Основна школа „Рада Миљковић“
Јагодина, Кнеза Лазара б.б.
тел.: 035 / 243 – 516, факс: 035 / 240 – 950
e-mail: radamiljkovicjagodina@gmail.com

број 164/2
датум 28.4.2020.
На основу члана 34. став 2. Закона о уџбеницима (''Службени гласник РС'' бр.27/2018.,
а у складу са чланом 88. став 1 тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања
"Сл. гласник РС", бр. 88/2017, 27/2018 – др.закон, 10/2019, 27/2018 - др.закон, и 6/2020)
Наставничко веће ОШ ''Рада Миљковић'' у Јагодини на онлајн седници одржаној дана
28.04.2020.године, донело је, на образложен предлог стручних већа за области предмета,
односно стручног већа за разредну наставу

ОДЛУКУ О ИЗБОРУ УЏБЕНИКА ЗА ТРЕЋИ И СЕДМИ РАЗРЕД
I Доноси се одлука о избору уџбеника за трећи и седми разред који ће се користити од
школске 2020/21. године, на период од 1 године
II Изабрани уџбеници су следећи:

ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД:
СРПСКИ ЈЕЗИК
Назив
издавача

Наслов уџбеника
писмо

Име/имена аутора

СРПСКИ ЈЕЗИК 3
за трећи разред основне школе; уџбенички комплет;
У свету речи,
Наташа Станковић
Читанка за српски језик за
Шошо,
трећи разред основне школе
Маја Костић
„НОВИ
Јелена Срдић
Дар речи,
ЛОГОС”
граматика за српски језик за
трећи разред основне школе
Наташа Станковић
Радна свеска
уз уџбенички комплет српског
Шошо,
језика икњижевности за
Јелена Срдић
трећи разред основне школе
СТРАНИ ЈЕЗИК
Назив
издавача
„ФРЕСКА”

Наслов уџбеника
писмо
Smiles 3, енглески језик за
трећи разред основне школе;

Име/имена аутора
JennyDooley

Број и датум решења
министра/покрајинс
ког секретара

650-02-00592/2019-07
од 11.2.2020.

Број и датум решења
министра/покрајинс
ког секретара
650-02-00515/2019-07
од 10.2.2020.

уџбенички комплет
(уџбеник, радна свеска и
компакт диск)
МАТЕМАТИКА
Назив
издавача

Наслов уџбеника
писмо

Математика 3, уџбеник за
„НОВИ
трећи разред основне школе
ЛОГОС”
(први, други, трећи и четврти
део)
ПРИРОДА И ДРУШТВО
Назив
издавача

Наслов уџбеника
писмо

Природа и друштво 3,
уџбеник за трећи разред
основне школе
„НОВИ
Природа и друштво 3, радна
ЛОГОС”
свеска за трећи разред
основне школе;уџбенички
комплет;
ЛИКОВНА КУЛТУРА
Назив
издавача

Наслов уџбеника
писмо

Ликовна култура 3, уџбеник
за трећи разред основне
школе;
МУЗИЧКА КУЛТУРА
„НОВИ
ЛОГОС”

Назив
издавача
„НОВИ
ЛОГОС”

Наслов уџбеника
писмо
Музичка култура 3, уџбеник
за трећи разред основне
школе;
ћирилица

Име/имена аутора
Сенка Тахировић
Раковић,
Ива Иванчевић Илић

Име/имена аутора

Андријана ШиклЕрски,
МаринаМунитлак

Име/имена аутора
Милутин Мићић,
Гордана Мићић

Име/имена аутора
Драгана Михајловић
Бокан,
Марина Ињац

Број и датум решења
министра/покрајинс
ког секретара
650-02-00619/2019-07
од 28.1.2020.

Број и датум решења
министра/покрајинс
ког секретара

650-02-00582/2019-07
од 11.2.2020.

Број и датум решења
министра/покрајинс
ког секретара
650-02-00461/2019-07
од 17.1.2020.
Број и датум решења
министра/покрајинс
ког секретара
650-02-00596/2019-07
од 4.2.2020.

СЕДМИ РАЗРЕД
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Назив издавача

„ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО”

Наслов уџбеника
писмо

Име/имена аутора

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 7, за седми
разред основне школе;уџбенички комплет;
Читанка 7, Српски језик и
Александар Јерков,
књижевност за седми разред Анђелка Петровић,
основне школе
Катарина Колаковић
Граматика 7, Српски језик и
Данијела Милићевић,
књижевност за седми разред Сунчица Ракоњац
основне школе
Николов
Анђелка Петровић,
Радна свеска 7,
Српски језик и књижевност за Катарина Колаковић,
седми разред основне школе
Данијела Милићевић,
Сунчица Ракоњац
Николов

Број и датум
решења
министра/покрајин
ског секретара

650-02-00367/2019-07
од 16.12.2019.

СТРАНИ ЈЕЗИК
Назив издавача

Наслов уџбеника
писмо

Prima Plus A2.1,немачки језик
за шести разред основне
школе,шеста година учења и
седми разред основне школе,
„DATA STATUS”
трећа година учења;
уџбенички комплет (уџбеник
и радна свеска са компакт
диском)
NouveauPixel 3, француски
језик за седми разред основне
школе, трећа година учења
„DATA STATUS”
и шести разред основне
школе,шеста година учења;
уџбенички комплет (уџбеник
са ДВД-ом и радна свеска)
Right on! 3, енглески језик за
седми разред основне школе,
седма година учења;
„ФРЕСКА”
уџбенички комплет (уџбеник,
радна свескa, три компакт
диска)
ЛИКОВНА КУЛТУРА

Frederike Jin,
LutzRohrmann

Број и датум
решења
министра/покрајин
ског секретара
650-02-00441/2019-07
од 26.12.2019.

