
 1. РАЗРЕД 

Предмет: Српски језик 

СРП1СРП00504 Klett Издавачка кућа доо   Цена (динара) 

 

Маша и Раша „Игра словима”, буквар за први разред основне школе  690 

Маша и Раша „Игра речи”, читанка за први разред основне школе  690 

„Маша и Раша– Српски језик”, наставни листови за први разред основне школе  345 

Предмет: Математикa 

 

СРП1МАТ00524 Klett Издавачка кућа доо  Цена (динара) 

 

„Маша и Раша– Математика 1”, уџбеник за први разред основне школе   690 

„Маша и Раша– Математика 1”, радна свеска за први разред основне школе 1.и 2. део  740 

„Маша и Раша – Математика”, наставни листови за први разред основне школе  345 

Предмет: Свет око нас 

СРП1СВЕ00526 Klett Издавачка кућа доо  Цена (динара) 

„Маша и Раша– Свет око нас”, уџбеник за први разред основне школе  690 

„Маша и Раша– Свет око нас”, радна свеска за први разред основне школе  590 

Предмет: Музичка култура 

СРП1МУЗ00559 Klett Издавачка кућа доо   Цена (динара) 

„Маша и Раша– Mузичка култура 1”, уџбеник за први разред основне школе    690 

 

Предмет: Енглески језик    

    

Нови Логос (СТР1ЕНГ01622)     Цена (динара) 

„Family and Friends Foundation Class Book”, eнглески језик за први разред основне школе, уџбеник 

Аутори: Susan Iannuzzi                                                                         660  

„Family and Friends Foundation Workbook”, енглески језик за први разред основне школе, радна свеска и 

ЦД 

Аутори: Susan Iannuzzi  

520  

 

 



2. РАЗРЕД 

Предмет: Српски језик 

СРП2СРП00568 Klett Издавачка кућа доо  Цена (динара) 

Маша и Раша „Царство речи”, читанка за други разред основне школе  690 

Маша и Раша „Slovo do slova”, уџбеник за учење латинице за други разред основне школе  450 

Маша и Раша „О језику 2”, српски језик за други разред основне школе  520 

„Маша и Раша– Српски језик”, наставни листови за други разред основне школе  345 

Предмет: Математика 

СРП2МАТ00653 Klett Издавачка кућа доо  Цена (динара) 

„Маша и Раша– Математика 2”, уџбеник за други разред основне школе    690 

„Маша и Раша– Математика 2”, радна свеска за други разред основне школе 1. и 2. део   740 

Предмет: Свет око нас 

СРП2СВЕ00667 Klett Издавачка кућа доо  Цена (динара) 

„Маша и Раша– Свет око нас 2”, уџбеник за други разред основне школе   690 

„Маша и Раша– Свет око нас 2”, радна свеска за други разред основне школе   590 

Предмет: Музичка култура 

СРП2МУЗ01290 Нови Логос           Цена (динара) 

„Музичка култура 2”, уџбеник музичке културе за други разред основне школе   670 

Предмет: Народна традиција 

СРП2НАР01364Едука д.о.о. Београд Цена (динара) 

Уџбеник Народна традиција – Моја кућица, моја слободица за 2 разред основне школе          480 

Предмет: Чувари природе 

СРП2ЧУВ01365 Едука д.о.о. Београд   Цена (динара) 

Чувари природе, уџбеник за други разред основне школе     480 

Предмет: Енглески језик   

Нови Логос (СТР2ЕНГ01630)     Цена (динара) 

„Family and Friends Starter Class Book”, енглески језик за други разред основне школе, уџбеник са 

ЦД-ом 
Аутори: Naomi Simmons                                                                     820  

„Family and Friends Starter Workbook”, енглески језик за други разред основне школе, радна 

свеска 

Аутори: Naomi Simmons      670 



3. РАЗРЕД 

Предмет: Српски језик 

СРП3СРП00677Klett Издавачка кућа доо                                 Цена (динара) 

