
 

Српски језик 

# Разред Предмет Издавач 
Шифра 

комплета 
Назив јединице Обриши 

1. 1 
Српски 

језик 

Привредно друштво за 

издавачку делатност 

Нови Логос 

121СРП1СРП 

Буквар за први 

разред основне 

школе; ћирилица  
 

2. 1 Српски језик 

Привредно 

друштво за 

издавачку 

делатност Нови 

Логос 

121СРП1СРП 

Наставни листови уз Буквар за 

први разред основне школе; 

ћирилица  
 

3. 1 Српски језик 

Привредно 

друштво за 

издавачку 

делатност Нови 

Логос 

121СРП1СРП 
Реч по реч, читанказа први 

разред основне школе; ћирилица   

4. 1 
Музичка 

култура 

Привредно 

друштво за 

издавачку 

делатност Нови 

Логос 

12250СРП1МУЗ 

Музичка култура 1, уџбеник за 

први разред основне школе; 

ћирилица  
 

5. 1 
Ликовна 

култура 

Привредно 

друштво за 

издавачку 

делатност Нови 

Логос 

12261СРП1ЛИК 

Ликовна култура 1, уџбеник за 

први разред основне школе; 

ћирилица 
 

6. 1 Математика 

Привредно 

друштво за 

издавачку 

делатност Нови 

Логос 

138СРП1МАТ 

Математика 1, уџбеник из четири 

дела за први разред основне 

школе; ћирилица  
 

7. 1 
Енглески 

језик 

The English Book 

doo 
149СРП1ЕНГ 

HAPPY HOUSE, енглески језик 

за први разред основне школе; 

уџбеник са електронским 

додатком  

 

8. 1 Свет око нас 

Привредно 

друштво за 

издавачку 

делатност Нови 

Логос 

164СРП1СВЕ 

СВЕТ ОКО НАС 1за први разред 

основне школе, уџбенички 

комплет (уџбеник и радна 

свеска); ћирилица  

 

9. 1 Физичко Школа плус 72021СРП1ФИЗ Буквар физичког васпитања за 
 



васпитање први разред основне школе; 

ћирилица 

10. 2 Свет око нас 

Привредно 

друштво за 

издавачку 

делатност Нови 

Логос 

105СРП2СВЕ 
Свет око нас 2, уџбеник за други 

разред основне школе;  

11. 2 Свет око нас 

Привредно 

друштво за 

издавачку 

делатност Нови 

Логос 

105СРП2СВЕ 

Свет око нас 2, радна свеска за 

други разред основне школе; 

уџбенички комплет; ћирилица  
 

12. 2 
Ликовна 

култура 

Привредно 

друштво за 

издавачку 

делатност Нови 

Логос 

12200СРП2ЛИК 
Ликовна култура 2, уџбеник за 

други разред основне школе;  

13. 2 
Музичка 

култура 

Привредно 

друштво за 

издавачку 

делатност Нови 

Логос 

12212СРП2МУЗ 

Музичка култура 2, уџбеник за 

други разред основне школе; 

ћирилица 
 

14. 2 Српски језик 

Привредно 

друштво за 

издавачку 

делатност Нови 

Логос 

72СРП2СРП 

Уз речи растемо,Читанка за 

српски језик за други разред 

основне школе 
 

15. 2 Српски језик 

Привредно 

друштво за 

издавачку 

делатност Нови 

Логос 

72СРП2СРП 

Дар речи, граматика за српски 

језик за други разред основне 

школе  
 

16. 2 Српски језик 

Привредно 

друштво за 

издавачку 

делатност Нови 

Логос 

72СРП2СРП 
Латиница уџбеник за други 

разред основне школе   

17. 2 Српски језик 

Привредно 

друштво за 

издавачку 

делатност Нови 

Логос 

72СРП2СРП 

Радна свеска уз уџбенички 

комплет српског језика и 

књижевности за други разред 

основне школе  

 

18. 2 
Физичко 

васпитање 
Школа плус 74004СРП2ФИЗ 

Физичко васпитање, уџбеник за 

други разред основне школе;  



ћирилица 

19. 2 
Енглески 

језик 

The English Book 

doo 
78СРП2ЕНГ 

Happy House 2, енглески језик за 

други разред основне школе   

20. 2 Математика 

Привредно 

друштво за 

издавачку 

делатност Нови 

Логос 

96СРП2МАТ 

Математика 2, уџбеникза други 

разред основне школе(први, 

други, трећи и четврти део); 

