
СЕДМИ РАЗРЕД 

 

Уџбеници за школску 2019/2020. годину 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК 
Назив издавача Наслов уџбеника 

писмо 
Име/имена аутора Број и датум решења 

министра 

„КЛЕТТ“ 

Ризница речи, 
читанка за седми 
разред основне 
школе; 
ћирилица 

 
 

Граматика 7, српски 
језик за седми 
разред основне 
школе; 
ћирилица 

 

Радна свеска уз 
уџбенички комплет, 
српског језика за 
седми разред 
основне школе; 
ћирилица 

 

МАТЕМАТИКА 
Назив издавача Наслов уџбеника 

писмо 
Име/имена аутора Број и датум решења 

министра 

„КЛЕТТ“ 

Математика 7, 
уџбеник за седми 
разред основне 
школе; 
ћирилица 

Небојша 
Икодиновић, 
Слађана 
Димитријевић 

 

Математика 7, 
збирка задатака за 
седми разред 
основне школе; 
ћирилица 

Бранислав Поповић, 
Марија Станић, 
Ненад Вуловић, Сања 
Милојевић 

БИОЛОГИЈА 
Назив издавача Наслов уџбеника 

писмо 
Име/имена аутора Број и датум решења 

министра 

„Завод за уџбенике“ 

Биологија, уџбеник 
са електронским 
интерактивним 
одатком за седми 
разред основне 
школе; 
ћирилица 

Петров, Пауновић  



МУЗИЧКА КУЛТУРА 
Назив издавача Наслов уџбеника 

писмо 
Име/имена аутора Број и датум решења 

министра 

„БИГЗ“ 

Музичка култура, 
уџбеник за седми 
разред основне 
школе; 
ћирилица 

 650-02-71/1/2012-06-
07.06.2012. 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 
Назив издавача Наслов уџбеника 

писмо 
Име/имена аутора Број и датум решења 

министра 

„КЛЕТТ“ 

Magnet 3, немачки 
језик за седми 
разред основне 
школе; уџбенички 
комплет комплет ( 
уџбеник, радна 
свеска, аудио CD) 

Ђорђо Мота, Весна 
Николовски 

 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 
Назив издавача Наслов уџбеника 

писмо 
Име/имена аутора Број и датум решења 

министра 

„Завод за уџбенике“ 

Техничко и 
информатичко 
образовање, за 
седми разред 
основне школе; 
књига и радна свеска 
ћирилица 

Тасић 
Глушац 

 

ИСТОРИЈА 
Назив издавача Наслов уџбеника 

писмо 
Име/имена аутора Број и датум решења 

министра 

„НОВИ ЛОГОС“ 

Историја 7-уџбеник  
за седми разред 
основне школе; 
ћиричица 

 
 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
Назив издавача Наслов уџбеника 

писмо 
Име/имена аутора Број и датум решења 

министра 

„THE ENGLISH BOOK“ 

Project 4, енглески 
језик за седми  
разред основне 
школе; уџбеник, 
радна свеска, четврто 

издање 

  

 
 
 
 



 
 
ГЕОГРАФИЈА 
Назив издавача Наслов уџбеника 

писмо 
Име/имена аутора Број и датум решења 

министра 

„НОВИ ЛОГОС“ 

Географија 7, 
уџбеник за седм 
разред основне 
школе; радна свеска;  
ћирилица 

  

ФИЗИКА 
Назив издавача Наслов уџбеника 

писмо 
Име/имена аутора Број и датум решења 

министра 

„НОВИ ЛОГОС“ 

Физика 7, уџбеник са 
збирком задатака и 
лабораторијским 
вежбама за седм 
разред основне 
школе; збирка 
задатака из физике 
за седми разред 
основне школе;  
ћирилица 

  

ХЕМИЈА 
Назив издавача Наслов уџбеника 

писмо 
Име/имена аутора Број и датум решења 

министра 

„НОВИ ЛОГОС“ 

Хемија 7, уџбеник за 
седм разред основне 
школе; радна свеска 
са демострационим 
огледима;  
ћирилица 

  

 

 

 