Маша и Раша „Река речи”, читанка за трећи разред основне школе  690 

Маша и Раша „О језику 3”, српски језик за трећи разред основне школе  520 

„Маша и Раша– Српски језик”, наставни листови за трећи разред основне школе  345 

Предмет: Математика 

СРП3МАТ00678 Klett Издавачка кућа доо Цена (динара)  

„Маша и Раша– Математика 3”, уџбеник за трећи разред основне школе    690 

„Маша и Раша– Математика 3”, радна свеска за трећи разред основне школе 1. и 2. део   740 

„Маша и Раша– Математика”, наставни листови за трећи разред основне школе   345 

Предмет: Природа и друштво 

СРП3ПРИ00679 Klett Издавачка кућа доо  Цена (динара) 

„Маша и Раша– Природа и друштво”, уџбеник за трећи разред основне школе   690 

„Маша и Раша– Природа и друштво”, радна свеска за трећи разред основне школе   590 

„Маша и Раша– Природа и друштво”, наставни листови за трећи разред основне школе   345 

Предмет: Ликовна култура. 

СРП3ЛИК00697 Klett Издавачка кућа доо  Цена (динара) 

„Свет у мојим рукама”, ликовна култура за трећи разред основне школе   740 

Предмет: Музичка култура 

СРП3МУЗ01608 Klett Издавачка кућа доо  Цена (динара) 

„Маша и Раша– Mузичка култура 3”, уџбеник за трећи разред основне школе    690 

Предмет: Народна традиција 

СРП3НАР01371 Едука д.о.о. Београд Цена (динара) 

Уџбеник Сваки занат је златан – народна традиција за трећи разред основне школе   480 

Предмет: Од играчке до рачунара 

СРП3ОДИ01160 ЈП Завод за уџбенике       Цена (динара) 

ОД ИГРАЧКЕ ДО РАЧУНАРА - уџбеник за трећи разред основне школе   596.2 

 

 



 

Предмет: Чувари природе 

СРП3ЧУВ01095Креативни центар                                        Цена (динара)   

Чувари природе за трећи разред основне школе   450 

 

Предмет :Енглески језикЦена (динара)    

 

Акроноло (СТР3ЕНГ00401) 

1. Discover English Starter, уџбеник за енглески језик за 3.разред основне школе 

Аутори: Judy Boyle 

950  

2. Discover English Starter, радна свеска за енглески језик за 3.разред основне школе 

Аутори: Fiona Beddall 

550 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. РАЗРЕД 

Предмет: Српски језик 

СРП4СРП00702 Klett Издавачка кућа доо  Цена (динара) 

Маша и Раша „Речи чаробнице”, читанка за четврти разред основне школе   690 

Маша и Раша „О језику 4”, cрпски језик за четврти разред основне школе    520 

„Маша и Раша– Српски језик”, наставни листови за четврти разред основне школе   345 

Предмет: Математика 

СРП4МАТ00705 Klett Издавачка кућа доо  Цена (динара) 

„Маша и Раша– Математика 4”, уџбеник за четврти разред основне школе   690 

„Маша и Раша– Математика 4”, радна свеска за четврти разред основне школе   740 

„Маша и Раша– Математика”, наставни листови за четврти разред основне школе   345 

Предмет: Природа и друштво 

СРП4ПРИ00795 Klett Издавачка кућа доо Цена (динара) 

„Маша и Раша– Природа и друштво”, уџбеник за четврти разред основне школе   690 

„Маша и Раша– Природа и друштво”, радна свеска за четврти разред основне школе   590 

„Маша и Раша– Природа и друштво”, наставни листови за четврти разред основне школе   345 

Предмет: Ликовна култура 

СРП4ЛИК00799 Klett Издавачка кућа доо  Цена (динара) 

„Свет у мојим рукама”, ликовна култура за четврти разред основне школе   690 

Предмет: Музичка култура 

СРП4МУЗ00801 Klett Издавачка кућа доо Цена (динара) 

„Чаробни свет музике”, музичка култура за четврти разред основне школе   690 

„Чаробни свет музике”, радна нотна свеска за четврти разред основне школе   290 

Предмет: Грађанско васпитање 

СРП4ГРА01012 Креативни центарЦена (динара)  

. 

