
ИЗAБРАНА ЛИСТА УЏБЕНИКА ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД 
Усвојена на Наставничком већу 28.04.2021, а примењује се од школске 2021/2022 године 

предмет Назив 
издавача 

Наслов уџбеника 
писмо 

(ћирилица) 

Име/имена аутора 
 

Број и датум решења 
министра/покрајинског 

секретара 

Српски језик и 

књижевност 
(Читанка, граматика и радна 

свеска) 

„ВУЛКАН 
ИЗДАВАШТВО” 

Читанка 3 
Српски језик за трећи разред основне 
школе 

Маја Димитријевић 
650-02-00285/2020-07 од 
19.1.2021. 

Граматика 3 
Српски језик за трећи разред основне 
школе 

Јасмина Франолић 
650-02-00285/2020-07 од 
19.1.2021. 

Радна свеска 3 
Уз Читанку и Граматику  за трећи разред 
основне школе 

Маја Димитријевић,  
Јасмина Франолић 

650-02-00285/2020-07 од 
19.1.2021. 

Енглески језик 

(комплет) 
 „НОВИ ЛОГОС” 
 

Family and Friends 1 –Second edition, 

енглески језик за трећи разред основне 

школе; уџбенички комплет (уџбеник и 

радна свеска) 

Naomi Simmons  
650-02-00469/2019-07 

од 27.1.2020. 

Музичка култура „ВУЛКАН 
ИЗДАВАШТВО” 

Музичка култура 3 
Уџбеник за трећи разред основне школе 
 

Маја Обрадовић 
650-02-00385/2019-07 од 
20.09.2019. 

Математика 
„ВУЛКАН 
ИЗДАВАШТВО” 

Математика 3  
Уџбеник за трећи разред основне школе 
Математика 3 
Радна свеска за трећи разред основне 
школе 

Неда Малиновић Јовановић 
Јелена Малиновић 
 
Неда Малиновић Јовановић 
Јелена Малиновић 

650-0200419/2019-07 од 
7.10.2019. 

Природа и друштво 
„ВУЛКАН 
ИЗДАВАШТВО” 

Природа и друштво 3 
Радни уџбеник 1. и 2. део,ћирилица 
 

Вера Бојовић, Драгица 
Тривић, Виолета Богдановић 
Љиљана Инђић 

650-02-00432/2019-07 од 
11.10.2019. 

 



 

ПОМОЋНА ЛИТЕРАТУРА 

 

„Публик Практикум“ за српски језик, математику и природу и друштво 

„Пчелица“ за српски језик и математику 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗАБРАНЕ ЛИСТЕ УЏБЕНИКА 
Стручно веће разредне наставе на предлог разредног већа трећег разреда, донело је одлуку за избор уџбеника издавача “Вулкан” на основу следећих 

критеријума: 

1. Садражај 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 подржава различите стилове учења. 

4. Уџбеник подстиче критичко и стваралачко мишљење. 

5.  Питања, задаци и налози су логичко повезани са садржајем, јасно формулисани, различити по сложености и функцији и постичу примену наученог. 

*У односу на прошлогодишњу листу уџбеника, изабран је нови (од истог издавача) само од друге групе аутора. Измена се односи само на предмет: 

Српски језик и књижевност* (Читанка, граматика, радна свеска) 

 

У Београду, 27.04.2021.                                                                                            Руководилац стручног већа разредне наставе: Станојевић Гордана 

—-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Стручно веће страних језика донело је одлуку за избор уџбеника наведеног издавача на основу следећих критеријума: 

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, 26.04.2021                                                                                          Руководилац стручног већа страних језика: Aнђелка Коковић 

 

 


