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ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 
  

Назив предмета:  ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО  

Годишњи фонд часова:  36 ЧАСОВА  

Разред:  ПЕТИ 

Циљеви предмета на 
нивоу другог циклуса 
основног образовања:  

• Оспособљавање ученика за учење, живот и рад у друштву које 
се, развојем дигиталних технологија, брзо мења 
• Развијање информатичких знања, вештина и ставова 
неопходних за самосталну, одговорну и примерену употребу 
рачунара у решавању свакодневних задатака у процесу учења, 
рада и комуникације 
• Оспособљавање ученика да одаберу и употребе одговарајућу 
технологију сходно задатку, области у којој је примењују или 
проблему који решавају 
• Развијање креативности и оспособљавање за креативно 
изражавање применом рачунарске, информационе и 
комуникационе технологије 
• Оспособљавање ученика да препознају проблем, реше и по 
потреби рашчлане проблем на делове и решење представе у 
виду текста, алгоритамског дијаграма или програма 
• Оспособљавање ученика да планирају стратегију решавања 
проблема (претпоставе решења, планирају редослед активности, 
изаберу извор информација, средстава/опрему коју ће користити, 
са ким ће сарађивати, кога ће се консултовати)  
• Оспособљавање ученика за одговорну примену препорука 
заштите здравља, безбедности, личне и приватности других у 
свакодневном раду у дигиталном окружењу  

   

ТЕМА  ЦИЉ  

ИСХОДИ 
По завршетку 

теме ученици ће 
бити у стању да:  

ОБАВЕЗНИ  
И 

ПРЕПОРУЧЕНИ  
САДРЖАЈИ ПО 

ТЕМАМА  

НАЧИН 
ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА  

РАЧУНАРСТВ
О 

- Развијање 
алгоритамског 
начина 
размишљања  
- Развијање 
логичког 
мишљења и 
креативности 
- 
Оспособљавањ
е за креирање 
једноставних 
програма  

- креира, 
коришћењем 
визуелног 
програмског 
језика (програм 
се формира 
слагањем 
графички 
репрезентованих 
елемената), 
рачунарски 
програм ниске 
алгоритамске 
сложености који 
комуницира са 
корисником на 

- упознавање са 
алатом за 
визуелно 
програмирање 
који ће се 
користити 
- израда и 
извршавање 
једноставних 
примера 
- разумевање 
минималног 
скупа 
функционалност
и које су 
потребне за 

На почетку теме 
ученике упознати 
са циљевима и 
исходима наставе 
односно учења, 
планом рада и 
начинима 
оцењивања.  

Облици наставе 

Предмет се 
реализује кроз 
следеће облике 
наставе: 
• теоријске основе 
у кратким цртама, 



нивоу кретања 
преддефинисани
х графичких 
ликова и у оквиру 
кога се користе 
основни 
конструктивни 
елементи 
процедуралног 
програмирања, 
као што су 
променљиве са 
нумеричким 
вредностима, 
линијска 
структура, 
гранања и 
понављање  
- креира 
рачунарски 
програм тако што 
ће на основу 
задатог сценарија 
дефинисати 
понашања ликова 
- у програму 
примени 
математичку 
формулу са 
основним 
аритметичким 
операцијама и да 
из постављеног 
задатка закључи 
какву формулу 
треба да примени 
- исправља 
грешке у 
сопственом 
програму  

најједноставније 
примере 
- решавање 
задатака који 
одговарају 
минималном 
скупу 
функционалност
и 
- увођење једне 
по једне 
сложеније 
функционалност
и тако што се 
прво обради у 
примеру, затим 
објасни и на 
крају дају задаци 
који се решавају 
самостално или 
уз асистенцију 
наставника 
- израда једног 
или неколико 
завршних 
задатака који 
претпостављају 
целокупно 
савладано 
градиво из теме 
Рачунарство  

кроз упутства за 
реализацију 
задатака, 
објашњења 
основних појмова, 
концепата, 
стратегија у циљу 
развијања 
поступности, 
препознавања и 
установљавања 
личних стратегија 
учења код ученика 
• практичан рад у 
групама или 
индивидуално, 
индивидуализациј
а је неопходна код 
конкретног задатка 
за проверу 
остварености 

исхода  

Подела на групе 
Настава се 
реализује у 
групама (оквирно 
15 ученика у 
групи). Годишњи 

фонд часова је 36.  

Место 
реализације 
наставе 

Часови се 
реализују у 
кабинету за 
информатику - 
дигиталној 
учионици  

Препоруке за 
реализацију 
наставе 

Узети у обзир 
предзнање са 
којим ученици 
долазе у пети 
разред и при томе 
бирати: 



- за примере из 
свакодневног 
живота изабрати 
проблеме који 
симулирају 
ситуације и 
проблеме из 
предмета које 
изучавају у школи 
или реалних 
ситуација из 
живота 
- едукативне игре 
за развијање 
алгоритамског 
начина мишљења.  

ИКТ - Развијање 
креативности и 
оспособљавање 
за различите 
примене 
рачунарске, 
информационе 
и 
комуникационе 
технологије 
- 
Оспособљавањ
е ученика да 
одаберу и 
примене 
најприкладнију 
технологију 
зависно од 
задатка, 
области или 
проблема који 
решавају  

- сачувају и 
организују 
податке 
- врше конверзију 
између 
различитих 
типова података 
- креирају 
текстуални 
документ и 
примене основне 
акције едитовања 
и форматирања 
(самостално и 
сараднички) 
- креирају 
дигиталну слику и 
примене основне 
акције едитовања 
и форматирања 
(самостално и 
сараднички) 
- сниме видео 
материјал 
- сниме аудио 
материјал 
- креирају 
мултимедијалну 
презентацију и 
примене основне 
акције едитовања 
и форматирања 
(самостално и 
сараднички) 

- програм за 
конверзију 
између 
различитих 
типова података 
- текст процесор 
(на рачунару и у 
облаку) 
- програм за 
графику (на 
рачунару и у 
облаку) 
- програм за ММ 
презентације (на 
рачунару и у 
облаку) 
- мобилни 
телефон за 
снимање аудио и 
видео 
материјала 
Едитовање и 
форматирање: 
- текста (унос 
текста, измене, 
поравнавање, 
фонт, боја, 
величина, 
убацивање 
слике, дигитални 
правопис) 
- слике 
(креирање и/или 
увоз слика, 

- Решења логичких 
задатака 
анализирати, 
тестирати и 
нагласити значај 
исправљања 
грешака приликом 
израде задатка.  

Оцењивање 

Вредновање 
остварености 
исхода вршити 
кроз: 
• праћење 
остварености 
исхода у стицању 
знања (40%-50%) 
• праћење развоја 
вештина при 
изради практичног 
рада ученика и 
активност на часу 
(30-40%) 
• пројектни задатак 
(20%-30%)  

Оквирни број 
часова по темама 
изражен у % 
• Рачунарство 50% 
• ИКТ + Дигитална 
писменост 50%  



- комбинују рад у 
више апликација 
за реализацију 
сложенијих идеја  

једноставна 
монтажа) 
- мм 
презентације 
(одабир 
позадина, 
убацивање 
слике, аудио и 
видео записа, 
слајд-шоу) 
- чување записа 
у различитим 
форматима  

ДИГИТАЛНА 
ПИСМЕНОСТ 

- Развијање 
ставова 
одговорне 
комуникације и 
сарадње у 
дигиталном 
окружењу 
- Развијање 
критичког 
мишљења 
- Развијање 
свести о 
опасностима и 
ризицима при 
коришћењу 
интернета 
- 
Оспособљавањ
е за одговорну 
примену 
препорука 
заштите 
здравља, 
безбедности, 
личне и 
приватности 
других у 
свакодневном 
раду у 
дигиталном 
окружењу  

- препознају 
уобичајене 
начине 
коришћења 
технологије и ван 
школе 
- користе 
технологију 
одговорно и на 
сигуран начин 
- воде бригу о 
приватности 
личних 
информација 
- објасне појам 
ауторских права и 
разликују основне 
лиценце за 
дељење садржаја 
- самостално 
претражују и 
проналазе 
информације у 
дигиталном 
окружењу 
- информацијама 
на интернету 
приђу критички 
- разликују 
пожељно од 
непожељног 
понашања на 
интернету 
- реагују 
исправно када 
дођу у контакт са 
непримереним 

- поступци и 
правила за 
безбедно 
понашање и 
представљање 
на мрежи 
- ауторска права 
и симболи који 
представљају 
лиценцу 
- нетикета  



