
 
 Аутономна Покрајина Војводина,  

Република Србија 

Vajdaság Autonóm Tartonány 

Szerbia Köztársaság 

 

Основна школа „ Соња Маринковић“ 

Sonja Marinković Általános Iskola 
 

Tel/fax : 023 / 530-420 

Tel: 023 / 561-879 

www.sonjamarinkovic.edu.rs 
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Слободана Бурсаћа 7 

Slobodan Bursać u.7 

Зрењанин 

Nagybecskerek 

 

Датум:  23.04.2021. Дел.број : 439/2 

На основу члана 34 Закона о уџбеницима ( „Сл. гласник РС“ број 27/2018) Наставничко веће Основне 

школе „Соња Маринковић“ Зрењанин, на образложен предлог стручних већа из области 

предмета/стручног већа за разредну наставу 

  дана  23.04. 2021. године донео је следећу 

  

О Д Л У К У 

о избору уџбеника за СЕДМИ разред 

  

Избор уџбеника се врши на период од 4 школске године. 

 
 

Страни језик 

 

„DATA STATUS” 

Prima Plus A2.1, 

немачки језик за 

шести разред 

основне школе, 

шеста година учења 

и седми разред 

основне школе, 

трећа година учења; 

уџбенички комплет 

(уџбеник и радна 

свеска са компакт 

диском) 

FrederikeJin, Lutz Rohrmann 
650-02-00441/2019-07 од 

26.12.2019 

„АКРОНОЛО” 

Discover English 4 – 

енглески језик за 

седми разред 

основне школе; 

седма година учења; 

уџбенички комплет 

(уџбеник, аудио 

компакт диск и 

раднасвеска) 

 

ауторуџбеника : Liz Kilbey 

ауторраднесвеске : Izabella 

Hearn 
.650-02-00538/2019-07 од 

17.1.2020. 

mailto:ossonjam@gmail.com


 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

Назив издавача 
Наслов уџбеника 

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра/покрајинског 

секретара 

 

ЕДУКА 

СРПСКИ ЈЕЗИК И 

КЊИЖЕВНОСТ 7 

за седми разред 

основне школе; 

уџбенички комплет: 

-Читанка 

- Српски језик и 

језичка култура, 

уџбеник са 

вежбањима за седми 

разред основне 

школе 

- Српски језик и 

књижевност, радна 

свеска за седми 

разред основне 

школе 

 

 

 

 

 

 

Гордана Влаховић, Јагош 

Влаховић 

дрЈеленаЖурић,др 

ЈеленаАнгеловски 

 

 

дрЈеленаЖурић, 

дрЈеленаАнгеловски 

 

 

 

 

 

650-02-00524/2019 -07 од 

28.1.2020. 

      

 

МАТЕМАТИКА 

Назив издавача 
Наслов уџбеника 

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра/покрајинског 

секретара 

 

„КЛЕТТ“ 

 

Математика, 

уџбеник за седми 

разред основне 

школе - НИЈЕ 

ОБАВЕЗАН 

 

Небојша Икодиновић, 

Слађана Димитријевић 

 

 

 

 

 

 

 Математика, збирка 

задатака за седми 

разред основне 

школе; уџбенички 

комплет 

Бранислав Поповић, 

Марија Станић, Сања 

Милојевић, Ненад Вуловић 

650-02-00536/2019-07 од 

20.1.2020. 

 

 

ИСТОРИЈА 



Назив издавача 
Наслов уџбеника 

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра/покрајинског 

секретара 

 

 

„ДАТА СТАТУС“ 

Историја за 7. 

разред основне 

школе 

МирославФилиповић 

 

650-02-00560/2019-07 од 

25.2.2020. 

 

 

 

 

 

ГЕОГРАФИЈА 

Назив издавача 
Наслов уџбеника 

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра/покрајинског 

секретара 

 

„ДАТА СТАТУС“ 

 

Географија 7, 

уџбеник за седми 

разред основне 

школе 

 

Јелена Миланковић 

Јованов,  Дејана Ђурђевић 

 

 

650-02-00581/2019-07 од 

25.2.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БИОЛОГИЈА 

Назив издавача 
Наслов уџбеника 

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра/покрајинског 

секретара 

 

 

„ГЕРУНДИЈУМ“ 

Биологија 7 за 

седми разред 

основне школе 

 

ВеснаМиливојевић, 

ТомкаМиљановић, 

ТихомирЛазаревић, 

ТијанаПрибићевић 

 

 

650-02-00553/2019-07 од 

13.2.2020. 

 

 

ФИЗИКА 

Назив издавача 
Наслов уџбеника 

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра/покрајинског 

секретара 

 

„КЛЕТТ“ 

 
Физика 7, уџбеник 

за седми разред 

основне школе 

 

 

 

МаринаРадојевић 

 

 

 

 

 

650-02-00462/2019-07од 

4.2.2020. 

 



  

 

 Физика 7, збирка 

задатака са 

лабораторијским 

вежбама за седми 

разред основне 

школе 

  

 

ХЕМИЈА 

Назив издавача 
Наслов уџбеника 

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра/покрајинског 

секретара 

 

 

„ГЕРУНДИЈУМ“ 

 

- Хемија за седми 

разред основне 

школе 
- Лабораторијске 

вежбе са 

задацима из 

хемије за седми 

разред основне 

школе 

 

Јасна Адамов, Наталија 

Макивић, Станислава 

Олић Нинковић 

 

 

 

 

650-02-00555/2019-07 од 

27.1.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА 

Назив издавача 
Наслов уџбеника 

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра/покрајинског 

секретара 

“Едука” 

Техника и технологија 

за седми разред 

основне школе, 

уџбенички комплет 

(уџбеник) 

Зоран Лапчевић 
650-02-00189/2020-07 од 

10.11.2020. 

 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Назив издавача 
Наслов уџбеника 

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра/покрајинског 

секретара 

 

 

„КЛЕТТ“ 

Ликовна култура за 

7. разред основне 

школе 

 

 

Сања Филиповић 

 

 

650-02-00534/2019-07 од 

20.1.2020. 

 

 



 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Назив издавача 
Наслов уџбеника 

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра/покрајинског 

секретара 

„НОВИ ЛОГОС“ 

 

 

Музичка култура за 

7. разред основне 

школе 

 

Александра Паладин, 

Драгана Михајловић-Бокан 

 

650-02-00556/2019-07 од 

27.1.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

Назив издавача 
Наслов уџбеника 

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра/покрајинског 

секретара 

 

 

„КЛЕТТ“ 

Информатика  и 

рачунарство за 

седми разред 

основне школе 

 

Светлана Мандић 

 

650-02-00574/2019-07 од 

12.2.2020 

 

 


