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ЛИСТА УЏБЕНИКА 
ЗА ПРВИ РАЗРЕД шк. 2022/2023. г. 

 
назив уџбеника име аутора издавач 

Нови буквар – уџбеник за 
први разред основне школе 

Бранка Матијевић, Љиљана 
Вдовић, Ранка Јанаћковић 

„Едука“ 

Нови буквар – наставни листови за 
први разред основне школе 

Бранка Матијевић, Љиљана 
Вдовић, Ранка Јанаћковић 

„Едука“ 

Читанка за први разред основне школе Моња Јовић, мр Иван Јовић „Едука“ 

Математика 1 за први разред основне 
школе, уџбеник 

Сања Маричић „БИГЗ школство“ 

Математика 1 за први разред основне 
школе, радна свеска – 1. део 

Сања Маричић „БИГЗ школство“ 

Математика 1 за први разред основне 
школе, радна свеска – 2. део 

Сања Маричић „БИГЗ школство“ 

МАША И РАША – СВЕТ ОКО НАС, 

уџбеник за први разред основне школе 
Зоран Б. Гаврић, Драгица 

Миловановић 
„KLETT” 

Дигитални свет, радна свеска за 1. 
разред основне школе 

Невена Перић, Наташа 

Николић Гајић 
„Креативни центар” 

HAPPY HOUSE 1, енглески језик за први 
разред основне школе; уџбеник са 
електронским додатком, треће издање 

Стела Мејдмент, Лорена 
Робертс 

„The English Book“ 

mailto:osnovnaskola@miroslavantic.edu.rs
http://www.miroslavantic.edu.rs/


 
 

ЛИСТА УЏБЕНИКА  
ЗА ДРУГИ РАЗРЕД шк. 2022/2023. г. 

 
 

назив уџбеника име аутора издавач 

Читанка, уџбеник за други разред основне 
школе 

Марела Манојловић, 
Снежана Бабуновић 

„Едука“ 

Поуке о језику, уџбеник за српски језик за 
други разред основне школе 

Моња Јовић, Ивана Јухас „Едука“ 

Латиница, уџбеник за други разред 
основне школе 

Ивана Јухас, Јасмина 
Игњатовић 

„Едука“ 

Радна свеска из српског језика за други 
разред основне школе 

Марела Манојловић, 
Снежана Бабуновић 

„Едука“ 

Математика 2а, уџбеник за други разред 
основне школе 

Ивана Јухас „Едука“ 

Математика 2б, уџбеник за други разред 
основне школе 

Ивана Јухас „Едука“ 

Свет око нас 2, уџбеник за други разред 
основне школе; (уџбеник из два дела) 

Зоран Б. Гаврић, Драгица 
Миловановић 

„Клет“ 

Музичка култура 2 за други разред 
основне школе 

Владица Илић „Креативни центар“ 

Happy House 2, енглески језик за други 
разред основне школе, уџбеник са 
електронским додатком треће издање 

 
Stella Maidment, Lorena 

Roberts 
„The English Book“ 

  



 

 

ЛИСТА УЏБЕНИКА  
ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД шк. 2022/2023. г. 

 
 

