
Уџбеници за осми разред

       Предмет                       Издавач                                           Назив јединице

Српски језик
Привредно друштво за издавачку 
делатност Нови Логос

„Уметност речи”, читанка за осми разред основне школе 

Српски језик
Привредно друштво за издавачку 
делатност Нови Логос

„Дар речи”, граматика за осми разред основне школе

Српски језик
Привредно друштво за издавачку 
делатност Нови Логос

„Радна свеска 8”, уз уџбенички комплет српског језика за осми разред
основне школе

Историја
Привредно друштво за издавачку 
делатност Нови Логос

„Историја 8”, уџбеник историје за осми разред основне школе са 
тематским атласом 

Географија
Привредно друштво за издавачку 
делатност Нови Логос

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

Географија
Привредно друштво за издавачку 
делатност Нови Логос

„Географија 8”, радна свеска из географијe за осми разред основне 
школе

Физика ЈП Завод за уџбенике
ФИЗИКА - уџбеник са електронским интерактивним додатком за 
осми разред основне школе

Физика ЈП Завод за уџбенике
ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ ФИЗИКЕ СА ЛАБОРАТОРИЈСКИМ 
ВЕЖБАМА - за осми разред основне школе

Математика Klett Издавачка кућа доо „Математика 8”, уџбеник за осми разред основне школе

Математика Klett Издавачка кућа доо
Математика 8, збирка задатака са решењима за осми разред основне 
школе

Биологија БИГЗ школство доо Биологија 8
Биологија БИГЗ школство доо Водич за мале научне пројекте
Биологија БИГЗ школство доо Биологија 8, радна свеска
Хемија ЈП Завод за уџбенике ХЕМИЈА - уџбеник за осми разред основне школе

Хемија ЈП Завод за уџбенике
ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ ХЕМИЈЕ СА ЛАБОРАТОРИЈСКИМ 
ВЕЖБАМА - за осми разред основне школе



Енглески 
језик

Klett Издавачка кућа доо „Messages 4”, енглески језик за осми разред основне школе, уџбеник

Енглески 
језик

Klett Издавачка кућа доо
„Messages 4”, енглески језик за осми разред основне школе, радна 
свеска и ЦД

Руски језик ЈП Завод за уџбенике
РОДНИЧОК 8 - уџбеник са електронским аудио додатком за осму 
годину учења

Руски језик ЈП Завод за уџбенике РОДНИЧОК 8 - радна свеска за осму годину учења