садржајем или са 
непознатим 
особама путем 
интернета 
- потраже помоћ 
и подршку од 
правих особа и на 
правом месту 
када дођу у 
контакт са 
непримереним 
садржајем или са 
непознатим 
особама путем 
интернета 
- препознају 
ризик зависности 
од технологије 
- рационално 
управљају 
временом које 
проводе на 
интернету  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 
  

Назив предмета:  ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО  

Годишњи фонд часова:  36 часова  

Разред:  шести  

Циљеви предмета на 
нивоу другог циклуса 
основног образовања:  

• Оспособљавање ученика за учење, живот и рад у друштву које 
се, развојем дигиталних технологија, брзо мења 
• Развијање информатичких знања, вештина и ставова 
неопходних за самосталну, одговорну и примерену употребу 
рачунара у решавању свакодневних задатака у процесу учења, 
рада и комуникације 
• Оспособљавање ученика да одаберу и употребе одговарајућу 
технологију сходно задатку, области у којој је примењују или 
проблему који решавају 
• Развијање креативности и оспособљавање за креативно 
изражавање применом рачунарске, информационе и 
комуникационе технологије 
• Оспособљавање ученика да препознају проблем, реше и по 
потреби рашчлане проблем на делове и решење представе у 
виду текста, алгоритамског дијаграма или програма 
• Оспособљавање ученика да планирају стратегију решавања 
проблема (претпоставе решења, планирају редослед активности, 
изаберу извор информација, средстава/опрему коју ће користити, 
са ким ће сарађивати, кога ће се консултовати)  
• Оспособљавање ученика за одговорну примену препорука 
заштите здравља, безбедности, личне и приватности других у 
свакодневном раду у дигиталном окружењу  

   

ТЕМА  ЦИЉ  ИСХОДИ 
По завршетку теме 

ученици ће бити у стању 
да:  

ОБАВЕЗНИ И 
ПРЕПОРУЧЕ

НИ 
САДРЖАЈИ 
ПО ТЕМАМА  

НАЧИН 
ОСТВАРИВАЊ
А ПРОГРАМА  

РАЧУНАРСТ
ВО  

- Развијање 
алгоритамског 
начина 
размишљања и 
његове примене 
у решавању 
проблема из 
свакодневног 
живота  
- Развијање 
логичког 
мишљења и 
креативности 
- Развијање 
техника 
програмирања 

- коришћењем 
текстуалног програмском 
језика опште намене, 
формира рачунарски 
програм који за задате 
нумеричке вредности 
исписује и/или исцртава 
одговарајући резултат  
- у оквиру програма 
користи променљиве, 
петље и потпрограме 
(процедуре/функције/мет
оде), као и нумеричке, 
текстуалне и 
једнодимензионе 
низовске вредности 

- упознавање 
са изабраним 
програмским 
језиком и 
развојним 
окружењем на 
тривијалном 
примеру 
програма 
(треба 
изабрати 
програмски 
језик који је 
заступљен у 
пракси, има 
доступно 

На почетку теме 
ученике 
упознати са 
циљевима и 
исходима 
наставе 
односно учења, 
планом рада и 
начинима 
оцењивања.  

Облици 
наставе 
Предмет се 
реализује кроз 
следеће облике 



кроз 
анализирање 
примера и 
самостално 
решавање 
базичних 
алгоритамских 
проблема  

(једнодименизионе) 
- отклања синтаксне 
грешке и грешке у раду 
програма коришћењем 
исписа међурезултата 
- објасни појам 
алгоритма као 
апстрахованог поступка 
који је имплементиран 
програмом 
- реши базичне 
алгоритамске проблеме 
над секвенцама 
вредности попут 
рачунања статистика 
(бројање, минимум, 
максиму, збир), 
секвенцијалног 
проналажења и 
инверзија редоследа, као 
и да у задатку који је 
формулисан као опис 
реалног или замишљеног 
догађаја препозна 
могућност примене 
таквог алгоритма и на 
основу тога формира 
програм који представља 
решење задатка  

модерно 
развојно 
окружење и 
штити 
програмера од 
компромитова
ња меморије и 
сличних 
грешака које 
почетник 
тешко 
решава) 
- упознавање 
(кроз примере, 
објашњења и 
задатке за 
самостални 
рад) са 
елементима 
програмских 
језика и 
одговарајућим 
алгоритмима, 
при чему ће 
се брзо увести 
сви концепти 
програмског 
језика који су 
планирани, 
тако што се 
неће 
задржавати на 
продубљивањ
у сложености 
проблема који 
се решава 
само са 
одређеним 
подскупом 
концепата 
(петље ће се 
радити и ако 
нису обрађени 
комплексни 
логички 
услови и 
гранања, а на 
низове ће се 
прећи пре 
него што се 

наставе: 
● теоријске 
основе у 
кратким цртама, 
кроз упутства за 
реализацију 
задатака, 
објашњења 
основних 
појмова, 
концепата, 
стратегија у 
циљу развијања 
поступности, 
препознавања и 
установљавања 
личних 
стратегија 
учења код 
ученика 
● практичан рад 
у групама или 
индивидуално, 
индивидуализац
ија је неопходна 
код конкретног 
задатка за 
проверу 
остварености 

исхода  

Подела 
одељења на 
групе 
Настава се 
реализује у 
групама 
(оквирно 15 
ученика у 
групи). 
Годишњи фонд 

часова је 36.  

Место 
реализације 
наставе 

Часови се 
реализују у 
кабинету за 
информатику - 



исцрпи тема 
секвенцијалне 
обраде без 
низова)  

дигиталној 

учионици  

Препоруке за 
реализацију 
наставе 
- На почетку 
теме ученике 
упознати са 
циљевима и 
исходима 
наставе 
односно учења, 
планом рада и 
начинима 
оцењивања. 
- Сложеност 
задатака треба 
да прати 
развојне 
карактеристике 
узраста и 
предзнања са 
којим долазе у 
шести разред.  

ИКТ  - 
Оспособљавањ
е за различите 
примене 
рачунарске, 
информационе 
и 
комуникационе 
технологије 
- Развијање 
креативности и 
функционализац
ија знања 
- 
Оспособљавањ
е ученика да 
бира и примени 
најприкладнију 
технологију 
зависно од 
задатка, 
области у којој 
примењује или 
проблему који 
решава  

- едитују текст (креирање 
табела, фуснота, 
садржаја... на уређају и у 
облаку) 
- едитују аудио садржај 
- едитују видео садржај 
- креирају интерактивне 
презентације (хиперлинк) 
- креирају једноставне 
анимације 
- креирају, чувају, 
објављују и 
представљају дигиталне 
садржаје користећи 
расположиве 
онлајн/офлајн алате 
- користе могућности које 
рачунарске мреже 
пружају у сфери 
комуникације и сарадње  

- текст 
процесор (на 
рачунару и у 
облаку) 
- програми за 
графику (на 
рачунару и у 
облаку) 
- програми за 
ММ 
презентације 
(на рачунару и 
у облаку) 
- блог/сајт 
- wеб алати 
- епошта, чет, 
форум  

- за примере из 
свакодневног 
живота 
изабрати 
проблеме који 
симулирају 
ситуације и 
проблеме из 
предмета које 
изучавају у 
школи или 
реалних 
ситуација из 
живота 
- Инсистирати 
на прецизности 
у анализи, 
провери 
исправности и 
нагласити 
значај 
исправљања 
грешака 
приликом 



ДИГИТАЛНА 
ПИСМЕНОСТ  

- Формирање 
ставова 
одговорне 
комуникације и 
сарадње у 
дигиталном 
окружењу 
- Развијање 
свести о 
опасностима и 
ризицима при 
коришћењу 
интернета 
- 
Оспособљавањ
е за одговорну 
примену 
препорука 
заштите 
здравља, 
безбедности, 
личне и 
приватности 
других у 
свакодневном 
раду у 
дигиталном 
окружењу  

- објасне појам, начин 
рада и предности 
рачунарских мрежа; 
- објасне како раде 
најважнији мрежни 
сервиси (попут Wорлд 
Wиде Wеб-а) 
- објасне како 
функционише 
претраживање, како се 
бирају и рангирају 
резултати претраге 
- ефикасно користи 
технологију претраге; 
- процени квалитет 
дигиталних садржаја 
- користи технологију 
безбедно, етички и 
одговорно; 
- разликују основне 
лиценце за дељење 
садржаја и поштују 
ауторска права 
- препознају 
прихватљиво 
/неприхватљиво 
понашање на мрежи; 
- спроведу одговарајуће 
процедуре како би 
пријавили непримерене 
дигиталне садржаје или 
нежељене контакте и 
потражили помоћ 
- препознају ризик 
зависности од 
технологије 
- рационално управљају 
временом које проводе 
на интернету  

- поступци и 
правила за 
безбедно 
понашање и 
представљањ
е на мрежи  
- ауторска 
права и 
симболи који 
представљају 
лиценцу  
- заштита  

израде задатка.  