ћирилица  

 

21. 3 
Ликовна 

култура 

Привредно 

друштво за 

издавачку 

делатност Нови 

Логос 

20007СРП3ЛИК 
Ликовна култура 3, уџбеник за 

трећи разред основне школе;  

22. 3 
Музичка 

култура 

БИГЗ школство 

доо 
20016СРП3МУЗ 

Музичка култура 3, уџбеник за 

трећи разред основне школе;  

23. 3 
Енглески 

језик 

The English Book 

doo 
24СРП3ЕНГ 

HappyStreet 1, енглески језикза 

трећи разред основне школе; 

уџбенички комплет (уџбеник и 

радна свеска)  

 

24. 3 Српски језик 
БИГЗ школство 

доо 
2СРП3СРП 

Читанка , Српски језик за трећи 

разред основне школе   

25. 3 Српски језик 
БИГЗ школство 

доо 
2СРП3СРП 

Граматика, уџбеник са радном 

свеском ‒Српски језик за трећи 

разред основне школе  
 

26. 3 Математика 
БИГЗ школство 

доо 
35СРП3МАТ 

Математика 3, уџбеник за трећи 

разред основне школе (први и 

други део)  
 

27. 3 Математика 
БИГЗ школство 

доо 
35СРП3МАТ 

Математика 3, радна свеска за 

трећи разред основне школе; 

уџбенички комплет; ћирилица  
 

28. 3 
Природа и 

друштво 

БИГЗ школство 

доо 
37СРП3ПРИ 

Природа и друштво 3, уџбеник и 

радна свеска за трећи разред 

основне школе(први и други 

део); ћирилица  

 

29. 3 

Српски језик 

као 

нематерњи 

Klett Издавачка 

кућа доо 
71002СРП3СРП 

Уџбенички комплет ( уџбеник и 

радна свеска) Српски као 

нематерњи језик, за трећи разред 

основног образовања и 

васпитања 

 

30. 3 
Физичко 

васпитање 
Школа плус 74005СРП3ФИЗ 

Физичко васпитање, уџбеник за 

трећи разред основне школе; 

ћирилица 
 

31. 4 Српски језик 
БИГЗ школство 

доо 
40086СРП4СРП 

Читанка , Српски језик за 

четврти разред основне школе   



32. 4 Српски језик 
БИГЗ школство 

доо 
40086СРП4СРП 

Граматика, уџбеник са радном 

свеском, Српски језик за четврти 

разред основне школе  
 

33. 4 
Природа и 

друштво 

БИГЗ школство 

доо 
40091СРП4ПРИ 

Природа и друштво 4 за четврти 

разред основне школе; 

уџбенички комплет (уџбеник и 

радна свеска); ћирилица  

 

34. 4 
Енглески 

језик 

The English Book 

doo 
40114СРП4ЕНГ 

Project 1, Serbian Edition, 

енглески језик за четврти разред 

основне школе; четврта година 

учења; уџбенички комплет 

(уџбеник и радна свеска)  

 

35. 4 Математика 
БИГЗ школство 

доо 
40125СРП4МАТ 

Математика 4, уџбеник за 

четврти разред основне школе   

36. 4 Математика 
БИГЗ школство 

доо 
40125СРП4МАТ 

Математика 4, радна свеска за 

четврти разред основне школе; 

уџбенички комплет; ћирилица  
 

37. 4 
Ликовна 

култура 

Привредно 

друштво за 

издавачку 

делатност Нови 

Логос 

70021СРП4ЛИК 

Ликовна култура 4, уџбеник за 

четврти разред основне школе; 

ћирилица  
 

38. 4 
Музичка 

култура 

БИГЗ школство 

доо 
70031СРП4МУЗ 

Музичка култура 4, уџбеник за 

четврти разред основне школе; 

ћирилица 
 

39. 4 

Српски језик 

као 

нематерњи 

Klett Издавачка 

кућа доо 
71004СРП4СРП 

Уџбенички комплет СРПСКИ 

КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК 

(Уџбеник и Радна свеска) за 

четврти разред основне школе; 

на српском језику и писму 

 

40. 4 
Физичко 

васпитање 

ЈП Завод за 

уџбенике 
74007СРП4РУС 

Родничок 4, уџбеник са 

електронским додатком за 

четврти разред основне школе 
 

41. 4 
Физичко 

васпитање 

ЈП Завод за 

уџбенике 
74007СРП4РУС 

Родничок 4, радна свеска за 

четврти разред основне школе  

42. 5 
Немачки 

језик 

Klett Издавачка 

кућа доо 
11021СРП5НЕМ 

WIR NEU 1, немачки језик за 

пети разред основне школе, прва 

година учења, уџбенички 

комплет (уџбеник, радна свеска, 

аудио ЦД) 

