
Велико Средиште 8. разред 

„НОВИ ЛОГОС” 

СРПСКИ ЈЕЗИК И 

КЊИЖЕВНОСТ 8 за осми 

разред основне школе; 

уџбенички комплет; 

ћирилица 

 

650-02-00260/2020-07 
од 16.12.2020. 

Чаролија стварања,  

Читанка за српски језик  

и књижевност за осми 

разред основне школе 

Наташа Станковић 

Шошо, 

Бошко Сувајџић 

Језичко благо, 

Граматика за осмии 

разред основне школе 

Светлана Слијепчевић 

Бјеливук, 

Наташа Станковић 

Шошо, 

Бошко Сувајџић 

У потрази за језичким и 

књижевним благом, 

Радна свеска за српски 

језик и књижевност за 

седми разред основне 

школе 

Наташа Станковић 

Шошо, 

Светлана Слијепчевић 

Бјеливук, 

Бошко Сувајџић 

 

 
„АКРОНОЛО” 

Discover English 5, 

енглески језик за осми 

разред основне школе, 

први страни језик, 

осма година учења; 

Аутор уџбеника: 

Liz Kilbey 

 
аутор радне свеске: 

Catherine Bright 

 
650-02-00118/2020-07 од 

26.10.2020. 

 

 

 
„KLETT” 

Wir neu 4, 

немачки језик за осми 

разред основне школе, 

други страни језик, 

четврта година учења; 

уџбенички комплет 

(уџбеник, радна свеска, 

компакт диск) 

 

 

 
Ђорђо Мота, Драгана 

Боос 

 

 

 
650-02-00257/2020-07 од 

20.11.2020. 

 
„ЕДУКА” 

Ликовна култура 8, 

уџбеник за осми разред 

основне школе; 

ћирилица 

 
Драган Ђорђевић, 

Зоран Игњатовић 

 
650-02-00217/2020-07 од 

9.11.2020. 

    



 
„НОВИ ЛОГОС” 

Музичка култура 8, 

уџбеник за осми разред 

основне школе; ћирилица 

Др 

Александр

а Паладин, 

мр Драгана 

Михајловић Бокан 

650-02-00307/2020-07 од 

23.12.2020. 

 

 
„ФРЕСКА” 

Историја 8, 

уџбеник са одабраним 

историјским изворима 

за осми разред основне 

школе; 

ћирилица 

 

 
Љубодраг Димић, 

Љиљана Раковић 

 

 
650-02-00310/2020-07 од 

1.3.2021. 

 
„НОВИ ЛОГОС” 

Географија 8, 

уџбеник за осми разред 

основне школе; 

ћирилица 

 
Дејан Шабић, 

Снежана Вујадиновић 

 
650-02-00224/2020-07 од 

4.12.2020. 

 
„ЕДУКА” 

Биологија 8, 

уџбеник за осми разред 

основне школе; 

ћирилица 

 
Душица Комановић, 

Весна Милетић 

 
650-02-00366/2020-07 од 

5.1.2021. 

 

 

 

 
„KLETT” 

Техника и 

технологија 8, 

за осми разред основне 

школе; 

уџбенички комплет 

(уџбеник и материјал 

за конструкторско 

моделовање са 

упутством); 

ћирилица 

 

 

 

 
Ненад Стаменовић, 

Алекса Вучићевић 

 

 

 

 
650-02-00249/2020 -07 

од 26.11.2020. 

 
„САЗНАЊЕ” 

Физика 8, 
уџбеник за осми разред 

основне школе 

 
Мићо М. Митровић 

 
650-02-00394/2020-07 од 

30.12.2020. 

Физика 8, 

збирка задатака и 

експерименталних 

вежби за осми разред 

основне школе; 

уџбенички комплет; 

ћирилица  

    



„KLETT” Информатика и 

рачунарство 8,  

уџбеник за осми разред 

основне школе; 

ћирилица 

Светлана Мандић 650-02-00259/2020-07 

од 9.12.2020. 

„KLETT” 

Математика 8,  

уџбеник за осми разред 

основне школе 

 

Небојша Икодиновић, 

Слађана 

Димитријевић 

 
650-02-00298/2020-07  

од 16.12.2020. 
Математика 8,  

збирка задатака за осми 

разред основне школе са 

Решењима; 

уџбенички комплет; 

ћирилица 

Бранислав Поповић, 

Марија Станић, 

Сања Милојевић, 

Ненад Вуловић 

 

 
„ВУЛКАН 

ИЗДАВАШТВО” 

Хемија 8, 

уџбеник за осми разред 

основне школе; 

 

 
Маја Шумар Ристовић 

 

 
650-02-00165/2020 -07 

од 13.11.2020. 

 

Хемија 8, 

збирка задатака са 

лабораторијским 

вежбама за осми 

разред основне школе; 

уџбенички комплет; 

ћирилица 

 
Маја Шумар Ристовић 

 
 

 

 


