
ОШ „Иван Милутиновић“ 

Београдски пут број 50. 

С у б о т и ц а 

Дел. број:01-314 

Дана:15.5.2018. година 

 

На основу  члана 34. Закона о уџбеницима („Службени гласник РС“ број:27/2018.) Наставничко 

веће ОШ „Иван Милутиновић доноси следећу 

 

                                                                    О Д Л У К У   

Изабрани уџбеници за први и пети разред основне школе школске 2018/2019. године како следи 

у табели: 

 
1 РАЗРЕД 

 

  
Буквар за први разред основне 
школе; Душка Милић, 

„НОВИ ЛОГОС” ћирилица Татјана Митић 

650-02-00177/2018-07 
 од 27.4.2018. 

Наставни листови уз Буквар за 
први разред основне школе; Душка Милић, 

 
ћирилица Татјана Митић 

  
Читанка за први разред основне 
школе; Наташа Станковић Шошо, 

  ћирилица Маја Костић 

 „KLETT” 

Маша и Раша, Математика, 
уџбеник за први разред основне 
школе (први, други, трећи и 
четврти део); Бранислав Поповић. 

650-02-00059/2018-07  ћирилица Ненад Вуловић, 

од 27.4.2018.   Петар Анокић, 

    Мирјана Кандић 

"DATA STATUS" 
650-02-00051/2018-07 
26.4.2018. 

 SMART JUNIOR 1,енглески језик 
за први разред основне, уџбеник 
са електронским додатком Х. Мичел 

„НОВИ ЛОГОС” 

СВЕТ ОКО НАС 1за први разред 
основне школе, уџбенички 
комплет (уџбеник и радна 
свеска); ћирилица ЉиљаСтокановић, 

650-02-00172/2018-07  
 

Гордана Лукић, 



од 27.4.2018.   Гордана Субаков Симић 

"НОВИ ЛОГОС" Музичка култура 1,  Драгана Михајловић 

650-02-00169/2018-07 уџбеник за први разред основне Бокан, Марина Ињац 

25.4.2018. школе; ћирилица   

"НОВИ ЛОГОС" Ликовна култура 1, уџбеник за  Милутин Мићић, 

650-02-00039/2018-07 први разред основне школе; Гордана Мићић 

од 16.4.2018. ћирилица   

      

  5 РАЗРЕД   

"ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ" 
Читанка, Граматика и Радна 
свеска Наташа Добрић, 

650-02-00042/2018-07 за српски језик као нематерњи, Гордана Штасни 

од 24.4.2018. за пети разред основне школе,    

  уџбенички комплет ћирилица   

"KLETT" 
MAGNETNEU ,1 немачки језик за 
пети Ђорђо Мота, 

650-02-00028/2018-07 разред основне школе, уџбенички Весна Николовски 

Од 17.4.2018. комплет (уџбеник, радна свеска   

  аудио ЦД)   

"ЕДУКА" OVER THE MOON 5, енглески   

650-02-00082/2018-07 
језик за пети разред основне 
школе; Божидар Никић 

од 25.4.2018. 
уџбенички комплет (уџбеник, 
радна   

  свеска, аудио ЦД)   

"НОВИ ЛОГОС" 
Историја 5 - уџбеник са 
одабраним Др Душко Лопандић, 

650-02-00174/2018-07 
историјским изворима за пети 
разред Ивана Петровић 

од 24.4.2018. основне школе; ћирилица   

"KLETT" Географија 5, уџбеник за пети Винко Ковачевић, 

650-02-00058/2018-07 разред основне школе; ћирилица Сања Топаловић 

од 27.4.2018.     

"BIGZ školstvo" 
Биологија 5, за пети разред 
основне Дејан Бошковић 

650-02-00132/2018-07 школе; ћирилица   

Од 27.4.2018.     

"НОВИ ЛОГОС" 
Музичка култура 5, уџбеник за 
пети Александра Паладин, 

650-02-00123/2018-07 разред основне школе; ћирилица Драгана Михајловић Бокан 

од 27.4.2018.     

"BIGZ školstvo" 
Ликовна култура 5, уџбеник за 
пети Миливој Мишко Павловић 

650-02-00129/2018-07 разред основне школе; ћирилица   

17.4.2018.     