 

43. 5 
Музичка 

култура 

Привредно 

друштво за 

издавачку 

делатност Нови 

12271СРП5МУЗ 

Музичка култура 5, уџбеник за 

пети разред основне школе; 

ћирилица 
 



Логос 

44. 5 
Ликовна 

култура 

БИГЗ школство 

доо 
12274СРП5ЛИК 

Ликовна култура 5, уџбеник за 

пети разред основне 

школе;ћирилица 
 

45. 5 
Техника и 

технологија 

Предузеће за 

издаваштво, 

производњу и 

трговину Едука 

д.о.о. Београд 

12282СРП5ТЕХ 

Техника и технологија за пети 

разред основне школе, 

уџбенички комплет (уџбеник, 

материјал за конструкторско 

моделовање); ћирилица 

 

46. 5 
Информатика 

и рачунарство 

Klett Издавачка 

кућа доо 
12288СРП5ИНФ 

Информатика и рачунарство, 

уџбеник за пети разред основне 

школе; ћирилица 
 

47. 5 Српски језик 
Klett Издавачка 

кућа доо 
173СРП5СРП 

Читанка„Расковник”за пети 

разред основне школе; ћирилица   

48. 5 Српски језик 
Klett Издавачка 

кућа доо 
173СРП5СРП 

Граматиказа пети разред основне 

школе; ћирилица   

49. 5 
Енглески 

језик 

The English Book 

doo 
194СРП5ЕНГ 

PROJECT 2, енглески језик за 

пети разред основне школе; 

уџбенички комплет (уџбеник, 

радна свеска, аудио ЦД , аудио 

материјал – Class CD) 

 

50. 5 Историја 

Привредно 

друштво за 

издавачку 

делатност Нови 

Логос 

200СРП5ИСТ 

Историја 5 –уџбеник са 

одабраним историјским изворима 

за пети разред основне школе; 

ћирилица  

 

51. 5 Географија 

Привредно 

друштво за 

издавачку 

делатност Нови 

Логос 

218СРП5ГЕО 
Географија 5, уџбеник за пети 

разред основне школе; ћирилица   

52. 5 Биологија 
БИГЗ школство 

доо 
224СРП5БИО 

Биологија 5,за пети разред 

основне школе; ћирилица   

53. 5 Математика 
Klett Издавачка 

кућа доо 
229СРП5МАТ 

Математика, уџбеник за пети 

разред основне школе; ћирилица   

54. 5 Математика 
Klett Издавачка 

кућа доо 
229СРП5МАТ 

Математика, збирка задатака за 

пети разред основне школе; 

ћирилица  
 

55. 6 
Ликовна 

култура 

БИГЗ школство 

доо 
12220СРП6ЛИК 

Ликовна култура 6, уџбеник за 

шести разред основне школе; 

ћирилица 
 

56. 6 
Музичка 

култура 

БИГЗ школство 

доо 
12231СРП6МУЗ 

Музичка култура 6, уџбеник за 

шести разред основне школе; 

ћирилица 
 



57. 6 
Техника и 

технологија 

Предузеће за 

издаваштво, 

производњу и 

трговину Едука 

д.о.о. Београд 

12233СРП6ТЕХ 

Техника и технологија за шести 

разред основне школе; 

уџбенички комплет (уџбеник и 

материјал за конструкторско 

обликовање); ћирилица 

 

58. 6 
Информатика 

и рачунарство 

Klett Издавачка 

кућа доо 
12243СРП6ИНФ 

Информатика и рачунарство 6 за 

шести разред основне школе; 

ћирилица 
 

59. 6 
Немачки 

језик 

Klett Издавачка 

кућа доо 
13006СРП6НЕМ 

Wir Neu 2, немачки језик за 

шести разред основне школе, 

друга година учења;уџбенички 

комплет (уџбеник, радна свеска, 

аудио ЦД) 

 

60. 6 Српски језик 
Klett Издавачка 

кућа доо 
234СРП6СРП 

Извор, Читанка за шестиразред 

основне школе   

61. 6 Српски језик 
Klett Издавачка 

кућа доо 
234СРП6СРП 

Граматика 6, уџбеник за шести 

разред основне школе   

62. 6 
Енглески 

језик 

The English Book 

doo 
261СРП6ЕНГ 

Project 3, енглески језик за шести 

разред основне школе; шеста 

година учења; уџбенички 

комплет (уџбеник и радна свеска)  

