
СПИСАК ОДАБРАНИХ УЏБЕНИКА ОДОБРЕНИХ ОД 

СТРАНЕ MИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ 

На основучлана 19.Закона о уџбеницима („Службени гласник РС“, број 27/18), одабрали смо 

следеће уџбенике: 

 

Први разред 

  

СРПСКИ ЈЕЗИКИ КЊИЖЕВНОСТ 

Назив издавача 

Назив уџбеника или 

другог наставног 

средства 

Име/имена аутора 
Број и датум 

решења министра 

„ЕДУКА” 

 

 

 

 

 

 

,,ЕДУКА” 

 

Читанка за 1. разред 

гимназија и средњих 

школа 

 

 

Српски језик за први 

разред гимназија и 

средњих стручних 

школа 

Ана Стишовић 

Миловановић, 

Оливера 

Радуловић, 

Вукосава 

Живковић 

Душка Кликовац 

и 

Љиљана Николић 

650-02-15/2012-06 

од 20.2.2013. 

ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК И ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК 

Назив издавача 

Назив уџбеника или 

другог наставног 

средства 

Име/имена аутора 
Број и датум 

решења министра 

JП „ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКE“ 

До встречи в России 
1   

Руски језик уџбеник и 

радна свеска за први 
разред гимназије и 

средње стручне школе 

 Биљана  Марић, 
Маријана Папрић, 
Вера Лазаревић-

Вулевић 

650-02-415/2018-03 

од 13.02.2019. 

„EDUCATIONAL 

CENTRE” 

ESPRESSO RAGAZZI 

2 ,италијански језик за 

1. разред гимназије и 

средње стручне школе 

Euridice 

Orlandino, Maria 

Bali, Giovanna 

Rizzo 

650-02-00165/2017-

07 од 26. 09. 2017. 

JП „ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКЕ” 

Латински језик за први 

разред гимназије 

 

Марјанца Пакиж 

и Драгана 

Димитријевић 

650-02-416/2018-0 

od 28.02.2019. 

 

„KLETT” Direkt 1, немачки језик 

за први разред 

гимназије- пета година 

учења 

Ђорђе Мото, 

 Весна 

Николовски, 

Леонора 

Ракићевић 

650-02-240/2019-03 

од 15.07.2019. 



KLETT VERSION ORIGINALE 

ROUGE 

Monique Denyer 

Agustin Garmendia 

Marie-Laure Lions-

Olivieri 

650-02-00875/2010-

16 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Назив издавача 

Назив уџбеника или 

другог наставног 

средства 

Име/имена 

аутора 

Број и датум 

решења министра 

 

 

EDUCATIONAL 

CENTRE 

Close-upB1Second Edition 

-(уџбенички комплет - 

уџбеникирадна свеска) - 

енглески  језик за први 

разред гимназије (девета 

година учења) 

сви смерови 

 

 

Angela Healan и  

Katrina Gormley. 

 

 

650-02-348/2019-03 

од 18.11.2019.  

 

ИСТОРИЈA 

Назив издавача Назив уџбеника или 

другог наставног 

средства 

Име/имена 

аутора 

Број и датум 

решења министра 

„ФРЕСКА“ Историја за 1. разред, 

уџбеник са одабраним 

историјским изворима 

за први разред 

гимназије 

Немања Вујчић 650-02-24212019-03 

од 10.04.2019. 

JП „ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКЕ” 

Историјски атлас за 

наставу у основним и 

средњим школама 

Милош 

Благојевић, 

Слободан 

Душанић, 

Љубомир 

Максимовић, 

Борислав 

Јовановић и др.  

650-02-414/2011-06 

од 1.2.2012. 

JП „ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКЕ” 

Историја за 

четворогодишње 

стручне школе*** 

Драгољуб Кочић 

 

( за 

информатичаре) 

650-02-79/2005-06 

од 12.7.2005. 

JП „ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКЕ” 

 Историјски атлас за 

наставу у основним и 

средњим школама*** 

Милош 

Благојевић, 

Слободан 

Душанић, 

Љубомир 

Максимовић, 

Борислав 

Јовановић и др.    