Оцењивање 

Вредновање 
остварености 
исхода вршити 
кроз: 
● праћење 
остварености 
исхода у 
стицању знања 
(40%-50%) 
● праћење 
развоја вештина 
при изради 
практичног рада 
ученика и 
активност на 
часу (30-40%) 
● пројектни 
задатак (20-

30%)  

Оквирни број 
часова по 
темама 
изражен у % 
● Рачунарство 
50% 
● ИКТ + 
Дигитална 
писменост 50%  

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 



  
Назив предмета:  ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО  

Годишњи фонд часова:  36 часова  

Разред:  седми  

Циљеви предмета на 
нивоу другог циклуса 
основног образовања:  

• Оспособљавање ученика за учење, живот и рад у друштву које 
се, развојем дигиталних технологија, брзо мења 
• Развијање информатичких знања, вештина и ставова 
неопходних за самосталну, одговорну и примерену употребу 
рачунара у решавању свакодневних задатака у процесу учења, 
рада и комуникације 
• Оспособљавање ученика да одаберу и употребе одговарајућу 
технологију сходно задатку, области у којој је примењују или 
проблему који решавају 
• Развијање креативности и оспособљавање за креативно 
изражавање применом рачунарске, информационе и 
комуникационе технологије 
• Оспособљавање ученика да препознају проблем, реше и по 
потреби рашчлане проблем на делове и решење представе у 
виду текста, алгоритамског дијаграма или програма 
• Оспособљавање ученика да планирају стратегију решавања 
проблема (претпоставе решења, планирају редослед активности, 
изаберу извор информација, средстава/опрему коју ће користити, 
са ким ће сарађивати, кога ће се консултовати)  
• Оспособљавање ученика за одговорну примену препорука 
заштите здравља, безбедности, личне и приватности других у 
свакодневном раду у дигиталном окружењу  

   

ТЕМА  ЦИЉ  

ИСХОДИ 

По завршетку 
теме ученик ће 

бити у стању да:  

ОБАВЕЗНИ И 
ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ ПО 

ТЕМАМА  

НАЧИН 
ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА  

РАЧУНАРСТВО 

  

Оспособљавање 
ученика да 
вештине 
програмирања 
примени у пракси 
и користи 
стечена знања и 
вештине у 
проблемским 
ситуацијама.  

  

- коришћењем 
текстуалног 
програмском 
језика опште 
намене, 
формира 
рачунарске 
програме који 
решавају 
одређене класе 
проблема уз 
помоћ 
одговарајућих 
програмских 
библиотека и 
прилагођених 
могућности 
развојног 

- упознавање са 
изабраним 
алатом (уколико 
се могу 
обезбедити 
одговарајућа 
средства за 
извођење 
наставе, алат 
може обухватити 
и хардверске 
односно 
механичке 
компоненте, као 
што су роботи) 
- избор 
проблема који ће 
се решавати 

На почетку теме 
ученике упознати 
са циљевима и 
исходима наставе 
односно учења, 
планом рада и 
начинима 
оцењивања.  

Облици наставе 

Предмет се 
реализује кроз 
следеће облике 
наставе: 
• теоријске основе у 
кратким цртама, 
кроз упутства за 



окружења, при 
чему сам 
програм не 
мора бити 
алгоритамски 
сложен 
- користи барем 
један алат који 
обухвата 
програмски 
језик, 
програмску 
библиотеку и 
развојно 
окружење и да 
решава 
једноставне 
проблеме 
типичне за 
област примена 
на коју је 
оријентисан тај 
алат 
- за описан 
задатак из 
одговарајућег 
домена 
примене опише 
планирано 
решење и да 
тако описано 
решење 
имплементира 
- користи 
документацију и 
доступне 
информације са 
интернета како 
би на 
одговарајући 
начин 
употребио алат 
за решавање 
задатог 
проблема 
- проналази и 
користи 
слободно 
доступне 
садржаје са 

треба да је што 
више 
оријентисан на 
домен примене 
на који је 
оријентисан 
изабран алат, са 
што 
једноставнијим 
програмирањем, 
али да је ипак 
суштина решења 
у програмском 

коду  

  

реализацију 
задатака, 
објашњења 
основних појмова, 
концепата, 
стратегија у циљу 
развијања 
поступности, 
препознавања и 
установљавања 
личних стратегија 
учења код ученика 
• практичан рад у 
групама или 
индивидуално, 
индивидуализација 
је неопходна код 
конкретног задатка 
за проверу 
остварености 
исхода  

Подела одељења 
на групе 
Настава се 
реализује у групама 
(оквирно 15 
ученика у групи). 
Годишњи фонд 

часова је 36.  

Место 
реализације 
наставе 

Часови се 
реализују у 
кабинету за 
информатику- 
дигиталној 
учионици  

Препоруке за 
реализацију 
наставе 

- Сложеност 
задатака треба да 
прати развојне 
карактеристике 
узраста и 



интернета које 
укључује у своје 
решење  

  

предзнања са којим 
долазе у седми 
разред. 
- Инсистирати на 
прецизности у 
анализи, провери 
исправности и 
нагласити значај 
исправљања 
грешака приликом 
израде задатка.  

- Ученици спроводе 
једноставно 
акционо 
истраживање и 
приказују 

резултате.  

Оцењивање 

Вредновање 
остварености 
исхода вршити 
кроз: 
• праћење 
остварености 
исхода у стицању 
знања (40%- 50%) 
• праћење развоја 
вештина при 
изради практичног 
рада ученика и 
активност на часу 
(30-40%) 
• пројектни задатак 
(20-30%)  

Оквирни број 
часова по темама 
• Рачунарство (50% 
часова)  
• ИКТ + Дигитална 
писменост (50% 
часова)  

ИКТ - 
Оспособљавање 
за рад у пару или 
тиму, како да са 
другима 
истражује, 
открива и 
повезује нова 
знања; користи 
могућности 
ваншколског 
учења; негује и 
развија лична 
интересовања, и 
преговара у тиму 
о њеној 
реализацији; 
учествује у 
активностима са 
другима у оквиру 
своје тимске 
улоге. 
- 
Оспособљавање 
за тумачење и 
разликовање 
података и 
информација 
кроз табеларно, 
графичко, 
текстуално 
приказивање, 
проналажење 
примене, 
повезивање са 
претходним 
знањем из других 
предмета 
- Развијање 
интересовања за 
стицање 
потребних знања 
и развој вештина 
које би употребио 
за даље 

- прикупља, 
уноси и 
приказује 
податке којима 
се анализира 
неки проблем 
помоћу 
одговарајућег 
програма 
- открива однос 
између 
података 
користећи се 
визуелизацијом 
- сараднички 
реализује 
наставне 
пројекте који 
укључују избор, 
коришћење и 
комбиновање 
више 
апликација да 
би досегао 
изазовне 
циљеве 
укључујући 
прикупљање и 
анализу 
података и 
задовољавање 
потреба 
познатих 
корисника  

- програм за 
табеларне 
прорачуне (на 
рачунару и у 
облаку) 
- визуелизација 
података 
- онлајн анкете  



образовање  

ДИГИТАЛНА 
ПИСМЕНОСТ 

- Развијање 
ставова 
одговорне 
комуникације и 
сарадње у 
дигиталном 
окружењу 
- 
Оспособљавање 
за одговорну 
примену 
препорука 
заштите 
здравља, 
безбедности, 
личне и 
приватности 
других у 
свакодневном 
раду у 
дигиталном 
окружењу  

- користи 
различите врсте 
технологије на 
сигуран, етички, 
одговоран и 
безбедан начин, 
водећи рачуна о 
онлајн 
идентитету и 
приватности; 
- препозна 
непримерени 
садржај и/или 
нежељене 
контакте и да се 
од њих заштити  

- поступци и 
правила за 
безбедно 
понашање и 
представљање 
на мрежи 
- ауторска права 
и симболи који 
представљају 
лиценцу 
- заштита 
здравља  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО  



  
Назив предмета:  ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО  

Годишњи фонд часова:  36 часова 

Разред:  осми 

Циљеви предмета на 
нивоу другог циклуса 
основног образовања:  

