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ОСНОВНА ШКОЛА 

„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ 

К о в и н 

СПИСАК 

УЏБЕНИКА КОЈИ ЋЕ СЕ КОРИСТИТИ У ШКОЛСКОЈ 2019/2020.ГОДИНИ 

 

СПИСАК УЏБЕНИКА 1. РАЗРЕД   -    

Предмет: Српски језик – „Нови логос“ Решење бр. 650-02-00177/2018-07 од 

27.4.2018. 

Буквар за први разред основне школе 

   

Читанка за први разред основне школе    

Наставни листови уз Буквар за први разред основне школе    

    

Предмет: Математика - „Нови логос“ Решење бр. 650-02-00101/2018-07 од 27.4.2018. 

Математика 1, уџбеник из четири дела за први разед основне школе     

    

Предмет: Свет око нас- „Нови логос“ Решење бр. 650-02-00172/2018-07 од 27.4.2018. 

Свет око нас 1 за први разред основне школе (уџбенички комплет (уџбеник и радна 

свеска) 

 

Предмет: Музичка култура-„Нови логос“ Решење бр. 650-02-00169/2018-07 од 

25.4.2018. 

Музичка култура 1, уџбеник за први разред основне шкле    

 

Предмет: Енглески језик - први страни језик 

Klett Издавачка кућа доо Решење бр.650-02-00099/2018-07 од 27.4.2018.године 

„Playway to English”, енглески језик за први разред основне школе, уџбенички комплет    

 

Предмет: Ликовна култура-„Нови Логос“ Решење број 650-02-00039/2018-07 од 

16.4.2018. 

Ликовна култура 1-уџбеник за први разред основне школе  

 

СПИСАК УЏБЕНИКА 2. РАЗРЕД 

Предмет: Српски језик- „Нови логос“ Решење број.650-02-00150/2019-07 од 

21.5.2019. 

Читанка  

Дар речи-граматика за српски језик за други разред основне школе 
   

Латиница – уџбеник за други разред    

Радна свеска уз уџбенички комплет српског језика и књижевности за други разред 

основне школе 
   

    

Предмет: Математика – „Нови логос“ Решење број.650-02-00154/2019-07 од 

21.5.2019. 

Математика, уџбеник за други разред из четири дела     
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Предмет: Свет око нас- „Нови логос“ Решење број.650-02-00152/2019-07 од 9.5.2019. 

Свет око нас 2, уџбеник за други разред основне школе    

Свет око нас 2, радна свескa за други разред основне школе    

    

Предмет: Музичка култура- „Нови логос“ Решење број.650-02-00151/2019-07 од 

14.5.2019. 

Музичка култура 2, уџбеник за други разред основне школе    

 

Предмет: Енглески језик - први страни језик – Кlett Решење број.650-02-00133/2019-

07 од 19.4.2019. 

„Playway to English 2”, енглески језик за други разред основне школе друга година 

учења 
   

 

 

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА 3. РАЗРЕД 

Предмет: Српски језик - БИГЗ школство доо (СРП3СРП01253) 

Читанка 3    

Српски језик 3, уџбеник    

Српски језик 3, наставни листови    

 

Предмет: Математика - БИГЗ школство доо (СРП3МАТ01181)  

Математика 3, уџбеник (1. и 2. део)    

Математика 3, радна свеска    

 

Предмет: Природа и друштво- БИГЗ школство доо (СРП3ПРИ00367) 

Природа и друштво 3, уџбеник    

Природа и друштво 3, радна свеска    

 

Предмет: Музичка култура- БИГЗ школство доо (СРП3МУЗ01267) 

Распевано дете 3, уџбеник + ЦД      

 

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

(СТР3ЕНГ00813) 

„Playway to English 3”, енглески језик за трећи разред основне шкое, уџбеник и ЦД    

„Playway to English 3”, енглески језик за трећи разред основне школе, радна свеска    

 

 

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА 4. РАЗРЕД 

Предмет: Српски језик - БИГЗ школство доо (СРП4СРП01289) 