Грађанско васпитање - сазнање о себи и другима - радна свеска за четврти разред основне школе   650 

Предмет: Народна традиција 

СРП4НАР00560 ЈП Завод за уџбенике Цена (динара) 

ДРУМОМ ХОДИ, ВОДОМ БРОДИ - уџбеник за четврти разред основне школе   741.4 



 

Предмет: Чувари природе 

СРП4ЧУВ00999 Креативни центар       Цена (динара) 

Читанка за четврти разред основне школе   450 

 

Предмет :Енглески језик 

 

Акроноло (СТР4ЕНГ00408)       Цена (динара) 

1.Discover English 1, уџбеник за енглески језик за 4.разред основне школе 

Име/имена аутора: Izabella Hearn, Jayne Wildman                                            950 

2.Discover English 1, радна свеска за енглески језик за 4.разред основне школе 

Име/имена аутора:Kate Wakeman                                                                      550 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. РАЗРЕД 

Предмет: Српски језик 

СРП5СРП01207 Klett Издавачка кућа доо  Цена (динара) 

„Чаролија речи”, читанка за пети разред основне школе   840 

„Граматика 5”, српски језик за пети разред основне школе   620 

„Српски језик 5”, радна свеска уз уџбенички комплет за пети разред основне школе   530 

 

Предмет: Ликовна култура 

СРП5ЛИК01633  Нови Логос  Цена (динара) 

„Ликовна култура 5”, уџбеник за пети разред основне школе   680 

Предмет: Музичка култура 

СРП5МУЗ01311  Нови Логос  Цена (динара) 

„Музичка култура 5”, уџбеник за пети разред основне школе   710 

Предмет: Историја 

СРП5ИСТ01278  Едука д.о.о. Београд  Цена (динара)  

Историја уџбеник за пети разред основне школе    790 

Предмет: Географија 

СРП5ГЕО01313   Нови Логос  Цена (динара) 

„Географија 5”, уџбеник географије за пети разред основне школе   850 

Предмет: Математика 

СРП5МАТ01106 Klett Издавачка кућа доо  Цена (динара) 

„Математика 5”, уџбеник за пети разред основне школе   790 

„Математика 5”, збирка задатака са решењима за пети разред основне школе   620 

 

Предмет: Биологија 

СРП5БИО01315  Нови Логос  Цена (динара) 

„Биологија 5”, уџбеник за пети разред основне школе   790 

Предмет: Техничко и информатичко образовање 

СРП5ТЕХ01283 Едука д.о.о. Београд Цена (динара)  



Техничко и информатичко образовање уџбеник за пети разред основне школе   790 

Радна свеска за техничко и информатичко образовање за пети разред основне школе   490 

Материјал за конструкторско обликовање за 5. разред - уџбенички материјал Техничко и информатичко 

образовање - Конструктор УК5, ОК5 - материјали и моделирање за пети разред основне школе са 

упутством за коришћење збирке материјала за вежбе   898 

Предмет: Информатика и рачунарство 

СРП5ИНФ00211 БИГЗ школство доо  Цена (динара) 

Информатика и рачунарство 5, уџбеник   800 

Предмет: Енглески језик 

Klett Издавачка кућа доо (СТР5ЕНГ00852)   Цена (динара) 

„Messages 1”, енглески језик за пети разред основне школе, уџбеник 

Аутори: Дајана Гуди, Ноел Гуди                                               850  

„Messages 1, енглески језик за пети разред основне школе, радна свеска и ЦД 

Име/имена аутора:Ноел Гуди, Дајана Гуди, Карен Томпсон             600 

 

