
Основна школа „15. октобар“ 

Пивнице 

М. Тита 99 

Дана 12. јуна 2019. 

 

На основу члана 34. Закона о уџбеницима Наставничко веће Основне школе „15. октобар“ у 

Пивницама доноси 

 

ОДЛУКУ  
 

О ИЗБОРУ УЏБЕНИКА ЗА ДРУГИ И ШЕСТИ РАЗРЕД  

ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ 

 

НАСТАВА НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ 
 

ДРУГИ РАЗРЕД 
 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра 

„KLETT” 

СРПСКИ ЈЕЗИК за 

други разред основне 

школе;  

уџбенички комплет; 

ћирилица 

Радмила Жежељ 
650-02-00138/2019-07  

од 21.5.2019. 

„Зов речи” – Читанка 

Радна свеска уз 

Читанку 

„О језику” – 

граматика 

Абецедар – Уџбеник 

за учење латинице 

Образложење Мојим ученицима одговара овај уџбенички комплет. 

МАТЕМАТИКА 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра 

„KLETT” 

Математика, уџбеник 

за други разред 

основне школе, 

(први, други, трећи и 

четврти део); 

ћирилица 

Бранислав Поповић, 

Ненад Вуловић, 

Петар Анокић, 

Мирјана Кандић 

650-02-00140/2019-07 

од 10.5.2019. 



Образложење Користили смо у првом разреду и задовољни смо. 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра 

Фреска 

Smiles, енглески језик 

за други разред 

основне школе  

(уџбеник из два дела 

и два аудио ЦД-а) 

Jenny Dooly 
650-02-00135/2019-07  

од 21.5.2019. 

Образложење Користили смо овај уџбенички комплет у 1.разреду и били смо задовољни. 

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 

Свет око нас 2, 

радна свеска за 

други разред 

основне школе;  

ћирилица; 

(уџбенички 

комплет) 

Љиља Стокановић, 

Гордана Лукић, 

Гордана Субаков Симић 

 

650-02-00152/2019-07  

од 9.5.2019. 

 

Образложење Допада ми се комплет јер има уџбеник и радну свеску. 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра 

„KLETT” 

Музичка култура, 

уџбеник за други 

разред основне 

школе; 

ћирилица 

Габријела Грујић, 

Маја Соколовић 

Игњачевић 

650-02-00147/2019-07  

од 9.5.2019. 

Образложење Свидео ми се уџбеник јер је занимљив. 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра 



„KLETT” 

Ликовна култура 

2, ликовна култура 

за други разред 

основне школе; 

ћирилица 

Сања Филиповић 
650-02-00124/2019-07  

од 19.4.2019. 

Образложење Свидео ми се уџбеник јер је занимљив. 

 

Словачки језик са елементима националне културе 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 

Име/имена 

аутора 

Број и датум решења 

министра 

ЈП „ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКЕ” 

Slovenčina moja milá... 

Učebnica zo slovenčiny 

s prvkami národnej kultúry 

pre 1. až 3. ročník základnej 

školy; 

латиница 

Зорослав Спевак 
650-02-00038/2000-02 

од 8.6.2000. 

Образложење 

Определила сам се за Издавачку кућу „Завод за уџбенике“ зато што прати 

садржаје предвиђене наставним планом и програмом. Уџбеници су примерени 

узрасту ученика и њиховим могућностима и садрже задатке и текстове који су 

у корелацији са српским језиком. Садржаји, задаци и текстови доприносе 

обогаћивању речника ученика, проширивању њихових сазнања из националне 

културе словачког народа, као и граматичке писмености. Задаци су логички 

повезани са садржајем, увек су јасно формулисани, прецизни и реално 

изводљиви. Такви задаци, захтеви и подстицаји коришћени су и за учење 

нових садржаја и за њихово повезивање. Jезик којим су уџбеници написани, 

као и дужина текстова, прилагођени су узрасту ученика и доприносе лакшем 

разумевању и усвајању градива. 

