
ИЗБОР УЏБЕНИКА ЗА 2022/2023. ШКОЛСКУ ГОДИНУ 

ЗА ОСНОВНУ ШКОЛУ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“ ВЕЛИКО СРЕДИШТЕ 

 

Први разред: 

„ФРЕСКА” 

СРПСКИ ЈЕЗИК 1, за 

први разред основне 

школе,  уџбенички 

комплет 

(Буквар,Наставни 

листовиуз Буквар и 

Читанка за први 

разред основне 

школе);ћирилица 

Светлана Јоксимовић 
650-02-00166/2018-07 од 

25.4.2018. 

„ФРЕСКА” 

Математика, 

уџбеник за  први 

разред основне школе 

(први, други, трећи и 

четврти 

део);ћирилица 

Светлана Јоксимовић 
650-02-00183/2018-07 од 

27.4.2018. 

„THE ENGLISH 

BOOK” 

HAPPY HOUSE 1, 

енглески језик  за први 

разред основне 

школе;уџбеник са 

електронским 

додатком 

Стела Мејдмент, 

ЛоренаРобертс 

650-02-00044/2018-07 од 

27.4.2018. 

„ФРЕСКА” 

СВЕТ ОКО НАС 1за 

први разред основне 

школе, уџбенички 

комплет (уџбеник и 

радна 

свеска);ћирилица 

Светлана Јоксимовић 
650-02-00176/2018-07 од 

25.4.2018. 

„ФРЕСКА” 

 „Чаробни свет 

музике”, музичка 

култура за први 

разред 

основнешколе;ћирили

ца 

 др Гордана Илић 
650-02-00182/2018-07 од 

27.4.2018. 

„ФРЕСКА” 

Ликовна култура 

1,уџбеник за први 

разред основне 

школе,ћирилица 

Јован Глигоријевић 
650-02-00181/2018-07 од 

12.4.2018 

 



Други разред: 

„ВУЛКАН 

ИЗДАВАШТВО” 

СРПСКИ ЈЕЗИК  

за други разред основне 

школе;  

уџбенички комплет; 

ћирилица 

 

 

650-02-00163/2019-07  

од 21.5.2019. 

Читанка,  

уџбеник за други разред 

основне школе 

Маја Димитријевић 

Српски језик,  

уџбеник за други разред 

основне школе 

Вишња Мишић, 

Владимир Вукомановић 

Растегорац 

Радна свеска,  

српски језик за други 

разред основне школе 

Маја Димитријевић, 

Вишња Мишић, 

Владимир Вукомановић 

Растегорац 

Латиница,  

уџбеник за други разред 

основне школе 

Владимир Вукомановић 

Растегорац, 

Вишња Мићић 

„ВУЛКАН 

ИЗДАВАШТВО” 

Математика 2 , 

уџбеник за други разред 

основне школе (први и 

други део) 

Нела Малиновић 

Јовановић, 

Јелена Малиновић 

650-02-00165/2019-07 

од 21.5.2019. 

 

 

„ВУЛКАН 

ИЗДАВАШТВО” 

Математика 2 , радна  

свеска за други разред 

основне школе  (први и 

други део); 

уџбенички комплет; 

ћирилица 

  

  

„ВУЛКАН 

ИЗДАВАШТВО” 

Свет око нас 2, 

уџбеник за други разред 

основне школе; 

Драгана Златић, 

Марија Вујовић 

650-02-00166/2019-07 

од 21.5.2019. 

 

 



Свет око нас 2, радна 

свеска за други разред 

основне школе;  

уџбенички комплет; 

ћирилица 

 

 

 

 

„ВУЛКАН 

ИЗДАВАШТВО” 

Музичка култура 2, 

уџбеник за други разред 

основне школе; 

ћирилица 

Маја Обрадовић 
650-02-00164/2019-07  

од 21.5.2019. 

