ је на образложен предлог стручних већа за области 

предмета, односно стручног већа за разредну наставу,  на својој седници одржаној 05.06.2019. 

године донело Одлуку о избору уџбеника за други  и шести разред за школску 2019/20. годину. 

 

II Саставни део ове одлуке је табела по предметима и разредима из које се види ко је издавач,  назив 

уџбеника,  аутор и  број под којим је одобрен. 

 

Образложење 

 

 Наставничко веће је упознато да је Министарство просвете, науке и технолошког развоја на 

званичном сајту објавило Каталог одобрених уџбеника за други и шести разред за школску 

2019/2020. годину.  

 

 Поред линка сви наставници који ће предавати у другом и шестом разреду имали су каталог 

одобрених уџбеника за други и шести разред и  у штампаном облику.  

 

Чланом 34. ставом 9. Закона о уџбеницима („Службени гласник РС”, број 27/18.)  прописано 

је:  „У свим одељењима истог разреда исте школе, за исти предмет, по правилу се користи исти 

уџбеник једног издавача.“  

 

Наставници су  у поступку избора узимали су у обзир квалитет, међусобно поређење 

понуђених уџбеника, обима и цене. Већина наставника је присуствовала презентацији датих 

уџбеника, тако да је имала увид у разлике због којих бира баш те уџбенике. 

 

 
          Директор школе 

 

        Емилија Рајић Матић 

  

 

 

 

 

 

 

 



СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ 

ДРУГИ РАЗРЕД 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра 

„НОВИ ЛОГОС” 

Уз речи растемо – 

Читанка за српски 

језик за други разред 

основне школе 

Наташа Станковић Шошо, 

Маја Костић 

650-02-00150/2019-07  

од 21.5.2019. 

Дар речи ‒ Граматика 

за српски језик за други 

разред основне школе 

 

Јелена Срдић 

 

Латиница ‒ Уџбеник 

за други разред основне 

школе 

Душка Милић, 

Татјана Митић 

Радна свеска уз 

уџбенички комплет 

српског језика и 

књижевности за други 

разред основне школе 

 

Јелена Срдић, 

Наташа Станковић Шошо 

МАТЕМАТИКА 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра 

„НОВИ ЛОГОС” 

Математика 2, 

уџбеникза други разред 

основне школе(из 

четири дела); 

Ћирилица 

 

Ива Иванчевић Илић, 

Сенка Тахировић 

650-02-00154/2019-07 

од 21.5.2019. 

СВЕТ ОКО НАС 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра 

„НОВИ ЛОГОС” 

Свет око нас 2, 

уџбеник за други 

разред основне школе; 

ћирилица 
ЉиљаСтокановић, 

Гордана Лукић, 

Гордана Субаков Симић 

 

650-02-00152/2019-07  

од 9.5.2019. 

 

Свет око нас 2, радна 

свеска за други разред 

основне школе; 

ћирилица; 

(уџбенички комплет) 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра 

„НОВИ ЛОГОС” 

Музичка култура 2, 

уџбеник за други 

разред основне школе; 

ћирилица 

Драгана Михајловић Бокан, 

Марина Ињац 

650-02-00151/2019-07  

од 14.5.2019. 



ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра 

„НОВИ ЛОГОС” 

Ликовна култура 

2,уџбеник за други 

разред основне школе; 

Ћирилица 

 

Милутин Мићић, 

Гордана  Мићић 

650-02-00134/2019-07 

од 27.3.2019. 

