
 



 уџбеник за трећи разред 

основне 

школе(први,други,трећи 

и четврти део) 

  

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Назив издавача Наслов уџбеника и 
писмо 

Име/имена аутора Број и датум 
решења  министра              
         

„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. 

ПРИРОДА И ДРУШТВО 
Назив издавача Наслов уџбеника и 

писмо 
Име/имена аутора Број и датум 

решења   министра             
          

„НОВИ ЛОГОС” Природа и друштво 3, 

уџбеник за трећи разред 

основне школе  

Природа и друштво 3, 

радна свеска за трећи 

разред основне школе; 

уџбенички комплет; 

ћирилица 

Андријана Шикл Ерски, 

Марина Мунитлак 

650-02-00582/2019-07  

од 11.2.2020. 

 
МУЗИЧКА КУЛТУРА 
Назив издавача Наслов уџбеника и 

писмо 
Име/имена аутора Број и датум 

решења   министра             
          

„НОВИ ЛОГОС” Музичка култура 3, 

уџбеник за трећи разред 

основне школе; 

ћирилица 

Драгана Михајловић 

Бокан, 

Марина Ињац 

650-02-00596/2019-07 

од 4.2.2020. 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 
Назив издавача Наслов уџбеника и 

писмо 
Име/имена аутора Број и датум 

решења   министра             
          

„НОВИ ЛОГОС” Ликовна култура 3, 

уџбеник за трећи разред 

основне школе; 

ћирилица 

Милена Стојановић 

Стошић, 

Душан Стошић 

650-02-00433/2019-07 

од 3.12.2019. 



Седми разред: 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 
 

Назив издавача Наслов уџбеника и 
писмо 

Име/имена аутора Број и датум 
решења   министра           

„KLETT” СРПСКИ ЈЕЗИК И 
КЊИЖЕВНОСТ  7  
за седми разред основне 
школе; 
уџбенички комплет; 
ћирилица 

 650-02-00525/2019-07 
од 4.2.2020. 

Плетисанка,  
Читанка за седми разред 

основне школе 

Зона Мркаљ, 
Зорица Несторовић 

Граматика,  
Српски језик и 

књижевност за седми 

разред основне школе 

Весна Ломпар 

Радна свеска уз 

уџбенички комплет, 

Српски језик и 

књижевност за седми 

разред основне школе 

Весна Ломпар 
Зона Мркаљ, 
Зорица Несторовић 
 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Назив издавача Наслов уџбеника и 
писмо 

Име/имена аутора Број и датум 
решења  министра                    

„THE ENGLISH BOOK” Project 4, Serbiан editon,  
 енглески језик за седми  
разред основне школе; 
седма година учења; 
уџбенички комплет 
(уџбеник и радна свеска) 

Tom Hutchinson 
650-02-00503/2019-07  
од 4.2..2020. 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

Назив издавача Наслов уџбеника и 
писмо 

Име/имена аутора Број и датум 
решења   министра                     

„DATA STATUS” Prima Plus A2.1, немачки 

језик за шести  разред 

основне школе, шеста 

година учења и  седми 

разред основне школе,   

трећа година учења; 

уџбенички комплет 

(уџбеник и радна  свеска 

са компакт диском) 

Frederike Jin, 

Lutz Rohrmann 

650-02-00441/2019-07 

од 26.12.2019. 



 

ИСТОРИЈА 
Назив издавача Наслов уџбеника и 

писмо 
Име/имена аутора Број и датум 

решења   министра             
         

„KLETT” Историја 7, уџбеник са 

одабраним историјским 

изворима за седми  

разред основне школе; 

ћирилица 

Радомир Ј. Поповић 

Емина Живковић 

Љиљана Недовић 

Александар 

Тодосијевић 

Сања Петровић 

Тодосијевић 

650-02-00577/219-07  

од 24. 2. 2020. 

 

ГЕОГРАФИЈА 
Назив издавача Наслов уџбеника и 

писмо 
Име/имена аутора Број и датум 

решења  министра              
          

ЈП „ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКЕ” 

Географија 7 

за седми разред основне 

школе; 

ћирилица 

Милутин Тадић 
650-02-00611/2019-07 

од 5.2.2020. 

 
БИОЛОГИЈА 

   

Назив издавача Наслов уџбеника и 
писмо 

Име/имена аутора Број и датум 
решења  министра              
          

„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. 

 

МАТЕМАТИКА 

Назив издавача Наслов уџбеника и 
писмо 

Име/имена аутора Број и датум 
решења министра               
          

„КРЕАТИВНИ 

ЦЕНТАР” 

Математика, 

 уџбеник за седми 

разред основне школе 

Мирјана Стојсављевић 

Радовановић, 

Љиљана Вуковић, 

Зорица Јончић 

650-02-00566/2019-07  

од 28.1.2020. 

Математика,  

збирка задатака за 

седми разред основне 



школе; 

уџбенички комплет; 

ћирилица 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Назив издавача Наслов уџбеника и 
писмо 

Име/имена аутора Број и датум 
решења министра               
          

„BIGZ školstvo” Музичка култура 7, 

уџбеник за седми разред 

основне школе; 

ћирилица 

Марија Брајковић 
650-02-00627/2019-07  

од 28.1.2020. 

ФИЗИКА 

Назив издавача Наслов уџбеника и 
писмо 

Име/имена аутора Број и датум 
решења  министра               
 

„KLETT” Физика 7,  

уџбеник за седми разред 

основне школе 

Марина Радојевић 650-02-00462/2019-07 

од 4.2.2020. 

Физика 7,    

збирка задатака са 

лабораторијским 

вежбама  за седми 

разред основне школе; 

уџбенички комплет; 

ћирилица 

 

ХЕМИЈА 
Назив издавача Наслов уџбеника и 

писмо 
Име/имена аутора Број и датум 

решења  министра              
         

„НОВИ ЛОГОС” 

Хемија 7 ,  

уџбеник за седми разред 

основне школе 

Хемија 7, 

лабораторијске вежбе 

са задацима за седми 

разред основне школе; 

уџбенички комплет; 

ћирилица 

Татјана Недељковић, 

Драгана Анђелковић 

650-02-00579/2019-07  

од 4.2.2020. 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 



   

 