назив уџбеника 
име аутора издавач 

Читанка за трећи разред основне школе М. Јовић, И. Јовић „Едука“ 

Поуке о језику за трећи разред основне 
школе 

В. Дрезгић, А. Икер „Едука“ 

Радна свеска уз поуке о језику за трећи 
разред основне школе 

И. Јухас, М. Јовић „Едука“ 

Математика 3а, за трећи разред основне 
школе 

Софија Зарупски, 
Бошко Влаховић 

„Едука“ 

Математика 3б, за трећи разред основне 
школе 

Софија Зарупски, 
Бошко Влаховић 

„Едука“ 

Природа и друштво, уџбеник за трећи разред 
основне школе 

Марела Манојловић, 
Бранкица Ђурић 

„Едука“ 

Природа и друштво, радна свеска за трећи 
разред основне школе 

Марела Манојловић,  
Бранкица Ђурић 

„Едука“ 

Музичка слагалица − уџбеник за музичку 
културу за 3. разред основне школе 

Мирјана Смрекар -
Станковић, Соња 

Цветковић 
„Едука“ 

Happy street 1, 3rd edition, допуњено издање 
- уџбеник 

Stella Maidment, 
Lorena Roberts 

„The English Book“ 

Happy street 1, 3rd edition, допуњено издање 
– радна свеска 

Stella Maidment, 
Lorena Roberts 

„The English Book“ 

 
  



 

 

ЛИСТА УЏБЕНИКА  
за ЧЕТВРТИ РАЗРЕД шк. 2022/2023. г.  

 
назив уџбеника име аутора издавач 

Читанка, уџбеник за четврти разред 
основне школе 

Моња Јовић, Нада Тодоров „Едука“ 

Поуке о језику, уџбеник из српског 

језика за четврти разред основне школе 
Ивана Јухас, Јасмина Игњатовић „Едука“ 

Радна свескa, српски језик - уџбеник за 
четврти разред основне школе 

Нада Тодоров, Стеванија Кеча, 
Ивана Јухас, Јасмина Игњатовић 

 
„Едука“ 

Математика 4, уџбеник за четврти 
разред основне школе (први, други, 
трећи и четврти део) 

Сенка Тахировић Раковић, 
Ива Иванчевић Илић, 

„Нови Логос” 

Природа и друштвo 4, уџбеник 
за четврти разред основне школе 

Александар Кандић, Гордана 
Субаков Симић, Жељко Васић, 
Ивана Петровић, Иван Матејић 

„Нови Логос“ 

Природа и друштво 4, радна свеска 
за четврти разред основне школе 

Александар Кандић, Гордана 
Субаков Симић, Жељко Васић, 
Ивана Петровић, Иван Матејић 

„Нови Логос“ 

Музичка култура за четврти разред 
основне школе 

Драгана Михајловић Бокан, 
Марина Ињац 

„Нови Логос“ 

Енглески језик - Project 1 – уџбеник 
(Serbian edition) 

Tom Hutchinson 
„The English 

Book“ 

Енглески језик - Project 1 – радна 
свеска (Serbian edition) 

Tom Hutchinson, 
Janet Hardy-Gould 

„The English 
Book“ 

 



 

 

ЛИСТА УЏБЕНИКА 
за ПЕТИ разред шк. 2022/2023. г.  

 
назив уџбеника име аутора издавач 

Читанка, српски језик и књижевност 
за пети разред основне школе 

Моња Јовић, Јелена Журић „Едука“ 

Жубор језика, српски језик и језичка 

култура за пети разред основне школе 
Јелена Журић, др Јелена 

Ангеловски 
„Едука“ 

PROJECT 2, енглески језик за пети разред 
основне школе; - уџбеник Serbian edition 

Том Хачинсон, Род Фрикер „The English Book“ 

PROJECT 2, енглески језик за пети разред 
основне школе; - радна свеска Serbian 
edition 