Читанка 4    

Српски језик 4, уџбеник    

Српски језик 4, наставни листови    
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Предмет: Математика- БИГЗ школство доо (СРП4МАТ01282) 

Математика 4, уџбеник (1. и 2. део)    

Математика 4, радна свеска    

 

Предмет: Природа и друштво - БИГЗ школство доо (СРП4ПРИ01084) 

Природа и друштво 4, уџбеник    

Природа и друштво 4, радна свеска    

 

Предмет: Музичка култура- БИГЗ школство доо (СРП4МУЗ01286) 

Распевано дете 4, уџбеник + ЦД    

 

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

(СТР4ЕНГ00816) 

„Playway to English 4”, енглески језик за четврти разред основне школе, уџбеник и ЦД    

„Playway to English 4”, енглески језик за четврти разред основне школе, радна свеска    

 

СПИСАК УЏБЕНИКА  -  5.  РАЗРЕД 

Предмет: Српски језик- Klett Издавачка кућа доо Решење 650-02-00127/2018-07 од 

27.4.2018.године 

Читанка ,,Расковник`` за пети разред основне школе 

Граматика за пети разред основне школе 

Радна свеска за пети разред основне школе 

 

Предмет: Музичка култура – Нови логос, Решење број650-02-00123/2018-07 од 

27.4.2018. 

Музичка култура 5,уџбеник за пети разред основне школе 

 

Предмет: Историја- „Дата Статус“ Решење број: 650-02-00201/2018-07 од 27.4.2018. 

Историја 5 – уџбеник са одабраним историјским изворима за пети разред основне школе 

са електронским додатом 

Историјски атлас за основну и средње школе 

 

Предмет: Географија- Привр. друштво за издавачку делатност Нови Логос, Решење 

бр.650-02-00122/2018-07 од 27.4.2018. 

„Географија 5”, уџбеник географије за пети разред основне школе 

ШКОЛСКИ ГЕОГРАФСКИ АТЛАС - за ученике од 5. до 8. разреда ,  ЈП Завод за 

уџбенике 

 

Предмет: Математика- Klett Издавачка кућа доо,  Решење бр.650-02-00170/2018-07 од 

27.4.2018. 

Математика  уџбеник за пети разред основне школе 

Математика, збирка задатака за пети разред основне школе 

 

Предмет: Биологија- „БИГЗ школство“  Решење бр.650-02-00132/2018-07 од 27.4.2018. 

Биолпгија за 5.разред основне школе 
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Предмет: Техника и технологија- Klett Издавачка кућа доо  Решење број650-02-

00060/2018-07 од 24.4.2018. 

Техника и технологија за пети разред основне школе, уџбенички комплет (уџбеник, 

материјал за конструкторско моделовање, електронски додатак) 

 

Предмет:Информатика – Klett Издавачка кућа доо  Решење бр. 650-02-00037/2018-07 од 

25.4.2018. 

Информатика и рачунарство, уџбеник за 5. разред основне школе 

 

Предмет: Енглески језик - први страни језик-Klett Издавачка кућа доо  Решење бр. 650-

02-00019/2018-07 од 27.4.2018. 

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

 

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

бр.650-02-00020/2018-07 од 17.4.2018. 

- Klett Издавачка кућа доо -  Maximal 1 

 

СПИСАК УЏБЕНИКА  -  6. РАЗРЕД 

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

од 27.3.2019. 

Извор, Читанка за шести разред основне школе    

„Граматика 6”, уцбеник за шести разред основне школе    

    

Предмет: Музичка култура- Привредно друштво за ИД „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- Привредно друштво за ИД „Нови логос“ “ Решење број:650-02-

00116/2019-07 од 9.5.2019. 

Географија за шести разред основне школе    

    

  ЈП Завод за уџбенике - ЕВРОПА - вежбанка за географију (неме карте) за шести 

разред основне школе   

 

Предмет: Физика- Привредно друштво за ИД „Нови логос“ “ Решење број:650-02-

00108/2019-07 од 21.5.2019. 