Предмет:Немачки језик – други страни језик 

Дата Статус д.о.о. (СТР5НЕМ00358)Цена (динара) 

Prima 1 

Име/имена аутора:Friederike Jin, Lutz Rohrmann, Milena Zbranková      950 

Prima 1, радна свеска 

Име/имена аутора:Friederike Jin,Lutz Rohrmann, Milena Zbranková  550 

 

 

Француски језик – други страни језик 

Klett Издавачка кућа доо (СТР5ФРА01151)Цена (динара) 

1.“Et toi?”, француски језик за 5. разред основне школе, уџбеник и ЦД 

Име/имена аутора: 

Мари Жозе Лопез, Жан Тјери ле Буњек                                                      800 

2.„Et toi?”, француски језик за 5. разред основне школе, радна свеска  

Име/имена аутора:Мари Жозе Лопез, Жан Тјери ле Буњек,Гај Луис      530 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.РАЗРЕД 

Предмет: Српски језик 

СРП6СРП01208 Klett Издавачка кућа доо  Цена (динара) 

„Маштарија речи”, читанка за шести разред основне школе   840 

„Граматика 6”, српски језик за шести разред основне школе   620 

„Радна свеска уз Граматику 6”, српски језик за шести разред основне школе   265 

Предмет: Ликовна култура 

СРП6ЛИК01635  Нови Логос Цена (динара) 

„Ликовна култура 6”, уџбеник за шести разред основне школе   680 

Предмет: Музичка култура 

СРП6МУЗ01319  Нови Логос  Цена (динара) 

„Музичка култура 6”, уџбеник за шести разред основне школе   710 

Предмет: Историја 

 

СРП6ИСТ01320  Нови Логос  Цена (динара) 

„Историја 6”, уџбеник историје за шести разред основне школе   850 

Предмет: Географија 

 

СРП6ГЕО01321  Нови Логос  Цена (динара) 

„Географија 6”, уџбеник географије за шести разред основне школе   850 

Предмет: Физика 

СРП6ФИЗ01119 Klett Издавачка кућа доо  Цена (динара) 

„Физика 6”, уџбеник за шести разред основне школе   690 

„Физика 6”, збирка задатака са лабораторијским вежбама за шести разред основне школе   580 

 

Предмет: Математика 

СРП6МАТ00857 Klett Издавачка кућа доо  Цена (динара) 

„Математика 6”, уџбеник за шести разред основне школе   790 

„Математика 6”, збирка задатака са решењима за шести разред основне школе   620 

Предмет: Биологија 



СРП6БИО01323  Нови Логос  Цена (динара) 

Биологија 6, уџбеник биологије за шести разред основне школе   790 

Предмет: Техничко и информатичко образовање 

СРП6ТЕХ01324 НоНови ЛогосЦена (динара)   

„Техничко и информатичко образовање 6”, уџбеник за шести разред основне школе 790 

„Техничко и информатичко образовање 6”, радна свеска за шести разред основне школе  

 540 

Предмет: Информатика и рачунарство 

СРП6ИНФ00210 БИГЗ школство доо  Цена (динара) 

Информатика и рачунарство 6, уџбеник   800 

Предмет:енглески језик 

Klett Издавачка кућа доо (СТР6ЕНГ00853)Цена (динара) 

„ 

Messages 2”, енглески језик за шести разред основне школе, уџбеник 

Име/имена аутора:Дајана Гуди, Ноел Гуди                                            850 

„Messages 2”, енглески језик за шести разред основне школе, радна свеска и ЦД 

Име/имена аутора:Ноел Гуди, Дејвид Болтон, ДајанаГуди  600 

 

Немачки језик  –Други страни језик 

Дата Статус д.о.о. (СТР6НЕМ00366). 

