
Избор уџбеника за школску 2022/23. годину  

Први разред 

ОШСрпски језикКреативни центар115СРП1СРПБуквар с наставним листовима, ћирилица 

ОШСрпски језикКреативни центар115СРП1СРПЧитанка 1, ћирилица 

ОШМузичка култураKlett Издавачка кућа доо12254СРП1МУЗМаша и Раша, музичка култура, 

уџбеник за први разред основне школе; ћирилица 

ОШЛиковна култураKlett Издавачка кућа доо12258СРП1ЛИКМаша и Раша, Свет у мојим рукама, 

ликовна култура за први разред основне школе, ћирилица 

ОШМатематикаKlett Издавачка кућа доо129СРП1МАТМаша и Раша, Математика, уџбеник за први 

разред основне школе (први, други, трећи и четврти део); ћирилица 

ОШЕнглески језикПривредно друштво за издавачку делатност Нови Логос151СРП1ЕНГFAMILY AND 

FRIENDS, енглески језик за први разред основне школе; уџбеник са електронским додатком 

ОШСвет око насКреативни центар158СРП1СВЕСВЕТ ОКО НАС 1, за први разред основне школе, 

уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска), ћирилица 

ОШФизичко васпитањеШкола плус72021СРП1ФИЗБуквар физичког васпитања за први разред 

основне школе; ћирилица 

 

Други разред 

 ОШСвет око насKlett Издавачка кућа доо107СРП2СВЕСвет око нас 2, уџбеник за други разред 

основне школе; (уџбеник из два дела); ћирилица 

ОШЛиковна култураKlett Издавачка кућа доо12204СРП2ЛИКЛиковна култура 2, ликовна култура за 

други разред основне школе; ћирилица 

ОШМузичка култураKlett Издавачка кућа доо12209СРП2МУЗМузичка култура, уџбеник за други 

разред основне школе; ћирилица 

ОШСрпски језикКреативни центар63СРП2СРПЧитанка 2 за други разред основне школе 

ОШСрпски језикКреативни центар63СРП2СРПСрпски језик 2 за други разред основне школе 

ОШСрпски језикКреативни центар63СРП2СРПМала абецеда 2, уџбеник за други разред основне 

школе 

ОШФизичко васпитањеШкола плус74004СРП2ФИЗФизичко васпитање, уџбеник за други разред 

основне школе; ћирилица 



ОШЕнглески језикПривредно друштво за издавачку делатност Нови 

Логос74СРП2ЕНГFamilyandFriends, Starter,secondedition, енглески језик за други разред основне 

школе 

ОШМатематикаКреативни центар90СРП2МАТМатематика 2 за други разред основне школе; 

уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска); ћирилица 

Трећи  разред 

ОШЛиковна култураKlett Издавачка кућа доо20005СРП3ЛИКЛиковна култура 3, уџбеник за трећи 

разред основне школе;  

ОШМузичка култураKlett Издавачка кућа доо20011СРП3МУЗМузичка култура 3, уџбеник за трећи 

разред основне школе;  

ОШЕнглески језикПривредно друштво за издавачку делатност Нови 

Логос23СРП3ЕНГFamilyandFriends 1 – Secondedition,енглески језик за трећи разред основне школе; 

уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска)  

ОШМатематикаKlett Издавачка кућа доо28СРП3МАТМатематика 3, уџбеник за трећи разред 

основне школе (први, други, трећи и четврти део); ћирилица 

ОШПрирода и друштвоKlett Издавачка кућа доо39СРП3ПРИПрирода и друштво, уџбеникза трећи 

разред основне школе(први и други део); ћирилица 

ОШСрпски језикKlett Издавачка кућа доо4СРП3СРПИскрице речи, Читанка за српски језик за трећи 

разред основне школе 

ОШСрпски језикKlett Издавачка кућа доо4СРП3СРПНаш језик и култура изражавања, Српски језик 

за трећи разред основне школе 

ОШСрпски језикKlett Издавачка кућа доо4СРП3СРПРадна свеска уз Читанку, Српски језик за трећи 

разред основне школе 

ОШФизичко васпитањеШкола плус74005СРП3ФИЗФизичко васпитање, уџбеник за трећи разред 

основне школе; ћирилица 

 

Четврти  разред 

ОШСрпски језикKlett Издавачка кућа доо40087СРП4СРПРека речи, Читанка за српски језик за 

четврти разред основне школе 

ОШСрпски језикKlett Издавачка кућа доо40087СРП4СРПНаш језик и култура изражавања, Српски 

језик за четврти разред основне школе 



ОШСрпски језикKlett Издавачка кућа доо40087СРП4СРПРадна свеска уз Читанку, Српски језик за 

четврти разред основне школе 

ОШПрирода и друштвоKlett Издавачка кућа доо40097СРП4ПРИПрирода и друштво 4, уџбеник за 

четврти разред основне школе, први и други део, са Тематским атласом уз уџбеник природе и 

