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СПИСАК УЏБЕНИКА  -  8. разред 

 
Предмет: Математика- ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО БЕОГРАД 650-02-00390/2020-07  

од 24.2.2021. 

Математика 8,  уџбеник са збирком задатака за осми разред основне школе; ћирилица     

    

Предмет: Српски језик- Klett Издавачка кућа ДОО Београд 650-02-00287/2020-07  

од 16.12.2020. 

Цветник, Читанка за осми разред основне школе    

Граматика, Српски језик и књижевност за осми разред основне школе 

 
   

Радна свеска уз уџбенички комплет, Српски језик и књижевности за осми разред 

основне школе  

 

   

 

Предмет: Историја- Издавачка кућа „БИГЗ школство“ 650-02-00457/2020-07 

од 1.3.2021. 

Историја 8, уџбеник са одабраним историјским изворима за осми разред основне 

школе; ћирилица 

 

   

 

Предмет: Географија- „НОВИ ЛОГОС“ ДОО БЕОГРАД 650-02-00224/2020-07 

од 4.12.2020. 

Географија 8, уџбеник за осми разред основне школе; ћирилица 

 
   

 

Предмет: Физика-„НОВИ ЛОГОС“ ДОО Београд 650-02-00254/2020-07 од 20.11.2020. 

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

основне школе 

 

   

 

 

Предмет: Биологија - „БИГЗ школство“ ДОО Београд 650-02-00392/2020-07  од 

28.1.2021. 

Биологија за 8. разред основне школе    

 

Предмет: Хемија - „НОВИ ЛОГОС“ ДОО БЕОГРАД 650-02-00273/2020-07 Од 

11.12.2020. 
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Хемија 8, уџбеник за осми разред основне школе 

Хемија 8, збирка задатака са лабораторијским вежбама за осми разред основне школе 

 

   

 

 

Предмет: Информатика и рачунарство  - „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” Београд  

650-02-00099/2020-07 од 4.9.2020. 

Информатика и рачунарство 8, уџбеник за осми разред основне школе; ћирилица    

 

Предмет: Техника и технологија - Klett Издавачка кућа ДОО Београд  

650-02-00249/2020 -07 од 26.11.2020. 

 

Техника и технологија 8, за осми разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник и 

материјал за конструкторско моделовање са упутством); ћирилица 

 

 

Предмет: Енглески језик - први страни језик- Klett  Издавачка кућа ДОО Београд 

650-02-00243/2020-07 od 16. 12.2020. 

Messages 4 Енглески језик 8.разред, Уџбенички комплет, Уџбеник и Радна свеска 

 
   

    

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

Klett Издавачка кућа ДОО 650-02-00255/2020-07 од 10.11.2020. 

Maximal 4, немачки језик за осми разред основне школе, четврта година учења, 

уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска сакомпакт диском) 

 

   

    

Предмет: Музичка култура-„НОВИ ЛОГОС“ ДОО Београд 650-02-00307/2020-07  

од 23.12.2020. 

Музичка култура 8, уџбеник за осми разред основне школе; ћирилица 
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