
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОСНОВНА ШКОЛА „ЛАЗА К.ЛАЗАРЕВИЋ“ 

Дел. бр. 193 

Датум: 24.04.2020. године 

 

На основу члана 34. став 2. Закона о уџбеницима („Сл. гласник РС“, бр27/2018) Наставничко веће ОШ 

„Лаза К.Лазаревић“ Клење је на образложени предлог Стручног већа за друштвене науке, Стручног већа 

за природне науке, Стручног већа уметности и вештина и Стручног већа за разредну наставу,  на седници 

одржаној 24.04.2020.године донело је 

 

ОДЛУКУ  

о избору уџбеника за други, трећи, шести и седми разред 

1. За други и шести разред бирају се уџбеници које су предложили  Стручно веће за друштвене науке, 

Стручно веће за природне науке, Стручно веће уметности и вештина и Стручно веће за разредну 

наставу а који ће се користити у школској  2020/2021,2021/2022,2022/2023 и 2023/2024. години. 

2. Бирају се уџбеници за трећи и седми разред који ће се користити у школској 2020/2021. години на 

образложени предлог  Стручног већа за друштвене науке, Стручног већа за природне науке, 

Стручног већа уметности и вештина и Стручног већа за разредну наставу. 

ДРУГИ РАЗРЕД 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

 

Назив издавача 
Назив уџбеника или 

другог наставног средства 
Име/имена аутора Број и датум решења министра 

„ЕДУКА“ 

Читанка,  

уџбеник за други разред 

основне школе 

Марела Манојловић, Снежана 

Бабуновић 

650-02-00177/2019-07  

од 21.5.2019. 

Поуке о језику Мања Јовић, Ивана Јухас 

Радна свеска,  

српски језик за други 

разред основне школе 

Марела Манојловић, Снежана 

Бабуновић 

Латиница,  

уџбеник за други разред 

основне школе 

Ивана Јухас, Јасмина 

Игњатовић 

 

СТРАНИ ЈЕЗИК 

 

Назив издавача Назив уџбеника или другог 

наставног средства 

Име/имена аутора Број и датум решења 

министра 



 

„АКРОНОЛО“ 

New English Adventure 

Starter B, енглески језик за 

други разред основне школе 

Tessa Lochovski, Cristiana 

Bruni 

 

650-02-00436/2018-07 од 

11.04.2019. 

 

МАТЕМАТИКА 

 

Назив издавача 
Назив уџбеника или 

другог наставног средства 
Име/имена аутора Број и датум решења министра 

„ЕДУКА“ 

Математика 2а, уџбеник 

за други разред основне 

школе  

Весна Дрезгић,Бранкица 

Ђурић, Ана Икер, Сања Ђекић 

650-02-00181/2019-07 

од 10.5.2019. 

Математика 2б, уџбеник 

за други разред основне 

школе ; 

 

Весна Дрезгић,Бранкица 

Ђурић, Ана Икер, Сања Ђекић 

 

СВЕТ ОКО НАС 

 

Назив издавача 
Назив уџбеника или 

другог наставног средства 
Име/имена аутора Број и датум решења министра 

„ЕДУКА“ 

Свет око нас 2а, уџбеник 

за други разред основне 

школе 
Марела,Манојловић, Бранкица 

Ђурић 

650-02-00176/2019-07  

од 21.5.2019. 

Свет око нас 2б,  

радна свеска за други 

разред основне школе;  

уџбенички комплет; 

ћирилица 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

 

Назив издавача 
Назив уџбеника  или 

другог наставног средства 
Име/имена аутора Број и датум решења министра 

„ЕДУКА“ 

 

Музичка култура-музичка 

вртешка 2, уџбеник за 

други разред основне 

школе; 

ћирилица 

Мирјана Смрека Станковић, 

Соња Цветковић 

650-02-00170/2019-07  

од 20.5.2019. 



