
8. РАЗРЕД 

 

Предмет: Српски језик 

 

Шифра комплета Издавачка кућа 

СРП8СРП01193 Klett Издавачка кућа доо 

Одабран комплет: СРП8СРП01193 

Преглед уџбеничких јединица које се налазе у комплету. 

Назив јединице 

Цена 

[дин.] 

„Речи мудрости”, читанка за осми разред основне школе 840 

„Граматика 8”, српски језик за осми разред основне школе 620 

„Српски језик 8”, радна свеска уз уџбенички комплет за осми разред 

основне школе 

530 

Укупнa цена обавезних јединица 1990 динара. 

 

 

 

Предмет: Ликовна култура 

 

Шифра 

комплета Издавачка кућа 

СРП8ЛИК01243 Предузеће за издаваштво, производњу и трговину Едука д.о.о. 

Београд 

Одабран комплет: СРП8ЛИК01243 

Преглед уџбеничких јединица које се налазе у комплету. 

Назив јединице Цена [дин.] 

Ликовна култура за осми разред основне школе 680 

Укупнa цена обавезних јединица 680 динара. 

 

 

 

 

 

 

 



Предмет: Музичка култура 

 

Шифра комплета Издавачка кућа 

СРП8МУЗ01335 Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос 

Одабран комплет: СРП8МУЗ01335 

Преглед уџбеничких јединица које се налазе у комплету. 

Назив јединице Цена [дин.] 

„Музичка култура 8”, уџбеник за осми разред основне школе 710 

Укупнa цена обавезних јединица 710 динара. 

 

Предмет: Историја 

 

Шифра комплета Издавачка кућа 

СРП8ИСТ01336 Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос 

Одабран комплет: СРП8ИСТ01336 

Преглед уџбеничких јединица које се налазе у комплету. 

Назив јединице 

Цена 

[дин.] 

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

тематским атласом 

890 

Укупнa цена обавезних јединица 890 динара. 

 

Предмет: Географија 

 

Шифра комплета Издавачка кућа 

СРП8ГЕО01337 Привредно друштво за издавачку делатност Нови Логос 

Одабран комплет: СРП8ГЕО01337 

Преглед уџбеничких јединица које се налазе у комплету. 

Назив јединице Цена [дин.] 

„Географија 8”, уџбеник географије за осми разред основне школе 860 

Укупнa цена обавезних јединица 860 динара. 

 

 

 



Предмет: Физика 

 

Шифра комплета Издавачка кућа 

СРП8ФИЗ00831 Сазнање 

Одабран комплет: СРП8ФИЗ00831 

Преглед уџбеничких јединица које се налазе у комплету. 

Назив јединице 

Цена 

[дин.] 

Физика 8, уџбеник за 8. разред основне школе 690 

Практикум Физика 8, збирка задатака и експерименталних вежби за 8. 

разред основне школе 

490 

Укупнa цена обавезних јединица 1180 динара. 

 

Предмет: Математика 

 

Шифра комплета Издавачка кућа 

СРП8МАТ00180 Izdavačko društvo "KRUG" 

Одабран комплет: СРП8МАТ00180 

Преглед уџбеничких јединица које се налазе у комплету. 

Назив јединице 

Цена 

[дин.] 

Математика 8 - Уџбеник за 8. разред основне школе 520 

Математика 8 - Збирка задатака са решењима за 8. разред основне 

школе 

520 

Укупнa цена обавезних јединица 1040 динара. 

 

Предмет: Биологија 

 

Шифра комплета Издавачка кућа 

СРП8БИО00873 ЈП Завод за уџбенике 

Одабран комплет: СРП8БИО00873 

Преглед уџбеничких јединица које се налазе у комплету. 

Назив јединице Цена [дин.] 



БИОЛОГИЈА - уџбеник за осми разред основне школе 827.2 

РАДНА СВЕСКА ЗА БИОЛОГИЈУ - за осми разред основне школе 675.4 

Укупнa цена обавезних јединица 827.2 динара. 

 

Предмет: Хемија 

 

Шифра комплета Издавачка кућа 

СРП8ХЕМ01136 Привредно друштво Герундијум доо, Београд (Палилула) 

Одабран комплет: СРП8ХЕМ01136 

Преглед уџбеничких јединица које се налазе у комплету. 

Назив јединице 

Цена 

[дин.] 

Хемија за 8. разред основне школе 770 

Лабораторијске вежбе са задацима из хемије за 8. разред основне 

школе 

495 

Укупнa цена обавезних јединица 1265 динара. 

 

Предмет: Техничко и информатичко образовање 

 

Шифра комплета Издавачка кућа 

СРП8ТЕХ01202 Klett Издавачка кућа доо 

Одабран комплет: СРП8ТЕХ01202 

Преглед уџбеничких јединица које се налазе у комплету. 

Назив јединице 

Цена 

[дин.] 

„Техничко и информатичко образовање 8”, уџбеник за осми разред 

основне школе 

780 

„Техничко и информатичко образовање 8”, радна свеска за осми разред 

основне школе 

450 

„Техничко и информатичко образовање 8”, материјали за конструкторско 

моделовање 

990 

Укупнa цена обавезних јединица 2180 динара. 

 

 



Предмет: Информатика и рачунарство 

 

Шифра комплета Издавачка кућа 

СРП8ИНФ00885 ЈП Завод за уџбенике 

Одабран комплет: СРП8ИНФ00885 

Преглед уџбеничких јединица које се налазе у комплету. 

 

Назив јединице 

Цена 

[дин.] 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО - уџбеник за осми разред основне 

школе 

745.8 

Укупнa цена обавезних јединица 745.8 динара 

 


