
ИЗБОР УЏБЕНИКА ЗА 3. и 7.РАЗРЕД шк.2020/21.год. 
И измене за 6.разред 

 
ТРЕЋИ РАЗРЕД 
 

 
СРПСКИ ЈЕЗИК 

 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 
министра/покрајинског 

секретара 

 
„ФРЕСКА” 

Читанка  
за трећи разред 
основне школе 

Светлана Јоксимовић 
650-02-00569/2019-07  

од 4.2.2020. Граматика  
за трећи разред 
основне школе 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Уџбеник прати наставни план и програм.Одговарајућим методама, јасним 
речником, примереним задацима подстиче ученика на рад и логичко размишљање. 

 
МАТЕМАТИКА 

 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 
министра/покрајинског 

секретара 
Фреска Математика  

Уџбеник за 3. Разред 
(први, други, трећи и 
четврти део) 

Светлана Јоксимовић 650-02-00570/2019-07 од 
23.01.2020.  

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Уџбеник прати наставни план и програм.Одговарајућим методама, јасним 
речником, примереним задацима подстиче ученика на рад и логичко размишљање. 

 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 
министра/покрајинског 

секретара 
Нови логос Family and friends 1 Naomi Simmens 650-02-00469/2019-07 од 

27.01.2020. 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Уџбеник прати наставни план и програм.Одговарајућим методама, јасним 
речником, примереним задацима подстиче ученика на рад и логичко размишљање. 
 



 
ПРИРОДА И ДРУШТВО 

 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 
министра/покрајинског 

секретара 
Фреска Природа и друштво 3 

Уџбеник за 3. Раред 
ОШ.(први у други део) 

Марија Бастић 
Славица Гомилановић 

650-02-00571/2019-07 од 
6.11.2020. 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Уџбеник прати наставни план и програм.Одговарајућим методама, јасним 
речником, примереним задацима подстиче ученика на рад и логичко размишљање. 
 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 
 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 
министра/покрајинског 

секретара 
Фреска Ликовна култура 3 

Уџбеник за 3. разред 
ОШ 

Јован Глигоријевић 650-02-00615/2019-07 од 
17.01.2020. 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Уџбеник прати наставни план и програм.Одговарајућим методама, јасним 
речником, примереним задацима подстиче ученика на рад и логичко размишљање. 

 
МУЗИЧКА КУЛТУРА 

 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 
министра/покрајинског 

секретара 
Завод за уџбенике Музичка култура 3 

уџбеник за 3. Разред 
ОШ. 

Мирјана Смрекар 
Станковић 
Соња Цветковић 

650-02-00522/2019-07 од 
6.11.2020. 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Уџбеник прати наставни план и програм.Одговарајућим методама, јасним 
речником, примереним задацима подстиче ученика на рад и логичко размишљање. 

 
 
 
 
Избор ученика  извршио актив разредне наставе ОШ“Гоце Делчев“ Јабука. 
За Актив Тања Јовчић. 
 
 
 
 



СЕДМИ РАЗРЕД 
 
 

 
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 
министра/покрајинског 

секретара 

КЛЕТТ  

Плетисанка, 
Читанка за седми 
разред основне школе 

Зона Мркаљ, 
Зорица Несторовић 

 
 
 
 
 
650-02-00525/2019-07 
од 4. 2. 2020. 

Граматика,  
Српски језик и 
књижевност за седми 
разред основне школе 

Весна Ломпар 

Радна свеска уз 
уџбенички комплет, 
Српски језик и 
књижевност за седми 
разред основне школе 

Весна Ломпар 
Зона Мркаљ, 
Зорица Несторовић  

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Комплет уџбеника у потпуности подржава нови програм предмета. Садржај је 
редукован, нарочито садржај из области граматике, упаво како и предвиђа програм Министарства 
просвете.  
Комплет представља добар пример савременог, радног уџбеника који се заснива на проблемској 
настави језика и књижевности. Овај, мудро осмишљени, уџбеник инсистира на основним 
принципима истраживачког рада, на стваралаштву и критичком мишљењу. 
Целине у уџбеницима и Радној свесци су јасно графички издвојене, а прегледности доприноси и 
коришћење система различито обојених наслова и поднаслова. Све целине су повезане задацима, 
налозима и  проверама знања. Овакав приступ изради уџбеника утиче на то да ће ученици моћи врло 
лако да га користе,и да се лако крећу кроз њега, што је у самом процесу наставе од велике важности. 
Један од квалитета ових уџбеника је у томе што су се ауторке водиле како међупредметним 
корелацијама тако и корелацијама унутар самог предмета. Међупредметна корелација уочава се у 
одабраним задацима. Решавање задатака укључује различита поља ученичких интересовања 
(историја, географија, биологија) и различите облике рада.  
Не мање битно је и то да су уџбеници модерно дизајнрани, обогаћени бројним илустрацијама, 
уметничким репродукцијама и фотографијама, што свакако подиже квалитет рада и буди 
заинтересованост ученика. 