650-02-414/2011-06 

од 1.2.2012. 

JП „ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКЕ” 

Историјска читанка за 

гимназије и стручне 

школе*** 

Маријана Рицл, 

Раде Михаљчић 

632-03-4/92-03 од 

21.1.1992. 

*** Ови уџбеници се користе у  одељењима гимназије за ученике са посебним 



способностима за рачунарство и информатику 
 

ГЕОГРАФИЈА 

Назив издавача Назив уџбеника или 

другог наставног 

средства 

Име/имена 

аутора 

Број и датум 

решења министра 

JП „ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКЕ” 

  

Географија за 1. разред 

гимназије 

Љиљана 

Гавриловић, 

Душан 

Гавриловић, 

Снежана Ђурић 

650-02-413/2018-03 

od 11.03.2019. 

БИОЛОГИЈА 

Назив издавача Назив уџбеника или 

другог наставног 

средства 

Име/имена 

аутора 

Број и датум 

решења министра 

„KLETT” Уџбеник за 1. разред 

гимназије 

Љубица Лалић, 

Милица 

Кокотовић, 

Горан Милићев 

650-02-253/2019-03 

од 29.07.2019. 

МАТЕМАТИКА 

Назив издавача Назив уџбеника или 

другог наставног 

средства 

Име/имена 

аутора 

Број и датум 

решења министра 

Литература за ученике природно-математичког и друштвено-језичког смера: 

„KLETT“ 

 

Математика 

Уџбеник са збирком 

задатака за први разред 

гимназије 

Небојша 

Икодиновић 

650-02-241/2019-03 

од 8. 7. 2019. 

 

„КРУГ“ 

 

Математика 1 – 

Збирказадатака и 

тестовазапрви разред 

гимназија и 

техничкихшкола 

Живорад 

Ивановић, 

 Срђан 

Огњановић 

650-02-00353/2010-

06 од 21. 7.2010. 

 

 

Литература за одељење ученикаса посебним способностима за физику: 

„КРУГ“ 

 

Математика 1 – 

Збирказадатака и 

тестовазапрви разред 

гимназија и 

техничкихшкола 

Живорад 

Ивановић,   

Срђан 

Огњановић 

650-02-353/2010-06 

од 21.7.2010. 

„КРУГ“ 

 

**Математика 2 – 

збирка задатака и 

тестова за други разред 

гимназија и техничких 

школа 

Живорад 

Ивановић,  

Срђан 

Огњановић 

650-02-00293/2010-

06 

од 21. 7.2010. 

/Очекује се током 

лета одобрење за 

ново, прерађено 

издање/ 



JП „ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКЕ” 

 

Математика са 

збирком задатака за 

први разред гимназије 

Јован Кечкић 650-02-588/2010-06 

од 26.10.2010. 

JП „ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКЕ” 

 

Математика са 

збирком задатака за 

други разред гимназије  

Јован Кечкић 650-02-589/2010-06 

од 26.10.2010. 

Литература за одељење ученикаса посебним способностима за информатику: 

„КРУГ“ 

 

Математика 1 – 

Збирказадатака и 

тестовазапрви разред 

гимназија и 

техничкихшкола 

Живорад 

Ивановић,   

Срђан 

Огњановић 

650-02-353/2010-06 

од 21.7.2010. 

JП „ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКЕ” 

 

Математика са 

збирком задатака за 

први разред гимназије 

Јован Кечкић 650-02-588/2010-06 

од 26.10.2010. 

За поједине области у овом одељењу биће коришћена и додатна литература. 

ФИЗИКА 

Назив издавача Назив уџбеника или 

другог наставног 

средства 

Име/имена 

аутора 

Број и датум 

решења министра 

„КРУГ” Физика 1 – збирка 

задатака и тестова за 

први  разред гимназије 

Наташа 

Чалуковић 

650-02-364/2010-06 

од 21.9.2010. 