ЛИКОВНА КУЛТУРА 

 

„ЕДУКА“ 

„Ликовна култура“ 

уџбеник за други разред 

основне школе 

Марија Бузаши Марганић, Зита 

Бузаши 

650-02-00172/2019-07 

ОД09.05.2019. 

 

ТРЕЋИ РАЗРЕД 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

 

Назив издавача 
Назив уџбеника или 

другог наставног средства 
Име/имена аутора Број и датум решења министра 

„ЕДУКА“ 

 

Читанка за трећи разред 

основне школе 

Иван Јовић, Моња Јовић 

650-02-00507/2019-07 од 

17.1.2020. 

Поуке о језику, 

 српски језик за трећи 

разред основне школе 

Весна Дрезгић, Ана Икер 

Радна свеска, 

из српског језика  за трећи 

разред основне школе 

Ивана Јухас, Моња Јовић 

 

СТРАНИ ЈЕЗИК 

 

Назив издавача 
Назив уџбеника или 

другог наставног средства 
Име/имена аутора Број и датум решења министра 

„АКРОНОЛО“ 

Discover English Starter, 

енглески језик за трећи 

разред основне школе; 

 

Judy Boyle 
650-02-00539/2019-07 од 

30.12.2019. 

 

МАТЕМАТИКА 



 

Назив издавача 
Назив уџбеника или 

другог наставног средства 
Име/имена аутора Број и датум решења министра 

„ЕДУКА“ 

Математика 3а , 

уџбеник за трећи разред 

основне школе  

Софија Зарупски, Бошко 

Влаховић 

650-02-00602/2019-07 од 

13.2.2020. 

 
Математика 3б, уџбеник 

за трећи разред 

Софија Зарупски, Бошко 

Влаховић 
 

    

    

 

ПРИРОДА И ДРУШТВО 

 

Назив издавача 
Назив уџбеника или 

другог наставног средства 
Име/имена аутора Број и датум решења министра 

„ЕДУКА“ 

Природа и друштво , 

уџбеник за трећи разред 

основне школе 

Марела Манојловић, Бранкица 

Ђурић 

650-02-00505/2019-07 од 

20.1.2020. 
Природа и друштво , 

радна свеска за трећи 

разред основне школе; 

 

 

    

    

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

 

Назив издавача 
Назив уџбеника или 

другог наставног средства 
Име/имена аутора Број и датум решења министра 

„ЕДУКА“ 

Музичка култура –

музичка слагалица, 

уџбеник за трећи разред 

основне школе; 

Мирјана Смрека Станковић, 

Соња Цветковић 

650-02-00522/2019-07 од 

6.2.2020. 



 

 

ШЕСТИ РАЗРЕД 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

 

Назив издавача 

Назив уџбеника или 

другог наставног 

средства 

Име/имена аутора Број и датум решења министра 

„КЛЕТТ“ 

 ИзворЧитанка,  

 за шести разред 

основне школе 

Зона Мркаљ, Зорица Несторовић 

650-02-00119/2019-07  

од 27.3.2019. 

Граматика, за шести 

разред основне школе 

 

 

 

Весна Ломпар 

 

 

 

 

СТРАНИ ЈЕЗИК 

 

Назив издавача 

Назив уџбеника или 

другог наставног 

средства 

Име/имена аутора Број и датум решења министра 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

„КЛЕТТ“ 

Eyes Open 2, енглески 

језик за шести разред 

основне школе,  

шеста година учења; 

уџбенички комплет 

(уџбеник, радна 

свеска, ) 

 

Ben Goldstein,  

Ceri Jones, Emma Heyderman, 

Аутори радне свеске 

Vicki Anderson, Eoin Higgins 

650-02-00452/2018-07 од 

19.4.2019. 

РУСКИ ЈЕЗИК 

„ДАТА СТАТУС” 

Диалог 2, уџбеник 

руски језик за шести 

разред основне 

школе, 

др Урсула Бер, др Рима 

Брајтшпрехер, Наталија Гец, Елке 

Колодји, Антје Мешке, Јана 

650-02-00031/2019-07 

 од 27.3.2019. 



