
Основна школа " Младост "    

Трг слободе 8.                                                          

2 3 2 6 2  Т о м а ш е в а ц                        

тел/фах: 023/871-005,                                                            

E-mail : mladost@ ostomasevac.edu.rs 

web: www.ostomasevac.edu.rs 
 

 На основу члана 34. ст. 2. и ст. 14. Закона о уџбеницима ("Службени гласник РС" бр. 27/2018), на 

образложен предлог стручних већа за области предмета и стручног већа наставника разредне наставе, 
Наставничко веће ОШ "Младост" Томашевац дана 15.03.2021. године донело је 

 
Одлуку о избору уџбеника 

 за 4.. и 8. разред који ће се користити у школској 2021/2022. години 

1. У ОШ "Младост" Томашевац ученици 4. и 8. разреда у школској 2021/2022. години користиће  

уџбенике уврштене у Каталог уџбеника за 4. и 8. разред основног образовања и васпитања број:  

2. 650-02-00035/2021-07 од 03.03.2021. године. године, а са списка који је у прилогу ове одлуке и 

чини њен саставни део. 
3. Коначна одлука о уџбеницима који ће се користити у настави обавезујућа је за све који изводе 

образовно - васпитни рад у школи. 

4. О овој одлуци известити чланове Савета родитеља. 

5. Одлуку о избору уџбеника за 4. и 8. разред, који ће се користити у школској 2021/2022. години 

доставити Министарству просвете 15.априла 2021. године. 
 

Образложење 
 

Чланом 34. став 2. Закона о уџбеницима прописано је да Одлуку о избору уџбеника доноси наставничко 

веће на образложен предлог стручних већа за области предмета, односно стручног већа наставника 

разредне наставе.            

 Школа из Каталога уџбеника бира уџбеник за сваки предмет у сваком разреду, о чему обавештава Савет 

родитеља.             

 Сагласно одредбама Закона, Наставничко веће ОШ "Младост" Томашевац донело је Одлуку о избору 

уџбеника који ће у овој школи користити ученици 4. и 8. разреда у школској 2021/2022. години, у смислу 

члана 34. став 14. којим је прописано да се за школску годину у којој се први пут примењује нови програм 

наставе и учења, уџбеници бирају на период од једне школске године.     

 Списак изабраних уџбеника заједно са образложеним предлогом школа чува у папирној и електронској 

форми у складу са законом.  

Прилог: Списак изабраних уџбеника за 4. и 8. разред од шк. 2021/2022. године. 

Доставити:  

1. Архиви  

2. Министарству просвете    

3. На огласну таблу 

 

 

Председавајући Наставничког већа 

 

    ______________________________ 

директор Слободан Ракић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. РАЗРЕД 
СРПСКИ ЈЕЗИК  

„НОВИ ЛОГОС” 

СРПСКИ ЈЕЗИК 4 

за четврти разред основне школе; 

уџбенички комплет; ћирилица 

 

650-02-00291/2020-07 

од 25.1.2021. 

Бескрајне речи, Читанка за српски језик за 

четврти разред основне школе 

Наташа Станковић Шошо, 

Соња Чабрић 

Дар речи, Граматика за српски језик за 

четврти разред основне школе 

Јелена Срдић, 

Зорана Петковић 

Радна свеска уз уџбенички комплет српског 

језика и књижевности за четврти разред 

основне школе 

Наташа Станковић Шошо, 

Јелена Срдић, 

Зорана Петковић 

МАТЕМАТИКА  

„НОВИ ЛОГОС” 

Математика 4, уџбеник за четврти разред 

основне школе (први, други, трећи и четврти 

део); ћирилица 

Сенка Тахировић Раковић, 

Ива Иванчевић Илић 

650-02-00281/2020-07  

од 17.12.2020. 

ПРИРОДА И ДРУШТВО 

„НОВИ ЛОГОС” 

Природа и друштво 4, уџбеник за четврти 

разред основне школе 
Александар Кандић, 

Гордана Субаков Симић, 

Жељко Васић  

Ивана Петровић  

Иван Матејић 

 

650-02-00308/2020-07  

од 5.1.2021. 