• Оспособљавање ученика за учење, живот и рад у друштву које 
се, развојем дигиталних технологија, брзо мења 
• Развијање информатичких знања, вештина и ставова 
неопходних за самосталну, одговорну и примерену употребу 
рачунара у решавању свакодневних задатака у процесу учења, 
рада и комуникације 
• Оспособљавање ученика да одаберу и употребе одговарајућу 
технологију сходно задатку, области у којој је примењују или 
проблему који решавају 
• Развијање креативности и оспособљавање за креативно 
изражавање применом рачунарске, информационе и 
комуникационе технологије 
• Оспособљавање ученика да препознају проблем, реше и по 
потреби рашчлане проблем на делове и решење представе у 
виду текста, алгоритамског дијаграма или програма 
• Оспособљавање ученика да планирају стратегију решавања 
проблема (претпоставе решења, планирају редослед активности, 
изаберу извор информација, средстава/опрему коју ће користити, 
са ким ће сарађивати, кога ће се консултовати)  
• Оспособљавање ученика за одговорну примену препорука 
заштите здравља, безбедности, личне и приватности других у 
свакодневном раду у дигиталном окружењу  

   

ТЕМА  ЦИЉ  

ИСХОДИ 

По завршетку 
теме ученик ће 

бити у стању да:  

ОБАВЕЗНИ  
И 

ПРЕПОРУЧЕНИ  
САДРЖАЈИ ПО 

ТЕМАМА  

НАЧИН 
ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА  

РАЧУНАРСТВО Оспособљавање 
да самостално 
развије идеју за 
решење 
проблема, да је 
представи 
(текстуално, 
дијаграмом или 
програмом) и 
образложи 
- Развијање 
техника учења 
кроз решавање 
проблема и 
савладавање 
техника 
програмирања 

- коришћењем 
одговарајућег 
програмског 
језика и 
пратећег алата, 
решавају типове 
проблема 
познате из 
градива других 
предмета у 
којима се у 
поступку 
решавања прво 
изражава 
формула у 
општим 
бројевима а 

- упознавање са 
изабраним 
алатом (у оквиру 
целе теме је 
потребно 
определити се за 
један алат и 
одговарајући 
програмски језик 
који се у пракси 
примењују у 
научним односно 
статистичким 
израчунавањима) 
- подсећање и 
упознавање са 
теоријском 

На почетку теме 
ученике упознати 
са циљевима и 
исходима наставе 
односно учења, 
планом рада и 
начинима 

оцењивања.  

Облици наставе 
Предмет се 
реализује кроз 
следеће облике 
наставе: 
• теоријске основе 
у кратким цртама, 
кроз упутства за 



- 
Оспособљавање 
да самостално 
или консултујући 
друге особе 
(вршњаке, 
наставнике, 
родитеље) 
преиспитује 
начин решавања 
проблема како 
би постигао 
тачност и 
прецизност 
решења.  

затим замењују 
конкретне 
вредности, при 
чему се задатак 
формулише 
тако да га 
програмом 
треба решити у 
општем случају, 
у случају који 
претпоставља 
већи број 
улазних 
промењивих 
односно 
разликовање 
више могућих 
сценарија и 
слично;  
- коришћењем 
одговарајућих 
алата и уз 
изражавање 
поступка обраде 
у програмског 
коду, планирају 
и 
имплементирају 
обраду задатог 
скупа података, 
као и табеларну 
и графичку 
презентацију 
обрађених 
података  

основом која се 
користи из других 
предмета  
- обрада примера 
и задатака, од 
којих се неки могу 
везивати за оба 
исхода, као што 
је обрада 
резултата 
експеримената  

реализацију 
задатака, 
објашњења 
основних појмова, 
концепата, 
стратегија у циљу 
развијања 
поступности, 
препознавања и 
установљавања 
личних стратегија 
учења код ученика 
• практичан рад у 
групама или 
индивидуално, 
индивидуализација 
је неопходна код 
конкретног задатка 
за проверу 
остварености 
исхода  

Подела одељења 
на групе 
Настава се 
реализује у 
групама (оквирно 
15 ученика у 
групи). Годишњи 

фонд часова је 36.  

Место 
реализације 
наставе 

Часови се 
реализују у 
кабинету за 
информатику- 
дигиталној 
учионици  

ИКТ - 
Оспособљавање 
ученика да бира 
и примени 
најприкладнију 
технологију 
зависно од 
задатка, области 
у којој примењује 
или проблему 

- реализује 
креативне 
пројекте који 
укључују избор, 
коришћење и 
комбиновање 
више 
апликација 
(пожељно на 
низу уређаја) да 

- учествује, у 
тиму, у 
идентификовању 
неког проблема 
из свакодневног 
живота, стварању 
програма за 
његово 
решавање, 
документовању 

Препоруке за 
реализацију 
наставе 

Пројектни задатак 
из области 
програмирања или 
примене ИКТ-а: 
- Сложеност 
задатака треба да 
прати развојне 



који решава 
- Развијање 
критичког 
мишљења, 
креативности и 
оспособљавање 
за различите 
примене 
рачунарске, 
информационе и 
комуникационе 
технологије 
- 
Оспособљавање 
ученика да 
користи 
различите 
изворе 
информација и 
има критички 
однос према 
њима, да барата 
информацијама, 
да одваја битно 
од небитног, да 
процењује 
исправност 
извора и 
употреби их на 
ефикасан начин 
- 
Оспособљавање 
за рад у пару 
или тиму, како 
да са другима 
истражује, 
открива и 
повезује нова 
знања; користи 
могућности 
ваншколског 
учења; негује и 
развија лична 
интересовања, и 
преговара у тиму 
о њеној 
реализацији; 
учествује у 
активностима са 
другима у оквиру 

би досегли 
изазовне 
циљеве 
укључујући 
прикупљање и 
анализу 
података и 
задовољавање 
потреба 
познатих 
корисника 
- креира, поново 
користи, 
ревидира и 
проналази нову 
намену 
дигиталним 
продуктима 
намењеним 
познатој 
публици 
- дизајнира, 
развија, 
објављује и 
представља 
радове помоћу 
нформационо-
комуникационе 
технологије 
примењујући 
сарадничке 
активности  

рада и његовом 
представљању  

карактеристике 
узраста и 
предзнања са 
којим долазе у 
осми разред.  
- За примере 
проблеме бирати 
проблеме у којима 
се симулирају 
ситуације из 
предмета које 
изучавају у школи 
или реалних 
ситуација из 
живота. 
- Инсистирати на 
прецизности у 
анализи, провери 
исправности и 
нагласити значај 
исправљања 
грешака приликом 
израде задатка.  

Оцењивање 
Вредновање 
остварености 
исхода вршити 
кроз: 

- праћење и оцена 
остварености 
исхода у стицању 
знања (40%-50%) 
- праћење и оцена 
развоја вештина 
при изради 
практичног рада 
ученика и 
активност на часу 
(30-40%) 
- пројектни задатак 

(20-30%)  

Оцењивање 

Вредновање 
остварености 
исхода вршити 
кроз: 
• праћење 



своје тимске 
улоге. 
- 
Оспособљавање 
за тумачење и 
разликовање 
података и 
информација 
кроз табеларно, 
графичко, 
текстуално 
приказивање, 
проналажење 
примене, 
повезивање са 
претходним 
знањем из 
других предмета 
- Развијање 
интересовања за 
стицање 
потребних знања 
и развој вештина 
које би 
употребио за 
даље 
образовање и 
професионалну 
оријентацију  

остварености 
исхода у стицању 
знања (40%-50%) 
• праћење развоја 
вештина при 
изради практичног 
рада ученика и 
активност на часу 
(30-40%) 
• пројектни задатак 
(20-30%)  

Оквирни број 
часова по темама 
• Информатика 
(75% часова) 
• ИКТ и Дигитална 
писменост (25% 
часова)  

ДИГИТАЛНА 
ПИСМЕНОСТ 

- Развијање 
ставова 
одговорне 
комуникације и 
сарадње у 
дигиталном 
окружењу 
- 
Оспособљавање 
за одговорну 
примену 
препорука 
заштите 
здравља, 
безбедности, 
личне и 
приватности 
других у 
свакодневном 
раду у 
дигиталном 

- користи 
различите врсте 
технологије на 
сигуран, етички, 
одговоран и 
безбедан начин, 
водећи рачуна о 
онлајн 
идентитету и 
приватности; 
- препознаје 
непримерени 
садржај и/или 
нежељене 
контакте и 
штити се од њих  
- активно 
учествује у 
спречавању 
електронског 
насиља и 