Том Хачинсон, Род Фрикер „The English Book“ 

Историја – уџбеник са одабраним 
историјским изворима за пети разред ОШ 

Александар Тодосијевић „Едука“ 

Географија 5, уџбеник за пети разред 
основне школе 

Марко Јоксимовић „Нови Логос“ 

Математика за пети разред основне 
школе 

др Синиша Јешић, 
Александра Росић, Јасна 

Благојевић 
„Герундијум“ 

Збирка задатака из математике 
за пети разред основне школе 

др Синиша Јешић, Јасна 
Благојевић, Александра 

Росић 
„Герундијум“ 

ОРБИТА1, руски језик за пети разред 
основне, прва година учења, уџбеник 

Предраг Пипер, Марина 
Петковић, Светлана 

Мирковић 

ЈП „Завод за 
уџбенике“ 

ОРБИТА1, руски језик за пети разред 
основне, прва година учења, радна 
свеска 

Предраг Пипер, Марина 
Петковић, Светлана 

Мирковић 

ЈП „Завод за 
уџбенике“ 

Биологија 5, за пети разред основне 
школе 

др Т. Прибићевић, др Т. 
Миљановић, С. Нинковић, 

мр В. Миливојевић 
„Герундијум“ 

Техника и технологија,  уџбеник за пети 
разред основне школе  

Зоран Д. Лапчевић „Едука“ 

Информатика и рачунарство са 
дигиталним материјалима на ЦД-у за 
пети разред основне школе 

Катарина Алексић, 
Катарина Вељковић, 

Милош Бајчетић, Дарко 
Крсмановић 

„Едука“ 

Музичка култура 5, уџбеник за пети 
разред основне школе 

Гордана Стојановић, 
Милица Рајчевић 

ЈП „Завод за 
уџбенике“ 

Ликовна култура 5, уџбеник за пети 
разред ОШ 

Јован Мрђеновачки „Едука“ 

 
  



 ЛИСТА УЏБЕНИКА 
за ШЕСТИ разред шк. 2022/2023. г. 

 
назив уџбеника име аутора издавач 

Читанка, У трагању за плавом звездом, српски 
језик и књижевност за шести разред ОШ 

др Јелена Журић „Едука“ 

Говор и језик, српски језик и књижевност за шести 
разред ОШ 

др Јелена Журић, 
др Јелена Ангеловски 

„Едука“ 

Српски језик, радна свеска за шести разред ОШ 
др Јелена Журић, 

др Јелена Ангеловски 
„Едука“ 

Project 3, енглески језик за шести разред основне 
школе; уџбеник, Serbian edition 

Tom Hutchinson 
„The English 

Book“ 

Project 3, енглески језик за шести разред основне 
школе; радна свеска, Serbian edition 

Tom Hutchinson, Rod Fricker 
„The English 

Book“ 

Историја, уџбеник са одабраним 

историјским изворима за шести разред основне 
школе 

Александар Тодосијевић „Едука“ 

Географија, уџбеник за шести разред основне 
школе 

Снежана Вујадиновић, Рајко 
Голић, Дејан Шабић 

„Нови Логос ” 

Физика 6, уџбеник за шести разред основне школе 
Љубиша Нешић, 

Марина Најдановић Лукић, 
Татјана Мишић 

„Вулкан 
издаваштво” 

Физика 6, збирка задатака са 
лабораторијским вежбама за шести разред 
основне школе 

Љубиша Нешић, 
Марина Најдановић Лукић, 

Татјана Мишић 

„Вулкан 
издаваштво” 

Математика за шести разред основне школе 
Синиша Јешић, Јасна 

Благојевић, Александра Росић 
„Герундијум“ 

Збирка задатака из математике за шести разред 
основне школе 

Синиша Јешић, Тања Њаради, 
Јасна Благојевић 

„Герундијум“ 

Биологија за шести разред основне школе 

Т. Лазаревић, 
мр В. Миливојевић, 
др Т. Прибићевић, 
др Т. Миљановић 

„Герундијум“ 

Техника и технологија, уџбеник за шести разред 
основне школе 

Зоран Д. Лапчевић „Едука“ 

Информатика и рачунарство са 

дигиталним материјалима на ЦД-у за шести разред 
основне школе 

Катарина Алексић, Катарина 

Вељковић, Милош Бајчетић, 

Дарко Крсмановић 

„Едука“ 

Орбита 2, руски језик уџбеник за шести разред 
основне школе, друга година учења; 

Предраг Пипер, 
Марина Петковић, 

Светлана Мирковић 

„Завод за 
уџбенике“ 

Орбита 2, руски језик радна свеска за 
шести разред основне школе, друга година учења; 

Предраг Пипер, 
Марина Петковић, 

Светлана Мирковић 

„Завод за 
уџбенике“ 

Ликовна култура, уџбеник за шести разред 

основне школе 
Бранка Мандић „Герундијум“ 

Музичка култура, уџбеник за шести разред 
основне школе 

Гордана Стојановић, 
Милица Рајчевић 

„Завод за 
уџбенике“ 

 



 
 

ЛИСТА УЏБЕНИКА  
за СЕДМИ разред шк. 2022/2023. г. 