 

63. 6 Историја 

Привредно 

друштво за 

издавачку 

делатност Нови 

Логос 

268СРП6ИСТ 

Историја 6, уџбеник са 

одабраним историјским изворима 

за шести разред основне школе; 

ћирилица  

 

64. 6 Географија 

Привредно 

друштво за 

издавачку 

делатност Нови 

Логос 

277СРП6ГЕО 
Географија, уџбеник за шести 

разред основне школе; ћирилица   

65. 6 Физика 
Klett Издавачка 

кућа доо 
289СРП6ФИЗ 

Физика 6, уџбеник зашести 

разред основне школе   

66. 6 Физика 
Klett Издавачка 

кућа доо 
289СРП6ФИЗ 

Физика 6, збирка задатака са 

лабораторијским вежбама 

зашести разред основне школе; 

уџбенички комплет; ћирилица  

 

67. 6 Математика 
Klett Издавачка 

кућа доо 
296СРП6МАТ 

Математика, уџбеник за шести 

разред основне школе   

68. 6 Математика 
Klett Издавачка 

кућа доо 
296СРП6МАТ 

Математика, збирка задатака за 

шести разред основне школе; 

уџбенички комплет; ћирилица  
 

69. 6 Биологија 
БИГЗ школство 

доо 
305СРП6БИО 

Биологија за шести разред 

основне школе; ћирилица   



70. 7 
Ликовна 

култура 

БИГЗ школство 

доо 
20019СРП7ЛИК 

Ликовна култура 7, уџбеник за 

седми разред основне школе;  

71. 7 
Музичка 

култура 

Предузеће за 

издаваштво, 

производњу и 

трговину Едука 

д.о.о. Београд 

20026СРП7МУЗ 

Из музичке кутије, музичка 

култура за седми разред основне 

школе; 
 

72. 7 
Немачки 

језик 

Klett Издавачка 

кућа доо 
20046СРП7НЕМ 

Wir neu 3, немачки језик за седми 

разред основне школе, трећа 

година учења; уџбенички 

комплет (уџбеник, радна свеска и 

аудио компакт диск)  

 

73. 7 
Техника и 

технологија 

Привредно 

друштво за 

издавачку 

делатност Нови 

Логос 

20053СРП7ТЕХ 

Техника и технологија за седми 

разред основне школе; 

уџбенички комплет (уџбеник и 

збирка материјала за 

конструкторско моделовање са 

упутством) 

 

74. 7 
Информатика 

и рачунарство 

Klett Издавачка 

кућа доо 
20061СРП7ИНФ 

Информатика и рачунарство 7, 

уџбеник за седми разред основне 

школе 
 

75. 7 Српски језик 
Klett Издавачка 

кућа доо 
318СРП7СРП 

Плетисанка, Читанка за седми 

разред основне школе   

76. 7 Српски језик 
Klett Издавачка 

кућа доо 
318СРП7СРП 

Граматика, Српски језик и 

књижевност за седми разред 

основне школе  
 

77. 7 Српски језик 
Klett Издавачка 

кућа доо 
318СРП7СРП 

Радна свеска уз уџбенички 

комплет, Српски језик и 

књижевност за седми разред 

основне школе 

 

78. 7 
Енглески 

језик 

The English Book 

doo 
338СРП7ЕНГ 

Project 4, Serbiан editon, енглески 

језик за седми разред основне 

школе; седма година учења; 

уџбенички комплет (уџбеник и 

радна свеска)  

 

79. 7 Историја 

Привредно 

друштво за 

издавачку 

делатност Нови 

Логос 

348СРП7ИСТ 

Историја 7, уџбеник са 

одабраним историјским изворима 

за седми разред основне школе; 

ћирилица  

 

80. 7 Географија 

Привредно 

друштво за 

издавачку 

делатност Нови 

352СРП7ГЕО 
Географија 7, уџбеник за седми 

разред основне школе; ћирилица   



Логос 

81. 7 Физика 
Klett Издавачка 

кућа доо 
361СРП7ФИЗ 

Физика 7, збирка задатака са 

лабораторијским вежбама за 

седми разред основне школе; 

уџбенички комплет; ћирилица  

 

