
ЛИСТА ИЗАБРАНИХ УЏБЕНИКА ЗА ОСМИ РАЗРЕД 
Усвојена на Наставничком већу 28.04.2021., а  примењује се од 2021/2022 школске године 

 

предмет 
Назив 

издавача 
Наслов уџбеника 

Писмо 
Име/имена аутора 

 
Број и датум решења 

министра 

Српски језик и 

књижевност  
(Читанка, граматика, радна 

свеска) 

„KLETT” 
Цветник, Читанка за осми разред 

основне школе 

Зона Мркаљ, Зорица 

Несторовић 

650-02-00287/2020-07 од 

16.12.2020. 

„KLETT” 

Граматика Српски језик и 

књижевност за осми разред 

основне школе 

Весна Ломпар 
650-02-00287/2020-07 од 

16.12.2020. 

Енглески језик 

  (комплет) 
„НОВИ ЛОГОС” 

English Plus 4, Second Edition, енглески 

језик за осми разред основне школе, 

први страни језик, осма година 

учења; уџбенички комплет (уџбеник и 

радна свеска) 

Аутори уџбеника: Ben Wetz, 

Diana Rue; аутор радне 

свеске: Janet Hardy-Gould 

650-02-00280/2020-07 од 

4.12.2020. 

Немачки језик (комплет) „KLETT” 

Maximal 4, немачки језик за осми 

разред основне школе, други страни 

језик, четврта година учења; 

уџбенички комплет (уџбеник, радна 

свеска и компакт диск) 

Аутори уџбеника: Ђорђо Мота, 

Елжбијета Крулак Кемписти, 

Дагмар Глик, Керстин Рајнке; 

аутори радне свеске: Јулијана 

Катарина Вебер, Лидија Шобер, 

Сандра Хоман, Дагмар Глик 

650-02-00255/2020-07 од 

10.11.2020. 

Ликовна култура 
„ВУЛКАН 

ИЗДАВАШТВО” 

Ликовна култура 8, 

уџбеник за осми разред 

основне школе; 

ћирилица 

„Катарина Трифуновић  
650-02-00100/2020-07 

од 4.9.2020. 

Музичка култура „НОВИ ЛОГОС” 
Музичка култура 8, уџбеник за 

осми разред основне школе 

Александра Паладин и Драгана 

Михајловић Бокан  

650-02-00307/2020-07 од 

23.12.2020. 



Историја Novi Logos 

Историја за 8, Уџбеник са 

одобреним историјским изворима 

за осми разред основне школе; 

Ћирилица 

Ратомир Миленковић 

Ивана Петровић 

650-02-00309/2020-07 

од 1.3.2021 

Географија Klett 

Географија 8, 

Уџбеник за осми разред основне 

школе, Ћирилица 

Тања Плазинић 
650-02-00258/2020-07 

од 1.2.2021 

Физика 
(уџбенички комплет) 

,,БИГЗ” 

 Физика 8, уџбеник за осми разред 

основне школе  

 Физика 8, збирка задатака са 

лабораторијским вежбама за осми 

разред основне школе; уџбенички 

комплет; ћирилица 

 Јелена Радовановић, 

Владан Младеновић 

650-02-00450/2020-07 од 

2.2.2021.  

Хемија 

(уџбенички комплет) 

Вулкан 

издаваштво 

Хемија 8, уџбеник за 8 разред 

основне школе 

Хемија 8, Збирка задатака са 

лабораторијским вежбама за осми 

разред основне школе 

Маја Шумар Ристовић 
650-02-00165/2020-07 од 

13.11.2020. 

Биологија ,,БИГЗ” 

Биологија 8, уџбеник за осми 

разред основне школе 

ћирилица 

Дејан Бошковић 
650-02-00392/2020-07 од 

28.1.2021 

Техника и технологија  
(уџбеник и материјали) 

„KLETT” 

Техника и 

технологија 8, за осми разред 

основне школе; уџбенички 

комплет (уџбеник и материјал за 

конструкторскомоделовање са 

упутством); ћирилица 

Ненад Стаменовић, Алекса 

Вучићевић  

650-02-00249/2020 -07 од 

26.11.2020.  

  



Математика  
(уџбеник и збирка задатака) 

„KLET” 
Математика 8, уџбеник за осми 

разред основне школе 

Небојша Икодиновић, 

Слађана Димитријевић 

650-02-00298/2020-07 од 

16.12.2020. 

 „KLET” 

Математика 8, збирка задатака за 

осми разред основне школеса 

Решењима уз збирку задатака за 

осми разред основне 

школе;уџбенички 

комплет;ћирилица 

Бранислав Поповић, 

Марија Станић,  

Ненад Вуловић,  

Сања Милојевић 

650-02-00298/2020-07 од 

16.12.2020. 

