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ОСНОВНА ШКОЛА 

„ЂУРА ФИЛИПОВИЋ“  

Дел.бр. 175 

Дана: 27.4.2020. 

ПЛОЧИЦА 

 

На основу члана 34. став 2. Закона о уџбеницима („Сл.гласник РС“ бр.27/18) и на 

образложени предлог стручних већа за области предмета и стручног већа за разредну 

наставу, Наставничко веће ОШ „Ђура Филиповић“ Плочица на својој седници 

одржаној дана17.3.2020.године донело је следећу  

 

ОДЛУКУ 

О ИЗБОРУ УЏБЕНИКА ЗА ТРЕЋИ, ШЕСТИ И СЕДМИ РАЗРЕД 

КОЈИ ЋЕ СЕ КОРИСТИТИ У ШКОЛСКОЈ 2020/2021.ГОДИНИ 

 

 

 

ТРЕЋИ РАЗРЕД 

 

Разред/ предмет:  III  разред/Српски језик 

 

Издавачка кућа и број 

решења 

Назив уџбеника и аутори Образложење 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„НОВИ ЛОГОС” 

650-02-00592/2019-07 

од 11.2.2020. 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК   

за трећи разред основне 

школе;  

уџбенички комплет; 

ћирилица 

Садржај уџбеника је усклађен са 

планом и програмом, општим 

исходима и стандардима 

образовања и васпитања. Језик 

уџбеника је одговарајући и 

функционалан. 

У свету речи,  

Читанка за српски језик за 

трећи разред основне школе 

Аутори:Наташа Станковић, 

Маја Костић 

Садржај уџбеника је усклађен са 

планом и програмом, општим 

исходима и стандардима 

образовања и васпитања. Језик 

уџбеника је одговарајући и 

функционалан. 

Дар речи, 

граматика за српски  језик за 

трећи разред основне школе 

Аутор: Јелена Срдић 

Садржај уџбеника је усклађен са 

планом и програмом, општим 

исходима и стандардима 

образовања и васпитања. Језик 

уџбеника је одговарајући и 

функционалан. 

Радна свеска 

уз уџбенички комплет 

српског језика и 

књижевности за трећи 

разред основне школе 

Аутори: Наташа Станковић 

Шошо и Јелена Срдић 

Садржај уџбеника је усклађен са 

планом и програмом, општим 

исходима и стандардима 

образовања и васпитања. Језик 

уџбеника је одговарајући и 

функционалан. 
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Разред/ предмет:   III  разред/Математика 

Издавачка кућа и број 

решења 

Назив уџбеника и аутори Образложење 

 

 

„НОВИ ЛОГОС” 

650-02-00619/2019-07 

од 28.1.2020. 

 

 

Математика 3, уџбеник за 

трећи разред основне школе 

(први, други, трећи и четврти 

део) 

Аутори: Сенка Тахировић 

Раковић, Ива Иванчевић Илић 

Садржај уџбеника је усклађен са 

планом и програмом, општим 

исходима и стандардима 

образовања и васпитања. Језик 

уџбеника је одговарајући и 

функционалан. 

 

Разред/ предмет:   III  разред/Природа и друштво 

Издавачка кућа и број 

решења 

Назив уџбеника и аутори Образложење 

 

 

„НОВИ ЛОГОС” 

650-02-00582/2019-07 

од 11.2.2020. 

 

 

Природа и друштво 3, уџбеник 

за трећи разред основне школе 

Аутори: Андријана Шикл 

Ерски, Марина Мунитлак 

Садржај уџбеника је усклађен са 

планом и програмом, општим 

исходима и стандардима 

образовања и васпитања. Језик 

уџбеника је одговарајући и 

функционалан. 

Природа и друштво 3, радна 

свеска за трећи разред основне 

школе; ћирилица 

Аутори: Андријана Шикл 

Ерски, Марина Мунитлак 

Садржај уџбеника је усклађен са 

планом и програмом, општим 

исходима и стандардима 

образовања и васпитања. Језик 

уџбеника је одговарајући и 

функционалан 

 

Разред/ предмет:   III  разред, Музичка култура 

Издавачка кућа и број 

решења 

Назив уџбеника и аутори Образложење 

 

„НОВИ ЛОГОС” 

650-02-00596/2019-07 

од 4.2.2020. 

