
7. РАЗРЕД 

 

Предмет: Српски језик – издавачка кућа „Клет“ - СРП7СРП01216 

„Ризница речи“, читанка за седми разред        840 дин 

„Граматика 7“, српски језик за седми разред        620 дин 

„Радна свеска уз уџбенички комплет“, српски језик за седми разред     530 дин 

Укупна цена обавезних јединица 1990 динара. 

 

Предмет: Енглески језик – издавачка кућа „Дата Статус“ - СТР7ЕНГ00309 

To The Top 3            950 дин 

To The Top 3, радна свеска            640 дин 

Укупна цена обавезних јединица 1590 динара 

 

Предмет: Немачки језик – издавачка кућа „Клет“ - СТР7НЕМ01205 

„Wir 3“, немачки језик за 7. разред, уџбеник за трећу годину учења и ЦД    860 дин 

„Wir 3“, немачки језик за 7. разред, радна свеска за трећу годину учења     610 дин 

Укупна цена обавезних јединица 1470 дин 

 

Предмет: Математика – издавачка кућа „Клет“ - СРП7МАТ01182 

„Математика 7“, уџбеник за седми разред        790 дин 

„Математика 7“, збирка задатака са решењима за седми разред     620 дин 

Укупна цена обавезних јединица 1410 динара. 

 

Предмет: Историја – издавачка кућа „Клет“ - СРП7ИСТ01185 

„Историја 7“, уџбеник за седми разред        850 дин 

„Историја 7“, радна свеска са историјском читанком за седми разред    590 дин 

Укупна цена обавезних јединица 1440 динара. 

 

Предмет: Географија – издавачка кућа „БИГЗ“ - СРП7ГЕО00292 

ГЕО 7, уџбеник за седми разред         870 дин 

Укупна цена обавезних јединица 870 динара. 

 

Предмет: Биологија – издавачка кућа „Завод за уџбенике“ - СРП7БИО00825 

Биологија, уџбеник са електронским интерактивним додатком за седми разред   828 дин 

Укупна цена обавезних јединица 828 динара. 

 

Предмет: Физика – издавачка кућа „Нови Логос“ - СРП7ФИЗ01330 

Физика 7, уџбеник са збирком задатака и лабораторијским вежбама за седми разред  910 дин 

Укупна цена обавезних јединица 910 динара. 

 

 



Предмет: Хемија – издавачка кућа „Герундијум“ - СРП7ХЕМ01134 

Хемија за седми разред          748 дин 

Лабораторијске вежбе са задацима из хемије за седми разред     550 дин 

Укупна цена обавезних јединица 1298 динара.  

 

Предмет: Ликовна култура – издавачка кућа „БИГЗ“ - СРП7ЛИК00189 

Ликовна култура 7, уџбеник за седми разред        720 дин 

Укупна цена обавезних јединица 720 динара. 

 

Предмет: Музичка култура – издавачка кућа „БИГЗ“ - СРП7МУЗ01086 

Музичка култура 7, уџбеник за седми разред + ЦД       730 дин 

Укупна цена обавезних јединица 730 динара. 

 

Предмет: Техничко и информатичко образовање – издавачка кућа „Клет“ - СРП7ТЕХ01191 

Техничко и информатичко образовање 7, уџбеник за седми разред     780 дин 

Техничко и информатичко образовање 7, радна свеска за седми разред    450 дин 

Техничко и информатичко образовање 7, материјали за конструкторско моделовање  990 дин 

Укупна цена обавезних јединица 2220 динара. 

 


