
 

Основна школа „Слободан Секулић“ У ж и ц е 

 

Списак уџбеника који ће се користити у школској 2022/2023 години 

 
 

ПРВИ РАЗРЕД 

 
 

Р.Б. Н а з и в  у џ б е н и к а А у т о р и 

1. Буквар за први разред основне школе-ћирилица „Нови Логос“ – Душка Милић, Татјана Митић 

2. Читанка за први разред основне школе-ћирилица „Нови Логос“ – Наташа Станковић Шошо,Маја Костић 

3 Наставни листови уз Буквар за први разред основне школе-ћирилица „Нови Логос“ – Душка Милић, Татјана Митић 

4. 
Математика 1 –уџбеник из четири дела за први разред основне школе, 

ћирилица 
„Нови Логос“- Ива Иванчевић Илић, Сенка Тахировић 

5. 
Свет око нас 1 за први разред основне школе -уџбенички комплет 

(уџбеник и радна свеска) Ћирилица 

„Нови Логос“—Љиља Стокановић, Гордана Лукућ, 

Гордана Субаков Симић  

6. Музичка култура 1 уџбеник за први разред основне школе, ћирилица „Нови Логос “-Драгана Михајловић Бокан ,Марина Ињац 

7. Ликовна култура1 уџбеник за први разред основне школе, ћирилица „Нови Логос “-Милутин Мићић, Гордана Мићић 

8. Енглески језик, Happy house 1 уџбеник The english book -Stella Maidment, Lorena Roberts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ДРУГИ РАЗРЕД 

 
 

Р.Б. Н а з и в  у џ б е н и к а А у т о р и 

1. 
„Уз речи растемо“ Читанка за српски језик за други разред основне 

школе 
„Нови логос“ – Наташа Станковић Шошо, Маја Костић  

2. Латиница ‒ Уџбеник за други разред основне школе 
„Нови логос“ Душка Милић, 

Татјана Митић 

3. 
„Радна свеска уз уџбенички комплет српског језика и књижевности за 

други разред основне школе 
„Нови логос“ – Јелена Срдић, Наташа Станковић Шошо 

4. 
Математика 2, уџбеник за други разред основне школе (из четри дела) 

ћирилица, Сенка Тахировић 
„Нови логос“ – Ива Иванчевић Илић ,Сенка Тахировић 

5. „Свет око нас 2“ уџбеник за други разред основне школе,ћирилица 
„Нови логос“- Љиљана Стокановић,  Гордана Лукућ, 

Гордана Субаков Симић 

6. „Свет око нас 2“ радна свеска за други разред основне школе, ћирилица 
„Нови логос“- Љиљана Стокановић, Гордана Лукућ, 

Гордана Субаков Симић 

7. „Музичка култура 2“ уџбеник за други разред основне школе,ћирилица „Нови логос“- Драгана Михајловић Бокан, Марина Ињац 

8. 
„ Super Minds 2“, енглески језик за други разред основне школе, 

уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска) 

Клетт“ –Херберт Пухта, Гинтер Гернгрос, Питер Луис 

Џонс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТРЕЋИ РАЗРЕД 
 

 

Р.Б. Н а з и в  у џ б е н и к а А у т о р и 

1. У свету речи, Читанка за српски језик за трећи разред основне школе „НОВИ ЛОГОС“  Наташа Станковић Шошо,Маја Костић 

2. Дар речи, граматика за српски  језик за трећи разред основне школе „НОВИ ЛОГОС“ Јелена Срдић 

3. 
Радна свеска уз уџбенички комплет српског језика и књижевности за 

трећи разред основне школе 
„Нови логос“ – Јелена Срдић, Наташа Станковић Шошо 

4. 
Математика 3, уџбеник за трећи разред основне школе (из четри дела) 

ћирилица 
„Нови логос“ – Ива Иванчевић Илић,  Сенка Тахировић 

5. „Природа и друштво 3“ уџбеник за трећи разред основне школе,ћирилица „Нови логос“-Андријана Шикл Ерски, Марина Мунитлак 