 

Музичка култура 3, уџбеник 

за трећи разред основне школе; 

ћирилица 

Аутори: Драгана Михајловић 

Бокан, Марина Ињац 

Садржај уџбеника је усклађен са 

планом и програмом, општим 

исходима и стандардима 

образовања и васпитања. Језик 

уџбеника је одговарајући и 

функционалан. 

 

Разред/ предмет:   III  разред, Ликовна култура 

Издавачка кућа и број 

решења 

Назив уџбеника и аутори Образложење 

 

 

,, Novi Logos`` 

650-02-00461/2019-07 од 

17.1.2020. 

Ликовна култура 3 – уџбеник 

за трећи разред основне 

школе  

Аутори: Милутин Мићић 

Гордана Мићић 

Садржај уџбеника је усклађен са 

планом и програмом, општим 

исходима и стандардима 

образовања и васпитања. Језик 

уџбеника је одговарајући и 

функционалан. 
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Разред/ предмет:   III  разред/Енглески језик 

Издавачка кућа и број 

решења 

Назив уџбеника и аутори Образложење 

 

 

THE ENGLISH BOOK 

650-02-00502/2019-07 од 

4.2.2020.године 

 

Happy Street 1, енглески језик 

за трећи разред основне школе; 

уџбенички комплет (уџбеник и 

радна свеска) 

Аутори: Stella Maidment, 

Lorena Roberts 

Садржај уџбеника је усклађен са 

планом и програмом, општим 

исходима и стандардима 

образовања и васпитања. Језик 

уџбеника је одговарајући и 

функционалан. 

 

 

ШЕСТИ РАЗРЕД 

 

 

Разред/ предмет:  VI разред/Историја 

Издавачка кућа и 

број решења 

Назив уџбеника и аутори Образложење 

 

 

 

Издавачка кућа 

„Вулкан издаваштво“ 

650-02-00068/2019-07 

од 21.5.2019. 

 

Историја 6 – уџбеник са одабраним 

историјским изворима за шести 

разред основне школе 

Аутори: Данијела Ћирковић 

Садржај уџбеника је усклађен 

са планом и програмом, 

општим исходима и 

стандардима образовања и 

васпитања. Језик уџбеника је 

одговарајући и 

функционалан. 

 

СЕДМИ РАЗРЕД 

 

Разред/ предмет :             VII разред/Математика 

Издавачка кућа и 

број решења 

Назив уџбеника и аутори Образложење 

 

 

Klett 

Издавачка кућа ДОО 

650-02-00536/2019-

07 од 20.1.2020. 

 

 

 

 

 

Математика, уџбеник за седми 

разред основне школе 

Аутори: Небојша Икодиновић, 

Слађана Димитријевић 

Садржај уџбеника је усклађен 

са планом и програмом, 

општим исходима и 

стандардима образовања и 

васпитања. Језик уџбеника је 

одговарајући и 

функционалан. 

Математика, збирка задатака за 

шести разред основне школе: 

ћирилица. 

Аутори: Бранислав Поповић, 

Марија Станић, Ненад Вуловић, 

Сања Милојевић  

Садржај уџбеника је усклађен 

са планом и програмом, 

општим исходима и 

стандардима образовања и 

васпитања. Језик уџбеника је 

одговарајући и 

функционалан. 
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Разред/ предмет:   VII разред/српски језик 

Издавачка кућа и 

број решења 

Назив уџбеника и аутори Образложење 

 

 

 

 

Klett 

Издавачка кућа ДОО 

650-02-00119/2019-

07 од 4.2.2020. 

