
СПИСАК УЏБЕНИКА И ПРИРУЧНИКА 

 

 Наставничко веће школе је на својој седници од 14.05.2018. године на предлог Стручних већа утврдило да ће се у школској 2018/2019. 

години у I и V разреду користити следећи уџбеници: 

 
1.разред    1.разред Јанков Мост   5.разред   

ПРЕДМЕТ ИЗДАВАЧ УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТ  ПРЕДМЕТ ИЗДАВАЧ УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТ  ПРЕДМЕТ ИЗДАВАЧ УЏБЕНИЧКИ КОМПЛЕТ 

Српски језик Едука 
Буквар нови 

Читанка са поукама и језику 
 Румунски језик 

ЈП Завод за 

уџбенике 

 

CARTE DE CITIRE – pentru clasa I 

a școlii elemntare 

ÎN LUMEA LITERELOR CAIET 

DE LUCRU LA ABECEDAR 

CAIET DE LUCRU – la limba 

romănă pentru clasa I a școlii 

elemntare 

 Српски језик 
Klett Издавачка кућа 

доо 

„Мост”, читанка за пети разред основне 

школе 

„Граматика 5”, српски језик за пети разред 

основне школе 

„Српски језик 5”, радна свеска уз 

уџбенички комплет за пети разред основне 

школе 

Математика Едука 
Математика 1а 

Математика 1б 
 Математика 

ЈП Завод за 

уџбенике 

 

MATEMATICĂ 1 – MANUAL - 

pentru clasa I-a şcolii elementare 

MATEMATICĂ 1 - CAIET DE 

EXERCIŢII pentru clasa I-a a şcolii 

elementare 

 Енглески језик The English Book doo 
Project 2 - Уџбеник (четврто издање) 

Project 2 - Радна свеска (четврто издање) 

Свет око нас Едука 

Маша и Раша– Свет око нас”, 

уџбеник за први разред основне 

школе 

„Маша и Раша– Свет око нас”, 

радна свеска за први разред основне 

школе 

 Свет око нас 

ЈП Завод за 

уџбенике 

 

LUMEA DIN JURUL NOSTRU – 

caiet de lucru pentru clasa I a școlii 

elemntare 

LUMEA DIN JURUL NOSTRU – 

Manual pentru clasa întâi a școlii 

elementari 

 
Ликовна 

култура 

Привредно друштво за 

издавачку делатност 

Нови Логос 

„Ликовна култура 5”, уџбеник за пети 

разред основне школе 

Природа и 

друштво 
Едука 

Свет око нас уџбеник са радним 

листовима 
 

Природа и 

друштво 
- -  

Музичка 

култура 

Привредно друштво за 

издавачку делатност 

Нови Логос 

„Музичка култура 5”, уџбеник за пети 

разред основне школе 

Ликовна култура Едука Ликовна култура  Ликовна култура 
- 

 
-  Историја 

Привредно друштво за 

издавачку делатност 

Нови Логос 

„Историја 5”, уџбеник за пети разред 

основне школе 

Музичка 

култура 
Едука Музичка сликовница + CD  Музичка култура 

- 

 
-  Географија 

Klett Издавачка кућа 

доо 

„Географија 5”, уџбеник за пети разред 

основне школе 

„Географија 5”, радна свеска уз уџбеник за 

пети разред основне школе 

Енглески језик 
The English 

Book doo 

Happy House 1 – Уџбеник 3 рд 

едитион 
 Енглески језик 

The English 

Book doo 

Happy House 1 – Уџбеник 3 рд 

едитион 
 Физика - - 

        Математика 
Klett Издавачка кућа 

доо 

Математика за 5. разред основне школе 

Збирка задатака из математике за 5. разред 

основне школе, на три нивоа 

        
Информатика 

и рачунарство 
Едука д.о.о. 

Информатика и рачунарство, уџбеник за 

пети разред основне школе 

        Биологија 

Привредно друштво за 

издавачку делатност 

Нови Логос 

„Биологија 5”, уџбеник за пети разред 

основне школе 

„Биологија 5”, радна свеска уз уџбеник 

биологије за пети разред основне школе 

        Хемија - - 

        
Техника и 

технологија 

Klett Издавачка кућа 

доо 

„Техника и технологија 5”, уџбеник 

„Техника и технологија 5, материјали за 

конструкторско моделовање 

        Немачки језик Дата Статус д.о.о. 
Prima 1 

Prima 1, радна свеска 

 