 

 

ШЕСТИ РАЗРЕД 
 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра 

„KLETT” 

Извор, Читанка за 

шести разред основне 

школе  

 

Граматика 6, уџбеник 

за шести  разред 

основне школе 

 

Зона Мркаљ, 

Зорица Несторовић  

 

Весна Ломпар 

 

650-02-00119/2019-07  

од 27.3.2019. 



Радна свеска 6, уз 

Читанку и 

Граматику за шести 

разред основне школе 

Зона Мркаљ, 

Зорица Несторовић 

Весна Ломпар 

Образложење 

Уџбенички комплет Издавачке куће „Klett“ прати садржаје предвиђене 

Програмом наставе и учења. Примерен је узрасту ученика и њиховим 

могућностима и то путем диференцираних задатака заступљених на свим 

нивоима. Задаци, налози и захтеви логички су повезани са садржајем, увек су 

јасно формулисани, прецизни и реално изводљиви. Такви задаци, захтеви и 

подстицаји коришћени су и за учење нових садржаја, за њихово повезивање, 

примењивање и проверу знања. Jезик којим су уџбеници написани, као и 

дужина реченица, прилагођени су узрасту ученика и доприносе лакшем 

разумевању и усвајању градива. Поред тога јасно су истакнути кључни 

појмови, има низ занимљивости и скреће се пажња на поједине изузетке. 

СТРАНИ ЈЕЗИК – РУСКИ ЈЕЗИК 

Назив издавача 
Наслов уџбеника 

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра 

ЈП „ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКЕ 

Орбита 2, руски језик 

за шести разред 

основне школе, друга 

година учења; 

уџбенички комплет 

(уџбеник, радна 

свеска, ЦД) 

Предраг Пипер, 

Марина Петковић, 

Светлана Мировић 

650-02-00447/2018-07  

од 29.3.2019. 

Образложење Прати план и програм наставе. Има велики одабир понуђених вежби. 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра 

Завод за уџбенике 
Ликовна култура за 

6.разред основне 

школе 

Коста Богдановић, Рајка 

Бошковић 

620-02-00329/2008-6 

04.09.2008. 

Образложење 
 прати план и програм наставе 

-илустрације и теоријски део су лепо и смислено посложени 

-занимљиви радни листови у џепу уџбеника 



МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра 

''НОВИ ЛОГОС'' 

Музичка култура 6, 

уџбеник за шести 

разред основне 

школе; 

Александра Паладин, 

Драгана Михајловић Бокан 

650-02-00115/2019-07 од 

9.5.2019 

Образложење 
Уџбеници прате наставни план и програм. Разумљиви су за децу. Лекције су 

допуњене нотном примерима и сликама а и садрже електронске аудио додатке 

за поједине разреде. 

СТРАНИ ЈЕЗИК – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра 

„THE ENGLISH BOOK” 

Project 3, енглески 

језик за шести 

разред основне 

школе;  

уџбенички комплет 
(уџбеник и радна 
свеска) 

Аутор уџбеника Tom 

Hutchinson; 

 

аутори радне свеске: 

Tom Hutchinson, 

Rod Fricker 

650-02-00015/2019-07  

од 11.4.2019. 

Образложење 

Овај уџбеник Тома Хачинсона, који наравно прати курикулум прописан 

министарством просвете , се издваја од осталих својим квалитетом а посебно 

тиме што:  

- је четврто издање обогаћено дигиталним материјалом  (анимирана верзија 

цртаних филмова из књиге и драматизоване верзије фото прича) 

- књига садржи креативне пројекте за самосталан рад ученика 

-има више задатака за вежбање комуникације  

- више ʺправогʺ енглеског језика 

- добра подршка наставнику 

- књига је резултат огромног истраживања и уважавања захтева наставника и 

ученика 

- књига има посебан осврт на језичке тешкоће словенскин народа 

- више задатака за вежбање,  понављање 

- више простора остављено за културу држава енглеског говорног подручја 

ИСТОРИЈА 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра 

Клет 

Историја 6, 

уџбеник са 

одабраним 

историјским 

изворима за шести 

разред основне 

школе; 

ћирилица 

Ивана Коматина, 

Јелена Јеврић, 

Емина Живковић, 

Љиљана Недовић, 

Радомир Ј. Поповић 

650-02-00103/2019-07 

од 14.5.2019. 



