
УЏБЕНИЦИ ЗА НАСТАВУ НА СРПСКОМ ЈЕЗИКУ 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

Српски Језик 
"Нови 
Логос"  

Бескрајне речи,  

Читанка  

за српски језик за четврти разред 
основне школе  

Наташа Станковић Шошо, 

Соња Чабрић 

Дар речи,  

Граматика  

за српски језик за четврти разред 
основне школе  

Јелена Срдић, 

Зорана Петковић 

Радна свеска  

уз уџбенички комплет српског језика и 
књижевности за четврти разред 
основне школе  

Наташа Станковић Шошо, 

Јелена Срдић, 

Зорана Петковић 

Математика 
"Нови 
Логос" 

Математика 4,  

уџбеник за четврти разред основне 

школе (први, други, трећи и четврти 

део);  

ћирилица  

Сенка Тахировић Раковић, 

Ива Иванчевић Илић 

Природа и 
друштво 

"Нови 
Логос" 

Природа и друштво 4,  

уџбеник за четврти разред основне 

школе  

Александар Кандић, 

Гордана Субаков Симић, 

Жељко Васић 

Ивана Петровић 

Иван Матејић 

Природа и друштво 4,  

радна свеска за  

четврти разред основне школе  

Природа и друштво 4,  

тематски атлас уз уџбеник природе и 

друштва за четврти разред основне 

школе;  

уџбенички комплет;  

ћирилица  

Музичка култура "Нови 
Логос" 

Музичка култура  

за четврти разред основне школе;  

ћирилица  

Драгана Михајловић Бокан, 

Марина Ињац 

Ликовна култура "Нови 
Логос" 

Ликовна култура 4,  

уџбеник за четврти разред основне 

школе;  

ћирилица  

Милутин Мићић, 

Гордана Мићић 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

 „ФРЕСКА” 

Smiles 4,  

енглески језик за четврти разред 

основне школе; четврта година учења; 

уџбенички комплет (уџбеник и радна 

свеска)  

Jenny Dooley  

 



ОСМИ РАЗРЕД 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И 

КЊИЖЕВНОСТ 

 

„ВУЛКАН 
ИЗДАВАШТВО” 

Читанка 8,  

Српски језик и књижевност за 

осми разред основне школе  

др Александар 

Јерков, 

Анђелка 

Петровић, 

Катарина 

Колаковић 

Граматика 8,  

Српски језик и књижевност за 

осми разред основне школе  

Данијела 

Милићевић, 

Сунчица 

Ракоњац 

Николов 

Радна свеска 8,  

Српски језик и књижевност за 

осми разред основне школе  

Анђелка 

Петровић, 

Катарина 

Колаковић, 

Данијела 

Милићевић, 

Сунчица 

Ракоњац 

Николов 

Математика 
"Нови 
Логос" 

Математика 8,  

за осми разред основне школе  Тамара Малић 

Математика 8,  

збирка задатака са решењима 

за осми разред основне школе;  

уџбенички комплет;  

Тамара Малић, 

Јасна Маричић 

Мириловић 

Историја НОВИ ЛОГОС 

Историја 8,  

уџбеник са одабраним 

историјским изворима за осми 

разред основне школе;  

ћирилица  

Ратомир 

Миликић, 

Ивана Петровић 

Географија 

„DATA STATUS” 

Географија 8,  

уџбеник за осми разред 

основне школе;  

ћирилица  

др Јелена 

Миланковић 

Јованов, 

Дејана Ђурђевић 

БИОЛОГИЈА  

„DATA STATUS” 

Биологија 8,  

уџбеник за осми разред 

основне школе;  

ћирилица  

Гордана 

Ковачевић, 

др Немања 

Рајчевић 

ФИЗИКА 
НОВИ ЛОГОС 

Физика 8,  

уџбеник са збирком задатака 

и лабораторијским вежбама 

за осми разред основне школе  

Душан Поповић, 

Милена 

Богдановић, 



Физика 8,  

збирка задатака са 

лабораторијским вежбама за 

осми разред основне школе;  

уџбенички комплет;  

ћирилица  

Александар 

Кандић 

ХЕМИЈА  Герундијум 

Хемија 8,  

за осми разред основне школе;  

 

Јасна Адамов, 

Соња 

Велимировић, 

Гордана Гајић, 

Снежана 

Каламаковић 

ТЕХНИКА И 

ТЕХНОЛОГИЈА  НОВИ ЛОГОС 

Техника и технологија 8,  

за осми разред основне школе;  

уџбенички комплет (уџбеник 

и збирка материјала за 

конструкторско моделовање);  

ћирилица  

Жељко Васић, 

Борислав Дакић 

ИНФОРМАТИКА 

И 

РАЧУНАРСТВО  Клет 

Информатика и 

рачунарство 8,  

уџбеник за осми разред 

основне школе;  

ћирилица  

Светлана 

Мандић 

МУЗИЧКА 
КУЛТУРА НОВИ ЛОГОС 

Музичка култура 8,  

уџбеник за осми разред 

основне школе;  

ћирилица  

др Александра 

Паладин, 

мр Драгана 

Михајловић 

Бокан 

ЛИКОВНА 
КУЛТУРА НОВИ ЛОГОС 

Ликовна култура 8,  

уџбеник за осми разред 

основне школе;  

ћирилица  

Милутин Мићић 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

 

„THE ENGLISH 
BOOK” 

