
СПИСАК УЏБЕНИКА  -  6. РАЗРЕД 

 
Предмет: Српски језик-  Klett Издавачка кућа доо Решење број:650-02-00119/2019-07 

од 27.3.2019. 

Српски језик и књижевност за шести разред основне школе, 

Уџбенички комплет; 

Читанка за шести разред основне школе „Извор“ 

Граматика, Српски језик и књижевност за шести разред основне школе 

Радна свеска уз уџбенички комплет за шести разред 

 

Предмет: Музичка култура- „Нови логос“ Решење број:650-02-00115/2019-07 од 

9.5.2019. 

„Музичка култура 6”, уџбеник за шести разред основне школе    

    

Предмет: Историја- ИК „БИГЗ школство“ Решење број:650-02-00068/2019-07 од 

21.5.2019. 

„Историја 6”, уџбеник са одабраним историјским изворима за шести разред основне 

школе 
   

    

Предмет: Географија- „Нови логос“ “ Решење број:650-02-00116/2019-07 од 9.5.2019. 

Географија за шести разред основне школе    

    

Предмет: Физика- „Нови логос“ “ Решење број:650-02-00108/2019-07 од 21.5.2019. 

Физика 6, уџбеник са збирком задатака и лабораторијским вежбама за шести разред 

основне школе 

 

Предмет: Математика- Klett Издавачка кућа доо “ Решење број:650-02-00120/2019-

07 од10.5.2019. 

Математика, уџбеник за шести разред основне школе    

Математика, збирка задатака са решењима за шести разред основне школе    

    

Предмет: Биологија- „БИГЗ школство“ доо  Решење број:650-02-00045/2019-07 од 

14.5.2019. 

Биологија за шести разред основне школе    

    

Предмет: Техника и технологија-Klett Издавачка кућа доо “ Решење број:650-02-

00080/2019-07 од 20.5.2019. 

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

   

Предмет: Енглески језик - први страни језик- Klett Издавачка кућа доо “ Решење 

број:650-02-00049/2019-07 од19.4.2019. 

   



„Messages 2”, енглески језик за шести разред основне школе, шеста година учења, 

уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, ЦД) 
   

    

Предмет: Немачки језик – обавезан изборни предмет – други страни језик- Klett 

Издавачка кућа доо “ Решење број:650-02-00081/2019-07 од 4.4.2019. 

Maximal 2, немачки језик за шести разред основне школе, друга година учења, 

уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, два ЦД-а) 

Аутори:Đorđo Mota, Elžbijeta Krulak Kempisti, Klaudija Bras, Dagmar Glink, Julija 

Katarina Veber i Lidija Šober 

   

    

 

Предмет: Информатика и рачунарство „ДАТА СТАТУС“ - Решење број:650-02-

00389/2018-07 од 20.3.2019. 

Информатика и рачунарство, уџбеник за 6. разред основне школе 

 