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

основне школе 

Физика 6, збирка задатака за шести  разред основне школе 
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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. 

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ- уџбеник за шести разред основне 

школе 

   

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 

 

СПИСАК УЏБЕНИКА 7. РАЗРЕД 

Предмет: Српски језик-Klett Издавачка кућа доо (СРП7СПРП01180) 

Пут”, читанка за седми разред основне школе    

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

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

 

Предмет: Историја-Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос 

(СРП7ИСТ01328) 

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

 

Предмет: Географија- Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос 

(СРП7ГЕО01329) 

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

ЈП Завод за уџбенике (СРП7ГЕО00821)- ВАНЕВРОПСКИ КОНТИНЕНТИ - вежбанка 

за географију (неме карте) за седми разред основне школе   

 

Предмет: Физика- Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос 

(СРП7ФИЗ01330)  

„Физика 7”, уџбеник са збирком задатака и лабораторијским вежбама за седми разред 

основне школе 
   

 

Предмет: Математика- Klett Издавачка кућа доо (СРП7МАТ01182) 

„Математика 7”, уџбеник за седми разред основне школе    

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

 

Предмет: Биологија- БИГЗ школство доо (СРП7БИО00205) 

Биологија 7, уџбеник    

 

Предмет: Хемија- Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос 

(СРП7ХЕМ01332) 

„Хемија 7”, уџбеник седми разред основне школе    

 

Предмет: Техничко и информатичко образовање- ЈП Завод за уџбенике 

(СРП7ТЕХ00832) 

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ - уџбеник за седми разред основне 

школе 
   

 

Предмет: Музичка култура- Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос 

(СРП7МУЗ01326) 

„Музичка култура 7”, уџбеник за седми разред основне школе    

 

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

(СТР7ЕНГ00854) 

„Messages 3”, енглески језик за седми разред основне школе, уџбеник     

„Messages 3”, енглески језик за седми разред основне школе радна свеска и ЦД     

 

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

Статус д.о.о. СТР7НЕМ00362 

Prima 3    

Prima 3, радна свеска    

 

СПИСАК УЏБЕНИКА  -  8. разред 

Предмет: Српски језик- Klett Издавачка кућа доо (СРП8СРП01193) 

„Речи мудрости”, читанка за осми разред основне школе    

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

„Српски језик 8”, радна свеска уз уџбенички комплет за осми разред основне школе    
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Предмет: Музичка култура-Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос 

(СРП8МУЗ01335) 

„Музичка култура 8”, уџбеник за осми разред основне школе    

 

Предмет: Историја- Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос 

(СРП8ИСТ01336) 

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

 

Предмет: Географија- Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос 

(СРП8ГЕО01337) 

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

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

ЈП Завод за уџбенике (СРП8ГЕО00871)- МОЈА СРБИЈА - вежбанка за географију 

(неме карте) за осми разред основне школе  

 

Предмет: Физика-Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос 

(СРП8ФИЗ01339) 

„Физика 8”, уџбеник са збирком задатака и лабораторијским вежбама за осми разред 

основне школе  
   

 

Предмет: Математика- Klett Издавачка кућа доо (СРП8МАТ01199) 

„Математика 8”, уџбеник за осми разред основне школе    

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

 

Предмет: Биологија-ЈП Завод за уџбенике (СРП8БИО00873) 

БИОЛОГИЈА - уџбеник за осми разред основне школе    

 

Предмет: Хемија-Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос 

(СРП8ХЕМ01341) 

„Хемија 8”, уџбеник за осми разред основне школе    

 

Предмет: Техничко и информатичко образовање-ЈП Завод за уџбенике 

(СРП8ТЕХ00879) 

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ - уџбеник за осми разред основне 

школе 
   

 

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

(СТР8ЕНГ00855) 

„Messages 4”, енглески језик за осми разред основне школе, уџбеник     

„Messages 4”, енглески језик за осми разред основне школе, радна свеска и ЦД     

 

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

Дата Статус д.о.о. (СТР8НЕМ00363) 

Prima 4    
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Prima 4, радна свеска    

 