Актив за српски језик и књижевност: 
Александра Цветковић                                                  

Јадранка Глигоров 
Николина Николић 

 



 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 
министра/покрајинског 

секретара 

„DATA STATUS” 

То the Top Plus 3,   
енглески језик за седми 
разред основне школе, 
седма  година учења; 
уџбенички комплет 
(уџбеник, радна свеска 
и компакт диск) 

H.Q. Mitchell, 
Marileni Malkogianni 

650-02-00452/2019-07 
од 4.2.2020. 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:  У складу са захтевима Министарства просвете, науке и технолошкога развоја, 
актив страних језика Основне школе „Гоце Делчев“ у Јабуци, донео је једногласну одлуку да 
школске године 2020/2021. ученици 7. разреда користе уџбеник  То the Top Plus 3,енглески језик за 
седми разред основне школе, седма  година учења; уџбенички комплет (уџбеник, радна свеска и 
компакт диск), аутори H.Q. Mitchell, Marileni Malkogianni, број и датум решења 
министра/покрајинског секретара 650-02-00452/2019-07 од 4.2.2020. Одабрани уџбеник прати захтеве 
прописане од стране Министарства просвете, науке и технолошкога развоја, ученицима нуди 
савремен, дигитални материјал, теме које су њима блиске, а све на начин који одговара њиховом 
узрасту у знању. 
                                                                                              Ивана Лашић, Владана Деановић Војводић 

 
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 
министра/покрајинског 

секретара 

„DATA STATUS” 

Prima Plus A2.2, 
немачки језик за седми 
разред основне школе, 
седма година учења и 
осми разред основне 
школе,  
четврта година 
учења; 
уџбенички комплет 
(уџбеник и радна  
свеска са компакт 
диском) 

Frederike Jin, 
Lutz Rohrmann 

650-02-00451/2019-07 
од 26.12.2019. 



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Јер је интернационалан уџбеник, користи се у целој Европи и Азији.Поред 
уџбеника и радне свеске, издавач  нуди  онлине  вежбе, па ученици могу да вежбају кад хоће. 
Уџбеник је лепо илустриван, садржаји су примерени узрасту и радна свеска прати градиво из књиге. 

Сузана Лазаревић Петровић 
 

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 
 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 
министра/покрајинског 

секретара 

„KLETT” 

Et toi 3, 
француски језик за 
седми разред основне 
школе; 
трећа година учења; 
уџбенички комплет 
(уџбеник, радна 
свескa) 

Мари Жозе Лопез, 
Жан Тјерн ле Буњек 

650-02-00494/2019-07 
од 28.1.2020. 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Комуникацијски  садржаји прате интересовања ученика, граматички и лексички 
садржаји су прилагођени, а друштвено-културолошки садржаји су веома занимљиви. 

Горан Лишанин 
 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 
 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 
министра/покрајинског 

секретара 

„БИГЗ школство” 

Ликовна култура 7,  
уџбеник за седми 
разред основне школе; 
ћирилица 

Миливоје Мишко 
Павловић 

650-02-00549/2019-07 
од 17.1.2020. 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Општи утисак о овом уџбенику који сам стекао након пажљивог прегледања је 
врло добар. Уџбеник нуди одличан преглед градива на савремен начин и у складу са потребама ђака 
узраста којем је намењен. 
Уџбеник се у потпуности подудара са наставним планом за седми разред основног образовања и 
васпитања и усклађен је са оријентационим распоредом предмета. 
Уџбеник је садржајно сличан осталим уџбеницима у смислу наставних тема али сам начин писања, 
одабира примера и дизајнерских решења је пример добре праксе у развијању креативног приступа 
изради уџбеника. Прецизно саставњен и довољно је занимљив за узраст којем је намењен те верујем 
да ће код ђака бити одлично прихваћен. 
 Рукопис је визуелно другачији, то је прва вредност која се уочава у сусрету са овим уџбеником. Сам 
текст је изузетна комбинација градива, примера и задатака који су често намењени рад у пару или 



