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Ред.

бр. 

Наставни 

предмет 
Издавач Назив уџбеника Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра 

1. 
Српски језик и 

књижевност 
„ЕДУКА” 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ за 

шести разред основне школе; уџбенички 

комплет; ћирилица 

 

650-02-00038/2019-07 

од 19.4.2019. 

Читанка, У трагању за плавом звездом, 

српски језик и књижевност за шести разред 

основне школе 

др Јелена Журић 

Говор и језик, српски језик и књижевност за 

шести разред основне школе 

др Јелена Журић, 

др Јелена Ангеловски 

2. Енглески језик „АКРОНОЛО” 

WiderWorld 2, енглески језик за шести разред 

основне школе, шеста година учења; 

уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, 

компакт диск) 

Аутор уџбеника: 

Bob Hastings,  

Stuart McKinlay, 

аутор радне свеске 

Lynda Edwards 

650-02-00437/2019-07 

од 11.4.2019. 

3. Ликовна култура „ЕДУКА” 
Ликовнакултура, уџбеник за шести разред 

основне школе; ћирилица 

Драган Ђорђевић,  

Зоран Игњатовић 

650-02-00441/2018-07 

од 11.4.2019. 

4. Музичка култура „НОВИ ЛОГОС” 
Музичка култура 6, уџбеник за шести разред 

основне школе; ћирилица 

Александра Паладин, 

Драгана Михајловић 

Бокан 

650-02-00115/2019-07 

од 9.5.2019. 

5. Историја 
ЈП „ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКЕ” 

Историја, уџбеник са одабраним историјским 

изворима за шести разред основне школе; 

ћирилица 

Раде Михаљчић 
650-02-00450/2018-07 

од 9.5.2019. 

6. Географија 
ЈП „ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКЕ” 

Географија за шести разред основне школе; 

ћирилица 
Милутин Тадић 

650-02-00040/2019-07 

од 9.5.2019. 



7. Физика „KLETT” 

Физика 6, уџбеник за шести разред основне 

школе; 

Марина Радојевић 
650-02-00104/2019-07 

од 20.5.2019. Физика 6, збирка задатака са лабораторијским 

вежбама за шести разред основне школе; 

уџбенички комплет; ћирилица 

8. Математика „KLETT” 

Математика, уџбеник за шести разред 

основне школе 

Небојша Икодиновић, 

Слађана 

Димитријевић 

650-02-00120/2019-07 

од 10.5.2019. 

Математика, збирка задатака за шести разред 

основне школе; (уџбенички комплет) ћирилица 

Бранислав Поповић, 

Марија Станић, 

Ненад Вуловић, 

Сања Милојевић 

 

9. Биологија „ГЕРУНДИЈУМ” 
Биологија за шести разред основне школе; 

ћирилица 

Тихомир Лазаревић, 

мр Весна 

Миливојевић, 

др Тијана 

Прибићевић, 

др Томка Миљановић, 

650-02-00051/2019-07 

од 21.5.2019.  

10. 
Техника и 

технологија 
„ЕДУКА” 

Техника и технологија за шести разред 

основне школе; уџбенички комплет (уџбеник и 

материјал за конструкторско обликовање); 

ћирилица 

Зоран Д. Лапчевић 
650-02-00430/2018-07 

од 4.4.2019.  

11. 
Информатика и 

рачунарство 
„ЕДУКА” 

Информатика и рачунарство са дигиталним 

материјалима на компакт диску за шести 

разред основне школе; ћирилица 

Катарина Алексић, 

Катарина Вељковић, 

Милош Бајчетић, 

Дарко Крсмановић 

650-02-00073/2019-07 

од 21.5.2019. 

12. Немачки језик „DATA STATUS” 

Prima Plus A1.2, немачки језик за пети разред 

основне школе (пета година учења) и за шести 

разред основне школе (друга година учења); 

уџбенички комплет (уџбеник, компакт диск, 

радна свеска) 

Frederice Jin, 

Luca Rormana 

650-02-00030/2019-07 

од 27.3.2019. 

 