Природа и друштво 4, радна свеска за 

четврти разред основне школе 

Природа и друштво 4, тематски атлас уз 

уџбеник природе и друштва за четврти 

разред основне школе; уџбенички комплет; 

ћирилица 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

„НОВИ ЛОГОС” 
Музичка култура за четврти разред 

основне школе; ћирилица 

Драгана Михајловић 

Бокан, Марина Ињац 

650-02-00270/2020-07 

 од 26.11.2020. 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

„НОВИ ЛОГОС” 
Ликовна култура 4, уџбеник за четврти 

разред основне школе; ћирилица 

Милутин Мићић,  

Гордана Мићић 

650-02-00234/2020-07  

од 30.12.2020. 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  

„ФРЕСКА” 

Smiles 4, енглески језик за четврти разред 

основне школе; четврта година учења; 

уџбенички комплет (уџбеник и радна 

свеска) 

Jenny Dooley 
650-02-00268/2020-07   

од 4.12.2020. 

8. РАЗРЕД 
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

„НОВИ 

ЛОГОС” 

 

Уметност речи, Читанка 

 за српски језик и књижевност за осми 

разред основне школе  

Наташа Станковић 

Шошо 650-02-

00233/2020-07 

од 16.12.2020. 
Дар речи, Граматика  
српског језика за осми разред основне 

школе  

Слађана Савовић,  

Јелена Срдић,  

Драгана Ћећез Иљукић,  

Светлана Вулић  

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

„ФРЕСКА” 

Right on! 4,  
енглески језик за осми разред основне 

школе, први страни језик, осма година 

учења; уџбенички комплет (уџбеник и 

радна свеска)  

Jenny Dooley 
650-02-00266/2020-07 

од 4.12.2020. 

 

 

 

 

 



РУСКИ  ЈЕЗИК 

„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. 

ИСТОРИЈА 

„НОВИ 

ЛОГОС” 

Историја 8, уџбеник са одабраним 

историјским изворима за осми разред 

основне школе; ћирилица 

Ратомир Миликић, 

Ивана Петровић 

650-02-00309/2020-07 од 

1.3.2021. 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

„ЕДУКА”  Ликовна култура 8, уџбеник за осми 

разред основне школе; ћирилица 

Драган Ђорђевић,  
Зоран Игњатовић  

650-02-00217/2020-07 од  

9.11.2020. 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

„НОВИ 

ЛОГОС” 

Музичка култура 8, уџбеник за осми 

разред основне школе; ћирилица 

др Александра 

Паладин, мр Драгана 

Михајловић Бокан 

650-02-00307/2020-07 од 

23.12.2020. 

ГЕОГРАФИЈА 

„НОВИ 

ЛОГОС”  
Географија 8,  
уџбеник за осми разред основне школе; ћирилица  

Дејан  Шабић,  

Снежана Вујадиновић  

650-02-00224/2020-07  

од 4.12.2020  

ФИЗИКА 

„KLETT”  

Физика 8, уџбеник за осми разред основне школе  

Марина Радојевић  

  

650-02-00256/2020-07  

од 4.12.2020  Физика 8, збирка задатака са лабораторијским 

вежбама за осми разред основне школе; уџбенички 

комплет; ћирилица  

БИОЛОГИЈА 

„БИГЗ 

школство”  

Биологија 8, уџбеник за осми разред основне 

школе; ћирилица  
Дејан Бошковић  

650-02-00392/2020-07  

од 28.1.2021.  

ХЕМИЈА 

„НОВИ ЛОГОС”  
Хемија 8, уџбеник за осми разред основне 

школе;  
Татјана Недељковић  

650-02-00273/2020 -07  

од 11.12.2020.  

МАТЕМАТИКА 

„KLETТ”  

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 уз збирку задатака за 

осми разред основне школе; уџбенички комплет;  

ћирилица  

Бранислав Поповић,  

Марија Станић,  

Ненад Вуловић,  

Сања Милојевић  

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

„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.  

ИНФОРМАТИКА 

„DATA 

STATUS”  

Информатика и рачунарство 8,  
уџбеник за осми разред основне школе;  

ћирилица  

John Andrew Bios  

650-02-00209/2020 -

07  

од 19.11.2020.  

 