„ВУЛКАН 

ИЗДАВАШТВО” 

Ликовна култура, 

уџбеник за други разред 

основне школе; 

ћирилица 

 
 

 

„THE ENGLISH BOOK” 

Happy Hous 2, енглески 

језик за други разред 

основне школе 

Stella Maidment, 

Lorena Roberts 

650-02-00014/2019-07  

од  4.4.2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Трећи разред: 

„ВУЛКАН 

ИЗДАВАШТВО” 

СРПСКИ ЈЕЗИК 3  

за трећи разред основне 

школе;  

уџбенички комплет; 

ћирилица  

 

 

 

650-02-00360/2019-07 

од 3.12.2019. 

Читанка 3,  

Српски језик за трећи 

разред основне школе 

Маја Димитријевић 

Граматика 3,  

Српски језик за трећи 

разред основне школе 

Вишња Мићић, 

Владимир Вукомановић 

Растегорац 

Радна свеска  

уз Читанку и Граматику 

за трећи разред основне 

школе 

Маја Димитријевић, 

Вишња Мићић, 

Владимир Вукомановић 

Растегорац 

Читанка 3,  

Српски језик за трећи 

разред основне школе 

Маја Димитријевић 

„ВУЛКАН 

ИЗДАВАШТВО” 

Математика 2 , 

уџбеник за други разред 

основне школе (први и 

други део) 

Нела Малиновић 

Јовановић, 

Јелена Малиновић 

650-02-00165/2019-07 

од 21.5.2019. 

 

 

„ВУЛКАН 

ИЗДАВАШТВО” 

Математика 2 , радна  

свеска за други разред 

основне школе  (први и 

други део);уџбенички 

комплет;ћирилица 

  

  

„ВУЛКАН 

ИЗДАВАШТВО” 

Природа и друштво 3, 

уџбеник за трећи 

разред основне школе  

(први и други део); 

ћирилица 

Вера Бојовић, 

Драгица Тривић, 

Виолета Богдановић, 

Љиљана Инђић 

650-02-00432/2019-07 

од 10.1.2020. 



„ВУЛКАН 

ИЗДАВАШТВО” 

Музичка култура 3, 

уџбеник за трећи 

разред основне школе; 

ћирилица 

Маја Обрадовић 
650-02-00164/2019-07  

од 21.5.2019. 

„ВУЛКАН 

ИЗДАВАШТВО” 

Ликовна култура 3, 

уџбеник за трећи 

разред основне школе; 

ћирилица 

Милена Стојановић 

Стошић, 

Душан Стошић 

650-02-00433/2019-07 

од 3.12.2019. 

„THE ENGLISH BOOK” 

Happy Street 1, енглески 

језик за трећи разред 

основне школе; 

уџбенички комплет 

(уџбеник и радна свеска) 

Stella Maidment, 

Lorena Roberts 

650-02-00502/2019-07  

од 4.2..2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Четврти разред: 

„НОВИ ЛОГОС” 

СРПСКИ ЈЕЗИК 4 

за четврти разред 

основне школе; 

уџбенички 

комплет; 

ћирилица 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

650-02-00291/2020-07 

од 25.1.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бескрајне речи, 

Читанка 

за српски језик за 

четврти разред 

основне школе 

 

Наташа Станковић 

Шошо, Соња Чабрић 

Дар речи, 

Граматика 

за српски језик 

за четврти 

разред 

основне школе 

 

Јелена Срдић, 

Зорана Петковић 

Радна свеска 

уз уџбенички 

комплет српског 

језика и 

књижевности 

за четврти 

разред 

основне школе 

 

Наташа Станковић 

Шошо, Јелена 

Срдић, 

Зорана Петковић 

 

 

„НОВИ ЛОГОС” 

Математика 4, 

уџбеник за четврти 

разред основне 

школе (први, други, 

трећи и четврти 

део); 

ћирилица 

 

 
Сенка Тахировић 

Раковић, Ива 

Иванчевић Илић 

 

 
650-02-00281/2020-07 

од 17.12.2020. 

 

 
„НОВИ ЛОГОС” 

Природа и друштво 

4, 

уџбеник за четврти 

разред основне 

школе 

Александар 

Кандић, Гордана 

Субаков Симић, 

Жељко Васић 

Ивана Петровић 

Иван Матејић 

 

650-02-00308/2020-07 

од 5.1.2021. 

