
Основна школа - Вожд Карађорђе (Алексинац) 
Изаберите језик наставе, разред и предмет 

??????  ???? ?  7  ?????? ?????  
СРПСКИ ЈЕЗИК - 7. РАЗРЕД 
Предмет: Српски језик 

У оквиру овог предмета школа је гласала за комплет СРП7СРП01180 са 94 ученика. 

Шифра комплета Издавачка кућа Избор школе Каталог 

СРП7СРП01180 Klett Издавачка кућа доо Први избор Да 

Одабран комплет: СРП7СРП01180 

Преглед уџбеничких јединица које се налазе у комплету. 

Назив јединице Обавезана 

Број за 

библиотеку 

Цена 

[дин.] 

„Пут”, читанка за седми разред основне школе Да 5 840 

„Граматика 7”, српски језик за седми разред основне школе Да 5 620 

„Српски језик 7”, радна свеска уз уџбенички комплет за седми разред 

основне школе 

Да 0 530 

„Наставни листови 7”, уз Граматику српског језика за седми разред 

основне школе 

Не 0 299 

Укупнa цена обавезних јединица за предмет Српски језик је 1990.00 динара. 



Предмет: Ликовна култура 

У оквиру овог предмета школа је гласала за комплет СРП7ЛИК01184 са 94 ученика. 

Шифра комплета Издавачка кућа Избор школе Каталог 

СРП7ЛИК01184 Klett Издавачка кућа доо Први избор Да 

Одабран комплет: СРП7ЛИК01184 

Преглед уџбеничких јединица које се налазе у комплету. 

Назив јединице Обавезана 

Број за 

библиотеку 

Цена 

[дин.] 

„Ликовна култура 7”, уџбеник за седми разред основне школе Да 3 680 

Укупнa цена обавезних јединица за предмет Ликовна култура је 680.00 динара. 

 
 

  



Предмет: Историја 

У оквиру овог предмета школа је гласала за комплет СРП7ИСТ01185 са 94 ученика. 

Шифра комплета Издавачка кућа Избор школе Каталог 

СРП7ИСТ01185 Klett Издавачка кућа доо Први избор Да 

Одабран комплет: СРП7ИСТ01185 

Преглед уџбеничких јединица које се налазе у комплету. 

Назив јединице Обавезана 

Број за 

библиотеку 

Цена 

[дин.] 

„Историја 7”, уџбеник за седми разред основне школе Да 3 850 

„Историја 7”, радна свеска са историјском читанком за седми разред 

основне школе 

Не 0 590 

Укупнa цена обавезних јединица за предмет Историја је 850.00 динара. 

 
 
  



Предмет: Географија 

У оквиру овог предмета школа је гласала за комплет СРП7ГЕО01187 са 94 ученика. 

Шифра комплета Издавачка кућа Избор школе Каталог 

СРП7ГЕО01187 Klett Издавачка кућа доо Први избор Да 

 
 
Одабран комплет: СРП7ГЕО01187 

Преглед уџбеничких јединица које се налазе у комплету. 

Назив јединице Обавезана 

Број за 

библиотеку 

Цена 

[дин.] 

„Географија 7”, уџбеник за седми разред основне школе Да 3 860 

„Географија 7”, радна свеска уз уџбеник за седми разред основне школе Да 0 520 

Укупнa цена обавезних јединица за предмет Географија је 1380.00 динара. 

 
 
  



Предмет: Физика 

У оквиру овог предмета школа је гласала за комплет СРП7ФИЗ01188 са 94 ученика. 

Шифра комплета Издавачка кућа Избор школе Каталог 

СРП7ФИЗ01188 Klett Издавачка кућа доо Први избор Да 

 
 
Одабран комплет: СРП7ФИЗ01188 

Преглед уџбеничких јединица које се налазе у комплету. 

Назив јединице Обавезана 

Број за 

библиотеку 

Цена 

[дин.] 

„Физика 7”, уџбеник за седми разред основне школе Да 3 690 

„Физика 7”, збирка задатака са лабораторијским вежбама за седми 

разред основне школе 

Не 0 580 

Укупнa цена обавезних јединица за предмет Физика је 690.00 динара. 

