
УЏБЕНИЦИ  ЗА ОСМИ РАЗРЕД 
 

 
 
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 
 

Назив издавача Наслов уџбеника  
писмо 

Име/имена аутора Број и датум решења 
министра/покрајинског 

секретара 
„ВУЛКАН 

ИЗДАВАШТВО” 
Српски језик и 
књижевност за осми 
разред основне школе; 
уџбенички комплет; 
ћирилица 

 650-02-00097/2020-07 
од 11.9.2020. 

Читанка, српски језик и 
књижевност за осми 
разред основне школе 
 

Александар Јерков, 
Катарина Колаковић, 
Анђелка Петровић 

Граматика, српски језик и 
књижевност за осми 
разред основне школе 

Данијела Милићевић, 
Сунчица Ракоњац 
Николов 

Радна свеска 8,  
Српски језик и 
књижевност за осми 
разред основне школе 
 

Анђелка Петровић, 
Катарина Колаковић, 
Данијела Милићевић, 
Сунчица Ракоњац 
Николов 
 

 
EНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
 

Назив издавача Наслов уџбеника  
писмо 

Име/имена аутора Број и датум решења 
министра/покрајинског 

секретара 
„НОВИ ЛОГОС” 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, 

Аутори радне свеске: 
JanetHardy -Gould  
 

650-02-00280/2020-07  
од 4.12.2020.  

 
 



 
 
 
 
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 
 

Назив издавача Наслов уџбеника  
писмо 

Име/имена аутора Број и датум решења 
министра/покрајинског 

секретара 
„KLETT” Club@dos 4, 

француски језик за 
осми разред основне 
школе,  
други страни језик,  
четврта година учења;  
уџбенички комплет 
(уџбеник, радна свеска 
и компакт диск)  

Аутори уџбеника: 
Estelle Foulon  
 

650-02-00265/2020-07  
од 28.12.2020.  

 
ЛИКОВНА КУЛТУРА 
 

Назив издавача Наслов уџбеника  
писмо 

Име/имена аутора Број и датум решења 
министра/покрајинског 

секретара 
„БИГЗ школство” Ликовна култура 8,  

уџбеник за осми разред 
основне школе; 
ћирилица 

Јован Глигоријевић  
 

650-02-00453/2020-07 од 
9.2.2021. 

 

 
МУЗИЧКА КУЛТУРА 
 

Назив издавача Наслов уџбеника  
писмо 

Име/имена аутора Број и датум решења 
министра/покрајинског 

секретара 
„ВУЛКАН 

ИЗДАВАШТВО” 
Музичка култура 8, 
уџбеник за осми разред 
основне школе; 
ћирилица 

Јасмина Чолић,  
Александра Хаџи-
Ђорђевић  

650-02-00171/2020-07 од 
26.10.2020. 
 

 
 
 
 



 
ИСТОРИЈА 
 

Назив издавача Наслов уџбеника  
писмо 

Име/имена аутора Број и датум решења 
министра/покрајинског 

секретара 
„ВУЛКАН 

ИЗДАВАШТВО” 
Историја 8,  
уџбеник са одабраним 
историјским изворима за 
осми разред основне 
школе; ћирилица 

Весна Димитријевић 650-02-00313/2020-07 од 
11.2.2021 

 
ГЕОГРАФИЈА 
 

Назив издавача Наслов уџбеника  
писмо 

Име/имена аутора Број и датум решења 
министра/покрајинског 

секретара 
„KLETT” Географија 8, 

уџбеник за  
осми разред основне 
школе; 
ћирилица 

Тања Плазинић  650-02-00258/2020-07 од 
1.2.2021. 

 
ФИЗИКА 
 

Назив издавача Наслов уџбеника  
писмо 

Име/имена аутора Број и датум решења 
министра/покрајинског 

секретара 
„САЗНАЊЕ” Физика 8,  

уџбеник за осми разред 
основне школе 
 
Практикум  
Физика 8,  збирка 
задатака и 
експерименталних вежби  
за осми разред основне 
школе; 
уџбенички комплет; 
ћирилица 

Мићо М. Митровић 650-02-00394/2020-07  
од 30.12.2020.  



 
 
МАТЕМАТИКА 
 

Назив издавача Наслов уџбеника  
писмо 

Име/имена аутора Број и датум решења 
министра/покрајинског 

секретара 
„Математископ” Математика,  

уџбеник за осми разред 
основне школе 

Владимир Стојановић 650-02-00388/2020-07  
од 22.1.2021.  

Математика,  
збирка задатака за осми 
разред основне школе; 

Владимир Стојановић,  
Милијана Ковачевић,  
Никола Вигњевић  

Електронски додатак 
уџбеничком комплету 
Математика 8; 
 

Владимир Стојановић,  
Никола Вигњевић  

 
БИОЛОГИЈА 

Назив издавача Наслов уџбеника  
писмо 

Име/имена аутора Број и датум решења 
министра/покрајинског 

секретара 
„ВУЛКАН 

ИЗДАВАШТВО” 
Биологија 8,  
уџбеник за осми разред 
основне школе; 
ћирилица 

Милица Маркелић, 
Ива Лакић, 
Катарина  Зељић, 
Невена Кузмановић 

650-02-00134/2020-07 од 
10.9.2020 

ХЕМИЈА  
„KLETT”  

Хемија 8 , 
уџбеник за осми разред 
основне школе 

Драгица Тривић,  
Весна Миланоић 
 

650-02-00288/2020 -07  
од 2.12.2020.  

Хемија 8, лабораторијске 
вежбе са задацима за 
осми разред основне 
школе; 
уџбенички комплет; 
ћирилица 

 
 



 
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА  

Назив издавача Наслов уџбеника  
писмо 

Име/имена аутора Број и датум решења 
министра/покрајинског 

секретара 
„ВУЛКАН 

ИЗДАВАШТВО ” 
Техника и технологија 8,  
за осми разред основне 
школе;  
уџбенички комплет 
(уџбеник и комплет 
материјала);  
ћирилица  

Аутор уџбеника:  
Дубравка Петровић;  
аутори комплета 
материјала:  
Далибор Чукљевић,  
Милош Папић  

650-02-00304/2020 -07  
од 23.12.2020.  

 
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 
 

Назив издавача Наслов уџбеника  
писмо 

Име/имена аутора Број и датум решења 
министра/покрајинског 

секретара 

„ВУЛКАН 
ИЗДАВАШТВО” 

Информатика и 
рачунарство  
за осми разред основне 
школе; 
ћирилица 

Милош Папић,  
Далибор Чукљевић  

650-02-00099/2020 -07  
од 4.9.2020. 
 

 