- поступци и 
добра правила за 
представљање 
на мрежи 
- ауторска права 
и симболи који 
представљају 
лиценцу 
- заштита 
здравља  



окружењу  непримерене 
употребе ИКТ-а  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОД ИГРАЧКЕ ДО РАЧУНАРА 

  
Назив предмета:  ОД ИГРАЧКЕ ДО РАЧУНАРА  



Годишњи фонд 
часова:  

36  

Разред:  четврти  

Циљеви 
предмета:  

- Оспособљавање ученика за алгоритамски начин размишљања кроз 
употребу софтвера за израду програма 
- Оспособљавање ученика за рад у софтверу за обраду текста и рад са 
документима 
- Оспособљавање ученика за сараднички рад и комуникацију у онлајн 
окружењу 
- Комбиновање стечених знања кроз креативно изражавање током 
рада на плакату и одељењском пројекту 
- Оспособљавање ученика за критичко анализирање садржаја на 
интернету и поштовање ауторских права 
- Упознавање ученика са појмом електронског насиља, мерама 
заштите и процедуром пријаве насиља  

   

ТЕМА  ЦИЉ  

ИСХОДИ 
По завршетку 

теме ученик ће 
бити у стању да:  

ОБАВЕЗНИ И 
ПРЕПОРУЧЕНИ 
САДРЖАЈИ ПО 

ТЕМАМА  

НАЧИН  
ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА  

Алгоритамски 
начин 
мишљења 

Упознавање и 
оспособљавање 
ученика за 
коришћење 
апликације за 
израду програма 
у визуелном 
окружењу. 
Оспособљавање 
за креирање 
програма у 
апликацији са 
визуелним 
компонентама 
коришћењем низа 
команди, петљи и 
услова. 
Развијање 
алгоритамског и 
логичког начина 
мишљења. 
Развијање 
самопоуздања и 
сигурности 
приликом 
решавања 
једноставних 
програма.  

• користи радно 
окружење 
апликације за 
израду програма 
са визуелним 
окружењем које 
је прилагођено 
узрасту ученика 
• самостално 
израђује 
једноставне 
програме у 
апликацији 
• израђује 
програме у 
којима се 
користе улазне 
вредности, низ 
команди, петље 
и услови.  
• анализира 
улазне и 
излазне 
вредности 
програма и на 
основу њих 
исправља 
грешке у 
програму  

• Основни 
елементи 
апликације 
Сцратцх 
• Увоз позадине, 
спрајта, костима 
за спрајт и звука 
• Основне 
команде 
програмирања, 
петље и услови  
• Програмирање 
спрајтова и 
позадине кроз 
задатке  

На почетку теме 
ученике упознати са 
циљевима и 
исходима наставе 
односно учења, 
планом рада и 
начинима 

оцењивања.  

Облици наставе 
Предмет се 
реализује кроз 
следеће облике 
наставе: 
• теоријска настава 

и практичан рад  

Подела одељења 
на групе 

• Одељење се може 
поделити у групе не 

мање од 15 ученика  

Место реализације 
наставе 
• Настава се 
реализује у 
учионици и 



дигиталној учионици  

Препоруке за 
реализацију 
наставе  

Приликом 
реализације часова 
наставе, теме се 
могу прожимати, 
комбиновати, 
надовезивати. 
Наставник треба да 
процени када ће 
које садржаје 
реализовати и тиме 
допринети 
потпунијем 
остваривању 
планираних исхода. 
• Алгоритамски 
начин мишљења: 
Тему започети 
објашњењем 
делова прозора 
апликације Сцратцх. 
Објаснити 
различите 
могућности 
задавања позадине 
и спрајтова који су 
основни делови 
сваког програма у 
Сцратцх-у. Показати 
начине задавања 
различитих костима 
и звука једном 
спрајту који се 
касније могу 
користити у 
програму. 
Показати ученицима 
блокове у којима су 
груписане 
скрипте/команде по 
особинама помоћу 
којих се 
програмирају 
спрајтови и 
позадине. Објаснити 
скрипте које ће се 



најчешће користити 
за израду програма, 
као и скрипте 
понављања и 
петљи. Израдити 
разне једноставне и 
сложеније програме 
користећи 
разноврсне скрипте. 
Подстицати ученике 
да анализирају 
програм на основу 
улазних и излазних 
вредности и да на 
основу њих 
исправљају грешке 
у програму. 
• ИКТ: Тему 
започети 
повезивањем са већ 
стеченим знањем о 
коришћењу 
тастатуре и 
дигиталног 
правописа. У 
софтверу за обраду 
текста ученике 
упознати са 
поравнањем, 
центрирањем, 
величини, врстом и 
обликом фонта, 
уношењем слике. 
Након теоријско-
практичног 
објашњења следи 
практични рад 
ученика. Како би 
реализација овог 
садржаја била 
функционална, 
повезати га са 
садржајем осталих 
наставних предмета 
(на пример, ученици 
могу писати тему из 
српског језика или 
представити 
одређене наставне 
садржаје из других 



предмета). Наредни 
садржај је повезан 
са претходним и 
односи се на рад са 
документима и 
креирање фолдера. 
Потребно је 
оспособити ученике 
за креирање 
фолдера, чување 
документа у 
одговарајућем 
фолдеру, 
проналажење 
документа, 
отварање, а затим 
преименовање и 
поново чување у 
одговарајућем 
фолдеру. Овај 
наставни садржај је 
веома важан због 
касније наставе 
информатике и 
рачунарства у 5. 
разреду. Следећи 
наставни садржај 
се, такође, заснива 
на ономе што је 
ученицима већ 
познато, а у исто 
време доприноси 
развоју њихове 
креативности. 
Ученици треба да 
искористе стечена 
знања о обради 
текста, креирању 
фотографије, 
цртежа, видео-
записа и креирају 
плакат помоћу 
одговарајућег 
онлајн алата по 
избору наставника. 
Последњи садржај 
односи се на 
оспособљавање 
ученика за 
сараднички рад у 



онлајн окружењу. 
Наставник треба да 
одреди тему 
пројекта, подели 
ученике у групе и 
одабере 
одговарајући 
сараднички алат 
(сараднички блог 
или wики алат) са 
којим ће упознати 
ученике и објаснити 
им начин 
функционисања 
алата и начин рада. 
Ученици, по 
групама, раде на 
пројекту, користећи 
све предности 
онлајн сарадње и 
комуникације, а 
користећи до сада 
стечена знања. По 
завршетку пројекта, 
свака група ће 
представити свој 
рад (задатак, део 
пројекта) и 
извршити 
вредновање 
пројекта и 
самовредновање 
сопственог рада 
помоћу онлајн 
алата који предложи 
наставник. 
Садржаје ове теме 
је могуће повезати 
са садржајима теме 
Безбедност 
(посебно садржај 
Плакат). 
• Безбедност: Тему 

започињемо 
кратким освртом на 
научено у 
претходим 
разредима. 
Усвајање нових 
садржаја могуће је 



реализовати 
истраживањем 
одговарајућих 
сајтова едукативног 
карактера и кроз 
дискусију. Важно је, 
у оквиру ове теме, 
разговарати са 
ученицима о 
ауторским правима 
и скренути им 
пажњу да увек 
треба навести извор 
када се нешто 
преузима са 
интернета. Веома 
сврсисходно је 
организовање 
вршњачке едукације 
и то двојако: 
ученици 4. разреда 
као вршњачки 
едукатори млађим 
ученицима и 
ученици старијих 
разреда као 
вршњачки 
едукатори 
ученицима 4. 
разреда. 
Подстицати ученике 
да буду 
информисани и 
примерни 
корисници 
интернета. 
Указивати им на 
важност 
укључености 
родитеља у њихов 
дигитални свет.  

        Такође, могуће је 
организовати квиз 
као игролику 
активност која би 
проверила колико 
су успешно 
савладали садржаје 
о безбедном 

ИКТ • Оспособљавање 
ученика за рад у 
софтверу за 
обраду текста  
• Оспособљавање 
ученика за рад са 
документима 

• користи 
софтвер за 
обраду текста 
(поравнање, 
центрирање, 
врста, величина 
и облик фонта, 

• Софтвер за 
обраду текста 
• Рад са 
документима и 
фолдерима  
• Плакат 
• Сараднички 



• Оспособљавање 
ученика за 
сарадњу у онлајн 
окружењу 
• Развијање 
креативности 
кроз креирање 
плаката и 
заједничког 
пројекта  

уношење слике) 
• сачува 
документ у 
одговарајућем 
фолдеру, 
пронађе га, 
преименује и 
поново сачува 
• креира 
одговарајући 
фолдер 
• креира плакат 
комбинујући 
текст, цртеж, 
фотографије, уз 
помоћ 
одговарајућег 
софтвера 
• користи 
одговарајуће 
сарадничке 
алате током 
рада на 
заједничком 
пројекту  

алати - 
заједнички рад 
на одељењском 
пројекту  

понашању на 
интернету. Као још 
једна могућа 
активност је 
креирање плаката 
који ће ученике 
стално подсећати 
на правила 
безбедног 
понашања на 
интернету (повезати 
овај садржај са 
садржајем Плакат 

из теме ИКТ).  

