
Списак уџбеника за школску 2018/2019. годину 

РАЗРЕДНА НАСТАВА 

Предмет  Уџбеник  Издавач 

Први разред 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

Буквар за први разред основне школе 

„Фреска“ Читанка за први разред основне школе 

Наставни листови уз Буквар за први разред основне школе, 

МАТЕМАТИКА 
Уџбеник за први разред основне школе први,други,трећи и 
четврти део 

„Клетт“ 

СВЕТ ОКО НАС 
„Маша и Раша– Свет око нас”, уџбеник за први разред 
основне школе први и други део 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  Уџбенички комплет за први разред енглески језик   „Акроноло“ 

МУЗИЧКА КУЛТУРА  Музичка култура за први разред   „Логос“ 

Други разред 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

Маша и Раша“Царство речи“,читанка 

„Клетт“ 

Маша и Раша“Slovo do slova“,латиница 

Маша и Раша“О језику 2“,граматика 

„Маша и Раша‐српски језик“, наставни листови 

МАТЕМАТИКА 
„Маша и Раша‐математика 2“‐уџбеник 

„Маша и Раша‐математика 2“‐радна свеска 1. и 2. део 

СВЕТ ОКО НАС 

„Маша и Раша– Свет око нас 2”, уџбеник за други разред 
основне школе, 

„Маша и Раша– Свет око нас 2”, радна свеска за други разред 
основне школе 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

New English Adventure Starter B, уџбеник за енглески језик за 
2. разред основне школе 

„Акороноло“ 
New English Adventure Starter B, радна свеска за енглески језик 
за 2. разред основне школе 

Трећи разред 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

Маша и Раша „Река речи”, читанка за трећи разред основне 
школе, 

„Клетт“ 
 

Маша и Раша „О језику 3”, српски језик за трећи разред 
основне школе, 

„Маша и Раша– Српски језик”, наставни листови за трећи 
разред основне школе 

МАТЕМАТИКА 

 

„Маша и Раша– Математика 3”, уџбеник за трећи разред 
основне школе 

„Маша и Раша– Математика 3”, радна свеска за трећи разред 
основне школе 1. и 2. део 

„Маша и Раша– Математика”, наставни листови за трећи 
разред основне школе 

ПРИРОДА И 
ДРУШТВО 

„Маша и Раша– Природа и друштво”, уџбеник за трећи разред 
основне школе, 

„Маша и Раша– Природа и друштво”, радна свеска за трећи 
разред основне школе 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
Our Discovery Island 2, уџбеник за енглески језик за 3. разред 
основне школе 

„Акроноло“ 

 



Четврти разред 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

Маша и Раша „Речи чаробнице”, читанка за 4. разред основне 
школе 

„Клетт“ 

Маша и Раша „О језику 4”, српски језик за четврти разред 
основне школе, 

„Маша и Раша– Српски језик”, наставни листови за четврти 
разред основне школе 

МАТЕМАТИКА 

„Маша и Раша– Математика 4”, уџбеник за четврти разред 
основне школе 

„Маша и Раша– Математика 4”, радна свеска за четверти  
разред основне школе  

„Маша и Раша– Математика”, наставни листови за четврти 
разред основне школе 

ПРИРОДА И 
ДРУШТВО 

„Маша и Раша– Природа и друштво”, уџбеник за четврти  
разред основне школе, 

„Маша и Раша– Природа и друштво”, радна свеска за четврти 
разред основне школе 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

 Discovery English 1, уџбеник за енглески језик за 4. разред 
основне школе 

„Акроноло“ 
Discovery English 1, радна свеска за енглески језик за 4. разред 
основне школе 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 
Музичка култура за четврти разред основне школе  „Креативни 

центар“ Радна свеска‐музичка култура за четврти разред са диском 

 

 

   



ПРЕДМЕТНА НАСТАВА 

Пети разред 

СРПСКИ ЈЕЗИК 
„Чаролија стварања”, читанка за пети разред основне школе  „Нови логос“ 

„Језичко благо“ граматика за пети разред  „Нови логос“ 

МАТЕМАТИКА 
„Математика 5”, уџбеник за пети разред основне школе  „Клетт“ 

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

„Клетт“ 

ИСТОРИЈА  „Историја 5”, уџбеник историје за 5. разред основне школе  „Нови логос“ 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Discover English 2, уџбеник за енглески језик за 5.разред 
основне школе, 

„Акроноло“ 

Discover English 2, радна свеска за енглески језик за 5.разред 
основне школе 

„Акороноло“ 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

HURRA, WIR LERNEN DEUTSCH! 1 ‐ уџбеник са електронским 
аудио додатком за прву годину учења  „Завод за 

уџбенике“ HURRA, WIR LERNEN DEUTSCH! 1 ‐ радна свеска за прву годину 
учења 

ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК 
AMICI 1 ‐ уџбеник са електронским аудио додатком за прву 
годину учења 

