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Ред.бр. 
Наставни 

предмет 
Издавач Назив уџбеника Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра 

1. 
Српски језик и 

књижевност 
„ЕДУКА” 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 8, за 

осми разред основне школе; уџбенички 

комплет; ћирилица 

  

Читанка, Магија читања, српски језик и 

књижевност за осми разред основне школе 

др Моња Јовић, 

др Јелена Журић 

650-02-00376/2020-07 

од 19.01.2021. 

Српски језик и језичка култура, уџбеник 

са вежбањима за осми разред основне школе 
др Јелена Журић, 

Српски језик и књижевност, радна свеска 

за осми разред основне школе 
др Јелена Журић, 

2. Енглески језик „АКРОНОЛО” 

Wider World 4, енглески језик за осми 

разред основне школе, први страни језик, 

осма година учења; уџбенички комплет 

(уџбеник, радна свескa и приручник за 

наставнике) 

Аутори уџбеника: 

Suzanne Gaynor, 

Кathryn Alevizos 

Carolyn Barraclough; 
\ 

aутор радне свеске: 

Damian Williams 

650-02-00115/2020-07 

oд 23.09.2020. 

3. Ликовна култура „ЕДУКА” 
Ликовна култура 8, уџбеник за осми разред 

основне школе; ћирилица 

Драган Ђорђевић 

Зоран Игњатовић 

650-02-00217/2020-07 

од 09.11.2020. 

4. Музичка култура „НОВИ ЛОГОС” 
Музичка култура 8, уџбеник за осми разред 

основне школе; ћирилица 

др Александра Паладин, 

мр Драгана Михајловић 

Бокан 

650-02-00307/2020-07 

од 23.12.2020. 

5. Историја „DATA STATUS“ 

Историја 8, уџбеник са одабраним 

историјским изворима за осми разред 

основне школе; ћирилица 

Драгана Хаџић,  

Марко Станојевић 

650-02-00210/2020-07 

од 19.01.2021. 

6. Географија „ЕДУКА” 
Географија 8, уџбеник за осми разред 

основне школе; ћирилица 
Кристина Ђорђевић 

650-02-00340/2020-7 

од 01.02.2021. 

7. Физика „KLETT” 

Физика 8, уџбеник за осми разред основне 

школе 

Марина Радојевић 
650-02-00256/2020-07 

од 04.12.2020. 
Физика 8, збирка задатака са 

лабараториским вежбама за осми разред 

основне школе; уџбенички комплет; 

ћирилица 

 

 

 



 

8. Математика „KLETT” 

Математика 8, уџбеник за осмими 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 уз збирку 

задатака за осми разред основне школе; 

уџбенички комплет; ћирилица 

Бранислав Поповић, 

Марија Станић, 

Ненад Вуловић, 

Сања Милојевић 

9. Биологија 
„DATA 

STATUS“ 

Биологија 8, уџбеник за осми разред основне 

школе; ћирилица 

Гордана Ковачевић 

др Немања Рајчевић 

650-02-00208/2020-07 

од 19.11.2020. 

10. Хемија „ЕДУКА” 

Хемија 8, уџбеник за осми разред основне 

школе 
Данијела Малинар 

Даница Павловић 

650-02-00341/2020-07 

од 19.01.2021 
Хемија 8, лабораторијске вежбе са збирком 

задатака за осми разред основне школе; 

уџбенички комплет; ћирилица 

11. 
Техника и 

технологија 
„ЕДУКА” 

Техника и технологија 8, за осми разред 

основне школе; уџбенички комплет (уџбеник 

и материјал за конструкторско обликовање); 

ћирилица 

Зоран Д. Лапчевић 
650-02-00242/2021-07 

од 21.01.2022. 

12. 
Информатика и 

рачунарство 
„ЕДУКА” 

Информатика и рачунарство 8, уџбеник  за 

осми разред основне школе; ћирилица 

Катарина Алексић, 

Катарина Вељковић, 

Милош Бајчетић, 

Дарко Крсмановић 

650-02-00301/2021-07 

од 09.03.2022. 

13. Немачки језик 
„DATA 

STATUS” 

Prima Plus A2.2, немачки језик за седми 

разред основне школе, први страни језик, 

седма година учења и осми разред основне 

школе, други страни језик, четврта година 

учења; уџбенички комплет (уџбеник и радна 

свеска са компакт диском) 

Frederike Jin, 

Lutz Rohrmann 

650-02-00451/2019-07 

од 26.12.2019. 

 