Оцењивање 
Вредновање 
остварености 
исхода вршити кроз: 
• праћење 
остварености 
исхода 
• праћење 
практичног рада 
ученика 

• активност на часу  

Оквирни број 
часова по темама 
• Алгоритамски 
начин мишљења 
(16) 
• ИКТ (16) 
• Безбедност (4 
часа)  

Безбедност • Упознавање 
ученика са 
правилима 
безбедног 
понашања на 
интернету 
• Оспособљавање 
ученика за 
одговорно 
понашање на 
интернету  

• објасни појам 
електронског 
насиља 
• наведе облике 
електронског 
насиља 
• објасни 
процедуру 
пријављивања 
електронског 
насиља 
• примени 
пријављивање и 
блокирање 
особе која врши 
електронко 
насиље  
• наведе могуће 
ризике код 
укључивања 
геолокатора 
• правилно 
користи 
технологију како 
би избегао 

• Електронско 
насиље 
• Веродостојност 
информација са 
интернета 
• Технологија и 
здравље 
• Ауторска права  



здравствене 
проблеме 
• анализира и 
процени изворе 
информација са 
интернета 
• објасни појам 
"ауторска права" 
• помаже 
вршњацима у 
заштити од 
нежељених 
садржаја 
• реагује на 
неприхватљиво 
и увредљиво 
понашање у 
дигиталном 
окружењу  

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА:  

- Обавезни предмети 
- Изборни предмети 
- Ваннаставне активности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЏБЕНИЦИ ЗА ПРВИ РАЗРЕД 



 
 

УЏБЕНИЧКИ 

КОМПЛЕТ 

 

УЏБЕНИК 

ИЗДАВАЧ 

УЏБЕНИЧКИ 

КОМПЛЕТ ЗА 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

Маша и Раша „Игра словима”, буквар за први разред 

основне школе 

Klett 

Маша и Раша „Игра речи”, читанка за први разред 

основне школе 

Klett 

„Маша и Раша– Српски језик”, наставни листови за 

први разред основне школе 

Klet 

УЏБЕНИЧКИ 

КОМПЛЕТ ЗА 

МАТЕМАТИКУ 

„Маша и Раша– Математика 1”, уџбеник за први 

разред основне школе 

Klett 

Маша и Раша– Математика 1”, радна свеска за први 

разред основне школе 1.и 2. део 

Klett 

Маша и Раша – Математика”, наставни листови за 

први разред основне школе 

Klett 

УЏБЕНИЧКИ 

КОМПЛЕТ ЗА 

СВЕТ ОКО НАС 

„Маша и Раша– Свет око нас”, уџбеник за први 

разред основне школе 

Klett 

„Маша и Раша– Свет око нас”, радна свеска за први 

разред основне школе 

Klett 

УЏБЕНИЧКИ 

КОМПЛЕТ ЗА 

ЕНГЛЕСКИ 

ЈЕЗИК 

„Playway to English 1”, енглески језик за први разред 

основне школе, уџбеник и ЦД 

Клетт 

„Playway to English 1”, енглески језик за први разред 

основне школе, радна свеска 

Клетт 

Ликовна култура „Свет у мојим рукама”, ликовна култура за први 

разред основне школе 

Клетт 

Музичка култура „Чаробни свет музике”, музичка култура за први 

разред основне школе 

Клетт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЏБЕНИЦИ ЗА ДРУГИ РАЗРЕД 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЏБЕНИЦИ ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД 

УЏБЕНИЧКИ 

КОМПЛЕТ 

 

УЏБЕНИК 

ИЗДАВАЧ 

УЏБЕНИЧКИ 

КОМПЛЕТ ЗА 

СРПСКИ ЈЕЗИК  

Маша и Раша ''Слово по слово'' латиница Клетт 

Маша и Раша „Царство речи”, читанка за други разред 

основне школе 

Клетт 

 

Маша и Раша– Српски језик”, наставни листови за 

други разред основне школе 

Клетт 

Маша и Раша–'' О језику'' српски језик за други разред Клетт 

УЏБЕНИЧКИ 

КОМПЛЕТ ЗА 

МАТЕМАТИКУ 

„Маша и Раша– Математика 2”, уџбеник за други 

разред основне школе 

Клетт 

 Маша и Раша– Математика 2”, радна свеска за други 

разред основне школе 1. и 2. део 

Клетт 

 „Маша и Раша– Математика”, наставни листови за 

други разред основне школе 

Клетт 

УЏБЕНИЧКИ 

КОМПЛЕТ ЗА 

СВЕТ ОКО 

НАС 

„Маша и Раша– Свет око нас 2”, уџбеник за други 

разред основне школе 

Клетт 

Маша и Раша– Свет око нас 2”, радна свеска за други 

разред основне школе 

Клетт 

УЏБЕНИЧКИ 

КОМПЛЕТ ЗА 

ЕНГЛЕСКИ 

ЈЕЗИК 

„Playway to English 2”, енглески језик за други разред 

основне школе, уџбеник и ЦД 

Клетт 

„Playway to English 2”, енглески језик за други разред 

основне школе, радна свеска 

Клетт 

Ликовна 

култура 

„Свет у мојим рукама”, ликовна култура за други 

разред основне школе 

Клетт 

Музичка 

култура 

„Чаробни свет музике”, музичка култура за други 

разред 

Клетт 

Народна 

традиција 

СВУДА ПОЂИ, КУЋИ ДОЂИ - уџбеник за други 

разред основне школе 

ЈП Завод за 

уџбенике 

Чувари природе ЧУВАРИ ПРИРОДЕ 2 - уџбеник са електронским 

интерактивним додатком за други разред основне 

школе 

ЈП Завод за 

уџбенике 



 

УЏБЕНИЧКИ 

КОМПЛЕТ 

 

УЏБЕНИК 

ИЗДАВАЧ 

УЏБЕНИЧКИ 

КОМПЛЕТ ЗА 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

Маша и Раша „Река речи“, читанка за трећи разред 

основне школе 

Клет 

Маша и Раша „О језику 3“, граматика за трећи разред 

основне школе 

Клет 

„Маша и Раша – Српски језик“, наставни листови за 

трећи разред основне школе 

Клет 

УЏБЕНИЧКИ 

КОМПЛЕТ ЗА 

МАТЕМАТИКУ 

„Маша и Раша - Математика 3“ Уџбеник за 3. разред 

основне школе 

Клет 

„Маша и Раша - Математика 3“, радна свеска за 3. 

разред основне школе 1.и 2.део 

Клет 

„Маша и Раша - Математика 3“, наставни листови за 

3. разред основне школе 

Клет 

УЏБЕНИЧКИ 

КОМПЛЕТ ЗА 

ПРИРОДУ И 

ДРУШТВО 

„Маша и Раша– Природа и друштво”, уџбеник за 

трећи разред основне школе 

Клетт 

„Маша и Раша– Природа и друштво”, радна свеска за 

трећи разред основне школе„ 

Клетт 

Маша и Раша– Природа и друштво”, наставни 

листови за трећи разред основне школе 

Клетт 

УЏБЕНИЧКИ 

КОМПЛЕТ ЗА 

ЕНГЛЕСКИ 

ЈЕЗИК 

„Playway to English 3”, енглески језик за трећи разред 

основне шкое, уџбеник и ЦД 

Клетт 

„Playway to English 3”, енглески језик за трећи разред 

основне школе, радна свеска 

Клетт 

Ликовна 

култура 

„Свет у мојим рукама”, ликовна култура за трећи 

разред основне школе 

Клетт 

Мизичка 

култура 

„Чаробни свет музике 3”, музичка култура за трећи 

разред основне школе 

Клетт 

Народна трад. Радна свеска-Народна традиција, за 3. разред основне 

ш 

"АТОС" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЏБЕНИЦИ ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 



 

УЏБЕНИЧКИ 

КОМПЛЕТ 

 