 

 

„КРУГ” Физика 1 за први разред 

гимназије 

Наташа 

Чалуковић 

650-02-00374/2010-

06 од 21.9.2010. 

„КРУГ” Физика 1 – за први 

разред математичке 

гимназије*** 

Наташа 

Чалуковић 

650-02-80-8/2008-

06 од 30.5.2008. 

***-Ови уџбеници се користе у  одељењима гимназије за ученике са посебним 

способностима за физику 

 

ХЕМИЈА 

Назив издавача Назив уџбеника или 

другог наставног 

средства 

Име/имена 

аутора 

Број и датум 

решења министра 

 „НОВИ ЛОГОС“ Хемија  за први разред 

гимназије свих смерова 

Татјана 

Недељковић 

650-02-27/2020-03 од 

18.05.2020. 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Назив издавача Назив уџбеника или 

другог наставног 

средства 

Име/имена 

аутора 

Број и датум 

решења министра 



„ НОВИ ЛОГОС” Музичка култура 

Уџбеник музичке 

културе за 1. 

разред  гимназије 

друштвено-језичког 

смера 

Александра 

Паладин 

650-02-198/2014-06 

од 08.10.2014. 

„ НОВИ ЛОГОС” Музичка култура 1, 

уџбеник музичке 

културе за први разред 

гимназије природно-

математичког смера и 

гимназија општег типа 

Александра 

Паладин 

650-02-400/2015-06 

од 19.02.2016. 

 

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА 

Назив издавача Назив уџбеника или 

другог наставног 

средства 

Име/имена 

аутора 

Број и датум 

решења министра 

KLETT  

 

Рачунарство и 

информатика - за први 

разред гимназије 

Филип Марић 650-02-270/2019-03 

од 19.08.2019. 

 

ПРВИ РАЗРЕД  2021/22 -Ученици са посебним способностима за ФИЗИКУ 

Рачунарство и информатика Нема одобрених уџбеника 

 

ПРВИ РАЗРЕД  2021/22 -Ученици са посебним способностима за РАЧУНАРСТВО И 

ИНФОРМАТИКУ 

Примена рачунара  Нема одобрених уџбеника 

Програмирање Нема одобрених уџбеника 

Рачунарски системи Нема одобрених уџбеника 

 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Назив издавача Назив уџбеника или 

другог наставног 

средства 

Име/имена 

аутора 

Број и датум 

решења министра 

„KLETT” Ликовна култура 1 – 

уџбеник за 1. разред 

гимназије друштвено-

језичког смера и 

специјализовано-

филолошка одељења 

Марина Чудов 650-02-381/2013-06 

 од  13.01.2014.  



„KLETT” Ликовна култура 1 – 

уџбеник за 1. разред 

гимназије општег типа и 

природно-математичког 

смера 

Марина Чудов 650-02-414/2014-06 

 од  04.02.2015.  

 

Други разред 

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

Назив издавача Назив уџбеника или 

другог наставног 

средства 

Име/имена 

аутора 

Број и датум 

решења министра 

„ЕДУКА” Читанка за други 

разред гимназија и  

средњих стручних 

школа 

Ана Стишовић 

Миловановић, 

Вукосава 

Живковић 

650-02-177/2014-06 

од 8.10.2014. 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Назив издавача Назив уџбеника или 

другог наставног 

средства 

Име/имена 

аутора 

Број и датум 

решења министра 

 

 

EDUCATIONAL 

CENTRE 

Close-upB1+Second 

Edition -(уџбенички 

комплет – 

уџбеникирадна свеска)  

- енглески  језик за 

други разред гимназијe 

(десета година учења) 

сви смерови 

 

Ауторски 

уџбеник 

National 

Geographic 

Learning 

 

 
650-02-460/2019-03 

 

 од 04.02.2020.  
 

ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК И ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК 

Назив издавача Назив уџбеника или 

другог наставног 

средства 

Име/имена 

аутора 

Број и датум 

решења министра 

JП „ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКЕ” 

Латински језик за 

други разред 

гимназије 

Марјанца 

Пакиж, Борис 

Пендељ, 

Милица Кисић 

Божић, Урош 

Рајчевић 

650-02-671/2019-03 

од 10.03.2020. 

„EDUCATIONAL 

CENTRE” 

ESPRESSO RAGAZZI 

2 ,италијански језик 

за 2. разред гимназије 

и  средње стручне 

школе 

 

Euridice Orlandino, 

Maria Bali, 

Giovanna Rizzo 

650-02- 00165/2017-

07 од 26. 09. 2017. 



„KLETT” Direkt 2, немачки 

језик за 2. разред 

гимназије(шеста 

година учења) 

Ђорђо Мото, 

 Весна 

Николовски, 

Леонора 

Ракићевић, 

Беата 

Ћвиковска, 

Олга 

Вомачкова 

650-02-664/2019-03 

од 22.04.2020.  

KLETT Version originale  

Za drugi razred 

Grupa autora 650-02-665-2019-03 

22 04 2020 

  

  

JП „ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКE“ 

Руски језик 

  

ДО ВСТРЕЧИ В 

РОССИИ (уџбенички 

комплет--

уџбеник са  радном 

свеском и компакт 

диск)- руски језик  за 

други разред гимназије 

и средњих 

стручних  школа 

  

  

  

  

Биљана  Марић

, 

Маријана 

Папрић, 

Вера 

Лазаревић-

Вулевић 

  

  

650-02-658/2019-03 

од 06.03.2020. 

ИСТОРИЈА 

Назив издавача Назив уџбеника или 

другог наставног 

средства 

Име/имена 

аутора 

Број и датум 

решења министра 

За друштвено-језички смер: 

ФРЕСКА ИСТОРИЈА за 2. 

разред гимназије 

општег и друштвено-

језичког смера 

Радивој Радић и 

Весна 

Рашковић 

Фреска 2020. 

JП „ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКЕ”  

Историјски атлас за 

наставу у основним и 

средњим школама 

Милош 

Благојевић, 

Слободан 

Душанић, 

Љубомир 

Максимовић, 

Борислав 

Јовановић и 

др.    

650-02-414/2011-06 

од 1.2.2012. 

За природно-математички смер: 



 „ НОВИ ЛОГОС” Историја за други 

разред гимназије 

природно-

математичког смера 

Др Душко 

Лопандић, 

Александра 

Колаковић, 

Ивана 

Петровић 

650-02-71/2014-06 

од 13.8.2014. 

 JП „ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКЕ”  

Историјски атлас за 

наставу у основним и 

средњим школама 

Милош 

Благојевић, 

Слободан 

Душанић, 

Љубомир 

Максимовић, 

Борислав 

Јовановић и 

др.    

650-02-414/2011-06 

од 1.2.2012. 

За ученике одељења са посебним способностима за физику: 

JП „ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКЕ” 

Историја за 

четворогодишње 

стручне школе 

Драгољуб 

Кочић 

 

( * за физичаре) 

650-02-79/2005-06 

од 12.7.2005. 

JП „ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКЕ”  

Историјски атлас за 

наставу у основним и 

средњим школама 

Милош 

Благојевић, 

Слободан 

Душанић, 

Љубомир 

Максимовић, 

Борислав 

Јовановић и 

др.   

 650-02-414/2011-06 

од 1.2.2012. 

JП „ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКЕ”  

Историјска читанка 

за гимназије и стручне 

школе  

Маријана Рицл, 

Раде Михаљчић 

632-03-4/92-03 од 

21.1.1992. 

За ученике одељења са посебним способностима за рачунарство и информатику: 

JП „ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКЕ” 

Историја за 

четворогодишње 

стручне и уметничке 

школе 

 Иван Бецић 

 

( * за 

информатичаре

) 

650-02-15/2006-06 

од 23.6.2006. 

 JП „ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКЕ”  

 Историјски атлас за 

наставу у основним и 

средњим школама 

Милош 

Благојевић, 

Слободан 

Душанић, 

Љубомир 

Максимовић, 

Борислав 

Јовановић и др. 