групи. 
Формулације и методичко- дидактичке апаратуре су великим делом присутне и примењене узрасту. 
Овај уџбеник красе кратке писане форме које дозвољавају брзо и лако стицање знања из области 
ликовног изражавања. Виртуелни музеј је пример иновативног приступа. 
Са становишта наставника ликовне културе мислим да је овај уџбеник чији је аутор Миливој Мишко 
Павловић а издавач БИГЗ, веома погодан за коришћење у настави. 

Актив наставника ликовне културе: 
Иван Величковић, Елена Томач Такач , Зорица Димковић, Милица Илић 

 
 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 
 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 
министра/покрајинског 

секретара 

„KLETT”    

Музичка култура 7, 
уџбеник за седми 

разред основне 
школе; ћирилица 

  

Габријела Грујић,Маја 
Соколовић 

Игњачевић,Саша 
Кесић,Биљана Лековић 

650-02-00573/2019-07 од 
27.1.2020. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Прелиставајући уџбеник, свидела ми се концепција и сажетост истог. Поред тога 
богат је сликама као и табелама, што даје прегледност и самим тим лакше учење. Звучни прмери који 
прате теме су јеко занимљиви а неки већ и познати ученицима, па ће бити већа заинтересованост за 
њих. Примери песама су лепо разврстане по земљама за лакше и лепше памћење и препознавање 
традиције једног народа.   

Злата Хрнчар 
 

ИСТОРИЈА 
 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 
министра/покрајинског 

секретара 
НОВИ  ЛОГОС Историја 7,  

уџбеник са одабраним 
историјским изворима 
за седми разред 
основне школе; 
ћирилица  

ЧЕДОМИР  АНТИЋ       
МАЊА  МИЛОШЕВИЋ 

650-02-00595/2019-07  од  
25.02.2020. 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: -одабрала  сам  уџбеник  издавачке  куће  ,,НОВИ  ЛОГОС“,јер  већ  имам  
позитивно  искуство  са  претходним  уџбеником(који  користим  у  нереформисаном   7. разреду) 
-поред  квалитетног  садржаја  који  прати  програм  прописан  од  стране  Министарства  
просвете,уџбеник  обилује  са  доста  карти,фотографија,занимљивости,као  и  додатним  садржајем  
за  оне  који  желе  више  и  одабраним  историјским  изворима 



-важно  је  нагласити  да  свака  лекција  садржи  посебно  истакнуте  кључне  појмове,питања  за  
проверу  наученог  и  бојом  истакнути  сажети  део  градива 
-ова  издавачка  кућа   такође  има  и  дигитални уџбеник  са  врло  занимљивим  мултимедијалним  
садржајем,који  још  више  приближава    и  олакшава  усвајање  градива 
*као  и  до  сада  пратећи  историјски  атлас  је  од  издавачке  куће  Завод. 

Радмила Шарац 
 

ГЕОГРАФИЈА 
 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 
министра/покрајинског 

секретара 

 
ВУЛКАН  

ИЗДАВАШТВО 

Географија 7,  
уџбеник за седми 
разред основне школе; 
ћирилица 

МАРКО  
В.МИЛОШЕВИЋ 

650-02-00420/2019-07  од  
10. 1 2020. 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: - определио  сам  се  за   уџбеник   издавачке  куће  ,,ВУЛКАН  
ИЗДАВАШТВО“,пре  свега , због  квалитетног  садржаја   и  дидактичке  опремљености  истог 
-наведени  уџбеник  на  одговарајући  начин  прати  програм  прописан  од  стране  Министарства  
просвете  и  врло  је  прилагођен  узрасту  ученика  и  њиховим    могућностима 
-ова  издавачка  кућа  има  такође  уз  штампани  и  дигитални  уџбеник  са  пратећим  и  занимљивим  
садржајем  на  дигиталној  платформи  (уз  понуду  различитих   алата)   
*као  и  до  сада  географски  атлас  ,који  ћу  користити (уз  уџбеник)  је  Заводов. 