6. 
„Природа и друштво 3“ радна свеска  за трећи разред основне школе, 

ћирилица 
„Нови логос“-Андријана Шикл Ерски, Марина  Мунитлак 

7. „Музичка култура 3“ уџбеник за трећи разред основне школе,ћирилица „Нови логос“- Драгана Михајловић Бокан, Марина Ињац 

8. 
„Super Minds 2“, енглески језик за други разред основне школе, 

уџбенички комплет (уџбеник и радна свеска) 

„Клетт“ –Херберт Пухта, Гинтер Гернгрос, Питер Луис 

Џонс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 
 

Р.Б. Н а з и в  у џ б е н и к а А у т о р и 

1. 
,,Бескрајне речи“ Читанка  за српски језик за четврти разред основне 

школе 
,,Нови логос“ – Наташа станковић Шошо, Соња Чарбић 

2. ,,Дар речи“ граматика за српски језик за четврти разред основне школе ,,Нови логос“-Јелена Срдић и Зорана Петковић 

3. 
Радна свеска уз уџбенички комплет српског језика и књижевности за 

четврти разред основне школе 

„Нови логос“ – Јелена Срдић, Наташа Станковић Шошо и 

Зорана Петковић     

4. 
Математика 4, уџбеник за четврти разред основне школе (први, други, 

трећи и четврти део) ћирилица 
„Нови логос“ – Ива Иванчевић Илић,  Сенка Тахировић 

5. 
„Природа и друштво 4“ уџбеник за четврти разред основне школе, 

ћирилица 

„Нови логос“-Александар Кандић,Гордана Субаков 

Симић, Жељко Васић, Ивана Петровић и Иван Мајетић 

6. 
„Природа и друштво 4“ радна свеска за четврти разред основне школе, 

ћирилица 

,,Нови логос“- Александар Кандић,Гордана Субаков 

Симић, Жељко Васић, Ивана Петровић и Иван Мајетић 

7. „Музичка култура 4“ уџбеник за четврти разред основне школе,ћирилица  „Нови логос“- Драгана Михајловић Бокан, Марина Ињац   

8. Ликовна култура 4, уџбеник за четврти разред основне школе, ћирилица ,,Нови логос“ –Милутин Мићић и Гордана Мићић 

9. 
„Hаppy street 2, 3rd edition“, енглески језик за четврти разред основне 

школе, четврта година учења, уџбеник 
„The English book“ –Stella Maidment, Lorena Roberts, 

10. 
Hаppy street 2, 3rd edition“, енглески језик за четврти разред основне 

школе, четврта година учења, радна свеска за четврти разред 
„The English book“ –Stella Maidment, Lorena Roberts, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЕТИ РАЗРЕД 
 

 

Р.Б. Н а з и в  у џ б е н и к а А у т о р и 

1. „Расковник“ читанка за пети разред основне школе-ћирилица „КЛЕТ“ – Зорица Несторовић, Зона Мркаљ 

2. Граматика за пети разред основне школе-ћирилица „КЛЕТ“ – Весна Ломпар; 

3. Математика – уџбеник за пети разред основне школе -ћирилица „КЛЕТ“- Н. Икодиновић, С.Димитријевић; 

4. Математика - збирка задатака за пети разред основне школе-ћирилица 
„КЛЕТ“-Б. Поповић, Марија Станић, Ненад Вуловић и 

Сања Милојевић; 

5. 
Историја 5 уџбеник са одабраним историјским изворима за пети разред 

основне школе-ћирилица 
„Нови логос“- Душко Лопандић, Ивана Петровић; 

6. Географија 5 уџбеник за пети разред основне школе-ћирилица „Нови логос“- Марко Јоксимовић; 

7. Биологија  5 уџбеник за пети разред основне Школе-ћирилаца 
„НОВИ ЛОГОС“ др Г.Субаков-Симић и Марина 