Образложење 

За шести разред је одабран уџбеник издавачке куће Клетт, због адекватно 

представљеног градива ученицима, примереног садржаја и диззајна узрасту 

и потребама ученика. 

БИОЛОГИЈА 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра 

„НОВИ ЛОГОС” 

Биологија 6, уџбеник 

из два дела за шести 

разред основне 

школе; ћирилица 

Гордана Субаков Симић, 

Марина Дрндарски 

650-02-00109/2019-07 од 

21.5.2019. 

Образложење 
најбоље прати наставни план и програм, разумљивост је на задовољавајућем нивоу, 

сликовито приказано градиво, прегледно, сажето. 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра 

„ЕДУКА” 

Информатика и 

рачунарство са 

дигиталним 

материјалима на ЦД-

у за шести разред 

основне школе; 

ћирилица 

Катарина Алексић, 

Катарина Вељковић, 

Милош Бајчетић, 

Дарко Крсмановић 

650-02-00073/2019-07  

од 21.5.2019. 

Образложење 
Уџбеник у потпуности обрађује садржаје одређене Наставним планом и програмом 

за шести разред основне школе. 

ФИЗИКА 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра 

„KLETT” 

Физика 6, уџбеник за 

шести разред основне 

школе 

Физика 6, збирка 

задатака са 

лабораторијским 

вежбама за шести 

разред основне школе 

Марина Радојевић 
650-02-00104/2019-07 

од 20.5.2019. 

Образложење 

Уџбенике, радне свеске и збирке рачунских задатака и експерименталних вежби, 

подржане савременим дидактичким средствима, које ће разбити страх од непознатог и 

које ће успети да приближе физику ученицима. 

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. 



Образложење 

Уџбеник Новог Логоса је прави пример радног уџбеника, који има веома јасно 

конципиран садржај сваке наставне јединице, после које се налази кратак сажетак и 

проверу знања уз помоћ које ученици могу да провере степен усвојености наставног 

садржаја. 

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 

Образложење 
Уџбеник у потпуности прати наставни план и програм за 7. разред, а 

обликован је у складу са савременим тенденцијама наставе математике. 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра 

„НОВИ ЛОГОС” 

Техника и 

технологија 6, за 

шести разред основне 

школе;    

уџбенички комплет 

(уџбеник и материјал 

за конструкторско 

обликовање);  

 

Жељко Васић, 

Иван Ћисалов, 

Дијана Каруовић, 

Марија Бокан 

650-02-00089/2019-07 

од 21.5.2019. 

Образложење Књига је написана у складу са потребама ученика, сликовит приказ свих решења. 

 

НАСТАВА НА СЛОВАЧКОМ ЈЕЗИКУ 
 

ДРУГИ РАЗРЕД 

СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра 

ЈП „ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКЕ” 

Veselý domček – 

čítanka 

Читанка 

 

др Зорослав Спевак 
106-61-00063/2005-01  

од 12.5.2005. 



Slovenský jazyk – 

Moja prvá gramatika 

Словачки језик – 

Моја прва 

граматика 

Светлана Золњан 
106-61-00050/2005-01  

од 12.4.2005. 

CD Звучна 

читанка – уз 

Читанку за други 

разред основне 

школе, на 

словачком језику 

Милина Флорјан, 

Светлана Золњан 

128-61-305/17-01  

од 9.03.2018. 