Информатика и 

рачунарство  
„ЕДУКА”  

Информатика и рачунарство 8, 

уџбеник за осми разред основне 

школе; ћирилица  

Катарина Алексић, 

Катарина Вељковић, 

Милош Бајчетић, Дарко 

Крсмановић  

650-02-00396/2020 -07 од 

3.2.2021. 

 

ОБРАЗЛОЖЉЕЊЕ ИЗАБРАНЕ ЛИСТЕ УЏБЕНИКА 
 

  

Стручно веће српског језика донело је одлуку за избор уџбеника наведених издавача на основу следећих критеријума: 
(па набројите) 

1. Садржај уџбеника и његов обим су усклађени са наставним планом и програмом предмета. 
2. Уџбеник је прилагођен узрасту, развојном нивоу ученика и њиховом предзнању. 
3. Уџбеник доприноси интеграцији знања, развоју система појмова и стицању функционалних знања. 
4. Примери који се наводе у уџбенику су функционални, разноврсни и релевантни. 
5.Уџбеник подстиче интересовање за предмет, односно наставну област, мотивише и подржава самостално учење. 
 

У Београду, 26. априла 2021.године     Руководилац стручног већа српског језика: Сања Матић Станисављевић 
 
 
 
 
 
 
 



  

Стручно веће математике и информатике донело је одлуку за избор наведених уџбеника на основу следећих критеријума: 
 

Садржај уџбеника и његов обим су усклађени са наставним планом и програмом предмета. 
● Језик којим је уџбеник написан доприноси лакшем разумевању садржаја. 
● Примери који се наводе у уџбенику су функционални, разноврсни и релевантни.  
● Питања, задаци и налози су логично повезани са садржајем, јасно формулисани, различити по сложености и функцији и подстичу 

примену наученог.  
● Уџбеник подржава различите стилове учења. 

 

У Београду, 29. 3. 2021.  Руководилац стручног већа математике и информатике: Милена Петек - заменик Драган Љубојевић 

 

 

Стручно веће друштвених наука донело је одлуку за избор уџбеника наведених издавача на основу следећих критеријума: 
● Садржај уџбеника и његов обим су усклађени са наставним планом и програмом предмета. 
● Уџбеник је прилагођен узрасту, развојном нивоу ученика и њиховом предзнању. 
● Уџбеник подржава различите стилове учења. 
● Визуелни садржаји су јасни, репрезентативни и имају различите функције. 
● Уџбеник подстиче интересовање за предмет, односно наставну област, мотивише и подржава самостално учење. 

         
У Београду, 26. априла 2021.године     Руководилац стручног већа српског језика: Сања Матић Станисављевић 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Стручно веће страних језика донело је одлуку за избор уџбеника наведеног издавача на основу следећих критеријума: 

- Садржај уџбеника и његов обим су усклађени са наставним планом и програмом предмета. 
- Уџбеник је прилагођен узрасту, развојном нивоу ученика и њиховом предзнању. 
- Уџбеник подржава различите стилове учења. 
- Визуелни садржаји су јасни, репрезентативни и имају различите функције. 
- Уџбеник подстиче интересовање за предмет, односно наставну област, мотивише и подржава самостално учење. 

 

У Београду, 26. 4. 2021.                                        Руководилац стручног већа страних језика:  Бојана Николић 
 
 
 
 



 
Стручно веће уметности, донело је одлуку за избор уџбеника наведених издавача на основу следећих критеријума: 

- Садржај уџбеника и његов обим су усклађени са наставним планом и програмом предмета. 
- Уџбеник је прилагођен узрасту, развојном нивоу ученика и њиховом предзнању и подржава различите стилове учења. 
- Визуелни садржаји су јасни, репрезентативни и имају различите функције. 

 

У Београду, 27.04.2021.   Руководилац стручног већа уметности: Биљана Поповић 

 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Стручно веће природних  и техничких наука, донело је одлуку за избор уџбеника наведених издавача на основу следећих критеријума: 
 

● Садржај уџбеника и његов обим су усклађени са наставним планом и програмом предмета. 
● Уџбеник је прилагођен узрасту, развојном нивоу ученика и њиховом предзнању. 
● Уџбеник подржава различите стилове учења. 
● Визуелни садржаји су јасни, репрезентативни и имају различите функције. 
● Уџбеник подстиче интересовање за предмет, односно наставну област, мотивише и подржава самостално учење. 

 

У Београду,  27. 4. 2021.                                                                  Руководилац стручног већа природних и техничких наука: Невена Врцељ 

 

 

 
 