Дрндарски 

8. Музичка култура 5 уџбеник за пети разред основне Школе- ћирилица 
„НОВИ ЛОГОС“ Александра Паладин, Драгана 

Михаиловић Бокан 

9. Ликовна култура за 5 разред основне школе- ћирилица „Креативни центар“ – Мирјана Живковић; 

10. Техника и технологија, уџбеник за пети разред основне школе, ћирилица` 
„Нови Логос“ – Жељко Васић, Дијана Каруовић, Иван 

Ђиосалов 

11. 
Информатика и рачунарство 5, уџбеник за пети разред основне школе, 

ћирилица 

„Бигз школство“- Марина Петровић, Јелена Пријовић, 

Зорица Прокопић; 

12. 

Messages 1-енглески језик за пети разред основне школе- уџбенички 

комплет (уџбеник, радна свеска,  аудио ЦД, аудио материјал уз радну 

свеску ) 

“Клетт” Diana Goodey,Noel Goodey Karen Thompson 

13. 
Nouveau Pixel 1- француски језик, udžbenik za 5.razred osnovne škole 

Catherine Favret, 2018. Data Status 

Nouveau Pixel 1, Data Status 

Аутори: Favret Catherine, Schmitt Sylvie 

14. 
Nouveau Pixel 1-француски језик, radna sveska za 5. razred osnovne škole, 

Catherine Favret, 2018. Data Status 

Nouveau Pixel 1, Data Status 

Аутори: Favret Catherine, Schmitt Sylvie 

 



 

ШЕСТИ РАЗРЕД 

Р.Б. Н а з и в  у џ б е н и к а А у т о р и 

1. „Извор“, читанка за шести разред основне школе, ћирилица „КЛЕТ“ – Зона Мркаљ, Зорица Несторовић 

2. „Граматика 6“ уџбеник за шести разред основне школе,ћирилица „КЛЕТ“ – Весна Ломпар 

3. „Математика„ уџбеник за шести разред основне школе „КЛЕТ“ – Н.Икодиновић, С. Димитријевић  

4. Математика, збирка задатака за шести разред основне школе 
„КЛЕТ“ – Бранислав Поповић, Марија Станић, Ненад 

Вуловић, Сања Милојевић 

5. 
Историја 6.уџбеник са одабраним изворима за шести разред основне 

школе, ћирилица 
„Нови логос“– др Душко Лопандић и Ивана Петровић 

6. Географија за шести разред основне школе, ћирилица ЈП„Завод за уџбенике“– Милутин Тадић 

7. 
Биологија 6, уџбеник из два дела за шести разред основне школе; 

ћирилица 

„НОВИ ЛОГОС“ – Гордана Субаков Симић, Марина 

Дрндарски 

8. Физика 6, уџбеник за шести разред основне школе; ћирилица „БИГЗ Школство“ Катарина Стевановић, Марија Крнета 

9. 
Физика 6, збирка задатака са лабораторијским вежбама и решењима за 

шести разред основне школе; ћирилица 

„БИГЗ Школство“ Катарина Стевановић, Марија Крнета, 

Радмила Тошовић  

10. Техника и технологија 6, за шести  разред основне школе; ћирилица 
„Вулкан издаваштво“– Мирослав Секулић, Зоран  

Луковић 

11. Информатика и рачунарство за шести разред основне школе; ћирилица „Вулкан издаваштво“ Милош Папић,Далибор Чукљевић  

12. Музичка култура 6, уџбеник за шести разред основне школе; ћирилица 
„Нови Логос“ – Александра Паладин, Драгана 

Михајловић Бокан 

13. Ликовна култура, уџбеник за шести разред основне школе; ћирилица „КЛЕТТ“ Сања Филиповић 

14. 
Eues Open 2, енглески језик за шести разред основне школе,уџбенички 

комплет (уџбеник и радна свеска) 

