
 На основу члана 19.  став 6. Закона о уџбеницима („Службени гласник РС”,  

број 27/18), 

 

 министар просвете, науке и технолошког развоја доноси 

 

ДОПУНУ КАТАЛОГА УЏБЕНИКА  
за други и шести разред основног образовања и васпитања 

 „Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 6/19 

 

 

УЏБЕНИЦИ ЗА НАСТАВУ НА ЈЕЗИЦИМА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА 

 

ДРУГИ РАЗРЕД 

 

              МАЂАРСКИ ЈЕЗИК  
 

 

СВЕТ ОКО НАС 

 

Назив издавача 

 

Наслов уџбеника 

писмо  

Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра/покрајинског 

секретара 

 

 

„КРЕАТИВНИ 

ЦЕНТАР ” 

Свет око нас 2, 
уџбеник и радна 

свеска, за други 

разред основне 

школе;  

на мађарском језику 

и писму 

др Симеон 

Маринковић,Славица 

Марковић, Весна Рикало 

128-61-632/2019-1  

од  23.7.2019. 

 

             ХРВАТСКИ ЈЕЗИК 
 

 

ХРВАТСКИ ЈЕЗИК  

 

Назив издавача 

 

Наслов уџбеника 

писмо   

Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра/покрајинског 

секретара 

„БИГЗ школство” "Слово по слово 2"- 
интегрални радни 

уџбеник за хрватски 

језик у другом 

разреду основне 

Терезија Зокић,   

Бенита Владушић 

128-61-527/2019-01  

од  29.5.2019. 



школе ( 1. 

полугодиште) са 

Писанком уз 

интегрални радни 

уџбеник за хрватски 

језик у 2.разреду 

основне школе и 

Интегралног радног 

уџбеника за 

хрватски језик у 

другом разреду 

основне школе;  

на хрватском језику 

и писму. 

 

 

„БИГЗ школство” 

Радна биљежница 
за хрватски језик у 

6.разреду основне 

школе; 

на хрватском језику 

и писму 

Крешимир Багић,  

Зринка Каталинић,  

Марица Мотик,  

Маша Римац Јуриновић,  

Сенка Глушац  

128-61-528/2019-01  

од 29.5.2019.  

 

 

 

 

 

„БИГЗ школство” 

 

Снага ријечи - 

хрватска читанка 

за 6.разред основне 

школе ;  

на хрватском језику 

и писму 

 

 

 

 

 

Анита Шојат 

 

 

 

 

 

128-61-528/2019-01  

од  29.5.2019. 

 Снага ријечи - 

радна биљежница 

за 6.разред основне 

школе; 

на хрватском језику 

и писму; 

уџбенички комплет 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ШЕСТИ РАЗРЕД 

 
 

МАЂАРСКИ ЈЕЗИК 
 

 

БИОЛОГИЈА 

 

Назив издавача 

 

Наслов уџбеника 

писмо  

Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра/покрајинског 

секретара 

 

 

„ГЕРУНДИЈУМ“ 

 

Биологија 6, 
уџбеник за шести 

разред основне 

школе; на 

мађарском језику и 

писму 

Тихомир Лазаревић 

Весна Миливојевић 

Тијана Прибићевић 

Томка Миљановић 

128-61-727/2019-01 

од 23.8.2019. 

 

 

МАТЕМАТИКА  

 

Назив издавача 

 

Наслов уџбеника 

писмо  

Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра/покрајинског 

секретара 

 

 

 

 

 

 

„ГЕРУНДИЈУМ“ 

 

Математика 6, 
уџбеник за шести 

разред основне 

школе, на 

мађарском језику и 

писму 

Синиша Јешић 

Јасна Благојевић 

Александра Росић 

 

 

 

 

 

128-61-679/2019-01 

од 22.8.2019. Збирка задатака,за 

наставни предмет 

Математика, за 

шести разред 

основне школе, на 

мађарском језику и 

писму  

Синиша Јешић 

Тања Њаради 

Јасна Благојевић 

 

 

 

 

 



 

 

ГЕОГРАФИЈА 

 

Назив издавача 

 

Наслов уџбеника 

писмо  

Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра/покрајинског 

секретара 

 

 

„НОВИ ЛОГОС“ 

 

 

Географија 6, 
уџбеник за шести 

разред основне 

школе, на 

мађарском језику и 

писму 

Снежана Вујадиновић 

Рајко Голић 

Дејан Шебић 

128-61-661/2019-01 

од 22.8.2019. 

 

 

 

ФИЗИКА 

 

Назив издавача 

 

Наслов уџбеника 

писмо  

Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра/покрајинског 

секретара 

 

 

 

„КЛЕТТ“ 

Физика 6, уџбеник и 

Збирка задатака са 

лабораторијским 

вежбама, за шести 

разред основне 

школе, на 

мађарском језику и 

писму 

Марина Радојевић 128-61-741/2019-01 

од 26.8.2019. 

 

 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

Назив издавача 

 

Наслов уџбеника 

писмо  

Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра/покрајинског 

секретара 

 

 

„КЛЕТТ“ 

 

Информатика и 

рачунарство 6, 

уџбеник за шести 

разред основне школе, 

на мађарском језику и 

писму 

Светлана Мандић 128-61-740/2019-01 

од 26.8.2019. 

 

 



 

 

РУСИНСКИ ЈЕЗИК  
 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

  

Назив издавача 

 

Наслов уџбеника 

писмо  

Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра/покрајинског 

секретара 

 

 

„KLETT” 

Ликовна култура 6, 

уџбеник за шести 

разред основне 

школе,  

на русинском језику 

и писму 

 

 

др  Сања Филиповић 

 

 

128-61-636/2019-01  

од  23.7.2019. 

 

 

По овлашћењу број  

031-01-1/40/2019-02 

 

 

Проф.др Виктор Недовић 

 

 

Број: 650-02-00344/2019-07 

 

У Београду, 29.8.2019. године 

 