 
назив уџбеника име аутора издавач 

Српски језик и књижевност, читанка за седми 
разред основне школе 

Гордана Влаховић, 
Јагош Влаховић 

„Едука“ 

Српски језик и књижевност, уџбеник са 
вежбањима за седми разред основне школе 

др Јелена Журић, 
др Јелена Ангеловски 

„Едука“ 

Српски језик и књижевност, радна свеска за 

седми разред основне школе 

др Јелена Журић, 

др Јелена Ангеловски 
„Едука“ 

Енглески језик - Project 4 – уџбеник 
(Serbian edition) 

Tom Hutchinson 
„The English 

Book“ 

Енглески језик - Project 4 – радна свеска 
(Serbian edition) 

Tom Hutchinson 
„The English 

Book“ 

Историја 7, уџбеник за 7. разред ОШ М.Омрчен, Н.Грбовић „Едука“ 

Географија 7 , уџбеник за 7. разред ОШ 
Игор Лешчешен, 
Биљана Колачек 

„Бигз“ 

Физика 7, уџбеник за седми разред основне 
школе 

Марина Најдановић Лукић, 
Татјана Мишић, 
Љубиша Нешић 

„Вулкан 
издаваштво” 

Физика 7, збирка задатака са лабораторијским 
вежбама за седми разред основне школе 

Марина Најдановић Лукић, 
Татјана Мишић, 
Љубиша Нешић 

„Вулкан 
издаваштво” 

Математика за 7. разред основне школе 
Синша Јешић, 

Јасна Благојевић 
„Герундијум“ 

Збирка задатака из математике за 7. разред 
основне школе 

Синша Јешић, Тања Њаради, 

Јасна Благојевић 
„Герундијум“ 

Биологија, уџбеник за 7. разред основне школе 
Т. Прибићевић, Т. 

Миљановић, В. Миливојевић 
Т. Лазаревић 

„Герундијум“ 

Техника и технологија, уџбеник за седми разред 
основне школе 

др Драган Голубовић, 
Небојша Д. Голубовић 

„Едука“ 

Информатика и рачунарство, уџбеник за седми 
разред основне школе 

Светлана Мандић „Клет“ 

Хемија, уџбеник за 7. разред основне школе 
Даница Павловић, 
Данијела Малинар 

„Едука“ 

Хемија, Лабораторијске вежбе са збирком 
задатака за седми разред основне школе 

Даница Павловић, 
Данијела Малинар 

„Едука“ 

Руски језик - Орбита 3 + CD, уџбеник, трећа година 
учења 

др П. Пипер, М. Петковић, 
Мирковић 

„Завод за 
уџбенике“ 

Руски језик - Орбита 3, радна свеска, трећа година 
учења 

др П. Пипер, М. Петковић, 
Мирковић 

„Завод за 
уџбенике“ 

Ликовна култура, уџбеник за седми разред ОШ Катарина Трифуновић 
„Вулкан 

издаваштво” 

Музичка култура за седми разред основне школе 
др Гордана Стојановић, 

Милица Рајчевић 
„Завод за 
уџбенике“ 



 
 

ЛИСТА УЏБЕНИКА 
за ОСМИ разред шк. 2022/2023. г. 