Образложење 

✓ Прате план и програм наставе и учења  

✓ Разумљиви су ученицима 

✓ уз читанку се испоручује звучна читанка 

✓ не постоји могућност избора уџбеника другог издавача 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК КАО НЕМАТЕРЊИ 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра 

ЈП „ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКЕ” 

Од игре до слова – 

српски као 

нематерњи језик, 

уџбеник са 

наставним 

листовима за други 

разред основне 

школе; 

ћирилица 

Биљана Максимовић, 

Наташа Добрић 

650-02-00401/2019-07  

од 6.3.2019. 

Образложење 

✓ Прати план и програм наставе 

✓ Суштина сваке тематске области је јасно и на разумљив начин 

приказана путем илустрација, а при том теоријски део није обиман 

✓ Дат је простор занимљивим бројалицама и песмицама и  примереним  

илустративним вежбама  

✓ Има велик одабир понуђених вежби по тематским областима 

✓ У Прилогу  су занимљиви радни листићи и ученици их радо испуњавају, 

секу и лепе 

 

МАТЕМАТИКА 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра 

„НОВИ ЛОГОС” 

Математика 2, 

уџбеник за други 

разред основне 

школе (из четири 

дела); 

Ива Иванчевић Илић, 

Сенка Тахировић 

650-02-00154/2019-07 

од 21.5.2019. 



ћирилица 

Образложење 

✓ Прати план и програм наставе и учења  

✓ Садржаји су примерени узрасту, јасно и на разумљив начин написани  

✓ Има велики одабир понуђених вежби по тематским областима 

✓ Уџбеник је занимљив и има довољно задатака, што омогућује 

прилагођавање наставних садржаја индивидуалним могућностима сваког 

појединог ученика 

✓ уџбеник се састоји из четири дела, што омогућује ученицима да носе 

уџбенике појединачно, што директно утиче на тежину школске торбе 

ученика. 

СТРАНИ ЈЕЗИК – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра 

„ФРЕСКА” 

Smiles, енглески 

језик за други 

разред основне 

школе  

(уџбеник из два 

дела и два аудио 

ЦД-а) 

 

Jenny Dooly 650-02-00135/2019-07  

од 21.5.2019. 

Образложење 
✓ Радни уџбеник прати план и програм наставе и учења  

✓ Својим садржајем и обликом спроводи принцип једнаких могућности дечака и 

девојчица 

СВЕТ ОКО НАС 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра 

„KLETT” 

Свет око нас 2, 

уџбеник за други 

разред основне 

школе; (уџбеник из 

два дела); 

ћирилица 

Зоран Б. Гаврић, 

Драгица Миловановић 

650-02-00145/2019-07  

од 21.5.2019. 

 

ЈП „ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКЕ” 

Обједињени 

национални додаци 

уз уџбенике Свет 

око нас и Ликовна 

култура за 1. и  2. 

разред основне 

школе,  

на словачком језику 

и писму 

Татиана Нађ 

128-61-181/2018- 01 од 

23.5.2018. 

 

Образложење 
✓ Прати план и програм наставе и учења  

✓ Садржаји су примерени узрасту, јасно и на разумљив начин написани 

✓ Дат је простор занимљивим примерима и лепим илустрацијама 



✓ уџбеник се састоји из два дела,  што омогућује ученицима да носе уџбенике 

појединачно, што директно утиче на тежину школске торбе ученика. 

✓ национални додатак омогућује упознавање ученика са специфичним 

садржајима, везаним за културу, традицију и обичаје народа, којем 

припадају.  

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра 

ЈП „ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКЕ” 

 

Hudobná kultúra 2 

Музичка култура 2  

Рената Суђи,  

мр Јурај Суђи 

 

106-61-001136/2005-01  

од 20.9.2005. 