"KLETT" 
Техника и технологија за пети 
разред Ненад Стаменовић, 

650-02-00060/2018-07 
основне школе, уџбенички 
комплет Алекса Вучићевић 

24.4.2018. 
(уџбеник, материјал за 
конструкторско   

  
Моделовање, електронски 
додатак), ћирилица   

"DATA STATUS" 
Информатика и рачунарство за 
пети Ауторски тим 

650-02-00200/2018-07 
разред основне школе; уџбеник 
са  БајнариЛоџик 

од 27.4.2018. електронским додатком,ћирилица   

"KLETT" Математика, збирка задатака за  Бранислав Поповић, 

650-02-00170/2018-07 пети разред основне школе;  Марија Станић, 

од 27.04.2018. ћирилица Ненад Вуловић, 

    Сања Милојевић 

"KLETT" Математика, уѕбеник за  Небојша Икодиновић 

650-02-00170/2018-07 пети разред основне школе;  Слађана Димотријевић 

од 27.04.2018. ћирилица 
     
 "НОВИ ЛОГОС" Чаролија стварања, читанка за Наташа Станковић Шошо, 

650-02-00165/2018-07 пети разред основне школе; Бошко Сувајџић 

Од 27.4.2018. ћирилица   

"НОВИ ЛОГОС" Језичко благо, граматика за пети  Светлана Слијепчевић 

 650-02-00165/2018-07 разред основне школе; ћирилица Наташа Станковић Шошо, 

 Од 27.4.2018.   Бошко Сувајџић 

 

УЏБЕНИЦИ НА ХРВАТСКОМ НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ 
 
1.razred 
Hrvatski – Početnica 1. dio BIGZ 
po novom programu 
nastave i učenja 
2. Hrvatski – Početnica 2. dio BIGZ 
po novom programu 
nastave i učenja 
3. Hrvatski – Radna bilježnica 1. dio BIGZ 
po novom programu 
nastave i učenja 
4. Hrvatski – Radna bilježnica 2. dio BIGZ 
po novom programu 
nastave i učenja 
5. Matematika 1 – udžbenik BIGZ 
po novom programu 
nastave i učenja 
6. Matematika 1 – radna bilježnica 1. dio BIGZ 



po novom programu 
nastave i učenja 
7. Matematika 1 – radna bilježnica 2. dio BIGZ 
po novom programu 
nastave i učenja 
8. Svijet oko nas 1 – udžbenik BIGZ 
po novom programu 
nastave i učenja 
9. Svijet oko nas 1 – radna bilježnica 1. dio BIGZ 
po novom programu 
nastave i učenja 
10. Svijet oko nas 1 – radna bilježnica 2. dio BIGZ 
po novom programu 
nastave i učenja 
11. Svijet oko nas – nacionalni dodatak za 1. 
i 2. razred 
Zavod 
po novom programu 
nastave i učenja 
12. Likovna kultura 1 – udžbenik BIGZ 
po novom programu 
nastave i učenja 
13. Glazbena kultura – Glazbena škrinjica 1 Zavod 
po novom programu 
nastave i učenja 

Biologija 5 – udžbenik BIGZ 
po novom programu 
nastave i učenja 
40. Geografija 5 – udžbenik BIGZ 
po novom programu 
nastave i učenja 
41. Povijest 5 – udžbenik BIGZ 
po novom programu 
nastave i učenja 
42. Likovna kultura 5 – udžbenik BIGZ 
po novom programu 
nastave i učenja 
43. Likovna kultura – Nacionalni dodatak za 
5., 6., 7. i 8. razred osnovne škole 
Zavod 
po novom programu 
nastave i učenja 
44. Glazbena kultura – Glazbena škrinjica 5 Zavod 
po novom programu 
nastave i učenja 
45. Matematika 5 – udžbenik Gerundijum 
po novom programu 
nastave i učenja 
46. Tehnika i tehnologija 5 – udžbenik BIGZ 
po novom programu 
nastave i učenja 
47. Informatika 5 - udžbenik BIGZ 
po novom programu 



nastave i učenja 
48. Hrvatski jezik – Čitanka BIGZ 
po novom programu 
nastave i učenja 
49. Hrvatski jezik – Hrvatski jezik BIGZ 
po novom programu 
nastave i učenja 
50. Hrvatski jezik – RB Čitanka BIGZ po novom programu 
nastave i učenja 
51. Hrvatski jezik – RB Hrvatski jezik BIGZ 
po novom programu 
nastave i učenja 
 

          О б р а з л о ж е њ е 

На састанку Савета родитеља одржаном 14.5.2018. године, школа је упознала родитеље са 

предложеним уџбеницима из Каталога уџбеника за сваки предмет, за први и пети разред.  

На основу члана 34. Закона о уџбеницима („Службени гласник РС“ број:27/2018.) Наставничко 

веће на седници одржаној 15.5.2018. године донело је одлуку о избору уџбеника на образложен 

предлог стручних већа за области предмета, односно стручног већа за разредну наставу и 

одлуку о избору уџбеника на језику и писму националних мањина, а на предлог стручних већа за 

област предмета, односно стручног већа за разредну наставу који изводе наставу на хрватском 

језику. Уџбеници на хрватском наставном језику немају каталошки број. 

Наставничко веће је на основу горе изнетог донело одлуку као у изреци. 

 

 

                                         Директор установе 

                ____________________ 

               Иван Стипић 