Аутор уџбеника:
ColeetteGibbe.

650-02-00442/2019-07
од 16.1.2020.

Име/имена аутора

Аутор радне свеске:
Patricia Robert.

JennyDooley

650-02-00516/2019-07
од 5.2..2020.

Назив издавача

Наслов уџбеника
писмо

Ликовна култура 7, уџбеник
„KLETT”.
за седми разред основне
школе;
МУЗИЧКА КУЛТУРА
Назив издавача

„НОВИ ЛОГОС”

Наслов уџбеника
писмо
Музичка култура 7, уџбеник
за седми разред основне
школе;

Име/имена аутора
Сања Филиповић

Име/имена аутора
Александра Паладин,
Драгана Михајловић
Бокан

Број и датум
решења
министра/покрајин
ског секретара
650-02-00534/2019-07
од 20.1.2020.

Број и датум
решења
министра/покрајин
ског секретара
650-02-00556/2019-07
од 27.1.2020.

ИСТОРИЈА
Назив издавача

„ЕДУКА”

Наслов уџбеника
писмо
Историја 7, уџбеник са
одабраним историјским
изворима за седми разред
основне школе;

Име/имена аутора
Милица Омрчен,
Невена Грбовић

Број и датум
решења
министра/покрајин
ског секретара
650-02-00484/2019-07
од 24.2.2020.

ГЕОГРАФИЈА
Назив издавача

„НОВИ ЛОГОС”

Наслов уџбеника
писмо
Географија 7, уџбеник за
седми разред основне школе;

Број и датум
решења
Име/имена аутора
министра/покрајин
ског секретара
Дејан Шабић,
650-02-00618/2019-07
Снежана Вујадиновић
од 28.1.2020.

ФИЗИКА
Назив издавача

Наслов уџбеника
писмо
Физика 7, уџбеник за седми
разред основне школе

„БИГЗ школство”

Физика 7, збирка задатака
са лабораторијским вежбама
и решењима за седми разред
основне школе;уџбенички
комплет;

Број и датум
решења
Име/имена аутора
министра/покрајин
ског секретара
Катарина Стевановић, 650-02-00598/2019-07
Марија Крнета,
од 24.2.2020.
Јелена Радовановић
Катарина Стевановић,
Марија Крнета,
Радмила Тошовић

МАТЕМАТИКА
Назив издавача

Наслов уџбеника
писмо

Име/имена аутора

Број и датум
решења

министра/покрајин
ског секретара

„НОВИ ЛОГОС”

Математика 7, уџбеник за
седми разред основне школе
Математика 7, збирка
задатака за седми разред
основне школе;уџбенички
комплет;

Тамара Малић
Марија Микић,
Јелена Сузић

650-02-00593/2019-07
од 12.2.2020.

БИОЛОГИЈА
Назив издавача

„НОВИ ЛОГОС”

Наслов уџбеника
писмо
Биологија 7, уџбеник за седми
разред основне школе
(први и други део);

Име/имена аутора
Гордана Субаков
Симић,
Марина Дрндарски

Број и датум
решења
министра/покрајин
ског секретара
650-02-00594/2019-07
од 11.2.2020.

ХЕМИЈА
Назив издавача

Наслов уџбеника
писмо

Хемија 7 , уџбеник за седми
разред основне школе
Хемија 7, лабораторијске
„НОВИ ЛОГОС”
вежбе са задацима за седми
разред основне школе;
уџбенички комплет;
ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА
Назив издавача

Наслов уџбеника
писмо

Техника и технологија
за седми разред основне
„БИГЗ школство”
школе;уџбенички комплет
(уџбеник и конструкторски
материјали);
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
Назив издавача

„БИГЗ школство”

Наслов уџбеника
писмо
Информатика и
рачунарство7, уџбеник за
седми разред основне школе;

Име/имена аутора

Број и датум
решења
министра/покрајин
ског секретара

Татјана Недељковић,
Драгана Анђелковић

650-02-00579/2019-07
од 4.2.2020.

Име/имена аутора

Број и датум
решења
министра/покрајин
ског секретара

Данило Шешељ,
Петко Андрић

Име/имена аутора
Зорица Прокопић,
Јелена Пријовић

650-02-00625/2019-07
од 24.2.2020.

Број и датум
решења
министра/покрајин
ског секретара
650-02-00499/2019-07
од 5.2.2020.

Образложење
Члан 34. став 1. Закона о уџбеницима прописује да школа из Каталога уџбеника бира
уџбеник за сваки предмет у сваком разреду, о чему обавештава Савет родитеља, а став 2
истог члана прописује да одлуку о избору уџбеника доноси наставничко веће на образложен
предлог стручних већа за области предмета, односно стручног већа за разредну наставу.
Наставничко веће ОШ ''Рада Миљковић'' у Јагодини на онлајн седници одржаној дана
28.04.2020.године, донело је, на образложен предлог стручних већа за области предмета,
односно стручног већа за разредну наставу.
Савет родитеља ОШ ''Рада Миљковић'' у Јагодини обавештен је о избору уџбеника на онлајн
састанку 28-29.4.2020., у складу са члан 34. став 1. Закона о уџбеницима.
Школски одбор ОШ ''Рада Миљковић'' у Јагодини обавештен је о избору уџбеника на онлајн
састанку 28-29.4.2020.
Ученички парламент је обавештен о избору уџбеника за наредну школску годину.
На основу наведеног, донета је одлука о избору уџбеника.
Директор школе
Сања Прибаковић

