
ИЗАБРАНА ЛИСТА УЏБЕНИКА ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД 
 са изменама усвојеним на Наставничком већу 13.04.2022., а  примењује се од школске 2022/2023 године 

предмет 
Назив 

издавача 
Наслов уџбеника 

писмо 
Име/имена аутора 

 
Број и датум решења 

министра 

Српски језик и 

књижевност 

(Читанка, граматика, 

радна свеска) 

KLETT 
Извор,  
Читанка за шести разред основне школе  

Зона Мркаљ, Зорица 
Несторовић 

650-02-00119/2019-07 од 
27.3.2019 

KLETT 
Граматика 6, 
уџбеник за шести разред основне школе  

Весна Ломпар 
650-02-00119/2019-07 од 
27.3.2019 

Енглески језик  
 (комплет) 
 

НОВИ ЛОГОС 
 

English Plus 2 - Second edition, 
енглески језик за шести разред основне 
школе, шеста година учења; уџбенички 
комплет (уџбеник, радна свеска,аудио 
компакт диск) 

Ben Wetz, Diana Rye, 
Janet Hardy Gould 
 

650-02-00029/2019-07 од 
15.4.2019. 
 

Немачки језик KLETT 

Magnet Neu 2, немачки језик за шести 
разред основне школе, друга година 
учења ; уџбенички комплет (уџбеник, 
радна свеска, два компакт диска) 

Ђорђо Мота,  
Весна Николовски 

650 -02 -00084/2019 -07 од 
4.4.2019. 

 

Ликовна култура „KLETT” 
Ликовна култура 6, уџбеник за шести 

разред основне школе 
Сања Филиповић  

650-02-00086/2019-07 од 

11.4.2019. 

Музичка култура НОВИ ЛОГОС 
 

Музичка култура 6, уџбеник за шести 
разред основне школе; 

Александра Паладин, 
Драгана Михајловић 
Бокан 

650-02-00115/2019-07 од 
9.5.2019. 

Историја НОВИ ЛОГОС 
Историја 6, уџбеник са одабраним 
историјским изворима за шести разред 
основне школе;  

Душко Лопандић, 
Ивана Петровић 

650-02-00110/2019-07 од 
20.5.2019. 

Географија НОВИ ЛОГОС 
Географија 6, уџбеник за шести разред 
основне школе. 

Снежана Вујадиновић, 
Рајко Голић, Дејан Шабић  

650-02-00116/2019-07 од 
9.5.2019 

  



предмет 
Назив 

издавача 
Наслов уџбеника 
Писмо: ћирилица 

Име/имена аутора 
 

Број и датум решења 
министра 

Физика 
(уџбенички комплет) 

Вулкан 
издаваштво 

Физика 6, уџбеник за шести разред 
основне школе  Љубиша Нешић, Марина 

Најдановић Лукић, 
Татјана Мишић 

650-02-00054/2019-07 од 
21.5.2019. Физика 6, збирка задатака са 

лабораторијским вежбама за шести 
разред основне школе 

Биологија 
БИГЗ 
школство   

Биологија,  
Уџбеник за шести разред основне школе 

Дејан Бошковић 
650-02-00045/2019-07 од 

14.5.2019. 

Техника и 
технологија  
(уџбеник и материјал за 
конструкторско моделовање) 

KLETT 
Техника и технологија 6, за шести 
разред основне школе; уџбенички комплет 

Алекса Вучићевић, 
Ненад Стаменовић 

650-02-00080/2019-07 од 
20.5.2019 

Математика 
(уџбенички комплет) 

KLETT 

Математика, уџбеник за шести разред 
основне школе 

Небојша Икодиновић, 
Слађана Димитријевић 

650-02-00120/2019-07 од 
10.5.2019. Математика, збирка задатака за шести 

разред основне школе;  

Бранислав Поповић, 
Марија Станић, Ненад 
Вуловић, Сања Милојевић 

Информатика и 
рачунарство  

ЕДУКА 

Информатика и рачунарство,  
уџбеник са дигиталним материјалима на 
компакт диску за шести разред основне 
школе;  

Катарина Алексић, 
Катарина Вељковић, 
Милош Бајчетић, Дарко 
Крсмановић 

650-02-00073/2019-07 од 
21.5.2019 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНЕ ИЗМЕНЕ НА ИЗАБРАНУ ЛИСТЕ УЏБЕНИКА  
за ИЗМЕНУ уџбеника и избор издавача „КЛЕТТ”,  нови уџбенички комплет заНемачки језик, шести разред основне школе 

Због тога што је предходни уџбеник изузетно технички захтеван, предлажемо враћање на стари уџбеник Magnet neu 2  и Magnet neu 3.  

Напомињемо да су за 5. и 8. разред већ одабрани уџбеници Magnet neu 1 и Magnet neu 4. Издавач је за оба уџбеника „Klett“. У Београду, 

14.05.2022      ЗА СТРУЧНО ВЕЋЕ СТРАНИХ ЈЕЗИКА, Горица Бандука Живковић 

  



за ИЗМЕНУ уџбеника и избор издавача „БИГЗ школство”,  Биологија за шести разред основне школе 

- Уџбеник даје праву меру садржаја за дати узраст ученика – градиво је презентовано на деци јасан и разумљив језик, уз мноштво слика и илустрација које олакшавају 

учење. Управо је та мера информација (коју други уџбеници често немају) разлог по коме је овај уџбеник бољи од других и пријемчив за наставни процес. У овом 

уџбенику је нови спирални програм најбоље разрађен, дата је јасна веза међу темама које се надограђују у следећем разреду. Мноштво налога и задатака омогућавају 

деци самопроверу знања. Налози су градирани по тежини, што је веома важно и за децу приликом провере знања, али и за наставнике, па и родитеље, који надгледају 

њих успех у учењу. Предлози за извођење вежби и школских пројеката су одлични, и не захтевају додатан трошак деци и родитељима, већ се сав прибор и 

материјал користи из окружења. Уџбеник својим концептом подстиче самостално учење и истраживање код ученика, што је веома важно.  Уџбеник је нерадног 

карактера, па стога се може и наслеђивати, што је важно за родитељски буџет. Такође је 1 уџбеник (нема два дела), па је јефтинији од уџбеника других издавача. Уз овај 

уџбеник постоје 2 верзије дигиталног уџбеника (стандардна БИГЗ-ова, која може да се користи и офлине и нова, у партнерству са МозаБоок, фантастична, која садржи 

анимације и моделе, тестове и даје могућност дигиталне учионице). Као корисници наставници добијају 15-минутне тестове (према броју ученика), што веома 

олакшава рад и смањује трошкове штампе тестова у школи. Такође, наставник добија и контролне задатке у боји, у 2 групе, што опет знатно олакшава рад у настави. 

 

У Београду, 13.04.2022.       Руководилац стручног већа природних наука, Љиљана Стевановић 