СТРАНИ ЈЕЗИК 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра 

„ DATA STATUS” 

Smart Junior 2,енглески 

језик за други разред 

основне школе; друга 

година учења 

H.Q. Mitchell, 

MarileniMalkogianni, 

650-02-00021/2019-07  

од 4.4.2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ 

ШЕСТИ РАЗРЕД 

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум 

решења министра 

„НОВИ ЛОГОС” 

Чаролија читања ‒

Читанка за српски језик и 

књижевност за шести 

разред основне школе 

Наташа Станковић 

Шошо, 

Бошко Сувајџић  

650-02-00100/2019-

07 

од 21.5.2019. 
Језичко благо – Граматика 

српског језика за шести 

разред основне школе 

Светлана Слијепчевић 

Бјеливук, 

Наташа Станковић 

Шошо, 

Бошко Сувајџић 

СТРАНИ ЈЕЗИК 

Назив издавача 
Наслов уџбеника 

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум 

решења министра 

„KLETT” 

Magnet Neu 2, немачки 

језик за шести разред 

основне школе, друга 

година учења; 

уџбенички комплет 

(уџбеник, радна свеска, два 

ЦД-а) 

 

Ђорђо Мота, 

Весна Николовски 

650-02-00084/2019-

07  

од 4.4.2019. 

„DATA STATUS” 

To the Top Plus 2, енглески 

језик за шести разред 

основне школе, шеста 

година учења;  

уџбенички комплет 

(уџбеник и радна свеска са 

ЦД-ом) 

 

H.Q. Mitchell, 

MarileniMalkogianni 

650-02-00020/2019-

07  

од 27.3.2019.   

ИСТОРИЈА 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум 

решења министра 

„ФРЕСКА” 

Историја 6, уџбеник са 

одабраним историјским 

изворима за шести разред 

основне школе; 

Ћирилица 

 

Марко Шуица, 

Радивој Радић, 

Перо Јелић 

650-02-00087/2019-

07 

од 14.5.2019. 

ГЕОГРАФИЈА 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум 

решења министра 

„НОВИ ЛОГОС” 

Географија за шести 

разред основне школе; 

ћирилица 

Снежана 

Вујадиновић, 

Рајко Голић, 

Дејан Шабић 

650-02-00116/2019-

07 

од 9.5.2019. 



БИОЛОГИЈА 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум 

решења министра 

„BIGZ školstvo” 

Биологија за шести разред 

основне школе; 

ћирилица 

Дејан Бошковић 

650-02-00045/2019-

07  

од 14.5.2019. 

МАТЕМАТИКА 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум 

решења министра 

„KLETT” 

Математика, уџбеник за 

шести разред основне 

школе; 

Ћирилица 

 

Небојша Икодиновић, 

Слађана 

Димитријевић 

650-02-00120/2019-

07  

од 10.5.2019. 

Математика, збирка 

задатака за шести разред 

основне школе; 

ћирилица; 

(уџбенички комплет) 

 

Бранислав Поповић, 

Марија Станић, 

Ненад Вуловић, 

Сања Милојевић 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум 

решења министра 

„BIGZ školstvo” 

Музичка култура 6, 

уџбеник за шести разред 

основне школе; 

Ћирилица 

 

Маја Обрадовић 

650-02-00202/2019-

07 

од 10.5.2019. 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум 

решења министра 

„BIGZ školstvo” 

Ликовна култура 6, 

уџбеник за шести разред 

основне школе; 

Ћирилица 

 

Миливоје Мишко 

Павловић 

650-02-00035/2019-

07  

од 11.4.2019. 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум 

решења министра 

„KLETT” 

Техника и технологија 6, 

за шести разред основне 

школе;   

уџбенички комплет 

(уџбеник иматеријал за 

конструкторско 

моделовање);  

ћирилица 

 

 

Алекса Вучићевић, 

Ненад Стаменовић 

650-02-00080/2019-

07  

од 20.5.2019. 



ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум 

решења министра 

„DATA STATUS” 

Информатика и 

рачунарство за шести 

разред основне школе; 

ћирилица 

John Andrew Bios 

650-02-00389/2018-

07  

од 20.3.2019. 

ФИЗИКА 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум 

решења министра 

„KLETT” 

Физика 6, уџбеник зашести 

разред основне школе; 

ћирилица 

Марина Радојевић 

650-02-00104/2019-

07 

од 20.5.2019. 

Физика 6, збирка задатака 

са лабораторијским 

вежбама зашести разред 

основне школе; 

ћирилица 

                                                                                                                                             
 

 

 
 



 

 

 

 

 

   

 

 