Prima 2, уџбеник                                                                                     960 

Име/имена аутора:Friederike Jin, Lutz Rohrmann 

 

Prima 2, радна свеска 560 

Име/имена аутора:Friederike Jin, Lutz Rohrmann 

 

Француски језик –Други страни језик  

Дата Статус д.о.о. (СТР6ФРА00327) 

Oh là là Collège 2, француски језик за 6. разред основне школе, уџбеник са радном свеском 

Име/имена аутора:C. Favret, M. Bourdeau, I Gallego, E. Muguruza       1190 

 

 

 

 

 



7. РАЗРЕД 

Предмет: Српски језик 

СРП7СРП01216 Klett Издавачка кућа доо Цена (динара) 

„Ризница речи”   840 

„Граматика 7”, српски језик за седми разред основне школе   620 

Радна свеска уз уџбенички комплет, српски језик за седми разред основне школе   530 

Предмет: Ликовна култура 

СРП7ЛИК01184 Klett Издавачка кућа доо  Цена (динара) 

„Ликовна култура 7”, уџбеник за седми разред основне школе   680 

Предмет: Историја 

СРП7ИСТ01328Нови Логос  Цена (динара) 

„Историја 7”, уџбеник историје за седми разред основне школе   850 

Предмет: Географија 

СРП7ГЕО01329  Нови Логос  Цена (динара) 

„Географија 7”, уџбеник географије за седми разред основне школе   860 

Предмет: Физика 

СРП7ФИЗ01188 Klett Издавачка кућа доо  Цена (динара) 

„Физика 7”, уџбеник за седми разред основне школе   690 

„Физика 7”, збирка задатака са лабораторијским вежбама за седми разред основне школе   580 

Предмет: Математика 

СРП7МАТ01182 Klett Издавачка кућа доо  Цена (динара) 

„Математика 7”, уџбеник за седми разред основне школе   790 

„Математика 7”, збирка задатака са решењима за седми разред основне школе   620 

Предмет: Биологија 

СРП7БИО01331  Нови Логос  Цена (динара) 

„Биологија 7”, уџбеник биологије за седми разред основне школе   790 

 

Предмет: Хемија 

СРП7ХЕМ01332 Нови Логос  Цена (динара) 

 



  

„Хемија 7”, уџбеник седми разред основне школе   750 

    

„Хемија 7”, збирка задатака са решењима из хемије за седми разред основне школе   550 

Предмет: Техничко и информатичко образовање 

СРП7ТЕХ01272 Едука д.о.о. БеоградЦена (динара)  

Техничко и информатичко образовање уџбеник за седми разред основне школе   790 

Техничко и информатичко образовање радна свеска за седми разред основне школе   490 

Материјал за конструкторско обликовање за 7. разред - уџбенички материјал Техничко и информатичко 

образовање - Конструктор УК7, ОК7 - механизам и машине за 7. разред основне школе, са упутством за 

коришћење збирке материјала   998 

Предмет: Информатика и рачунарство 

СРП7ИНФ00208 БИГЗ школство доо  Цена (динара) 

Информатика и рачунарство 7, уџбеник   800 

Предмет: Музичка култура 

СРП7МУЗ01326Нови ЛогосЦена (динара)   

„Музичка култура 7”, уџбеник за седми разред основне школе   710 

Предмет :Енглески језик  

Klett Издавачка кућа доо (СТР7ЕНГ00854)Цена (динара) 

„Messages 3”, енглески језик за седми разред основне школе, уџбеник 

Име/имена аутора:Дајана Гуди, Ноел Гуди, Мајлс Крејвен, 850 

„Messages 3”, енглески језик за седми разред основне школе радна свеска и ЦД 

Име/имена аутора:Мередит Леви, Ноел Гуди, Дајана Гуди 600 

 

Немачки језик – Други страни језик  

СТР7НЕМ00362 ДАта Статус д.о.о. 

