
ОСМИ РАЗРЕД 

 

 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра/покрајинског 

секретара 

„ЕДУКА” 

СРПСКИ ЈЕЗИК И 

КЊИЖЕВНОСТ 8 за 

осми разред основне 

школе; уџбенички 

комплет; ћирилица 

 

 

 

 

 

 

др Моња Јовић,  

др Јелена Журић 

650-02-00376/2020-07 од 

19.1.2021. 

Читанка , Магија 

читања, српски језик и 

књижевност за осми 

разред основне школе 

 

Српски језик и 

језичка култура, 

уџбеник са вежбањима 

за осми разред основне 

школе 

др Јелена Журић  

 

Српски језик и 

књижевност, радна 

свеска за осми разред 

основне школе 

др Јелена Журић  

„KLETT” 

Конечно! 4, руски 

језик за осми разред 

основне школе, други 

страни језик, четврта 

година учења; 

уџбенички комплет 

(уџбеник, радна свеска 

и компакт диск) 

Аутори уџбеника: 

Кристине Амштајн 

Баман, Улф Боргварт, 

Моника Брош, Данута 

Генч, Наталија Осипова 

Јос, Гизела Рајхерт 

Боровски, Евелин Валах, 

Жаклин Ценкер, Драгана 

Керкез, Јелена Гинић; 

аутори радне свеске: 

Кристине Амштајн 

Баман, Моника Брош, 

Данута Генч, Гизела 

Рајхерт Боровски, Евелин 

Валах, Драгана Керкез, 

Јелена Гинић; 

 

650-02-00250/2020-07 од 

10.11.2020.  



„АКРОНОЛО” 

Discover English 5, 

енглески језик за осми 

разред основне школе, 

први страни језик, осма 

година учења; 

уџбенички комплет 

(уџбеник, радна свеска 

и компакт диск) 

Аутор уџбеника: Liz 

Kilbey аутор радне 

свеске: Catherine Bright 

650-02-00118/2020-07 од 

26.10.2020. 

„KLETT” 

Ликовна култура 8, 

уџбеник за осми разред 

основне школе; 

ћирилица 

Сања Филиповић  
650-02-00235/2020-07 од 

11.12.2020 

„ЕДУКА” 

Из музичке кутије, 

уџбеник музичке 

културе за осми разред 

основне школе; 

ћирилица 

Борис Марковић  
650-02-00322/2020-07 од 

30.12.2020. 

„ЕДУКА” 

Историја 8, уџбеник са 

одабраним 

историјским изворима 

за осми разред основне 

школе; ћирилица 

Милица Омрчен, 

Невена Грбовић  

650-02-00397/2020-07 од 

26.2.2021. 

„ЕДУКА” 

Географија 8, уџбеник 

за осми разред основне 

школе; ћирилица  

Кристина Ђорђевић  
650-02-00340/2020-07 од 

1.2.2021. 

„ВУЛКАН 

ИЗДАВАШТВО” 

Физика 8, уџбеник за 

осми разред основне 

школе  

Татјана Мишић, 

Љубиша Нешић, 

Марина Најдановић 

Лукић  

650-02-00238/2020-07 од 

20.11.2020. 

Физика 8, збирка 

задатака са 

лабораторијским 

вежбама за осми 

разред основне школе; 

уџбенички комплет; 

ћирилица 

 



 

„ВУЛКАН 

ИЗДАВАШТВО” 

Математика 8, 

уџбеник са збирком 

задатака за осми разред 

основне школе; 

ћирилица  

Оливера Тодоровић, 

Верица Марковић  

650-02-00390/2020-07 од 

24.2.2021. 

„DATA STATUS” 

Биологија 8, уџбеник 

за осми разред основне 

школе; ћирилица  

Гордана Ковачевић, др 

Немања Рајчевић  

650-02-00208/2020-07 од 

19.11.2020. 

„НОВИ ЛОГОС” 

Хемија 8, уџбеник за 

осми разред основне 

школе; 

Татјана Недељковић  
650-02-00273/2020 -07 од 

11.12.2020. 

Хемија 8, збирка 

задатака са 

лабораторијским 

вежбама за осми 

разред основне школе; 

уџбенички комплет; 

ћирилица 

„ВУЛКАН 

ИЗДАВАШТВО” 

Техника и 

технологија 8, за осми 

разред основне школе; 

уџбенички комплет 

(уџбеник и комплет 

материјала); ћирилица  

Аутор уџбеника: 

Дубравка Петровић; 

аутори комплета 

материјала: Далибор 

Чукљевић, Милош 

Папић  

650-02-00304/2020 -07 од 

23.12.2020. 

„ВУЛКАН 

ИЗДАВАШТВО” 

Информатика и 

рачунарство 8, 

уџбеник за осми разред 

основне школе; 

ћирилица  

Милош Папић, Далибор 

Чукљевић  

650-02-00099/2020 -07 од 

4.9.2020. 

 