“KЛЕТ” Ben Goldstein, Ceri Jones, Emma Heyderman a  

радне свеске Vicki Anderson i Eoin Higgins 

15. 
Nouveau Pixel 2- француски језик, udžbenik za 6.razred osnovne škole 

Catherine Favret, 2018. Data Status 

Nouveau Pixel 2, Data Status 

Аутори: Favret Catherine, Schmitt Sylvie 

16. 
Nouveau Pixel 2-француски језик, radna sveska za 6. razred osnovne škole, 

Catherine Favret, 2018. Data Status 

Nouveau Pixel 2, Data Status 

Аутори: Favret Catherine, Schmitt Sylvie 



 

СЕДМИ РАЗРЕД 
 
 

Р.Б. Н а з и в  у џ б е н и к а А у т о р и 
1. „Плетисанка“, читанка за седми разред основне школе, ћирилица „КЛЕТ“ – Зона Мркаљ, Зорица Несторовић  

2. 
„Граматика“ српски језик и књиженост за седми разред основне 

школе,ћирилица  
„КЛЕТ“ – Весна Ломпар  

3. „Математика 7„ уџбеник за седми разред основне школе „КЛЕТ“ – Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић 

4. Математика 7, збирка задатака за седми разред основне школе 
 „КЛЕТ“ – Бранислав Поповић,Марија Станић, Сања 

Милојевић, Ненад Вуловић 

5. 
Историја уџбеник са одабраним историјским изворима за седми разред 

основне школе, ћирилица 
ЈП„Завод за уџбенике“Драгомир Бонџић, Коста Николић  

6. Географија за седми разред основне школе ,ћирилица ЈП„Завод за уџбенике“– Милутин Тадић  

7. Биологија 7, уџбеник за седми  разред основне школе;ћирилица 
„НОВИ ЛОГОС“ – Гордана Субаков Симић, Марина 

Дрндарски  

8. Физика 7, уџбеник за седми разред основне школе; 
„БИГЗ Школство“ Катарина Стевановић, Марија Крнета , 

Јелена Радовановић  

9. 
Физика 7, збирка задатака са лабораторијским вежбама и решењима за 

седми разред основне школе;ћирилица 

„БИГЗ Школство “ Катарина Стевановић, Марија Крнета, 

Радмила Томашевић  

10. Хемија 7 уџбеник за семи разред основне школе „Вулкан издаваштво“ Маја Шумар Ристовић 

11. 
Хемија 7 збирка задатака са лабораторисјким вежбама за седми разред 

основне школе 
„Вулкан издаваштво“ Маја Шумар Ристовић 

12. 
Техника и технологија  за седми  разред основне школе; ћирилица 

уџбенички комплет (уџбеник и комплет материјала) ћирилица 

„Вулкан издаваштво“ Зоран Луковић и Раде Марковић, за 

уџбеник, аутори комплета материјала Далибор Чукљевић 

и Милош Папић 

13. Информатика и рачунарство за седми разред основне школе;ћирилица „Вулкан издаваштво“ Милош Папић,Далибор Чукљевић  

14. Музичка култура 7, уџбеник за седми разред основне школе; ћирилица 
„Нови Логос“ – Александра Паладин, Драгана 

Михајловић Бокан. 

15. Ликовна култура, уџбеник за седми разред основне школе; ћирилица „КЛЕТТ “ Сања Филиповић 

16. 
Eues Open 3, енглески језик за седми разред основне школе, уџбенички 

комплет (уџбеник и радна свеска) 

“KЛЕТ” Ben Goldstein, Ceri Jones, Vicki Anderson i Eoin 

Higgins a радне свеске Vicki Anderson i Eoin Higgins  

17. 
Enjoying English, енглески језик за 7 разред основне школе, трећа година 

учења, уџбенички комплет 

“Завод за уџбенике“ Катарина Ковачевић и Jonathan 

Pendlebury 

18. 
Beste Freunde A2.1 немачки језик за 7 разред основне школе,други страни 

језик уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска и компакт диск) 

„EDUCATIONAL CENTRE“ Manuela Georgiakaki, 

Elisabeth Graf-Reimann, Christiane Seuthe, Anja Sehumann, 



 