 
назив уџбеника име аутора издавач 

Читанка, Магија читања, српски језик и 
књижевност за осми разред основне школе 

др Моња Јовић, 
др Јелена Журић 

„Едука“ 

Српски језик и језичка култура, уџбеник са 
вежбањима за осми разред основне школе 

др Јелена Журић „Едука“ 

Српски језик и књижевност, радна свеска за осми 
разред основне школе 

др Јелена Журић „Едука“ 

Енглески језик - Project 5 – уџбеник 
(Serbian edition) 

Tom Hutchinson 
„The English 

Book“ 

Енглески језик - Project 5 – радна свеска 
(Serbian edition) 

Tom Hutchinson 
„The English 

Book“ 

Историја 8, уџбеник са одабраним историјским 
изворима за осми разред основне школе 

Милица Омрчен, 
Невена Грбовић 

„Едука“ 

Географија 8, уџбеник за осми разред основне 
школе 

Марко Милошевић 
„БИГЗ 

школство“ 

ОТКРИВАМО ФИЗИКУ 8, уџбеник за осми разред 
основне школе 

Д. Латас, 
Н. Вукмировић 

„Герундијум“ 

ОТКРИВАМО ФИЗИКУ 8, збирка задатака и 
експерименталних вежби из физике за осми 
разред основне школе 

Д. Латас, 
Н. Вукмировић 

„Герундијум“ 

Математика 8, уџбеник за осми разред основне 
школе 

Синиша Јешић, 
Јасна Благојевић 

„Герундијум“ 

Збирка задатака из математике 8, за осми разред 
основне школе 

Синиша Јешић, Тања Њаради, 

Веселинка Милетић, 
Александра Росић 

„Герундијум“ 

 
Биологија 8, уџбеник за осми разред основне 
школе 

Томка Миљановић, 
Весна Миливојевић, 

Оливера Бијелић Чабрило, 
Тихомир Лазаревић 

„Герундијум“ 

Техника и технологија 8, уџбеник за осми разред 
основне школе 

др Драган Голубовић, 
Небојша Д. Голубовић 

„Едука“ 

Хемија 8, уџбеник за осми разред основне школе Маја Шумар Ристовић 
„Вулкан 

издаваштво” 

Хемија 8, збирка задатака са лабораторијским 
вежбама за осми разред основне школе 

Маја Шумар Ристовић 
„Вулкан 

издаваштво” 

Руски језик - Орбита 4, уџбеник, четврта година учења 
др П. Пипер, М. Петковић, 

С. Мирковић 

„Завод за 
уџбенике“ 

Руски језик - Орбита 4, радна свеска, четврта година 
учења 

др П. Пипер, М. Петковић, С. 
Мирковић 

„Завод за 
уџбенике“ 

Информатика и рачунарство, уџбеник за осми разред 
основне школе 

Светлана Мандић „Клет“ 

Ликовна култура 8, уџбеник за осми разред основне 
школе 

Катарина Трифуновић 
„Вулкан 

издаваштво” 