Прима 3 , уџбеник                                  960 динара 

Прима 3 , радна свеска                           560 

 

Француски језик  –Други страни језик 

Дата Статус д.о.о. (СТР7ФРА00328) 

Oh là là Collège 3, француски језик за 7. разред основне школе, уџбеник са радном свеском 

Име/имена аутора:C. Favret, M. Bourdeau, I Gallego, E. Muguruza 1190 

 

 



8.РАЗРЕД 

Предмет: Српски језик 

СРП8СРП01193 Klett Издавачка кућа доо  Цена (динара) 

„Речи мудрости”, читанка за осми разред основне школе   840 

„Граматика 8”, српски језик за осми разред основне школе   620 

„Српски језик 8”, радна свеска уз уџбенички комплет за осми разред основне школе   530 

Предмет: Ликовна култура 

СРП8ЛИК01194 Klett Издавачка кућа доо  Цена (динара) 

„Ликовна култура 8”, уџбеник за осми разред основне школе   680 

Предмет: Музичка култура 

СРП8МУЗ01335  Нови Логос  Цена (динара) 

„Музичка култура 8”, уџбеник за осми разред основне школе   710 

Предмет: Историја 

  

СРП8ИСТ00241 БИГЗ школство доо  Цена (динара) 

Мозаик прошлости 8, уџбеник     850 

Предмет: Географија 

СРП8ГЕО01337  Нови Логос  Цена (динара) 

„Географија 8”, уџбеник географије за осми разред основне школе   860 

Предмет: Физика 

СРП8ФИЗ01198 Klett Издавачка кућа доо  Цена (динара) 

„Физика 8”, уџбеник за осми разред основне школе   690 

„Физика 8” збирка задатака са лабораторијским вежбама за осми разред основне школе   580 

Предмет: Математика 

СРП8МАТ01199 Klett Издавачка кућа доо  Цена (динара) 

„Математика 8”, уџбеник за осми разред основне школе   790 

Математика 8, збирка задатака са решењима за осми разред основне школе   620 

Предмет: Биологија 

СРП8БИО01340  Нови Логос  Цена (динара) 

„Биологија 8”, радни уџбеник биологије за осми разред основне школе   790 



Предмет: Хемија 

СРП8ХЕМ01341 Нови Логос Цена (динара) 

„Хемија 8”, уџбеник за осми разред основне школе   750 

„Хемија 8”, збирка задатака са решењима из хемије за осми разред основне школе   550 

Предмет: Техничко и информатичко образовање 

СРП8ТЕХ00234Infotehnika doo Цена (динара)  

Уџбеник за техничко и информатичко образовање за осми разред основне школе   660 

Радна свеска за техничко и информатичко образовање за осми разред основне школе   440 

Инфотехника 8, контрукторски комплет за техничко и информатичко образовање за осми разред 

основне школе    990 

Предмет: Информатика и рачунарство 

 

СРП8ИНФ00207БИГЗ школство доо Цена (динара)  

Информатика и рачунарство 8   800 

Предмет:Енглески језик 

Klett Издавачка кућа доо (СТР8ЕНГ00855) 

„Messages 4”, енглески језик за осми разред основне школе, уџбеник 

Име/имена аутора:Дајана Гуди, Ноел Гуди, Мередид Леви          850 

„Messages 4”, енглески језик за осми разред основне школе, радна 

свеска и ЦД 

Име/имена аутора:Мередит Леви, Ноел Гуди, Дајана Гуди,         600 

 

Немачки језик – други страни језик 

СТР8НЕМ00363Дата Статус д.о.о. 

  Прима 4 , уџбеник                                                                            960                                                                                                                          

  Прима 4,радна свеска                                                                       560 

 

Француски језик – други страни језик 

Дата Статус д.о.о. (СТР8ФРА00342) 

Pixel 4 уџбеник 

Име/имена аутора:Sylvie Schmitt                                                                     940 

Pixel 4, радна свеска 

Име/имена аутора:Ane-Cecile Couderc                                                         610 


