
Основна школа " Младост "    

Трг слободе 8.                                                          

2 3 2 6 2  Т о м а ш е в а ц                        

тел/фах: 023/871-005,                                                            

E-mail : mladost@ ostomasevac.edu.rs 

web: www.ostomasevac.edu.rs 
 

 На основу члана 34. ст. 2. и ст. 12. Закона о уџбеницима ("Службени гласник РС" бр. 27/2018), на 

образложен предлог стручних већа за области предмета и стручног већа наставника разредне наставе, 
Наставничко веће ОШ "Младост" Томашевац дана 12.03.2019. године донело је 

 

Одлуку о избору уџбеника 

 за I и V разред који ће се користити од 

 школске 2019/2020. закључно са шк. 2022/2023 годином 

1. У ОШ "Младост" Томашевац ученици I и V разреда од школске 2019/2020. закључно са 

школском 2022/2023 годином користиће  уџбенике уврштене у Каталог уџбеника а са списка 

који је у прилогу ове одлуке и чини њен саставни део. 

2. Коначна одлука о уџбеницима који ће се користити у настави обавезујућа је за све који изводе 

образовно - васпитни рад у школи. 

3. О овој одлуци известити чланове Савета родитеља. 

4. Одлуку о избору уџбеника за први и пети разред, који ће се користити 4 (четири) школске 

године почев од школске 2019/2020. године доставити Министарству просвете најкасније до 

15.априла 2019. године.  
 

Образложење 
 

Чланом 34. став 2. Закона о уџбеницима прописано је да Одлуку о избору уџбеника доноси 

наставничко веће на образложен предлог стручних већа за области предмета, односно стручног већа 

наставника разредне наставе.           

 Школа из Каталога уџбеника бира уџбеник за сваки предмет у сваком разреду, о чему обавештава 

Савет родитеља.          

 Сагласно одредбама Закона, Наставничко веће ОШ "Младост" Томашевац донело је Одлуку о избору 

уџбеника који ће у овој школи користити ученици I и V разреда 4 (четири) школске године почев од 

школске 2019/2020. године, у смислу члана 34. став 12. којим је прописано да се избор уџбеника врши 

за период од четири школске године.  

Сходно члану 34. ст. 10. Закона, одлуку о избору уџбеника школа доставља Министарству у 

року од 60 дана од дана објављивања Каталога уџбеника. 
Списак изабраних уџбеника заједно са образложеним предлогом школа чува у папирној и 

електронској форми у складу са законом.  

  

 Прилог: Списак изабраних уџбеника за I и V разред који ће се користити од  шк. 2019/2020. године 

закључно са школском 2022/2023 годином. 

Доставити:  

1. Архиви  

2. Министарству просвете    

3. На огласну таблу 

 

 

Председавајући Наставничког већа 

 

    ______________________________ 

 директор Слободан Ракић 

 

 



Списак изабраних уџбеника за I и V разред који ће се користити од 

 шк. 2019/2020. године закључно са шк. 2022/2023. годином 

1. РАЗРЕД  

СРПСКИ ЈЕЗИК  

Назив 

издавача 

Наслов уџбеника 

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  

„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. 

СВЕТ ОКО НАС 

„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 

„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 

„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 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  

"ФРЕСКА" 
SMILES 1,енглески језик за први разред основне 

школе;уџбеник са електронским додатком 
JennyDooly 

650-02-

00061/2018-07 

од 27.4.2018. 

 

5. РАЗРЕД  

СРПСКИ ЈЕЗИК  

Назив 

издавача 

Наслов уџбеника 

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум 

решења 

министра 

„НОВИ 

ЛОГОС” 

Чаролија стварања, читанка за пети разред 

основне школе;ћирилица 

Наташа Станковић Шошо, 

Бошко Сувајџић 650-02-

00165/2018-07 

од 27.4.2018. 
Језичко благо, граматика за пети разред 

основне школе;ћирилица 

Светлана Слијепчевић, 

Наташа Станковић Шошо, 

Бошко Сувајџић 

РУСКИ ЈЕЗИК 

„KLETT” 

КОНЕЧНО! 1,руски језик за пети разред разред 

основне, прва година учења, уџбенички комплет 

(уџбеник, радна свеска, аудио ЦД) 

Кристине Амштајм Баман, Улф 

Боргварт,  Моника Брош, Елена 

Денисова Шмит, Данута Генч, 

Петер Јакубов, Гизела Рајхерт 

Боровски, Евелин Валах, 

Драгана Керкез и Јелена Гинић 

650-02-

00027/2018-07 

од 16.4.2018. 

ЕНГЛЕСКИ  ЈЕЗИК   

 „ФРЕСКА” 

RIGHT ON! ‒ енглески језик за пети разред 

основне школе; уџбенички комплет 

(уџбеник, радна свеска, три аудио ЦД-а) 

Jenny Dooly 

650-02-

00062/2018-07 

од 27.4.2018. 

 

 



 

ГЕОГРАФИЈА 

„НОВИ 

ЛОГОС” 

Географија 5, 

уџбеник за пети разред основне школе; 

ћирилица 

Марко Јоксимовић 
650-02-00122/2018-

07 од 27.4.2018. 

БИОЛОГИЈА 

„НОВИ 

ЛОГОС” 

Биологија 5,уџбеник за пети разред основне 

школе;ћирилица 

Гордана Субаков Симић, 

Марина Дрндарски 

650-02-00102/2018-

07 од 27.4.2018.  

МАТЕМАТИКА 

„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 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

„KLETT” 

Техника и технологијаза 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. 

године 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

„DATA 

STATUS” 

Информатика и рачунарство за пети 

разред основне школе;уџбеник са 

електронским додатком,ћирилица 

Ауторски тим  

Бајнари Лоџик 

650-02-00200/2018-

07 од 27.4.2018 

ИСТОРИЈА  

„НОВИ 

ЛОГОС” 

Историја 5 – уџбеник са одабраним 

историјским изворима за пети разред 

основне школе; ћирилица 

 

Душко Лопандић, 

Ивана Петровић 

650-02-00174/2018-

07 од 24.4.2018. 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

„KLETT” 

Музичка култура 5, уџбеник за пети 

разред основне школе; ћирилица 

 

Габријела Грујић, 

Маја Соколовић Игњачевић, 

Саша Кесић 

650-02-00179/2018-

07 од 27.4.2018. 

ЛИКОВНА КУЛТУРА  

„ЕДУКА” 
Ликовна култура 5, уџбеник за пети 

разред основне школе; ћирилица 
Јован Мрђеновачки 

650-02-

00081/2018-07 од 

27.4.2018. 

 

 

 