 Природа и друштво 4, 



радна свеска за 

четврти разред 

Природа и друштво 4, 

тематски атлас уз 

уџбеник природе и 

друштва за четврти 

разред основне школе; 

уџбенички комплет; 

ћирилица основне 

школе 

 

„НОВИ ЛОГОС” 

Ликовна култура 4, 

уџбеник за четврти 

разред основне 

школе; 

ћирилица 

 

Милутин 

Мићић, 

Гордана 

Мићић 

 

650-02-00234/2020-07 

од 30.12.2020. 

 

„НОВИ ЛОГОС” 

Музичка 

култура за 

четврти разред 

основне школе; 

ћирилица 

 
Драгана Михајловић 

Бокан, Марина Ињац 

 
650-02-00270/2020-07 

од 26.11.2020. 

„THE ENGLISH BOOK” 

Happy Street 2, енглески 

језик за четврти разред 

основне школе; 

уџбенички комплет 

(уџбеник и радна свеска) 

Stella Maidment, 

Lorena Roberts 

650-02-00337/2020-07  

од 5.1..2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пети разред: 

СРПСКИ ЈЕЗИК –KЛЕТТ 

-Расковник”, читанка за пети разред основне школе 

-Граматика 5”, српски језик за пети разред основне школе 

-Српски језик 5”, радна свеска уз уџбенички комплет за пети разред основне школе 

 

Ликовна култура Едука 

-Ликовна култура за пети разред основне школе 

 

Историја  Клетт 

Историја 5”, уџбеник за пети разред основне школе 

 

Географија Kлетт 

-Географија 5”, уџбеник за пети разред основне школе 

 

Математика Клетт 

-Математика - уџбеник 

-Математика - збирка задатака за пети разред основне школе 

 

Биологија Нови Логос 

-Биологија 5”, уџбеник за пети разред основне школе 1. и 2. 

део 

 

 



Техника и технологија Клетт 

-Техника и технологија 5 – уџбенички комплет (уџбеник,материјали,електронски 

додатак) 

 

Информатика и рачунарство Клетт 

-ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО - уџбеник за пети разред основне школе 

 

 

Музичка култура Бигз 

-Музичка култура 5, уџбеник + ЦД 

 

Енглески језик Дата Статус 

-To The Top 1, уџбеник 

-To The Top 1, радна свеска    

 

 

Немачки језик KLETT 

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

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

учења  
   

 

 

 

 

 

 



Шести разред: 

„НОВИ ЛОГОС” 

СРПСКИ ЈЕЗИК И 

КЊИЖЕВНОСТ за шести 

разред основне школе; 

уџбенички комплет; 

ћирилица 

 

650-02-00100/2019-07 

од 21.5.2019. 

Чаролија читања ‒

Читанка за српски језик и 

књижевност за шести 

разред основне школе 

Наташа Станковић 

Шошо, 

Бошко Сувајџић 

Језичко благо – Граматика 

српског језика за шести 

разред основне школе 

Светлана Слијепчевић 

Бјеливук, 

Наташа Станковић 

Шошо, 

Бошко Сувајџић 

У потрази за језичким и 

књижевним благом – 

Радна свеска за српски 

језик и књижевност 

Наташа Станковић 

Шошо, 

Светлана Слијепчевић 

Бјеливук, 

Бошко Сувајџић 

„DATA STATUS” 

To the Top Plus 2, енглески 

језик за шести разред 

основне школе, шеста 

година учења;  

уџбенички комплет 

(уџбеник и радна свеска са 

компакт диском) 

H.Q. Mitchell, 

Marileni Malkogianni 

650-02-00020/2019-07  

од 27.3.2019.   

„KLETT” 

Wir Neu 2, немачки језик за 

шести разред основне 

школе, друга година учења; 

уџбенички комплет 

(уџбеник, радна свеска, 

аудио ЦД) 

Ђорђо Мота, 

Драгана Боос 

650-02-00082/2019-07  

од 4.4.2019. 