друга година учења;  

Радна свеска 

уџбенички 

комплет (уџбеник, 

радна свеска, ) 

Песотска, Росвита Штар, др Хајке 

Вапенхаус 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Назив издавача 

Назив уџбеника или 

другог наставног 

средства 

Име/имена аутора Број и датум решења министра 

„КЛЕТТ“ 

Ликовна култура 6, 

уџбеник за шести 

разред основне 

школе; 

ћирилица 

Сања Филиповић 

650-02-00086/2019-07  

од 11.4.2019. 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Назив издавача 

Назив уџбеника или 

другог наставног 

средства 

Име/имена аутора Број и датум решења министра 

„ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКЕ“ 

Музичка култура 6, 

уџбеник за шести 

разред основне 

школе; 

ћирилица 

 

Гордана Стојановић, Милица 

Рајчевић 

650-02-00078/2019-07  

од 11.4.2019. 

 

ИСТОРИЈА 

 



Назив издавача 

Назив уџбеника или 

другог наставног 

средства 

Име/имена аутора Број и датум решења министра 

„КЛЕТТ “ 

Историја , уџбеник са 

одабраним 

историјским 

изворима за шести 

разред основне 

школе; 

ћирилица 

Ивана Коматина, Јелена Јеврић, 

Емина Живковић, Љиљана 

Недовић, Радомир Поповић 

650-02-00103/2019-07 од 

14.5.2019. 

 

ГЕОГРАФИЈА 

 

Назив издавача 

Назив уџбеника или 

другог наставног 

средства 

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. 

 

БИОЛОГИЈА 

 

Назив издавача 

Назив уџбеника или 

другог наставног 

средства 

Име/имена аутора Број и датум решења министра 

„КЛЕТТ” 

Биологија 

 за шести разред 

основне школе; 

ћирилица 

Горан Kорићанац, Марина 

Ђуришић, Данијела Pадивојевић, 

Драгана Јешић 

650-02-00085/2019-07  

од 9.5.2019. 

 

ФИЗИКА 

 

Назив издавача 

Назив уџбеника или 

другог наставног 

средства 

Име/имена аутора Број и датум решења министра 



„КЛЕТТ” 

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 

 

МАТЕМАТИКА 

 

Назив издавача 

Назив уџбеника или 

другог наставног 

средства 

Име/имена аутора Број и датум решења министра 

„КЛЕТТ“ 

Математика,уџбеник 

за шести разред 

основне школе 

Небоша Икодиновић, Слађана 

Димитријевић 

650-02-00120/2019-07 од 

10.5.2019. 

Збирка задатака из 

математике 

за шести разред 

основне школе; 

уџбенички комплет; 

 

Бранислав Поповић, Марија 

Станић, Сања Милојевић, Ненад 

Вуловић 

 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

 

Назив издавача 

Назив уџбеника или 

другог наставног 

средства 

Име/имена аутора Број и датум решења министра 

„КЛЕТТ“ 
Техника и 

технологија 6, 

Аутори уџбеника: 

Алекса Вучићевић, Ненад 

Стаменовић; 

650-02-00080/2019-07 

од 20.5.2019. 



за шести разред 

основне школе;  

 

 

 

 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

 

Назив издавача 

Назив уџбеника или 

другог наставног 

средства 

Име/имена аутора Број и датум решења министра 

„БИГЗ“ 

 

Информатика и 

рачунарство  

за шести разред 

основне школе; 

ћирилица 

Марина Петровић, Зорица 

Прокопић, Јелена Пријовић 

650-02-00065/2019-07  

од 21.5.2019. 