Образложење 

✓ Прати план и програм наставе и учења  

✓ Садржаји су примерени узрасту, јасно и на разумљив начин написани 

✓ Дат је простор занимљивим примерима и лепим илустрацијама   

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра 

„KLETT” 

Ликовна култура 2, 

ликовна култура за 

други разред 

основне школе; 

ћирилица 

Сања Филиповић 
650-02-00124/2019-07  

од 19.4.2019. 

ЈП „ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКЕ” 

Обједињени 

национални додаци 

уз уџбенике Свет 

око нас и Ликовна 

култура за 1. и 2. 

разред основне 

школе,  

на словачком језику 

и писму 

Татиана Нађ 

128-61-181/2018-01 од 

23.5.2018. 

 

Образложење 

✓ Прати план и програм наставе и учења  

✓ Уџбеник је разумљив ученицима 

✓ национални додатак омогућује упознавање ученика са специфичним 

садржајима, везаним за културу, традицију и обичаје народа, којем 

припадају. 

 

Словачки језик са елементима националне културе 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 

Име/имена 

аутора 

Број и датум решења 

министра 

ЈП „ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКЕ” 

Slovenčina moja víla... 

Učebnica zo slovenčiny 

s prvkami národnej kultúry pre 

4. až 6. ročník základnej školy; 

латиница 

Зорослав Спевак 
106-61-00052/2004-01 

од 25.5.2004. 



ЈП „ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКЕ” 

Gramatika / Z gramatiky 

nemám strach – učebnica 

slovenského jazyka s prvkami 

národnej kultúry pre 4. až 6. 

ročník základnej školy-;  

латиница 

Михал Тир 
106-61-00053/2004-01 

од 25.2.2004. 

Образложење 

Определила сам се за Издавачку кућу „Завод за уџбенике“ зато што прати 

садржаје предвиђене наставним планом и програмом. Уџбеници су примерени 

узрасту ученика и њиховим могућностима и садрже задатке и текстове који су у 

корелацији са српским језиком. Садржаји, задаци и текстови доприносе 

обогаћивању речника ученика, проширивању њихових сазнања из националне 

културе словачког народа, као и граматичке писмености. Задаци су логички 

повезани са садржајем, увек су јасно формулисани, прецизни и реално 

изводљиви. Такви задаци, захтеви и подстицаји коришћени су и за учење нових 

садржаја и за њихово повезивање. Jезик којим су уџбеници написани, као и 

дужина текстова, прилагођени су узрасту ученика и доприносе лакшем 

разумевању и усвајању градива. 

 

ШЕСТИ РАЗРЕД 

СЛОВАЧКИ ЈЕЗИК 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 

Име/имена 

аутора 

Број и датум решења 

министра 

Завод за 

уџбенике, Београд 

Čítanka, pre 6. ročník záskladnej 

školy 

Prof. Dr. Jarmila 

Hodoličová 

106-61-00086/2010-01 

од 9.08.2010.  

Завод за 

уџбенике, Београд 

Slovenský jazyka kultúra 

vyjadrovania, pre 6. ročník 

základnej školy 

Dr. Jozef Valihora, 

Alena Pešková 

106-61-00107/2008-01 

oд 20.06.2008. 

Образложење 

Уџбенички комплет је примерен узрасту ученика и њиховим могућностима и 

то путем диференцираних задатака заступљених на свим нивоима. Задаци, 

налози и захтеви логички су повезани са садржајем, увек су јасно формулисани, 

прецизни и реално изводљиви. Такви задаци, захтеви и подстицаји коришћени 

су и за учење нових садржаја и за њихово повезивање. Jезик којим су уџбеници 

написани, као и дужина реченица, прилагођени су узрасту ученика и доприносе 

лакшем разумевању и усвајању градива. 

СРПСКИ ЈЕЗИК НЕМАТЕРЊИ 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра 



ЈП „ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКЕ 

Летимо са звездама, 

читанка за шести 

разред основне школе; 

ћирилица 

 

Учимо српски језик за 

шести разред основне 

школе; 

ћирилица 

Гордана Штасни, 

Наташа Добрић 

 

Гордана Штасни, 

Биљана Николић 

650-02-00373/2018-07  

од 21.1.2019. 