„KLETT” 

Ликовна култура 6, 

уџбеник за шести разред 

основне школе; 

ћирилица 

Сања Филиповић 
650-02-00086/2019-07  

од 11.4.2019. 

„НОВИ ЛОГОС” 

Музичка култура 6, 

уџбеник за шести разред 

основне школе; ћирилица 

Александра Паладин, 

Драгана Михајловић 

Бокан 

650-02-00115/2019-07 

од 9.5.2019. 

ЈП „ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКЕ” 

Историја, уџбеник са 

одабраним историјским 

изворима за шести 

разред основне школе; 

ћирилица 

Раде Михаљчић 
650-02-00450/2018-07 

од 9.5.2019. 

„НОВИ ЛОГОС” 

Географија за шести 

разред основне школе; 

ћирилица 

Снежана Вујадиновић, 

Рајко Голић, 

Дејан Шабић 

650-02-00116/2019-07 

од 9.5.2019. 

„KLETT” 

Биологија 6,  

уџбеник за шести разред 

основне школе; 

ћирилица 

Горан Корићанац, 

Марина Ђуришић, 

Данијела Радивојевић, 

Драгана Јешић 

650-02-00085/2019-07  

од 9.5.2019. 

„KLETT” 

Техника и технологија 

6, за шести  разред 

основне школе;    

уџбенички комплет 

(уџбеник и материјал за 

конструкторско 

моделовање); ћирилица 

Алекса Вучићевић, 

Ненад Стаменовић 

650-02-00080/2019-07  

од 20.5.2019. 

„САЗНАЊЕ” 

Физика 6, уџбеник за 

шести разред основне 

школе; ћирилица 

Мићо М. Митровић 
650-02-00114/2019-07 

од 10.5.2019. 

Практикум физика 6, 

збирка задатака и 

експерименталних 

вежби за шести разред 

основне школе; ћирилица; 

 (уџбенички комплет) 

„KLETT” 

Информатика и 

рачунарство 6 за шести 

разред основне школе; 

ћирилица 

Светлана Мандић 
650-02-00118/2019-07  

од 14.5.2019. 



„KLETT” 

Математика, уџбеник 

за шести разред основне 

школе; 

ћирилица 

Небојша Икодиновић, 

Слађана 

Димитријевић 

650-02-00120/2019-07  

од 10.5.2019. 
Математика, збирка 

задатака за шести 

разред основне школе; 

ћирилица; 

(уџбенички комплет) 

Бранислав Поповић, 

Марија Станић, 

Ненад Вуловић, 

Сања Милојевић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Седми разред: 

„НОВИ ЛОГОС” 

СРПСКИ ЈЕЗИК И 

КЊИЖЕВНОСТ 7 за седми 

разред основне школе; 

уџбенички комплет; 

ћирилица 

 

650-02-00591/2019-07 

од 28.1.2020. 

Чаролија стварања,  

Читанка за српски језик  и 

књижевност за седми 

разред основне школе 

Наташа Станковић 

Шошо, 

Бошко Сувајџић 

Језичко благо, 

Граматика за седми 

разред основне школе 

Светлана Слијепчевић 

Бјеливук, 

Наташа Станковић 

Шошо, 

Бошко Сувајџић 

У потрази за језичким и 

књижевним благом, 

Радна свеска за српски 

језик и књижевност за 

седми разред основне 

школе 

Наташа Станковић 

Шошо, 

Светлана Слијепчевић 

Бјеливук, 

Бошко Сувајџић 

„DATA STATUS” 

То the Top Plus 3, 

енглески језикза седми 

разред основне школе, 

седма  година учења; 

уџбенички комплет 

(уџбеник, радна свескаи 

компакт диск) 

H.Q. Mitchell, 

Marileni Malkogianni 

650-02-00452/2019-07 

од 4.2.2020. 

„KLETT” 

Wir neu 3,  

немачки језик за седми 

разред основне школе, 

трећа година учења; 

Ђорђо Мота, 

Драгана Боос 

650-02-00498/2019-07 

од 20.1.2020. 



уџбенички комплет 

(уџбеник, радна свеска и 

аудио компакт диск)  

„KLETT”. 