82. 7 Математика 
Klett Издавачка 

кућа доо 
365СРП7МАТ 

Математика, уџбеник за седми 

разред основне школе   

83. 7 Математика 
Klett Издавачка 

кућа доо 
365СРП7МАТ 

Математика, збирка задатака за 

седми разред основне школе; 

уџбенички комплет; ћирилица  
 

84. 7 Биологија 
БИГЗ школство 

доо 
372СРП7БИО 

Биологија 7, уџбеник за седми 

разред основне школе; ћирилица   

85. 7 Хемија 
БИГЗ школство 

доо 
378СРП7ХЕМ 

Хемија 7, уџбеник за седми 

разред основне школе   

86. 7 Хемија 
БИГЗ школство 

доо 
378СРП7ХЕМ 

Хемија, радна свеска са збирком 

задатака за седми разред основне 

школе; уџбенички комплет; 

ћирилица  

 

87. 8 Српски језик 
Klett Издавачка 

кућа доо 
40004СРП8СРП 

Цветник, Читанка за осми разред 

основне школе   

88. 8 Српски језик 
Klett Издавачка 

кућа доо 
40004СРП8СРП 

Граматика Српски језик и 

књижевност за осми разред 

основне школе  
 

89. 8 Српски језик 
Klett Издавачка 

кућа доо 
40004СРП8СРП 

Радна свеска уз уџбенички 

комплет, Српски језик и 

књижевности за осми разред 

основне школе  

 

90. 8 
Енглески 

језик 

The English Book 

doo 
40026СРП8ЕНГ 

Project 5, Serbian Edition, 

енглески језик за осми разред 

основне школе, први страни 

језик, осма година учења; 

уџбенички комплет (уџбеник и 

радна свеска)  

 

91. 8 Историја 

Привредно 

друштво за 

издавачку 

делатност Нови 

Логос 

40034СРП8ИСТ 

Историја 8, уџбеник са 

одабраним историјским изворима 

за осми разред основне школе; 

ћирилица  

 

92. 8 Географија 

Привредно 

друштво за 

издавачку 

делатност Нови 

Логос 

40037СРП8ГЕО 
Географија 8, уџбеник за осми 

разред основне школе; ћирилица   

93. 8 Физика Klett Издавачка 40051СРП8ФИЗ Физика 8, збирка задатака са 
 



кућа доо лабораторијским вежбама за 

осми разред основне школе; 

уџбенички комплет; ћирилица  

94. 8 Математика 
Klett Издавачка 

кућа доо 
40057СРП8МАТ 

Математика 8, уџбеник за осми 

разред основне школе   

95. 8 Математика 
Klett Издавачка 

кућа доо 
40057СРП8МАТ 

Математика 8, збирка задатака за 

осми разред основне школе са 

Решењима уз збирку задатака за 

осми разред основне школе; 

уџбенички комплет; ћирилица  

 

96. 8 Биологија 
БИГЗ школство 

доо 
40073СРП8БИО 

Биологија 8, уџбеник за осми 

разред основне школе; ћирилица   

97. 8 Хемија 
БИГЗ школство 

доо 
40080СРП8ХЕМ 

Хемија 8, уџбеник за осми разред 

основне школе   

98. 8 Хемија 
БИГЗ школство 

доо 
40080СРП8ХЕМ 

Хемија 8, радна свеска са 

збирком задатака за осми разред 

основне школе; уџбенички 

комплет; ћирилица  

 

99. 8 
Немачки 

језик 

Klett Издавачка 

кућа доо 
75015СРП8НЕМ 

Wir neu 4,немачки језикза осми 

разред основне школе,други 

страни језик,четврта година 

учења;уџбенички комплет 

(уџбеник, радна свеска, компакт 

диск) 

 

100. 8 
Ликовна 

култура 

БИГЗ школство 

доо 
75029СРП8ЛИК 

Ликовна култура 8, уџбеник за 

осми разред основне школе;   

101. 8 
Музичка 

култура 

Предузеће за 

издаваштво, 

производњу и 

трговину Едука 

д.о.о. Београд 

75033СРП8МУЗ 

Из музичке кутије, уџбеник 

музичке културе за осми разред 

основне школе; ћирилица  
 

102. 8 
Техника и 

технологија 

Привредно 

друштво за 

издавачку 

делатност Нови 

Логос 

75040СРП8ТЕХ 

Техника и технологија 8, за осми 

разред основне школе; 

уџбенички комплет (уџбеник и 

збирка материјала за 

конструкторско моделовање); 

ћирилица  

 

103. 8 
     

 