 

Образложење 

Уџбенички комплет Издавачке куће „Завод за уџбенике“ прати садржаје 

предвиђене Програмом наставе и учења за српски као нематерњи језик. 

Примерен је узрасту ученика и њиховим могућностима и то путем 

диференцираних задатака заступљених на свим нивоима. Задаци, налози и 

захтеви логички су повезани са садржајем, увек су јасно формулисани, 

прецизни и реално изводљиви. Такви задаци, захтеви и подстицаји коришћени 

су и за учење нових садржаја и за њихово повезивање. Jезик којим су уџбеници 

написани, као и дужина реченица, прилагођени су узрасту ученика и доприносе 

лакшем разумевању и усвајању градива и њиховој примени. 

СТРАНИ ЈЕЗИК – РУСКИ ЈЕЗИК 

Назив издавача 
Наслов уџбеника 

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра 

ЈП „ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКЕ 

Орбита 2, руски језик 

за шести разред 

основне школе, друга 

година учења; 

уџбенички комплет 

(уџбеник, радна свеска, 

ЦД) 

Предраг Пипер, 

Марина Петковић, 

Светлана Мировић 

650-02-00447/2018-07  

од 29.3.2019. 

Образложење Прати план и програм наставе. Има велики одабир понуђених вежби. 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра 

Завод за уџбенике 
Ликовна култура за 

6.разред основне 

школе 

Коста Богдановић, Рајка 

Бошковић 

620-02-00329/2008-6 

04.09.2008. 

Образложење 
 прати план и програм наставе 

-илустрације и теоријски део су лепо и смислено посложени 

-занимљиви радни листови у џепу уџбеника 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра 

„ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКЕ” 

Hudobná kultúra 

Музичка култура 
Јурај Суђи,  

106-61-00091/2010-01  

од 6.10.2010. 



Мариена Станковић-

Кривак 

Образложење 
Уџбеници прате наставни план и програм. Разумљиви су за децу. Лекције су 

допуњене нотном примерима и сликама а и садрже електронске аудио додатке 

за поједине разреде. 

СТРАНИ ЈЕЗИК – ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра 

„THE ENGLISH BOOK” 

Project 3, енглески језик 

за шести разред 

основне школе;  

уџбенички комплет 
(уџбеник и радна 
свеска) 

Аутор уџбеника Tom 

Hutchinson; 

 

аутори радне свеске: 

Tom Hutchinson, 

Rod Fricker 

650-02-00015/2019-07  

од 11.4.2019. 

Образложење 

Овај уџбеник Тома Хачинсона, који наравно прати курикулум прописан 

министарством просвете , се издваја од осталих својим квалитетом а посебно 

тиме што:  

- је четврто издање обогаћено дигиталним материјалом  (анимирана верзија 

цртаних филмова из књиге и драматизоване верзије фото прича) 

- књига садржи креативне пројекте за самосталан рад ученика 

-има више задатака за вежбање комуникације  

- више ʺправогʺ енглеског језика 

- добра подршка наставнику 

- књига је резултат огромног истраживања и уважавања захтева наставника и 

ученика 

- књига има посебан осврт на језичке тешкоће словенскин народа 

- више задатака за вежбање,  понављање 

- више простора остављено за културу држава енглеског говорног подручја 

ИСТОРИЈА 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра 

Клет 

Историја 6, уџбеник 

са одабраним 

историјским 

изворима за шести 

разред основне 

школе; 

ћирилица 

Ивана Коматина, 

Јелена Јеврић, 

Емина Живковић, 

Љиљана Недовић, 

Радомир Ј. Поповић 

650-02-00103/2019-07 

од 14.5.2019. 

Образложење 

За шести разред је одабран уџбеник издавачке куће Клетт, због адекватно 

представљеног градива ученицима, примереног садржаја и диззајна узрасту и 

потребама ученика. 