ОСМИ РАЗРЕД 
Р.Б. Н а з и в  у џ б е н и к а А у т о р и 

1. 
„Чаролија стварања“, читанка за српски језик и књижевност, 

за осми разред основне школе  ,ћирилица 
„ НОВИ ЛОГОС“ – Наташа Станковић Шошо и Бошко Сувајџић,  

2. 
„Језичко благо“ граматика српског језика и књижености за 

осми разред основне школе, ћирилица 

„НОВИ ЛОГОС“ – Светлана Слијепчевић Бјеливук, Наташа 

Станковић Шошо и Бошко Сувајџић  

3. „Математика 8, уџбеник за осми разред основне школе „КЛЕТ“ – Небојша Икодиновић и Слађана Димитријевић 

4. 

Математика 8, збирка задатака за осми разред основне школе 

са Решењима уз збирку задатака за осми разред основне 

школе, ћирилица 

„КЛЕТ“ – Бранислав Поповић, Марија Станић, Сања Милојевић , 

Ненад Вуловић,  

5. 
Историја 8, уџбеник са одабраним историјским изворима за 

осми разред основне школе, ћирилица 
ЈП „Завод за уџбенике“ Драгомир Бонџић, Коста Николић  

6. 
Географија 8, уџбеник за осми разред основне школе, 

ћирилица 

ЈП „Завод за уџбенике“– Милка Бубало Живковић, Драгица 

Гатарић  

7. 
Биологија 8, уџбеник за осми  разред основне школе; 

ћирилица 

„НОВИ ЛОГОС“ – Гордана Субаков Симић, 

Марина Дрндарски,  

8. Физика 8, уџбеник за осми разред основне школе; „БИГЗ Школство“ Владан Младеновић, Јелена Радовановић 

9. 
Физика 8, збирка задатака са лабораторијским вежбама за 

осми разред основне школе; ћирилица 
„БИГЗ Школство“ Владан Младеновић, Јелена Радовановић  

10. Хемија 8, уџбеник за осми разред основне школе „Вулкан издаваштво“ Маја Шумар Ристовић,  

11. 
Хемија 8, збирка задатака са лабораторисјким вежбама за 

осми разред основне школе 
„Вулкан издаваштво“ Маја Шумар Ристовић,  

12. 

Техника и технологија  за осми разред основне школе;  

уџбенички комплет (уџбеник са збирком материјала) 

ћирилица 

„Вулкан издаваштво“ Дубравка Петровић, за уџбеник, аутори 

комплета материјала Далибор Чукљевић и Милош Папић,  

13. 
Информатика и рачунарство за осми разред основне 

школе;ћирилица 
„Вулкан издаваштво“ Милош Папић, Далибор Чукљевић  

14. 
Музичка култура 8, уџбеник за осми разред основне школе; 

ћирилица 

„ Нови Логос“ – др.Александра Паладин, мр.Драгана Михајловић  

Бокан  

15. 
Ликовна култура, уџбеник за осми разред основне школе; 

ћирилица 
„КЛЕТТ “  Сања Филиповић  

16. 

Enjoying English, енглески језик за осми разред основне школе, 

први страни језик, осма година учења уџбенички комплет 

(уџбеник са  компакт диском и радна свеска) 

ЈП “Завод за уџбенике” Катарина Ковачевићa и  Jonathan 

Pendlebury, 

17. Beste Freunde A2.2 немачки језик за 8 разред основне „EDUCATIONAL CENTRE“ Manuela Georgiakaki, Elisabeth Graf-



 

школе,други страни језик четврта година учења уџбенички 

комплет (уџбеник, радна свеска и компакт диск) 

Reimann, Christiane Seuthe, Anja Sehumann,  

18. 
Le monde de Lea et Lucas 4, француски језик за осми разред 

основне школе, (уџбеник и радна свеска) 
ЈП ,,Завод за уџбенике“ Милена Милановић и Данијела Милошевић 

 

 