 

СЕДМИ РАЗРЕД 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

 

Назив издавача 

Назив уџбеника или 

другог наставног 

средства 

Име/имена аутора 
Број и датум решења 

министра 

 

 

 

„КЛЕТТ“ 

Читанка за 7.разред 

Плетисанка,  

 

Зона Мркаљ, Зорица Несторовић 

 

 

 

 

650-02-00525/2019-07  

од 4.02.2020. 

Граматика ,српски 

језик и књижевност  

за седми разред 

основне школе 

Весна Ломпар 

 

Радна свеска  за 

седми разред основне 

школе 

Зона Мркаљ, Зорица Несторовић 

Весна Ломпар 

 



СТРАНИ ЈЕЗИК 

 

Назив издавача 

Назив уџбеника или 

другог наставног 

средства 

Име/имена аутора 
Број и датум решења 

министра 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

„КЛЕТТ“ 

Eyes Open, енглески 

језик за седми разред 

основне школе,  

седма година учења; 

уџбенички комплет 

(уџбеник, радна 

свеска) 

 

Аутори уџбеника: 

Ben Goldstein,  

Ceri Jones,  

Vicki Anderson, Eoin Higgins 

Аутор радне свеске: 

Vicki Anderson, Eoin Higgins 

 

650-02-00518/2019-07 од 

5.2.2020. 

РУСКИ ЈЕЗИК 

„ДАТА СТАТУС” 

Диалог 3, руски језик 

за седми и осми 

разред основне 

школе, 

трећа и четврта 

година учења;  

уџбенички 

комплет (уџбеник, 

радна свеска са 

компакт диском) 

 Урсула Бер, др Рима Брајтшпехер, 

Катрин Бикова,Астрид 

Грудман,Антје Мешке, Хајко 

Сефелт, др Мартин Шнајдер,др 

Астрид Сајдел, др хајке Вапенханс 

  

650-02-00562/2019-07 

 од 21.1.2020. 

    

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Назив издавача 

Назив уџбеника или 

другог наставног 

средства 

Име/имена аутора 
Број и датум решења 

министра 

„КЛЕТТ“ 

Ликовна култура , 

уџбеник за седми 

разред основне 

школе; 

ћирилица 

Сања Филиповић 

650-02-00534/2019-07  

од 20.1.2020. 



МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Назив издавача 

Назив уџбеника или 

другог наставног 

средства 

Име/имена аутора 
Број и датум решења 

министра 

„ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКЕ“ 

Музичка култура , 

уџбеник за седми 

разред основне 

школе; 

ћирилица 

 

Гордана Стојановић, Милица 

Рајчервић 

650-02-00607/2019-07  

од 28.1.2020. 

 

ИСТОРИЈА 

 

Назив издавача 

Назив уџбеника или 

другог наставног 

средства 

Име/имена аутора 
Број и датум решења 

министра 

„ВУЛКАН 

ИЗДАВАШТВО“ 

Историја , уџбеник са 

одабраним 

историјским 

изворима за седми 

разред основне 

школе; 

ћирилица 

Весна Димитријевић 
650-02-00398/2019-07 од 

16.12.2019. 

 

ГЕОГРАФИЈА 

 

Назив издавача 

Назив уџбеника или 

другог наставног 

средства 

Име/имена аутора 
Број и датум решења 

министра 

„НОВИ ЛОГОС“ 

Географија 7,   

уџбеник за седми 

разред основне 

школе; 

Дејан Шабић, 

Снежана Вујадиновић 

 

650-02-00618/2019-07 

 од 28.1.2020. 



ћирилица  

 

БИОЛОГИЈА 

 

Назив издавача 

Назив уџбеника или 

другог наставног 

средства 

Име/имена аутора 
Број и датум решења 

министра 

„КЛЕТТ” 

Биологија , 

уџбеник за седми 

разред основне 

школе; 

ћирилица 

Горан Корићанац, Ана Ђорђевић, 

Драгана Јешић 

650-02-00526/2019-07  

од 12.2.2020. 