Зоран Симовић 
 

ФИЗИКА 
 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 
министра/покрајинског 

секретара 

„НОВИ ЛОГОС”  

Физика 7,  
уџбеник за седми 
разред основне школе 

Милена Богдановић, 
Александар Кандић, 
Горан Попарић 

650-02-00578/2019-07 
од 5.2.2020. 

Физика 7,   
збирка задатака за 
седми разред основне 
школе; 
уџбенички комплет; 
ћирилица 

Братислав Јовановић, 
Срђан Зрнић 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Уџбеник је одличан, јасно постављене дефиниције и одличан избор 
задатака.Дигитални уџбеник свима приступачан са пунопримера ,тестова и квизова за утврђивање 
градива. 



Александра Чакован 
 

МАТЕМАТИКА 
 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 
министра/покрајинског 

секретара 

„KLETT”  

Математика,  
уџбеник за седми 
разред основне школе 

 
Небојша Икодиновић, 
Слађана Димитријевић  

650-02-00536/2019-07  
од 20.1.2020. 

Математика,  
збирка задатака за 
седми разред основне 
школе; 
уџбенички комплет; 
ћирилица 

Бранислав Поповић, 
Марија Станић, 
Сања Милојевић, 
Ненад Вуловић 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Комплет уџбеника за предмет математика издавачке  куће Клет за коју смо се 
определили чини „Математика 7“ чији су аутори Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић и 
„Збирка задатака за 7. разред“ чији су аутори Марија Станић, Ненад Вуловић, Сања Милојевић. 
Комплет уџбеника је у потпуности адаптиран иновираном садржају предмета како и предвиђа 
програм Министарства просвете.  
Целине у уџбеницима су јасно графички издвојене, а прегледности доприноси коришћење система 
различито обојених области и подобласти. Примери задатака су јасно истакнути и прецизни. Све 
целине су повезане задацима и  тестовима. 
Табеларни прикази података су сада графички одлично уређени за разлику од претходних година. 
 
Овакав приступ изради уџбеника утиче на то да ће ученици моћи врло лако да га користе,и да се лако 
крећу кроз садржај истог, што је у самом процесу наставе од велике важности. 
Уџбеници су  модерно дизајнирани, обогаћени бројним илустрованим примерима, што свакако 
подиже квалитет рада 

Љиљана Тасковски 
Горан Спировски                                                           

Ивана Секулић 
 

БИОЛОГИЈА 
 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 
министра/покрајинског 

секретара 
„БИГЗ школство” Биологија 7,  Дејан Бошковић 650-02-00514/2019-07 



уџбеник за седми 
разред основне школе; 
ћирилица 

од 5.2.2020. 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Аутор уџбеника је дугогодишњи наставник у ОШ, „Иво Андрић“ У Београду, 
као и креатор и администратор најпосећенијег биологшког блога, али пре свега, колега који је 
одабран да представи биологију у оквиру часова током пандемије корона воруса, на РТС програму.  

Са свим своји  дугогодишњим искуством, знањем, креативношћу, способностима, директном везом 
са ученицима , и истачаним чулом и осећајем за њихове потребе, креирао је овај уџбеник.  

Ово је , по мом мишљењу, уџбеник по мери седмака. Ни превише,  а ни премало података,  

Важни и компликовани пороцеси и појаве су објашњени и приказани једноставно, јасно и 
систематично. Ученику седмог разреда прилично блиско, у односу на друге издаваче, чији су 
уџбеници претенциозни, са превише текста, страна, података, и пуни информација непримерних 
узрасту. Циљеви су јансо постављени. У складу је са стандардима и исдоима у потпуности. 
Омогућава међушредметне корелације и појачава компетенције ученика. Новина је мапа ума, 
представљена као мапа лекције, која је нови стил учења у 21. веку. Количина осмовног текста , 
питања за понављање, пројектне настав,е дискусија, дебата, тестова за самопроверу је добро 
усаглашена.                                                                             Кристина Балан                Александра Карић 
 

ХЕМИЈА 
 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 
министра/покрајинског 

секретара 
„KLETT” 

Хемија 7 ,  
уџбеник за седми разред 
основне школе 

НезринаМиховић, 
Милош Козић, 

Невена Томашевић, 
Драгица Крвавац, 

Милан Младеновић 

650-02-00599/2019-07  
од 5.2.2020 

„KLETT” Хемија 7, 
лабораторијске вежбе 
са задацима за седми 
разред основне школе; 
уџбенички комплет; 
ћирилица 

НезринаМиховић, 
Милош Козић, 

Невена Томашевић, 
Драгица Крвавац, 

Милан Младеновић 

650-02-00599/2019-07  
од 5.2.2020 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Након присуства више презентација уџбеника хемије, одлучила сам се за 
издавачку кућу „Клетт“ , због добре организације уџбеника и збирке задатака. Уџбеник је динамичан 
подкрепљен сликама и различитим табелама. Збирка садржи велики број различитих задатака. 
Дигитални уджбеник је поткреплјен филмовима и аудио записима као и интерактивним ПСЕ. 