БИОЛОГИЈА 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра 

„НОВИ ЛОГОС” Биологија 6, уџбеник 

из два дела за шести 
Гордана Субаков Симић, 650-02-00109/2019-07  



разред основне 

школе; 

латиница 

Марина Дрндарски од 21.5.2019. 

Образложење 
најбоље прати наставни план и програм, разумљивост је на задовољавајућем нивоу, 

сликовито приказано градиво, прегледно, сажето. 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра 

„ЕДУКА” 

Информатика и 

рачунарство са 

дигиталним 

материјалима на 

ЦД-у за шести 

разред основне 

школе; 

ћирилица 

Катарина Алексић, 

Катарина Вељковић, 

Милош Бајчетић, 

Дарко Крсмановић 

650-02-00073/2019-07  

од 21.5.2019. 

Образложење 
Уџбеник у потпуности обрађује садржаје одређене Наставним планом и програмом за 

шести разред основне школе. 

ФИЗИКА 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра 

„KLETT” 

Физика 6, уџбеник за 

шести разред 

основне школе; 

 

Физика 6, збирка 

задатака са 

лабораторијским 

вежбама за шести 

разред основне 

школе; 

 

Марина Радојевић 
650-02-00104/2019-07 

од 20.5.2019. 

Образложење 
Уџбенике, радне свеске и збирке рачунских задатака и експерименталних вежби, подржане 

савременим дидактичким средствима, које ће разбити страх од непознатог и које ће успети 

да приближе физику ученицима. 

ГЕОГРАФИЈА 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра 

„KLETT” Географија, уџбеник 

за шести разред 

основне школе; 

латиница 

 

Тања Парезановић 

 

650-02-00117/2019-07 

од 21.5.2019. 

Образложење Уџбеник ове издавачке куће је најпогоднији за превођење на словачки језик. 

МАТЕМАТИКА 



Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра 

„KLETT” 

Математика, 

уџбеник за шести 

разред основне 

школе; латиница 

Небојша Икодиновић, 

Слађана Димитријевић 

650-02-00120/2019-07  

од 10.5.2019. 

Математика, 

збирка задатака за 

шести разред 

основне школе; 

латиница;(уџбенички 

комплет) 

Бранислав Поповић, 

Марија Станић, 

Ненад Вуловић, 

Сања Милојевић 

Образложење Уџбеник у потпуности прати наставни план и програм за 7. разред, а 

обликован је у складу са савременим тенденцијама наставе математике. 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра 

„НОВИ ЛОГОС” 

Техника и 

технологија 6, за 

шести разред 

основне школе;    

уџбенички комплет 

(уџбеник и материјал 

за конструкторско 

обликовање);  

 

Жељко Васић, 

Иван Ћисалов, 

Дијана Каруовић, 

Марија Бокан 

650-02-00089/2019-07 

од 21.5.2019. 

Образложење Књига је написана у складу са потребама ученика, сликовит приказ свих решења. 

 

 

Напомена: За наставу на словачком језику бирани су уџбеници са листе одобрених уџбеника на 

српском језику. Ови уџбеници се предлажу за превођење на словачки језик, у складу са Законом о 

уџбеницима. За наставне предмете словачки језик, словачки језик са елементима националне културе 

и музичка култура бирани су постојећи уџбеници (оригинални за словачку националну мањину), који 

се и сада користе. Ако у наредном периоду из ових предмета буду одобрени нови уџбеници истог или 

других издавача школа ће кориговати своју одлуку и о томе обавестити надлежно Министарство, као 

и родитеље ученика. У следећој 2019/2020. школској години користиће се раније одобрени уџбеници 

за наставу на словачком језику, осим ако до почетка школске године не буду завршени преводи у 

табели наведених уџбеника. 

 

        

         Директор школе 

 

           Патрик Малина  


