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ДАТА СТАТУС 

Nouveau Pixel 4, француски језик  

за седми разред основне школе, први 

страни језик, седма година учења и 

осми разред основне школе, други 

страни језик, четврта година учења; 

уџбенички комплет (уџбеник са ДВД-ом 

и радна свеска) 

 

Аутор уџбеника: 

Sylvie Schmitt 

Аутор радне свеске: 

Anne-Cecile Couderc 

Географија 8,  

уџбеник за осми разред основне школе; 

ћирилица 

др Јелена Миланковић 

Јованов,  

Дејана Ђурђевић 

Биологија 8,  

уџбеник за осми разред основне школе; 

ћирилица 

Гордана Ковачевић, 

др Немања Рајчевић 

 

 

 

 

ВУЛКАН 

ИЗДАВАШТВО 

Музичка култура 8,  

уџбеник за осми разред основне школе; 

ћирилица 

Јасмина Чолић, 

Александра  

Хаџи-Ђорђевић 

Физика 8,  

уџбеник за осми разред основне школе 

 

Татјана Мишић, 

Љубиша Нешић, 

Марина Најдановић Лукић 
Физика 8,  

збирка задатака са лабораторијским 

вежбама за осми разред основне школе; 

уџбенички комплет; ћирилица 

Математика 8,  

уџбеник са збирком задатака за осми 

разред основне школе; ћирилица 

Оливера Тодоровић, 

Верица Марковић 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЛЕТТ 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ  

за осми разред основне школе; уџбенички комплет;  

Цветник, Читанка  

за осми разред основне школе 

Зона Мркаљ,  

Зорица Несторовић 

Граматика  

Српски језик и књижевност за осми 

разред основне школе 

 

Весна Ломпар 

Радна свеска  

уз уџбенички комплет,  

Српски језик и књижевности за осми 

разред основне школе 

Весна Ломпар, 

 Зона Мркаљ,  

Зорица Несторовић 

Ликовна култура 8,  

уџбеник за осми разред основне школе; 

ћирилица 

 

Сања Филиповић 

Информатика и рачунарство 8,  

уџбеник за осми разред основне школе, 

ћирилица 

 

Светлана Мандић 

 

 

 

Историја 8,  

уџбеник са одабраним историјским 

изворима за осми разред основне школе; 

 

Ратомир Миликић, 

Ивана Петровић 



НОВИ ЛОГОС ћирилица 

English Plus 4, Second Edition,  

енглески језик за осми разред основне 

школе, први страни језик, осма година 

учења; уџбенички комплет (уџбеник и 

радна свеска) 

Аутори уџбеника: 

Ben Wetz, Diana Rue; 

аутор радне свеске: 

Janet Hardy-Gould 

 

 

 

ЕДУКА 

Хемија 8,  

уџбеник за осми разред основне школе; 

 

 

Данијела Малинар, 

Даница Павловић 
Хемија 8, 

лабораторијске вежбе са збирком 

задатака за осми разред основне школе; 

уџбенички комплет; ћирилица 

Техника и технологија 8,  

за осми разред основне школе; 

уџбенички комплет (уџбеник и 

материјал за конструкторско 

обликовање); ћирилица 

 

др Драган Голубовић, 

Небојша Д. Голубовић 

 