Драгана Јакшић 



 
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 
министра/покрајинског 

секретара 

„НОВИ ЛОГОС” 

Техника и 
технологија  
 за седми разред 
основне школе; 
уџбенички комплет 
(уџбеник и збирка 
материјала за 
конструкторско 
моделовање са 
упутством); 
ћирилица 

Аутори уџбеника: 
Иван Ђисалов, 
Дијана Каруовић, 
Иван Палинкаш. 
 
Аутори збирке 
материјала: 
Иван Ђисалов, 
Драган Урошевић. 

650-02-00464/2019-07 
од 12.2.2020. 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:  Већ је седма година како радимо по ЛОГОСО-вим уџбеницима , тако 
да и на даље нећемо мењати. Логосов уџбеник је мој избор јер најбоље, дидактички, 
најбоље обрађује лекције. Обилује сликама и тиме је пријемчив деци. Убачено је 
поглавље о ергономији што је за сваку похвалу. Разрађеније је поглавље о дигиталном 
цртежу тј. како нацртати машински цртеж у ГУГЛС СКЕЧАП-у. Саобраћајне машине 
су раздвојене од поглавља Машине и механизми што је одлично. Такође сада постоји 
мање поглавље о Заштити животне средине које представља новину али је свакако 
значајно. Али и даље нема довољно машинских цртежа које би ученици цртали ручно 
као и да је поглавље Саобраћај треба по мени да се обрађује након Машина и 
механизама. Али је Логосов уџбеник по питању објашњења и јасноће излагања лекција 
по мени најбољи. 

Снежана Грбић, Далибор Симоновић 
 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 
 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 
министра/покрајинског 

секретара 
„БИГЗ школство“ Информатика и 

рачунарство 7, 
уџбеник за седми 
разред основне школе; 
ћирилица  

Зорица Прокопић, 
Јелена Пријовић 

650-02-00499/2019-07 
од 5.2.2020. 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Уџбеник има пуно примера, прилагођених деци тог узраста и 
графичких приказа компјутерског окружења у коме раде. На почетку сваке лекције 
укратко је поновљено раније обрађено градиво неопходно за ту лекцију. Важни и 



кључни појмови су посебно истакнути и обележени црвеном бојом. После сваке лекције 
су сумирани најважнији делови и дата су питања означена по нивоима тежине. На крају 
сваке области налази се тест за проверу знања који могу да ураде у књизи и да 
упореде одговоре са решењима која се налазе на крају књиге. Такође дате су идеје и 
примери за израду пројектних задатака. 

Данијела Врховац 
 
 
Уџбеници за 6.разред који се мењају у шк.2020/21.год. 
 
Одлука актива физике о избору уџбеника за шести разред основног образовања 
 
издавач Наслов 

уџбеника  
писмо 

Име/имена 
аутора 

Број и датум решења 
министра/покрајинског 
секретара 

Нови Логос Физика 6,  
уџбеник са 
збирком 
задатака и  
лабораторијским 
вежбама за 
шести разред 
основне школе 
 

Александар 
Кандић, 
Горан Попарић 

650-02-00108/2019-07 
од 21.5.2019. 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Прошле године је коришћен уџбеник издавача Вулкан знање 
али због боље прегледности 
бирам Нови Логос.Дефиниције су јасне,одвојене другом бојом од остатка 
текста.Задаци су бојом поређани по тежини тј.прате све стандарде па ученици 
могу да знају сами колико напредују.За сваку врсту задатака постоји урађен 
пример.Дигитални уџбеник је једноставан за употребу ,разноврстан са пуно лепих 
примера и објашњења из свакодневног живота. 

Александра Чакован 
 

 
 

 
 
Предлог уџбеничких комплета, на основу достављене документације потписаних 
наставника, припремила, школски педагог Данијела Ивановски. 
 
У Јабуци 06.04.2020.год. 
 


