
 ПЕТИ РАЗРЕД  
 

Предмет Назив издавача Наслов уџбеника Име/Имена 
аутора 

Бр. и датум 
решења 

министра 

српски језик „KLETT” 

Читанка 
„Расковник”  за 
пети разред 
основне школе; 
                                        
Ћирилица 

 
Зона Мркаљ, 
Зорица 
Несторовић 

 
650-02-

00127/2018-
07 од 

27.4.2018. 
 
 
 
 
 
 
 

Граматика за 
пети разред 

основне школе; 
ћирилиц 

Весна 
Ломпар 

страни језик „KLETT” 

CLUB ADOS 1, 
француски језик 
за пети разред 
основне школе, 
уџбенички 
комплет 
(уџбеник, радна 
свеска,  два 
аудио ЦД-а који 
прате уџбeник, 
аудио ЦД који 
прати радну 
свеску) 

Aurélie 
Combriat, 
Katia 
Coppola 

650-02-
00029/2018-
07 од 
27.4.2018. 
 

страни 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. 

историја „НОВИ ЛОГОС” 

Историја 5 – 
уџбеник са 
одабраним 
историјским 
изворима за 
пети разред 
основне школе; 

ћирилица 

Др Душко 
Лопандић, 
Ивана 
Петровић 

650-02-
00174/2018-
07 од 
24.4.2018.  



географија „BIGZ školstvo” 

Географија, 
уџбеник за пети 
разред основне 
школе; 

ћирилица 
 

Биљана 
Колачек, 
Александра 
Јовичић 

650-02-
00154/2018-
07 од 
27.4.2018. Географски 

атлас за 
основну школу; 

ћирилица 

биологија „BIGZ školstvo” 

Биологија 5, за 
пети разред 
основне школе; 

ћирилица 

Дејан 
Бошковић 

650-02-
00132/2018-
07 од 
27.4.2018. 

математика МАТЕМАТИСКОП 

Математика 5, 
уџбеник за пети 
разред основне 
школе (са 
електронским 
додатком); 

ћирилица 

Владимир 
Стојановић 

650-02-
00128/2018-
07 од 
27.4.2018 Математика 5, 

збирка задатака 
за пети разред 
основне школе; 

ћирилица 

Владимир 
Стојановић, 
Гордана 
Поповић, 
Никола 
Вигњевић 

музичка 
култура 

„НОВИ ЛОГОС” 

Музичка 
култура 5, 
уџбеник за пети 
разред основне 
школе; 

ћирилица 

Александра 
Пaладин, 
Драгана 
Михајловић 
Бокан 

650-02-
00123/2018-
07 од 
27.4.2018. 

ликовна 
култура 

„KLETT” 

Ликовна 
култура 5, 
уџбеник за пети 
разред основне 
школе; 

ћирилица 

Сања 
Филиповић 

650-02-
00098/2018-
07 од 
24.4.2018. 

техника и 
технологија 

„KLETT” 

Техника и 
технологија за 
пети разред 
основне школе, 
уџбенички 
комплет 
(уџбеник, 
материјал за 

Ненад 
Стаменовић, 
Алекса 
Вучићевић 

650-02-
00060/2018-
07 од 
24.4.2018. 
године 



конструкторско 
моделовање, 
електронски 
додатак); 

ћирилица 

информатика 
и 

рачунарство 
„KLETT“ 

Информатика 
и рачунарство 
за пети разред 
основне школе;  
уџбеник са 
електронским 
додатком, 

ћирилица 

Светлана 
Мандић 

650-02-
00037/2018-
07 од 25. 4. 
2018. 

 


