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Одлука  Наставничког  већа                                                                 

ОШ „Дринка Павловић“                                                              

о  избору  уџбеника                                                                    

за  3. разред,   

који  ће  се  користити                                                               

у  школској  2020/2021. години 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Списак уџбеника за које су се определили наставници по стручним 

већима за коришћење у трећем разреду                                                                                                                              

у школској 2020/2021. години,                                                                                                     

усвојен на седници Наставничког већа 
 

ТРЕЋИ РАЗРЕД 
 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра/покрајинског 

секретара 

„НОВИ ЛОГОС” 

СРПСКИ ЈЕЗИК 3 

за трећи разред основне школе; 

уџбенички комплет; 

ћирилица 

650-02-00592/2019-07 

од 11.2.2020. 

У свету речи, 

Читанка за српски 

језик за трећи разред 

основне школе 

Наташа Станкоивћ 

Шошо, 

Маја Костић 

Дар речи, 

граматика за српски  

језик за трећи разред 

основне школе 

Јелена Срдић 

Радна свеска 

уз уџбенички комплет 

српског језика и 

књижевности за 

трећи разред основне 

школе 

Наташа Станкоивћ 

Шошо, 

Јелена Срдић 

 

СТРАНИ ЈЕЗИК 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра/покрајинског 

секретара 

„АКРОНОЛО” 

Our Discovery Island 2,  

енглески језик за 

трећи разред основне 

школе; 

уџбенички комплет 

(уџбеник, аудио 

компакт диск и радна 

свеска) 

Sagrario Salaberry 
650-02-00541/2019-07 

од 10.1.2020. 

 

 

 

 



 

МАТЕМАТИКА 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра/покрајинског 

секретара 

„НОВИ ЛОГОС” 

Математика 3, 

уџбеник за трећи 

разред основне школе 

(први, други, трећи и 

четврти део) 

Сенка Тахировић 

Раковић, 

Ива Иванчевић Илић 

650-02-00619/2019-07 

од 28.1.2020. 

 

ПРИРОДА И ДРУШТВО 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра/покрајинског 

секретара 

„НОВИ ЛОГОС” 

Природа и друштво 3, 

уџбеник за трећи 

разред основне школе 

Андријана Шикл Ерски, 

Марин Мунитлак 

650-02-00582/2019-07 

од 11.2.2020. 

Природа и друштво 3, 

радна свеска за трећи 

разред основне школе; 

уџбенички комплет; 

ћирилица 

 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра/покрајинског 

секретара 

„НОВИ ЛОГОС” 

Ликовна култура 3, 

уџбеник за трећи 

разред основне школе; 

ћирилица 

Милутин Мићић, 

Гордана Мићић 

650-02-00461/2019-07 

од 17.1.2020. 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Назив издавача 
Наслов уџбеника  

писмо 
Име/имена аутора 

Број и датум решења 

министра/покрајинског 

секретара 

„НОВИ ЛОГОС” 

Музичка култура 3, 

уџбеник за трећи 

разред основне школе; 

ћирилица 

Драгана Михајловић 

Бокан, 

Марина Ињац 

650-02-00596/2019-07 

од 4.2.2020. 

 

                                                                                                      Директор школе, 

                                                                                                   Радиша Никић 