Ликовна култура 7,  

уџбеник за седми разред 

основне школе; 

ћирилица 

Сања Филиповић 
650-02-00534/2019-07 

од 20.1.2020. 

„НОВИ ЛОГОС” 

Музичка култура 7, 

уџбеник за седми разред 

основне школе; 

ћирилица 

Александра Паладин, 

Драгана Михајловић 

Бокан 

650-02-00556/2019-07  

од 27.1.2020. 

„ВУЛКАН 

ИЗДАВАШТВО” 

Историја 7,  

уџбеник са одабраним 

историјским изворима за 

седми разред основне 

школе; 

ћирилица 

Весна Димитријевић 
650-02-00398/2019-07 

од 16.12.2019. 

„НОВИ ЛОГОС” 

Географија 7,  

уџбеник за седми разред 

основне школе; 

ћирилица 

Дејан Шабић, 

Снежана Вујадиновић 

650-02-00618/2019-07 

од 28.1.2020. 

„KLETT” 

Биологија 7,  

уџбеник за седми разред 

основне школе; 

ћирилица 

Горан Корићанац, 

Ана Ђорђевић, 

Драгана Јешић 

650-02-00526/2019-07 

од 12.2.2020. 

„KLETT” 

Техника и технологија 7  

за седми разред основне 

школе; 

уџбенички комплет 

(уџбеник и материјал за 

конструкторско 

моделовање); 

ћирилица 

Ненад Стаменовић, 

Алекса Вучићевић 

650-02-00238/2021-07 

од 21.1.2022. 

„САЗНАЊЕ” 

Физика 7,  

уџбеник за седми разред 

основне школе 

Мићо М. Митровић 
650-02-00583/2019-07 

од 4.2.2020. 
Практикум 

Физика 7, збирка 

задатака и 

експерименталних 



вежби  за седми разред 

основне школе; 

уџбенички комплет; 

ћирилица 

„KLETT” 

Информатика и 

рачунарство7,  

уџбеник за седми разред 

основне школе; 

ћирилица 

Светлана Мандић 
650-02-00574/2019-07 

од 12.2.2020. 

„KLETT” 

Математика,  

уџбеник за седми разред 

основне школе 

 

Небојша Икодиновић, 

Слађана 

Димитријевић 

650-02-00536/2019-07  

од 20.1.2020. 

Математика,  

збирка задатака за 

седми разред основне 

школе; 

уџбенички комплет; 

ћирилица 

Бранислав Поповић, 

Марија Станић, 

Сања Милојевић, 

Ненад Вуловић 

 „ВУЛКАН 

ИЗДАВАШТВО” 

Хемија 7, 

уџбеник за седми разред 

основне школе 

 
Маја Шумар Ристовић 

 
 

650-02-00488/2019-07 од 

20.1.2020. 

 

 

Хемија 7, 

збирка задатака са 

лабораторијским 

вежбама за седми 

разред основне школе; 

уџбенички комплет; 

ћирилица 

 
Маја Шумар Ристовић 

 
 

650-02-00488/2019-07 од 

20.1.2020. 

 

 

 

 

 

 

 



Осми разред: 

„НОВИ ЛОГОС” 

СРПСКИ ЈЕЗИК И 

КЊИЖЕВНОСТ 8 за осми 

разред основне школе; 

уџбенички комплет; 

ћирилица 

 

650-02-00260/2020-07 

од 16.12.2020. 

Чаролија стварања,  

Читанка за српски језик  и 

књижевност за осми 

разред основне школе 

Наташа Станковић 

Шошо, 

Бошко Сувајџић 

Језичко благо, 

Граматика за осмии 

разред основне школе 

Светлана Слијепчевић 

Бјеливук, 

Наташа Станковић 

Шошо, 

Бошко Сувајџић 

У потрази за језичким и 

књижевним благом, 

Радна свеска за српски 

језик и књижевност за 

седми разред основне 

школе 

Наташа Станковић 

Шошо, 

Светлана Слијепчевић 

Бјеливук, 

Бошко Сувајџић 

 

 
„АКРОНОЛО” 

Discover English 5, 

енглески језик за осми 

разред основне школе, 

први страни језик, 

осма година учења; 

Аутор уџбеника: 

Liz Kilbey 

 
аутор радне свеске: 

Catherine Bright 

 
650-02-00118/2020-07 од 

26.10.2020. 