„Завод за 
уџбенике“ 

AMICI 1 ‐ радна свеска за прву годину учења 

ЛИКОВНА КУЛТУРА  Ликовна култура 5, уџбеник,  „Клет“ 

МУЗИЧКА КУЛТУРА  Музичка култура 5, уџбеник   „Нови логос“ 

ГЕОГРАФИЈА  „Географија 5”, уџбеник географије за 5. разред основне школе  „Нови логос“ 

БИЛОГИЈА 
Биологија 5 уџбеник за 5. разред основне школе први и други 
део 

„Нови логос“ 

ТЕХНИКА И 
ТЕХНОЛОГИЈА 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА ,уџбеник за 5. разред основне 
школе, 

„Нови логос“ 

Материјал за конструкторско обликовање за 5. разред, 
електронски додатак 

„Нови логос“ 

ИНФОРМАТИКА И 
РАЧУНАРСТВО 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО ‐ уџбеник за 5. разред 
основне школе, 

„Клет“ 

   



Шести разред 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

„Корак”, читанка за шести разред основне школе  „Клетт“ 

Радна свеска уз читанку  „Клетт“ 

„Граматика 6”, српски језик за шести разред основне школе,  „Клетт“ 

Радна свеска уз граматику  „Клетт“ 

МАТЕМАТИКА 
„Математика 6”, уџбеник за шести разред основне школе,  „Клетт“ 

„Математика 6”, збирка задатака са решењима за шести 
разред основне школе 

„Клетт“ 

ИСТОРИЈА  „Историја 6”, уџбеник историје за шести разред основне школе  „Нови логос“ 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Discover English 3, уџбеник за енглески језик за 6.разред 
основне школе, 

„Акроноло“ 

Discover English 3, радна свеска за енглески језик за 6.разред 
основне школе, 

„Акороноло“ 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

HURRA, WIR LERNEN DEUTSCH! 2 ‐ уџбеник са електронским 
аудио додатком за другу годину учења  „Завод за 

уџбенике“ HURRA, WIR LERNEN DEUTSCH! 2 ‐ радна свеска за другу годину 
учења, 

ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК 
AMICI 2 ‐ уџбеник са електронским аудио додатком за другу 
годину учења, 

„Завод за 
уџбенике“ 

AMICI 2 ‐ радна свеска за другу годину учења, 

ЛИКОВНА КУЛТУРА  Ликовна култура 6, уџбеник,  „Бигз“ 

МУЗИЧКА КУЛТУРА  Музичка култура 6, уџбеник + ЦД,  „Бигз“ 

ГЕОГРАФИЈА 

„Географија 6”, уџбеник географије за шести разред основне 
школе, 

„Нови логос“ 

„Географија 6”, радна свеска из географије за пети разред 
основне школе 

„Нови логос“ 

БИЛОГИЈА 
Биологија 6, за 6. разред основне школе  „Герундијум“ 

Радна свеска из биологије 6, за 6. разред основне школе  „Герундијум“ 

ФИЗИКА 
„Физика 6”, уџбеник за шести разред основне школе  „Клетт“ 

„Физика 6”, збирка задатака са лабораторијским вежбама за 
шести разред основне школе 

„Клетт“ 

ТИО 

Техничко и информатичко образовање уџбеник за шести 
разред основне школе, 

„Едука“ 

Материјал за конструкторско обликовање за 6. разред ‐ 
Комплет материјала за техничко и информатичко образовање 
са упутством за коришћење за 6. разред основне школе 

„Едука“ 

ИНФОРМАТИКА И 
РАЧУНАРСТВО 

Информатика и рачунарство ‐ уџбеник за шести разред 
основне школе, 

„Завод за 
уџбенике“ 

 

 

 

 

 

   



Седми разред 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

„Пут”, читанка за седми разред основне школе,  „Клетт“ 

„Граматика 7”, српски језик за седми разред основне школе,  „Клетт“ 

„Српски језик 7”, радна свеска уз уџбенички комплет за седми 
разред основне школе, 

„Клетт“ 

МАТЕМАТИКА 

„Математика 7”, уџбеник за седми разред основне школе  „Клетт“ 

„Математика 7”, збирка задатака са решењима за седми 
разред основне школе,  „Клетт“ 

ИСТОРИЈА 
„Историја 7”, уџбеник историје за седми разред основне 
школе 

„Нови логос“ 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Discover English 4, уџбеник за енглески језик за 7.разред 
основне школе, 

„Акроноло“ 

Discover English 4, радна свеска за енглески језик за 7.разред 
основне школе, 

„Акороноло“ 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

HURRA, WIR LERNEN DEUTSCH! 3 ‐ уџбеник са електронским 
аудио додатком за трећу годину учења  „Завод за 

уџбенике“ HURRA, WIR LERNEN DEUTSCH! 3 ‐ радна свеска за трећу годину 
учења, 

ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК 
AMICI 3 ‐ уџбеник са електронским аудио додатком за трећу 
годину учења, 