 

ФИЗИКА 

 

Назив издавача 

Назив уџбеника или 

другог наставног 

средства 

Име/имена аутора 
Број и датум решења 

министра 

„ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКЕ” 

Физика , 

уџбеник за седми 

разред основне школе 

Јован Шетрајчић, Дарко Капор 

 

 

Бранислав Цветковић, Јован 

Шетрајчић, Милан Распоповић 

650-02-00389/2019-07 од 

17.1.2020. 

Физика , 

збирка задатака са 

лабораторијским 

вежбама за седми 

разред основне 

школе; 

уџбенички комплет; 

ћирилица 

 

МАТЕМАТИКА 

 

Назив издавача 

Назив уџбеника или 

другог наставног 

средства 

Име/имена аутора 
Број и датум решења 

министра 



„КЛЕТТ“ 

Математика, уџбеник 

за седми разред 

основне школе 

Небојша Икодиновић, Слађана 

Димитријевић 

 

650-02-00536/2019-07 од 

20.1.2020. 

Збирка задатака из 

математике 

за седми разред 

основне школе; 

уџбенички комплет; 

ћирилица 

Бранислав Поповић, Марија 

Станић, Сања Милојевић, Ненад 

Вуловић 

 

ХЕМИЈА 

 

Назив издавача 

Назив уџбеника или 

другог наставног 

средства 

Име/имена аутора 
Број и датум решења 

министра 

„КЛЕТТ“ 

Хемија , 

уџбеник за седми 

разред основне школе 

Незрина Миховић, Милош Козић, 

Невена Томашевић, Драгица 

Крвавац, Милан Младеновић 

650-02-00599/2019-07 од 

5.2.2020. 

Хемија 7, 

лабораторијске вежбе 

са задацима за седми 

разред основне школе; 

уџбенички комплет; 

ћирилица 

 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

 

Назив издавача 

Назив уџбеника или 

другог наставног 

средства 

Име/имена аутора 
Број и датум решења 

министра 

„КЛЕТТ“ 

Техника и 

технологија 7 

за седми разред 

основне школе; 

уџбенички комплет 

(уџбеник и 

Данило Шешељ, 

Петко Андрић 

650-02-00572/2019-07 

од 4.2.2020. 



конструкторски 

материјали); 

ђирилица 

 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

Назив издавача 

Назив уџбеника или 

другог наставног 

средства 

Име/имена аутора 
Број и датум решења 

министра 

„БИГЗ“ 

 

Информатика и 

рачунарство 7 

за седми разред 

основне школе; 

ћирилица 

Зорица Прокопић, Јелена 

Пријовић 

650-02-00499/2019-07  

од 5.2.2020. 

 

2..Одлука о избору доставља се Министарству просвете, науке и технолошког развоја. 

Образложење 

Чланом 34. ст. 1. Закона о уџбеницима прописано је да школа из Каталога уџбеника бира 

уџбеник за сваки предмет у сваком разреду, о чему обавештава Савет родитеља. 

Чланом 34. ст. 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 за разредну наставу. 

Ова одлука се сходно члану 34. став 10. Закона о уџбеницима доставља Министарству 

просвете, науке и технолошког развоја. 

Чланом 34. ст. 12. Закона о уџбеницима прописано је да се избор уџбеника врши за период од 

четири школске године у складу са чим је извршен избор уџбеника за други и шести разред. 

Чланом 34. ст. 14. Закона о уџбеницима прописано је да за школску годину у којој се први пут 

примењује нову програм наставе и учења, уџбеници се бирају на период од једне школске године 

у складу са чим је извршен избор уџбеника за трећи и седми разред. 

У складу са свим горе наведеним као и предлозима стручних већа за области предмета, односно 

стручног већа за разредну наставу,  Наставничко веће Основне школе „Лаза К.Лазаревић“ Клење донело 

је одлуку као у изреци. 

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ 

____________________________________ 

                                                                                                                                                 Драгана Којић 

 


