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 5. РАЗРЕД 

Предмет: Српски језик Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос 

Назив јединице Обавезана 
Број за 
библиотеку 

Цена 
[дин.] 

„Уметност речи”, читанка за пети разред основне школе Да 0 840 

„Дар речи”, граматика за пети разред основне школе Да 0 620 

„Радна свеска 5” уз уџбенички комплет српског језика за пети 
разред основне школе 

Да 0 530 

Укупнa цена обавезних јединица за предмет Српски језик је 1990.00 динара. 
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Предмет: Ликовна култура Klett Издавачка кућа доо 

Назив јединице Обавезана 
Број за 
библиотеку 

Цена 
[дин.] 

„Ликовна култура 5”, уџбеник за пети разред основне школе Не 4 680 

Предмет: Музичка култура Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос 

 

Назив јединице Обавезана 
Број за 
библиотеку 

Цена 
[дин.] 

„Музичка култура 5”, уџбеник за пети разред основне школе Не 4 710 

 

Предмет: Историја Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос 

Назив јединице Обавезана 
Број за 
библиотеку 

Цена 
[дин.] 

„Историја 5”, уџбеник историје за пети разред основне школе Да 0 850 
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Предмет: Географија БИГЗ школство доо 

Назив јединице Обавезана 
Број за 
библиотеку 

Цена 
[дин.] 

ГЕО 5, уџбеник Да 0 850 

Укупнa цена обавезних јединица за предмет Географија је 850.00 динара. 

 

Предмет: Математика Klett Издавачка кућа доо 

Назив јединице Обавезана 
Број за 
библиотеку 

Цена 
[дин.] 

„Математика 5”, уџбеник за пети разред основне школе Да 0 790 

„Математика 5”, збирка задатака са решењима за пети разред 
основне школе 

Да 0 620 

Укупнa цена обавезних јединица за предмет Математика је 1410.00 динара. 

 

Предмет: Биологија Привредно друштво Герундијум доо, Београд (Палилула) 

Назив јединице Обавезана 
Број за 
библиотеку 

Цена 
[дин.] 

Биологија за 5. разред основне школе Да 0 792 

Радна свеска из биологије 5, за 5. разред основне школе Не 0 484 

Укупнa цена обавезних јединица за предмет Биологија је 792.00 динара. 
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Предмет: Техничко и информатичко образовање Klett Издавачка кућа доо 

Назив јединице Обавезана 
Број за 
библиотеку 

Цена 
[дин.] 

„Техничко и информатичко образовање 5”, уџбеник за пети 
разред основне школе 

Да 0 780 

„Техничко и информатичко образовање 5”, радна свеска за пети 
разред основне школе 

Не 0 450 

„Техничко и информатичко образовање 5”, материјали за 
конструкторско моделовање 

Не 0 750 

Укупнa цена обавезних јединица за предмет Техничко и информатичко образовање је 780.00 динара. 

 

Предмет: Информатика и рачунарство БИГЗ школство доо 

Назив јединице Обавезана 
Број за 
библиотеку 

Цена 
[дин.] 

Информатика и рачунарство 5, уџбеник Не 4 800 
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СТРАНИ ЈЕЗИК - 5. РАЗРЕД 

Предмет: Енглески језик - први страни језик 

Klett Издавачка кућа доо 

Назив јединице Обавезана 
Број за 
библиотеку 

Цена 
[дин.] 

„Messages 1”, енглески језик за пети разред основне школе, 
уџбеник 

Да 0 850 

„Messages 1, енглески језик за пети разред основне школе, радна 
свеска и ЦД 

Да 0 600 

Укупнa цена обавезних јединица за предмет Енглески језик је 1450.00 динара. 

 

Предмет: Немачки језик – обавезно-изборни предмет – други страни језик 

Klett Издавачка кућа доо 

 

Назив јединице Обавезана 
Број за 
библиотеку 

Цена 
[дин.] 

„Wir 1”, немачки језик за 5. разред основне школе, уџбеник за 
прву годину учења и ЦД 

Да 0 860 

„Wir 1”, немачки језик за пети разред основне школе, радна 
свеска за прву годину учења 

Да 0 610 

Укупнa цена обавезних јединица за предмет Немачки језик – обавезно-изборни предмет – други страни језик је 1470.00 динара. 
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Предмет: Француски језик – обавезно-изборни предмет – други страни језик 

Дата Статус д.о.о. Одабран комплет: СТР5ФРА00335 

Назив јединице Обавезана 
Број за 
библиотеку 

Цена 
[дин.] 

Pixel 1 Да 0 880 

Pixel 1, радна свеска Да 0 590 

Укупнa цена обавезних јединица за предмет Француски језик – обавезно-изборни предмет – други страни језик је 1470.00динара. 

 

Предмет: Италијански језик – обавезно-изборни предмет – други страни језик 

ЈП Завод за уџбенике Одабран комплет: СТР5ИТА00710 

Назив јединице Обавезана 
Број за 
библиотеку 

Цена 
[дин.] 

AMICI 1 - уџбеник са електронским аудио додатком за прву 
годину учења 

Да 0 770 

AMICI 1 - радна свеска за прву годину учења Да 0 620.4 

Укупнa цена обавезних јединица за предмет Италијански језик – обавезно-изборни предмет – други страни језик је 1390.40динара. 
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Предмет: Руски језик – обавезно-изборни предмет – други страни језик 

Klett Издавачка кућа доо 

Назив јединице Обавезана 
Број за 
библиотеку 

Цена 
[дин.] 

„Конечно! 1”, руски језик за пети разред основне школе, уџбеник 
за прву годину учења и ЦД 

Да 0 790 

„Конечно! 1”, руски језик за пети разред основне школе, радна 
свеска за прву годину учења 

Да 0 590 

Укупнa цена обавезних јединица за предмет Руски језик – обавезно-изборни предмет – други страни језик је 1380.00 динара. 

 