 
 
  



Предмет: Математика 

У оквиру овог предмета школа је гласала за комплет СРП7МАТ01182 са 94 ученика. 

Шифра комплета Издавачка кућа Избор школе Каталог 

СРП7МАТ01182 Klett Издавачка кућа доо Први избор Да 

 
 
Одабран комплет: СРП7МАТ01182 

Преглед уџбеничких јединица које се налазе у комплету. 

Назив јединице Обавезана 

Број за 

библиотеку 

Цена 

[дин.] 

„Математика 7”, уџбеник за седми разред основне школе Да 5 790 

„Математика 7”, збирка задатака са решењима за седми разред основне 

школе 

Да 5 620 

Укупнa цена обавезних јединица за предмет Математика је 1410.00 динара. 

 
 
  



Предмет: Биологија 

У оквиру овог предмета школа је гласала за комплет СРП7БИО01189 са 94 ученика. 

Шифра комплета Издавачка кућа Избор школе Каталог 

СРП7БИО01189 Klett Издавачка кућа доо Први избор Да 

 
 
Одабран комплет: СРП7БИО01189 

Преглед уџбеничких јединица које се налазе у комплету. 

Назив јединице Обавезана 

Број за 

библиотеку 

Цена 

[дин.] 

„Биологија 7”, уџбеник за седми разред основне школе Да 4 790 

„Биологија 7”, радна свеска за седми разред основне школе Да 0 410 

Укупнa цена обавезних јединица за предмет Биологија је 1200.00 динара. 

 
 
  



Предмет: Хемија 

У оквиру овог предмета школа је гласала за комплет СРП7ХЕМ01190 са 94 ученика. 

Шифра комплета Издавачка кућа Избор школе Каталог 

СРП7ХЕМ01190 Klett Издавачка кућа доо Први избор Да 

 
 
Одабран комплет: СРП7ХЕМ01190 

Преглед уџбеничких јединица које се налазе у комплету. 

Назив јединице Обавезана 

Број за 

библиотеку 

Цена 

[дин.] 

„Хемија 7”, уџбеник за седми разред основне школе Да 3 750 

„Хемија 7”, збирка задатака с лабораторијским вежбама за седми 

разред основне школе 

Да 3 560 

Укупнa цена обавезних јединица за предмет Хемија је 1310.00 динара. 

 
 
  



Предмет: Техничко и информатичко образовање 

У оквиру овог предмета школа је гласала за комплет СРП7ТЕХ01191 са 94 ученика. 

Шифра комплета Издавачка кућа Избор школе Каталог 

СРП7ТЕХ01191 Klett Издавачка кућа доо Први избор Да 

 
 
Одабран комплет: СРП7ТЕХ01191 

Преглед уџбеничких јединица које се налазе у комплету. 

Назив јединице Обавезана 

Број за 

библиотеку 

Цена 

[дин.] 

„Техничко и информатичко образовање 7”, уџбеник за седми разред 

основне школе 

Да 3 780 

„Техничко и информатичко образовање 7”, радна свеска за седми 

разред основне школе 

Не 0 450 

„Техничко и информатичко образовање 7”, материјали за 

конструкторско моделовање за седми разред основне школе 

Не 0 750 

„Техничко и информатичко образовање 7”, комплет за рачунарски 

интерфејс 

Не 0 37600 

Укупнa цена обавезних јединица за предмет Техничко и информатичко образовање је 780.00 динара. 



 
 
Предмет: Музичка култура 

У оквиру овог предмета школа је гласала за комплет СРП7МУЗ01192 са 94 ученика. 

Шифра комплета Издавачка кућа Избор школе Каталог 

СРП7МУЗ01192 Klett Издавачка кућа доо Први избор Да 

 
 
Одабран комплет: СРП7МУЗ01192 

Преглед уџбеничких јединица које се налазе у комплету. 

Назив јединице Обавезана 

Број за 

библиотеку 

Цена 

[дин.] 

„Музичка култура 7”, уџбеник за седми разред основне школе Да 2 710 

Укупнa цена обавезних јединица за предмет Музичка култура је 710.00 динара. 
 