УЏБЕНИК 

ИЗДАВАЧ 

УЏБЕНИЧКИ 

КОМПЛЕТ ЗА 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

Маша и Раша „Речи чаробнице“ 

, читанка за 4. разред основне школе 
Клет 

Маша и Раша „О језику 4“, српски језик за 4. разред 

основне школе 
Клет 

„Маша и Раша– Српски језик”, наставни листови за 

четврти разред основне школе 
Клет 

УЏБЕНИЧКИ 

КОМПЛЕТ ЗА 

МАТЕМАТИКУ 

„Маша и Раша– Математика 4”, уџбеник за четврти 

разред основне школе 
Клетт 

Маша и Раша– Математика 4”, радна свеска за 

четврти разред основне школе  
Клетт 

 

Маша и Раша– Математика”, наставни листови за 

четврти разред основне школе- 345 Клетт 

УЏБЕНИЧКИ 

КОМПЛЕТ ЗА 

ПРИРОДУ И 

ДРУШТВО 

Маша и Раша– Природа и друштво”, уџбеник за 

четврти разред основне школе 
Клетт 

„Маша и Раша– Природа и друштво”, радна свеска за 

четврти разред основне школе 

Маша и Раша– Природа и друштво”, наставни 

листови за четврти разред основне школе 

Клетт 

УЏБЕНИЧКИ 

КОМПЛЕТ ЗА 

ЕНГЛЕСКИ 

ЈЕЗИК 

„Playway to English 4”, енглески језик за четврти 

разред основне школе, уџбеник и ЦД 
Клетт 

„Playway to English 4”, енглески језик за четврти 

разред основне школе, радна свеска Клетт 

Ликовна 

култура 

„Свет у мојим рукама”, ликовна култура за четврти 

разред основне школе Клетт 

МУЗИЧКА 

КУЛТУРА 

„Чаробни свет музике”, музичка култура за четврти 

разред основне школе„ 
Клетт 

Чаробни свет музике”, радна нотна свеска за четврти 

разред основне школе 
Клетт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЏБЕНИЦИ ЗА ПЕТИ РАЗРЕД 



 

УЏБЕНИЧКИ 

КОМПЛЕТ 

 

УЏБЕНИК 

ИЗДАВАЧ 

УЏБЕНИЧКИ 

КОМПЛЕТ ЗА 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

„Мост”, читанка за пети разред основне школе Клетт 

Граматика 5”, српски језик за пети разред основне 

школе 

Клетт 

Српски језик 5”, радна свеска уз уџбенички 

комплет за пети разред основне школе. 

Клетт 

УЏБЕНИЧКИ 

КОМПЛЕТ ЗА 

МАТЕМАТИКУ 

МАТЕМАТИКА - уџбеник за пети разред основне 

школе 

ЈП Завод за 

уџбенике 

ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ МАТЕМАТИКЕ - за 

пети разред основне школе 

ЈП Завод за 

уџбенике 
УЏБЕНИЧКИ 

КОМПЛЕТ ЗА 

ЛИКОВНУ К. 

 ЛИКОВНА КУЛТУРА - уџбеник за пети разред 

основне школе 

ЈП Завод за 

уџбенике 

 

Музичка култура 5”, уџбеник за пети разред 
основне школе 

 

Нови Логос УЏБЕНИЧКИ 

КОМПЛЕТ ЗА 

МУЗИЧКУ К. 

УЏБЕНИЧКИ 

КОМПЛЕТ ЗА 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

„Messages 1”, енглески језик за пети разред 

основне школе, уџбеник 

Klett 

Messages 1, енглески језик за пети разред основне 

школе, радна свеска и ЦД 

Клетт 

УЏБЕНИЧКИ 

КОМПЛЕТ ЗА 

ИСТОРИЈУ 

ИСТОРИЈА - радни уџбеник за пети разред 

основне школе 

ЈП Завод за 

уџбенике 

УЏБЕНИЧКИ 

КОМПЛЕТ ЗА 

ГЕОГРАФИЈУ 

 

ГЕОГРАФИЈА - уџбеник за пети разред основне 

школе 

ЈП Завод за 

уџбенике 

ШКОЛСКИ ГЕОГРАФСКИ АТЛАС - за ученике 

од 5. до 8. разреда 
ЈП Завод за 

уџбенике 

 

УЏБЕНИЧКИ 

КОМПЛЕТ ЗА 

БИОЛОГИЈУ 

 

„Биологија 5”, уџбеник за пети разред основне 

школе 

Klett 

„Биологија 5”, радна свеска за пети разред 

основне школе 
Klett 

УЏБЕНИЧКИ 

КОМПЛЕТ ЗА 

ТЕХНИЧКО И 

ИНФОРМАТИЧКО 

ОБРАЗОВАЊЕ 

Техничко и информатичко образовање 5”, 

уџбеник за пети разред основне школе„ 

 

Klett 

Техничко и информатичко образовање 5”, радна 

свеска за пети разред основне школе 

Клетт 

 

Техничко и информатичко образовање 5”, 

материјали за конструкторско моделовање 

 

Клетт 



УЏБЕНИЧКИ 
КОМПЛЕТ –
Француски језик 

 

LE FRANCAIS POUR NOUS 1 - уџбеник са 

електронским аудио додатком за прву годину 

учења 

ЈП Завод за 

уџбенике 

LE FRANCAIS POUR NOUS 1 - радна свеска за 

прву годину учења 

ЈП Завод за 

уџбенике 

Информатика и 
рачунарство 

 

Информатика и рачунарство 5, уџбеник БИГЗ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЏБЕНИЦИ ЗА ШЕСТИ РАЗРЕД 
 

 

УЏБЕНИЧКИ 

КОМПЛЕТ 

 

УЏБЕНИК 

ИЗДАВАЧ 

УЏБЕНИЧКИ 

КОМПЛЕТ ЗА 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

„Маштарија речи”, читанка за шести разред 

основне школе 

Klett 

„Граматика 6”, српски језик за шести разред 

основне школе 

Klett 

„Радна свеска уз Граматику 6”, српски језик за 

шести разред основне школе 

Klett 

Радна свеска уз Читанку 6”, српски језик за шести 

разред основне школе 

Клетт 

УЏБЕНИЧКИ 

КОМПЛЕТ ЗА 

МАТЕМАТИКУ 

„Математика 6”, уџбеник за шести разред основне 

школе 

Клетт 

„Математика 6”, збирка задатака са решењима за 

шести разред основне школе 

Клетт 

УЏБЕНИЧКИ 

КОМПЛЕТ ЗА 

ЛИКОВНУ К. 

ЛИКОВНА КУЛТУРА - уџбеник за шести разред 

основне школе 

ЈП Завод за 

уџбенике 

 

„Музичка култура 6”, уџбеник за шести разред 

основне школе 

Нови Логос 

УЏБЕНИЧКИ 

КОМПЛЕТ ЗА 

МУЗИЧКУ К. 

УЏБЕНИЧКИ 

КОМПЛЕТ ЗА 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Messages 2”, енглески језик за шести разред 

основне школе, уџбеник 

Klett 

„Messages 2”, енглески језик за шести разред 

основне школе, радна свеска и ЦД 

Klett 

УЏБЕНИЧКИ 

КОМПЛЕТ ЗА 

ИСТОРИЈУ 

ИСТОРИЈА - уџбеник за шести разред основне 

школе 

 

 

ЈП Завод за 

уџбенике 

УЏБЕНИЧКИ 

КОМПЛЕТ ЗА 

ГЕОГРАФИЈУ 

 

ГЕОГРАФИЈА - уџбеник за шести разред основне 

школе 

ЈП Завод за 

уџбенике 

ЕВРОПА - вежбанка за географију (неме карте) за 

шести разред основне школе 

ЈП Завод за 

уџбенике 

 

УЏБЕНИЧКИ 

КОМПЛЕТ ЗА 

БИОЛОГИЈУ 

 

Биологија за 6. разред основне школе-уџбеник Klett 

Биологија 6”, радна свеска за шести разред 

основне школе 

Klett 

УЏБЕНИЧКИ 

КОМПЛЕТ ЗА 

ТЕХНИЧКО И 

Техничко и информатичко образовање 6”, 

уџбеник за шести разред основне школе 

 

Klett 



ИНФОРМАТИЧКО 

ОБРАЗОВАЊЕ 

Техничко и информатичко образовање 6”, радна 

свеска за шести разред основне школе 

 

Клетт 

Техничко и информатичко образовање 6”, 

материјали за конструкторско моделовање за 

шести разред основне школе 

Клетт 

УЏБЕНИЧКИ 

КОМПЛЕТ ЗА 

ФИЗИКУ 

Физика 6, уџбеник 

 