„Завод за 
уџбенике“ 

AMICI 3 ‐ радна свеска за трећу годину учења, 

ЛИКОВНА КУЛТУРА  Ликовна култура 7,  „Бигз“ 

МУЗИЧКА КУЛТУРА  Музичка култура 7, уџбеник + ЦД,  „Бигз“ 

ГЕОГРАФИЈА 

„Географија 7”, уџбеник географије за седми разред основне 
школе, 

„Нови логос“ 

„Географија 7”, радна свеска из географије за седми разред 
основне школе, 

„Нови логос“ 

БИЛОГИЈА 
Биологија 7, за 7. разред основне школе ,  „Герундијум“ 

Радна свеска из биологије 7, за 7. разред основне школе,  „Герундијум“ 

ХЕМИЈА 
Хемија за 7. разред основне школе  „Герундијум“ 

Лабораторијске вежбе са задацима из хемије за 7. Разред 
основне школе 

„Герундијум“ 

ФИЗИКА 
„Физика 7”, уџбеник за седми разред основне школе,  „Клетт“ 

„Физика 7”, збирка задатака са лабораторијским вежбама за 
седми разред основне школе 

„Клетт“ 

ТИО 

Техничко и информатичко образовање уџбеник за седми 
разред основне школе  „Едука“ 

Материјал за конструкторско обликовање за 7. разред ‐ 
уџбенички материјал Техничко и информатичко образовање ‐ 
Конструктор УК7, ОК7 ‐ механизам и машине за 7. разред 
основне школе, са упутством за коришћење збирке материјала 

„Едука“ 

ИНФОРМАТИКА И 
РАЧУНАРСТВО 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО ‐ уџбеник за седми разред 
основне школе, 

„Завод за 
уџбенике“ 

 

 

 

 

 



 

Осми разред 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

„Речи мудрости”, читанка за осми разред основне школе,  „Клетт“ 

„Граматика 8”, српски језик за осми разред основне школе,  „Клетт“ 
 

„Српски језик 8”, радна свеска уз уџбенички комплет за осми 
разред основне школе 

„Клетт“ 

„Наставни листови 8”, уз Граматику српског језика за осми 
разред основне школе, 

„Клетт“ 

МАТЕМАТИКА 
„Математика 8”, уџбеник за осми разред основне школе  „Клетт“ 

Математика 8, збирка задатака са решењима за осми разред 
основне школе 

„Клетт“ 
 

ИСТОРИЈА 
„Историја 8”, уџбеник историје за осми разред основне школе 
са тематским атласом 

„Нови логос“ 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Discover English 5, уџбеник за енглески језик за 8.разред 
основне школе, 

„Акроноло“ 

Discover English 5, радна свеска за енглески језик за 8.разред 
основне школе 

„Акороноло“ 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

HURRA, WIR LERNEN DEUTSCH! 4‐ уџбеник са електронским 
аудио додатком за 4. годину учења  „Завод за 

уџбенике“ HURRA, WIR LERNEN DEUTSCH! 4 ‐ радна свеска за четврту 
годину учења, 

ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК 
AMICI 4 ‐ уџбеник са електронским аудио додатком за четврту 
годину учења, 

„Завод за 
уџбенике“ 

AMICI 4 ‐ радна свеска за четврту годину учења 

ЛИКОВНА КУЛТУРА  Ликовна култура 8,  „Бигз“ 

МУЗИЧКА КУЛТУРА  Музичка култура 8, уџбеник + ЦД  „Бигз“ 

ГЕОГРАФИЈА 

„Географија 8”, уџбеник географије за осми разред основне 
школе, 

„Нови логос“ 

„Географија 8”, радна свеска из географијe за осми разред 
основне школе, 

„Нови логос“ 

БИЛОГИЈА 
Биологија 8, за 8. разред основне школе  „Герундијум“ 

Радна свеска из биологије 8, за 8. разред основне школе  „Герундијум“ 

ХЕМИЈА 
Хемија за 8. разред основне школе  „Герундијум“ 

Лабораторијске вежбе са задацима из хемије за 8. разред 
основне школе 

„Герундијум“ 

ФИЗИКА 
„Физика 8”, уџбеник за осми разред основне школе,  „Клетт“ 

„Физика 8” збирка задатака са лабораторијским вежбама за 
осми разред основне школе 

„Клетт“ 

ТИО 

Техничко и информатичко образовање уџбеник за осми разред 
основне школе,  „Едука“ 

Материјал за конструкторско обликовање за 8. разред основне 
школе ‐ Уџбенички материјал Техничко и информатичко 
образовање ‐ Конструктор УК8, ОК8 ‐ електротехника и 
електроника за 8. разред основне школе, са упутством за 
коришћење збирке материјала за вежбе 

„Едука“ 

ИНФОРМАТИКА И 
РАЧУНАРСТВО 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО ‐ уџбеник за осми разред 
основне школе, 

„Завод за 
уџбенике“ 

 