друштва за четврти разред основне школе; ћирилица 

ОШЕнглески језикПривредно друштво за издавачку делатност Нови Логос40111СРП4ЕНГFamily and 

Friends 2, енглески језик за четврти разред основне школе; четврта година учења; уџбенички 

комплет (уџбеник и радна свеска)  

ОШМатематикаKlett Издавачка кућа доо40119СРП4МАТМатематика 4, уџбеник за четврти разред 

основне школе (први, други, трећи и четврти део); ћирилица 

ОШЛиковна култураKlett Издавачка кућа доо70020СРП4ЛИКЛиковна култура 4, уџбеник за четврти 

разред основне школе; ћирилица 

ОШМузичка култураKlett Издавачка кућа доо70030СРП4МУЗМузичка култура 4, уџбеник за четврти 

разред основне школе; ћирилица 

 

Пети  разред 

ОШИталијански језикЈП Завод за уџбенике11029СРП5ИТАAMICI 1, италијански језик за пети разред 

основне школе, прва година учења, уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска и аудио ЦД)  

ОШМузичка култураKlett Издавачка кућа доо12272СРП5МУЗМузичка култура 5, уџбеник за пети 

разред основне школе; ћирилица 

ОШЛиковна култураKlett Издавачка кућа доо12275СРП5ЛИКЛиковна култура 5, уџбеник за пети 

разред основне школе; ћирилица 

ОШТехника и технологијаЈП Завод за уџбенике12284СРП5ТЕХТехника и технологија за пети разред 

основне школе, уџбенички комплет (уџбеник, материјал за конструкторско моделовање);  

ОШИнформатика и рачунарствоБИГЗ школство доо12287СРП5ИНФИнформатика и рачунарство 5, 

уџбеник за пети разред основне школе, ћирилица 

ОШСрпски језикKlett Издавачка кућа доо173СРП5СРПЧитанка„Расковник”за пети разред основне 

школе; ћирилица 

ОШСрпски језикKlett Издавачка кућа доо173СРП5СРПГраматиказа пети разред основне школе; 

ћирилица 

ОШИсторијаKlett Издавачка кућа доо206СРП5ИСТИсторија 5 –уџбеник са одабраним историјским 

изворима за пети разред основне школе; ћирилица 



ОШГеографијаKlett Издавачка кућа доо213СРП5ГЕОГеографија, уџбеник за пети разред основне 

школе; ћирилица 

ОШБиологијаKlett Издавачка кућа доо223СРП5БИОБиологија 5, уџбеникза пети разред основне 

школе; ћирилица 

ОШМатематикаKlett Издавачка кућа доо229СРП5МАТМатематика, уџбеник за пети разред основне 

школе; ћирилица 

ОШМатематикаKlett Издавачка кућа доо229СРП5МАТМатематика, збирка задатака за пети разред 

основне школе; ћирилица 

 

Шести  разред 

ОШЛиковна култураKlett Издавачка кућа доо12219СРП6ЛИКЛиковна култура 6, уџбеник за шести 

разред основне школе; ћирилица 

ОШМузичка култураKlett Издавачка кућа доо12228СРП6МУЗМузичка култура 6, за шести разред 

основне школе; ћирилица 

ОШТехника и технологијаKlett Издавачка кућа доо12236СРП6ТЕХТехника и технологија 6, за шести 

разред основне школе; уџбенички комплет (уџбеник и материјал за конструкторско моделовање); 

ћирилица 

ОШИнформатика и рачунарствоБИГЗ школство доо12245СРП6ИНФИнформатика и рачунарство за 

шести разред основне школе; ћирилица 

ОШСрпски језикKlett Издавачка кућа доо234СРП6СРПИзвор, Читанка за шестиразред основне 

школе 

ОШСрпски језикKlett Издавачка кућа доо234СРП6СРПГраматика 6, уџбеник за шести разред 

основне школе 

ОШЕнглески језикЈП Завод за уџбенике245СРП6ЕНГEnjoyingEnglish 6, енглески језик за шести 

разред основне школе, шеста година учења; уџбенички комплет (уџбеник са аудио компакт 

диском и радна свеска)  

ОШИсторијаKlett Издавачка кућа доо266СРП6ИСТИсторија 6, уџбеник са одабраним историјским 

изворима за шести разред основне школе; ћирилица 

ОШГеографијаKlett Издавачка кућа доо279СРП6ГЕОГеографија, уџбеник за шести разред основне 

школе; ћирилица 

ОШФизикаKlett Издавачка кућа доо289СРП6ФИЗФизика 6, уџбеник зашести разред основне школе 



ОШФизикаKlett Издавачка кућа доо289СРП6ФИЗФизика 6, збирка задатака са лабораторијским 

вежбама зашести разред основне школе; уџбенички комплет; ћирилица 

ОШМатематикаKlett Издавачка кућа доо296СРП6МАТМатематика, уџбеник за шести разред 

основне школе 

ОШМатематикаKlett Издавачка кућа доо296СРП6МАТМатематика, збирка задатака за шести 