БИГЗ  

Физика 6, збирка задатака  

УЏБЕНИЧКИ 
КОМПЛЕТ 
Француски језик  

 

LE FRANCAIS POUR NOUS 2 - уџбеник са 

електронским аудио додатком за другу годину 

учења 

Завод за 

уџбенике 

LE FRANCAIS POUR NOUS 2 - радна свеска за 

другу годину учења 

Завод за 

уџбенике 

Информатика и 
рачунарство 

 

Информатика и рачунарство 6, уџбеник БИГЗ 

школство 

доо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЏБЕНИЦИ ЗА СЕДМИ РАЗРЕД 

 
 

УЏБЕНИЧКИ 

КОМПЛЕТ 

 

УЏБЕНИК 

ИЗДАВАЧ 

УЏБЕНИЧКИ 

КОМПЛЕТ ЗА 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

„Ризница речи” 
Клетт 

„Граматика 7”, српски језик за седми разред 

основне школе 
Клетт 

Радна свеска уз уџбенички комплет, српски језик 

за седми разред основне школе 
Клетт 

УЏБЕНИЧКИ 

КОМПЛЕТ ЗА 

МАТЕМАТИКУ 

„Математика 7”, уџбеник за седми разред основне 

школе 

Завод за 

уџбенике 

„Математика 7”, збирка задатака за седми разред 

основне школе 

Завод за 

уџбенике 

УЏБЕНИЧКИ 

КОМПЛЕТ ЗА 

ЛИКОВНУ К. 

Ликовна култура 7, уџбеник Завод за 

уџбенике 

„Музичка култура 7”, уџбеник за седми разред 

основне школе 
Нови Логос 

УЏБЕНИЧКИ 

КОМПЛЕТ ЗА 

МУЗИЧКУ К. 

УЏБЕНИЧКИ 

КОМПЛЕТ ЗА 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

„Messages 3”, енглески језик за седми разред 

основне школе, уџбеник 
КЛЕТТ 

Messages 3”, енглески језик за седми разред 

основне школе радна свеска и ЦД КЛЕТТ 

УЏБЕНИЧКИ 

КОМПЛЕТ ЗА 

ИСТОРИЈУ 

Историја уџбеник за 7. разред основне школе 

 

 

БИГЗ 

УЏБЕНИЧКИ 

КОМПЛЕТ ЗА 

ГЕОГРАФИЈУ 

 

„Географија 7”, уџбеник географије за седми 

разред основне школе Завод за 

уџбенике 

ВАНЕВРОПСКИ  КОНТИНЕНТИ - вежбанка за 

географију (неме карте) за седми разред основне 

школе 
Завод за 

уџбенике 

 

УЏБЕНИЧКИ 

КОМПЛЕТ ЗА 

БИОЛОГИЈУ 

Биологија за 7. разред основне школе 
Клетт 

Радна свеска из биологије 7, за 7. разред основне 

школе Клетт 

УЏБЕНИЧКИ 

КОМПЛЕТ ЗА 

ТЕХНИЧКО И 

ИНФОРМАТИЧКО 

ОБРАЗОВАЊЕ 

 

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 

- уџбеник за седми разред основне школе 
Клетт 

„Техничко и информатичко образовање 7”, 

материјали за конструкторско моделовање за 

седми разред основне школе 

Клетт 



УЏБЕНИЧКИ 

КОМПЛЕТ ЗА 

ФИЗИКУ 

„Физика 7”, уџбеник са збирком задатака и 

лабораторијским вежбама за седми разред основне 

школе 

 

Бигз  

„Физика 7”, збирка задатака из физике за седми 

разред основне школе 
Бигз 

УЏБЕНИЧКИ 

КОМПЛЕТ ЗА 

ФРАНЦУСКИ 

ЈЕЗИК 

LE FRANCAIS POUR NOUS 3 - уџбеник са 

електронским аудио додатком за трећу годину 

учења 

Завод за 

уџбенике 

LE FRANCAIS POUR NOUS 3 - радна свеска за 

трећу годину учења 

Завод за 

уџбенике 

УЏБЕНИЧКИ 

КОМПЛЕТ ЗА 

ХЕМИЈУ 

„Хемија 7”, уџбеник седми разред основне школе 

Нови Логос 

УЏБЕНИЧКИ 

КОМПЛЕТ ЗА 

ИНФОРМАТИКУ 

И РАЧУНАРСТВО 

Информатика и рачунарство 7, уџбеник БИГЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЏБЕНИЦИ ЗА ОСМИ РАЗРЕД 

 
 

УЏБЕНИЧКИ 

КОМПЛЕТ 

 

УЏБЕНИК 

ИЗДАВАЧ 

УЏБЕНИЧКИ 

КОМПЛЕТ ЗА 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

„Речи мудрости”, читанка за осми разред основне 

школе 
КЛЕТТ 

„Граматика 8”, српски језик за осми разред 

основне школе 
КЛЕТТ 

 

УЏБЕНИЧКИ 

КОМПЛЕТ ЗА 

МАТЕМАТИКУ 

„Математика 8”, уџбеник за осми разред основне 

школе 

Завод за 

уџбенике 

„Математика 8”, збирка задатака за осми разред 

основне школе 

Завод за 

уџбенике 

УЏБЕНИЧКИ 

КОМПЛЕТ ЗА 

ЛИКОВНУ К. 

Ликовна култура 8, уџбеник Завод за 

уџбенике 

 

„Музичка култура 8”, уџбеник за осми разред 

основне школе 
Нови Логос УЏБЕНИЧКИ 

КОМПЛЕТ ЗА 

МУЗИЧКУ К. 

УЏБЕНИЧКИ 

КОМПЛЕТ ЗА 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

„Messages 4”, енглески језик за осми разред 

основне школе, уџбеник 
КЛЕТТ 

„Messages 4”, енглески језик за осми разред 

основне школе, радна свеска и ЦД КЛЕТТ 

УЏБЕНИЧКИ 

КОМПЛЕТ ЗА 

ИСТОРИЈУ 

 

Мозаик прошлости 8, уџбеник БИГЗ 

УЏБЕНИЧКИ 

КОМПЛЕТ ЗА 

ГЕОГРАФИЈУ 

 

„ГЕОГРАФИЈА - уџбеник (са картом Србије) за 

осми разред основне школе Завод за 

уџбенике 

МОЈА СРБИЈА - вежбанка за географију (неме 

карте) за осми разред основне школе Завод за 

уџбенике 

 

УЏБЕНИЧКИ 

КОМПЛЕТ ЗА 

БИОЛОГИЈУ 

 

Биологија за 8. разред основне школе 
Клетт 

Радна свеска из биологије 8, за 8. разред основне 

школе Клетт 

 

 

УЏБЕНИЧКИ 

КОМПЛЕТ ЗА 

ТЕХНИЧКО И 

ИНФОРМАТИЧКО 

ОБРАЗОВАЊЕ 

 

ТЕХНИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО 

ОБРАЗОВАЊЕ - уџбеник за осми разред основне 

школе 

Инфотехника 

д.о.о. 

Инфотехника 8, контрукторски комплет за 

техничко и информатичко образовање за осми 

разред основне школе 

Инфотехника 

д.о.о. 



 

УЏБЕНИЧКИ 

КОМПЛЕТ ЗА 

ФИЗИКУ 

ФИЗИКА - уџбеник са електронским 

интерактивним додатком за осми разред основне 

школе 

Завод за 

уџбенике 

ЗБИРКА ЗАДАТАКА ИЗ ФИЗИКЕ СА 

ЛАБОРАТОРИЈСКИМ ВЕЖБАМА - за осми 

разред основне школе 

Завод за 

уџбенике 

УЏБЕНИЧКИ 

КОМПЛЕТ ЗА 

ФРАНЦУСКИ  

ЈЕЗИК 

LE FRANCAIS POUR NOUS 4 - уџбеник са 

електронским аудио додатком за четврту годину 

учења 

Завод за 

уџбенике 

LE FRANCAIS POUR NOUS 4 - радна свеска за 

четврту годину учења 

Завод за 

уџбенике 

УЏБЕНИЧКИ 

КОМПЛЕТ ЗА 

ХЕМИЈУ 

„Хемија 8”, уџбеник 8. разред основне школе 

 

Завод за 

уџбенике 

УЏБЕНИЧКИ 

КОМПЛЕТ ЗА 

ИНФОРМАТИКУ 
Информатика и рачунарство 8 БИГЗ 

 

 