 

 

 
„KLETT” 

Wir neu 4, 

немачки језик за осми 

разред основне школе, 

други страни језик, 

четврта година учења; 

уџбенички комплет 

(уџбеник, радна свеска, 

компакт диск) 

 

 

 
Ђорђо Мота, Драгана 

Боос 

 

 

 
650-02-00257/2020-07 од 

20.11.2020. 



 
„ЕДУКА” 

Ликовна култура 8, 

уџбеник за осми разред 

основне школе; 

ћирилица 

 
Драган Ђорђевић, 

Зоран Игњатовић 

 
650-02-00217/2020-07 од 

9.11.2020. 

 

 
„НОВИ ЛОГОС” 

 

Музичка култура 8, 

уџбеник за осми разред 

основне школе; ћирилица 

 

Др 

Александр

а Паладин, 

мр Драгана 

Михајловић Бокан 

 
650-02-00307/2020-07 од 

23.12.2020. 

 

 
„ФРЕСКА” 

Историја 8, 

уџбеник са одабраним 

историјским изворима 

за осми разред основне 

школе; 

ћирилица 

 

 
Љубодраг Димић, 

Љиљана Раковић 

 

 
650-02-00310/2020-07 од 

1.3.2021. 

 
ЈП „ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКЕ” 

Географија 8, 

уџбеник за осми разред 

основне школе; 

ћирилица 

Милка Бубало 

Живковић, Драгица 

Гатарић 

 
650-02-00391/2020-07 од 

1.2.2021. 

 
„ЕДУКА” 

Биологија 8, 

уџбеник за осми разред 

основне школе; 

ћирилица 

 
Душица Комановић, 

Весна Милетић 

 
650-02-00366/2020-07 од 

5.1.2021. 

 

 

 

 
„KLETT” 

Техника и 

технологија 8, 

за осми разред основне 

школе; 

уџбенички комплет 

(уџбеник и материјал 

за конструкторско 

моделовање са 

упутством); 

ћирилица 

 

 

 

 
Ненад Стаменовић, 

Алекса Вучићевић 

 

 

 

 

650-02-00288/2021 -07 

од 21.1.2022. 

 
„САЗНАЊЕ” 

Физика 8, 
уџбеник за осми разред 

основне школе 

 
Мићо М. Митровић 

 
650-02-00394/2020-07 од 

30.12.2020. 

Физика 8, 

збирка задатака и 

експерименталних 



вежби за осми разред 

основне школе; 

уџбенички комплет; 

ћирилица  

 

„KLETT” 

 

Информатика и 

рачунарство 8,  

уџбеник за осми разред 

основне школе; 

ћирилица 

 

Светлана Мандић 

 

650-02-00289/2021-07 

од 18.1.2022. 

„KLETT” 

Математика 8,  

уџбеник за осми разред 

основне школе 

 

Небојша Икодиновић, 

Слађана 

Димитријевић 

650-02-00298/2020-07  

од 16.12.2020. 

Математика 8,  

збирка задатака за осми 

разред основне школе са 

Решењима; 

уџбенички комплет; 

ћирилица 

Бранислав Поповић, 

Марија Станић, 

Сања Милојевић, 

Ненад Вуловић 

 

 
„ВУЛКАН 

ИЗДАВАШТВО” 

Хемија 8, 

уџбеник за осми разред 

основне школе; 

 

 
Маја Шумар Ристовић 

 

 
650-02-00165/2020 -07 

од 13.11.2020. 

 

Хемија 8, 

збирка задатака са 

лабораторијским 

вежбама за осми разред 

основне школе; 

уџбенички комплет; 

ћирилица 

 
Маја Шумар Ристовић 

 
 

 

 

Велико Средиште, маја 2022. године 
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