 

 

 

Српски језик и књижевност за 

седми разред oсновне школе; 

Уџбенички комплет; 

Читанказа седми разред основне 

школе „Плетисанка“ 

Аутори:Зона Мркаљ, Зорица 

Несторовић 

Садржај уџбеника је усклађен 

са планом и програмом, 

општим исходима и 

стандардима образовања и 

васпитања. Језик уџбеника је 

одговарајући и функционалан. 

Српски језик и књижевност 7, 

Граматика за седми разред 

основне школе 

Аутор: Весна Ломпар 

Садржај уџбеника је усклађен 

са планом и програмом, 

општим исходима и 

стандардима образовања и 

васпитања. Језик уџбеника је 

одговарајући и функционалан. 

Српски језик и књижевност 7, 

радна свеска уз уџбенички 

комплет 

Аутори: Весна Ломпар, Зона 

Мркаљ, Зорица Несторовић 

Садржај уџбеника је усклађен 

са планом и програмом, 

општим исходима и 

стандардима образовања и 

васпитања. Језик уџбеника је 

одговарајући и функционалан. 

 

Разред/предмет:VII разред/енглески језик 

Издавачка кућа Назив уџбеника Образложење 

 

 

„Data Status“ 

650-02-00452/2019-

07 од 4.2.2020. 

 

To the Top Plus 3, енглески језик за 

седми разред основне школе, седма 

година учења, уџбенички комплет 

(уџбеник, радна свеска и компакт 

диск) 

Аутори уџбеника:H.Q.Mitchell, 

Marileni Malkogianni 

 

Уџбеник доследно прати 

новонастале промене у плану и 

програму, одобрен од стране 

Министарства. 

 

Разред/предмет: VII разред/ француски језик 

Издавачка кућа и 

број решења 

Назив уџбеника и аутори Образложење 

 

 

ЈП „Завод за 

уџбенике“ 

650-02-00547/2019-

07 од 27.1.2020. 

Lemonde de Lea et Lucas 3, 

француски језик за седми разред 

основне школе; трећа година учења 

уџбенички комплет ( уџбеник, радна 

свеска, компакт диск) 

Аутори: Данијела Милошевић, 

               Милена Милановић 

Садржај уџбеника је 

усклађен са планом и 

програмом, општим 

исходима и стандардима 

образовања и васпитања. 

Језик ушџбеника је 

одговарајући и 

функционалан. 
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Разред/предмет:VII разред/физика 

Издавачка кућа и 

број решења 

Назив уџбеника и аутори Образложење 

 

 

„НОВИ ЛОГОС“  

650-02-00578/2019-

07 од 5.2.2020. 

Физика 7, уџбеник за седми разред 

основне школе; ћирилица 

Аутори: Милена Богдановић, 

Александар Кандић и Горан Попарић 

 

Садржај уџбеника је 

усклађен са планом и 

програмом, општим 

исходима и стандардима 

образовања и васпитања. 

Језик ушџбеника је 

одговарајући и 

функционалан. 

 

Разред/ предмет:   VIIразред/Историја 

Издавачка кућа и 

број решења 

Назив уџбеника и аутори Образложење 

 

 

 

 

„Вулкан издаваштво“ 

650-02-00398/2019-07 

од 16.12.2019. 

 

Историја 7 – уџбеник са одабраним 

историјским изворима за седми 

разред основне школе 

Аутори: Весна Димитријевић 

Садржај уџбеника је усклађен 

са планом и програмом, 

општим исходима и 

стандардима образовања и 

васпитања. Језик уџбеника је 

одговарајући и 

функционалан. 

 

Разред/ предмет:   VII разред/географија 

 

Издавачка кућа и 

број решења 

Назив уџбеника и аутори Образложење 

 

 

„НОВИ ЛОГОС“  

650-02-00618/2019-07 

од 28.1.2020. 

Географија 7, уџбеник за седми 

разред основне школе: ћирилица 

Аутори: Дејан Шабић и Снежана 

Вујадиновић 

Садржај уџбеника је усклађен 

са планом и програмом, 

општим исходима и 

стандардима образовања и 

васпитања. Језик уџбеника је 

одговарајући и 

функционалан. 