Project 5,  

Serbian Edition,  

енглески језик за осми разред 

основне школе,  

први страни језик,  

осма година учења;  

уџбенички комплет (уџбеник 

и радна свеска)  

Tom Hutchinson 

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 



УЏБЕНИЦИ ЗА НАСТАВУ НА МАЂАРСКОМ ЈЕЗИКУ 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

Српски као 
нематерњи Завод 

Уџбенички комплет Под 
плавим небом (Српски као 
нематерњи језик и 
књижевност за 4. разред. 
Српски као 
нематерњи језик. На путу до 
школе. Језичка култура. 
Радна свеска за 4. разред 
основне школе) 

Наташа Добрић и 
Биљана Максимовић 

Мађарски 
језик Завод 

Уџбенички комплет 
Мађарски језик 4 (Читанка, 
Радни листову уз Читанку и 
Радни листови из матерњег 
језика) за четврти разред 
основне школе на мађарском 
језику и писму 

Ленка Ердељ; Ленка 
Ердељ и Марта 

Тертели Телек; Ленка 
Ердељ и Ева Вуков 

РАфаи 

    

Математика БИГЗ 

Превод уџбеничког комплета 
Математика 4 (Уџбеник и 
Радна свеска- први и други 
део ) за четврти разред 
основне школе на мађарском 
језику и писму Сања Маричић 

Природа и 
друштво БИГЗ 

Превод уџбеничког комплета 

Природа и друштво 4 

(Уџбеник и Радна свеска) за 

четврти разред основне 

школе на мађарском језику и 

писму 

др Сања Благданић, 
др Зорица Ковачевић 
и Славица Јовић 

ЕНГЛЕСКИ 

ЈЕЗИК 

 
„ФРЕСКА” 

Smiles 4, енглески језик за 

четврти разред основне 

школе; четврта година учења; 

уџбенички комплет (уџбеник 

и радна свеска)  

Jenny Dooley  

 

 

 

 

 

 



ОСМИ РАЗРЕД 

Српски као 
нематерњи 

ЈП Заводза 
уџбенике 

уџбенички комплет СРПСКИ 
КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК 
(читанка У звезданој башти, 
Српски језики Језичка 
култура- радна свеска) за осми 
разред основне школе; на 
српском језику и писму 

Наташа Добрић и 
Гордана Штасни; 

Биљана 
Максимовић 

Мађарски језик 
ЈП ''Завод за 
уџбенике'' 

Уџбенички комплет 

Мађарски језик 8 (Читанка и 

Радна свеска уз читанку) за 

осми разред основне школе 

на мађарском језику и писму 

Ерика Бенце и 

Ержебет 

Куктин 

Математика 
„Герундијум” 
д.о.о, Београд 

Превод уџбеничког комплета 

Математика 8 (Уџбеник и 

Збирка задатака)за осми 

разред основне школе на 

мађарском језику и писму 

др Синиша 

Јешић и Јасна 

Благојевић; др 

Синиша Јешић, 

Тања Њаради, 

Веселинка 

Милетић и 

Александра 

Росић 

Историја „Клетт” д.о.о. 

Превод уџбеника Историја 8 

(уџбеник са одабраним 

историјским изворима) за 

осми разред основне школе 

на мађарском језику и писму 

Сања Петровић 

Тодосијевић и 

Алекскандар 

Тодосијевић 

Географија 

„Нови Логос” 

д.о.о. 

Превод уџбеника Географија 

8 за осми разред основне 

школе на мађарском језику и 

писму 

Снежана 

Вујадиновић и 

др Дејан Шабић 

Биологија 

„Герундијум” 

д.о.о, Београд 

Уџбеник Биологија 8 за осми 

разред основне школе на 

мађарском језику и писму 

др Томка 

Миљановић, мр 

Весна 

Милојевић, др 

Оливера Бјелић 

и др Тихомир 

Лазаревић 

Физика 
„Клет” д.о.о. 

Превод уџбеничког комплета 

Физика 8 (Уџбеник и Збирка 

задатака са лабораторијским 

вежбама) за осми разред 

основне школе на мађарском 

језику и писму  

Марина 

Радојевић 



Хемија 
„Герундијум” 
д.о.о, Београд 

Уџбенички комплет Хемија 8 

(Уџбеник и Лабораторијске 

вежбе са задацима) за осми 

разред основне школе на 

мађарском језику и писму 

Јасна Адамов, 

Снежана 

Каламковић, 

Гордана Гајић и 

Соња 

Велимировић 

Техника и 
технологија 

„Нови Логос” 
д.о.о. 

Техника и технологија 

уџбеник за осми разред 

основне школе, збирка 

материјала за вежбе из 

електронике на мађарском 

језику и писму 

Жељко Васић, 

Борислав Дакић 

Информатика и 

рачунарство „Клет” д.о.о. 

Превод уџбеника 

Информатика и рачунарство 

8 за осми разред основне 

школе на мађарском језику и 

писму 

Светлана 

Мандић 

Музичка култура 
ЈП ''Завод за 
уџбенике'' 

Уџбеник Музичка култура за 

осми разред основне школе 

на мађарском језику и писму 

Каталин Харди 

Клем 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

 

„THE ENGLISH 
BOOK” 

Project 5, Serbian Edition, 

енглески језик за осми 

разред основне школе, први 

страни језик, осма година 

учења; уџбенички комплет 

(уџбеник и радна свеска) 

Tom Hutchinson 

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 

 