разред основне школе; уџбенички комплет; ћирилица 

ОШБиологијаKlett Издавачка кућа доо303СРП6БИОБиологија 6, уџбеник за шести разред основне 

школе; ћирилица 

ОШИталијански језикЈП Завод за уџбенике70037СРП6ИТАAmici 2, италијански језик за шести 

разред основне школе, друга година учења; уџбенички комплет (уџбеник са компакт диском и 

радна свеска)  

 

Седми  разред 

ОШЛиковна култураKlett Издавачка кућа доо20023СРП7ЛИКЛиковна култура 7, уџбеник за седми 

разред основне школе;  

ОШМузичка култураKlett Издавачка кућа доо20027СРП7МУЗМузичка култура 7, уџбеник за седми 

разред основне школе;  

ОШИталијански језикЈП Завод за уџбенике20036СРП7ИТАAmici 3, италијански језик за седми 

разред основне школе, трећа година учења; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска, компакт 

диск)  

ОШСрпски језикKlett Издавачка кућа доо318СРП7СРППлетисанка, Читанка за седми разред 

основне школе 

ОШСрпски језикKlett Издавачка кућа доо318СРП7СРПГраматика, Српски језик и књижевност за 

седми разред основне школе 

ОШСрпски језикKlett Издавачка кућа доо318СРП7СРПРадна свеска уз уџбенички комплет, Српски 

језик и књижевност за седми разред основне школе 

ОШСрпски језикKlett Издавачка кућа доо318СРП7СРПРешења задатака, Радна свеска 7 уз 

уџбенички комплет, Српски језик и књижевност за седми разред основне школе 

ОШИсторијаKlett Издавачка кућа доо344СРП7ИСТИсторија 7, уџбеник са одабраним историјским 

изворима за седми разред основне школе; ћирилица 

ОШГеографијаKlett Издавачка кућа доо356СРП7ГЕОГеографија 7, уџбеник за седми разред основне 

школе; ћирилица 



ОШФизикаKlett Издавачка кућа доо361СРП7ФИЗФизика 7, уџбеник за седми разред основне школе 

ОШФизикаKlett Издавачка кућа доо361СРП7ФИЗФизика 7, збирка задатака са лабораторијским 

вежбама за седми разред основне школе; уџбенички комплет; ћирилица 

ОШМатематикаKlett Издавачка кућа доо365СРП7МАТМатематика, уџбеник за седми разред 

основне школе 

ОШБиологијаKlett Издавачка кућа доо374СРП7БИОБиологија 7, уџбеник за седми разред основне 

школе; ћирилица 

ОШХемијаKlett Издавачка кућа доо381СРП7ХЕМХемија 7 , уџбеник за седми разред основне школе 

ОШХемијаKlett Издавачка кућа доо381СРП7ХЕМХемија 7, лабораторијске вежбе са задацима за 

седми разред основне школе; уџбенички комплет; ћирилица 

 

Осми  разред 

ОШСрпски језикKlett Издавачка кућа доо40004СРП8СРПЦветник, Читанка за осми разред основне 

школе 

ОШСрпски језикKlett Издавачка кућа доо40004СРП8СРПРадна свеска уз уџбенички комплет, Српски 

језик и књижевности за осми разред основне школе 

ОШЕнглески језикKlett Издавачка кућа доо40021СРП8ЕНГEyes Open 4, енглески језик за осми 

разред основне школе, први страни језик, осма година учења; уџбенички комплет (уџбеник и 

радна свеска)  

ОШИсторијаKlett Издавачка кућа доо40033СРП8ИСТИсторија 8, уџбеник са одабраним историјским 

изворима за осми разред основне школе; ћирилица 

ОШГеографијаKlett Издавачка кућа доо40039СРП8ГЕОГеографија 8, уџбеник за осми разред 

основне школе; ћирилица 

ОШФизикаKlett Издавачка кућа доо40051СРП8ФИЗФизика 8, уџбеник за осми разред основне 

школе 

ОШМатематикаKlett Издавачка кућа доо40057СРП8МАТМатематика 8, уџбеник за осми разред 

основне школе 

ОШБиологијаKlett Издавачка кућа доо40068СРП8БИОБиологија 8, уџбеник за осми разред основне 

школе; ћирилица 

ОШХемијаKlett Издавачка кућа доо40076СРП8ХЕМХемија 8, уџбеник за осми разред основне 

школе 



ОШИталијански језикЈП Завод за уџбенике75006СРП8ИТАAmici 4,италијански језикза осми разред 

основне школе;други страни језик;четврта година учења;уџбенички комплет (уџбеник, радна 

свеска и компакт диск)  

ОШЛиковна култураKlett Издавачка кућа доо75026СРП8ЛИКЛиковна култура 8, уџбеник за осми 

разред основне школе; ћирилица 

ОШМузичка култураKlett Издавачка кућа доо75031СРП8МУЗМузичка култура 8, уџбеник музичке 

културе за осми разред основне школе; ћирилица 