 

Разред/ предмет:VII разред/биологија 

Издавачка кућа и 

број решења 

Назив уџбеника и аутори Образложење 

 

„Klett“ 

650-02-00526/2019-07 

од 12.2.2020. 

 

Биолoгија 7, уџбеник за седми 

разред основне школе 

Аутор: Горан Корићанац, Ана 

Ђорђевић, Драгана Јешић 

Уџбеник је савремен, са 

кратким и лако прихватљивим 

лекцијама, чак и кад су теже 

теме у питању. Одличне 

илустрације, пуно 

занимлљивости и оригинална 

провера знања на крају сваке 

лекције која мотивише и 

ученике и наставника. 
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Разред/ предмет: VII разред/хемија 

Издавачка кућа и 

број решења 

Назив уџбеника и аутори Образложење 

 

 

 

„НОВИ ЛОГОС“  

650-02-00579/2019-07 

од 4.2.2020. 

Хемија7 , 

уџбеник за седми разред основне 

школе 

Аутори: Татјана Недељковић, 

Драгана Анђелковић 

 

Садржај уџбеника је усклађен 

са планом и програмом, 

општим исходима и 

стандардима образовања и 

васпитања. Језик уџбеника је 

одговарајући и функционалан. 

Хемија7 , 

лабораторијске вежбе за седми 

разред основне школе 

Аутори: Татјана Недељковић, 

Драгана Анђелковић 

 

Садржај уџбеника је усклађен 

са планом и програмом, 

општим исходима и 

стандардима образовања и 

васпитања. Језик уџбеника је 

одговарајући и функционалан 

 

Разред/предмет: VII / Информатика и рачунарство 

Издавачка кућа и број 

решења 

Назив уџбеника и аутори Образложење 

„БИГЗ школство“ 

650-02-00499/2019-07 од 

5.2.2020. 

Информатика и рачунарство 7, 

уџбеник за седми разред 

основне школе;ћирилица 

Аутор: Зорица 

Прокопић,Јелена Пријовић 

Квалитетан уџбеник 

прилагођен новом наставном 

плану и програму. 

 

Разред/ предмет:  VII разред/ Техника и технологија  

Издавачка кућа и 

број решења 

Назив уџбеника и аутори Образложење 

 

Klett 

Издавачка кућа ДОО  

650-02-00572/2019-

07 од 4.2.2020. 

Техника и технологија 7,за седми 

разред основне школе, уџбенички 

комплет (уџбеник, материјал за 

конструкторско моделовање); 

ћирилица, Аутори:Ненад 

Стаменовић и Алекса Вучићевић 

 

Наведени уџбеник 

задовољава у потпуности све 

постављене критеријуме. 

 

Разред/предмет:  VII / Музичка култура 

Издавачка кућа и 

број решења 

Назив уџбеника и аутори Образложење 

„НОВИ ЛОГОС“  

650-02-00556/2019-07 

од 27.1.2020. 

Музичка култура 7, уџбеник за 

седми разред основне школе  

Аутори: Александра Паладин, 

Драгана Михајловић Бокан 

 

Уџбеник је усклађен са 

планом и програмом петог 

разреда,написан је 

интересантно и прегледно за 

узраст ученика петог 

разреда,садржи пуно 

илустрација ,задатака и 

нотних примера који 

ученицима олакшавају 

усвајање градива. 
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Разред/предмет: VII / Ликовна култура 

Издавачка кућа Назив уџбеника и аутори Образложење 

/ / / 

 

Разред/предмет: VII / Физичко и здравствено васпитање 

Издавачка кућа и број 

решења 

Назив уџбеника и аутори Образложење 

/ / / 

   

                                                               

 

Напомена: За школску 2020/2021. школску годину уџбенички комплет за други разред    

                   се неће мењати. 

                   У шестом разреду мењамо само уџбеник историје. Сви остали уџбеници   

                   остају исти као претходне године. 

 

 

 

 

 

                                                                                           Директор школе 

                                                                                    ________________________ 

                                                                                               Живанка Јованов Петровић 