Музичка култура 8, за осми разред основне школе 
др Гордана Стојановић, 

Милица Рајчевић 
ЈП „Завод за 
уџбенике“ 



Одлуку о избору уџбеника је 22.3.2022. донело наставничко веће на образложен предлог стручних већа 
за области предмета, односно стручног већа за разредну наставу. Списак изабраних уџбеника, заједно са 
образложеним предлогом, школа чува у папирној и електронској форми, у складу са законом.  
Уџбеници за осми разред су уџбеници које је школа користила и ове школске 2021/22. године. Сви 
наставници, за предложене уџбенике за осми разред, тврде да су се током ове школске године уверили 
у њихов квалитет и да су добар извор информација и активности за ученике.  
Уџбеници за четврти разред су већином уџбеници које су наставници користили и током претходних 
година и чији је квалитет већ проверен. Дошло је до измене код уџбеника из математике и природе и 
друштва: Математика - издавач Нови Логос (градиво је подељено на четири уџбеника, тако да ће 
олакшати школску торбу, задаци су подељени на нивое сложености и има их довољно и за рад на часу и 
код куће, дигитална подршка је одлична и пружа могућност ученицима који изостају лакше савладавање 
изгубљених садржаја. Природа и друштво - Нови Логос јер има добру дигиталну подршку и бољу обраду 
саме наставне јединице.  
Први разред: Уводи се уџбеник за предмет Дигитални свет. Одељенско веће будућег првог разреда је 
изабрало уџбеник за предмет Дигитални свет (Дигитални свет,радна свеска за 1.разред основне школе - 
Невена Перић,Наташа николић Гајић, - Креативни центар), са препоруком учитељица садашњих другака. 
Према њиховом искуству уџбеник је у функцији предмета и задовољне су после коришћења током 
претходне школске године. Уџбеник из Музичке културе (Логос) веће није поново изабрало јер се 
показало да у њиховом раду није неопходан  
Наставници српског језика и књижевности су одлучили да се у петом разреду промени уџбенички 
комплет а да се у 6. 7.и 8. разреду ради са уџбеницима који су се до сада користили.  
Изабрали су: Читанку за пети разред основне школе – аутори: Моња Јовић, Јелена Журић –издавачке 
куће Едука из следећих разлога: прегледно дати текстови, непознате речи уз текст, тумачење појмова, 
адекватна питања везана за тумачење текста, питања за рад по групама; питања коју повезују тумачење 
текстова са свакодневним искуством ученика; биографија писаца непосредно иза текста, што омогућава 
лакше сналажење ученика; занимљив одабир текстова који не улазе у обавезни програм, прилагођени 
узрасту и интересовањима ученика. Материјал за вежбање на ЦД-у погодан за рад на часу, групни и 
индивидуални, са могућношћу аутоматске провере тачности одговора. Српски језик и језичка култура 
«Жубор језика», радни уџбеник за пети разред основне школе –аутори : Јелена Журић, Др Јелена 
Ангеловски издавачке куће Едука. Разлози избора уџбеника су: граматика је радног карактера, задаци за 
самостални рад и вежбање ученика су непосредно иза лекција; лекције из граматике су темељно 
објашњене уз одговарајуће примере из књижевних дела која се обрађују у 5. разреду; Прегледан и 
систематичан, сви садржаји су систематизовани у табеле које олакшавају утврђивање градива након 
завршене области. Материјал за вежбање на ЦД-у погодан за рад на часу, групни и индивидуални, са 
могућношћу аутоматске провере тачности одговора. Информације су дате у ширем обиму за сва три 
нивоа: основни, средњи и напредни; постоје додатни занимљиви садржаји за надарене ученике.  
Наставници ТИТ су се одличули за нове уџбенике за седми и осми разред за следећу школску годину. До 
промене уџбеника је дошло је и за Информатику и рачунарство за 7. разред . 
Уџбеник задовољава методичко-дидактичке захтеве за успешан рад и напредовање ученика. Постоји и 
додатна подршка ученицима и наставницима у остваривању наставног процеса. Јасно и прегледно су 
истакнуте кључне речи, непознате речи, смернице за ученике који желе да знају више, провере знања и 
подсетници. Тестови на крају поглавља су добро осмишљени и у функцији учења. Уџбеник има одличан 
дизајн, концепт садржаја, као и квалитет методичко-дидактичке апаратуре. Језик је усклађен са 
узрастом ученика и јасно су дата упутства ученицима. Фотографије и илустрације у уџбенику знатно 
олакшавају рад и ученицима и наставницима. Подршка наставницима и ученицима је значајно боља 
него код других издавача (електронски уџбеник и допунски садржаји). 
Уџбеници за технику и технологију: У потпуности прате наставни програм. Квалитет 
израде и начин објашњења лекција је један од разлога избора ових уџбеника. Графички дизајн и 
повезивање слика са лекцијама је одлично и прилагођено настави са јасно постављеним задацима. 
Уџбеници дају простор ученицима да, свако према својим афинитетима и знању, може да савлада како 
најједноставније тако и сложеније наставне садржаје. 