650-02-414/2011-06 

од 1.2.2012. 

ГЕОГРАФИЈА 



Назив издавача Назив уџбеника или 

другог наставног 

средства 

Име/имена 

аутора 

Број и датум 

решења министра 

„ Нови Логос“ Географија 2 , уџбеник 

за други разред 

гимназије 

Снежана 

Вујадиновић, 

Дејан Шабић 

650-02-669/201 9-03 

од11.05.2020 

БИОЛОГИЈА 

Назив издавача Назив уџбеника или 

другог наставног 

средства 

Име/имена 

аутора 

Број и датум 

решења министра 

„KLETT“ Биологија, уџбеник за 

други разред гимназије 

Горан 

Милићев, 

Милица 

Кокотовић, 

Љубица Лалић 

650-02-60/2020-03 

29.07.2019. 

 

 

 

МАТЕМАТИКA 

Назив издавача Назив уџбеника или 

другог наставног 

средства 

Име/имена 

аутора 

Број и датум 

решења министра 

Литература за ученике природно-математичког и друштвено-језичког смера: 

„KLETT“ 

 

Уџбеник са 

збирком задатака 

за други разред 

гимназије 

Небојша 

Икодиновић, 

Слађана 

Димитријевић, 

Сузана Алексић 

650-02-663/2019-03 од 

22. 4. 2020. 

„КРУГ“ 

 

**Математика 2 – збирка 

задатака и тестова за 

други  разред гимназија 

и техничких школа 

Живорад 

Ивановић и 

Срђан 

Огњановић 

650-02-00293/2010-06 

од 21. 7.2010. 

Литература за одељење ученикаса посебним способностима за физику: 

„КРУГ“ 

 

**Математика 2 – 

збирка задатака и 

тестова за други разред 

гимназија и техничких 

школа 

Живорад 

Ивановић,  

Срђан 

Огњановић 

650-02-00293/2010-06 

од 21. 7.2010. 

„КРУГ“ 

 

**Математика 3 – 

збирка задатака и 

тестова за трећи разред 

гимназија и техничких 

школа 

Живорад 

Ивановић 

и Срђан 

Огњановић 

650-02-332/2010-06 

од 21.7.2010. 

JП „ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКЕ” 

 

Математика са 

збирком задатака за 

други разред гимназије  

Јован Кечкић 650-02-589/2010-06 

од 26.10.2010. 



 

JП „ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКЕ” 

 

Математика 

са збирком задатака за 

трећи разред средње 

школе 

Јован Кечкић 650-210/88  

од28.12.1988. 

Литература за одељење ученикаса посебним способностима за информатику: 

„КРУГ“ 

 

**Математика 2 – 

збирка задатака и 

тестова за други разред 

гимназија и техничких 

школа 

Живорад 

Ивановић,  

Срђан 

Огњановић 

650-02-00293/2010-06 

од 21. 7.2010. 

JП „ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКЕ” 
 

Математика са 

збирком задатака за 

други разред гимназије  

Јован Кечкић 
 

650-02-589/2010-06 

од 26.10.2010. 

** Очекује се током лета одобрење за ново, прерађено издање Математика 2одн. 

Математика 3, издавачке куће „Круг“, аутора Срђана Огњановића које је 

прилагођено новом програму. 
 

 

ФИЗИКА 

Назив издавача Назив уџбеника или 

другог наставног 

средства 

Име/имена 

аутора 

Број и датум 

решења министра 

„НОВИ ЛОГОС” Физика 2, уџбеник 

физике за 2. разред 

природнометематичког 

смера 

Мирослава 

Шнеблић 

650-02-283/2015-06 

од 25.12.2015. 

„КРУГ” Физика 2 – збирка 

задатака и тестова за 

други  разред 

гимназије 

Наташа 

Чалуковић 

 

650-02-375/2010-06 

од 21.09.2010. 

„КРУГ” Физика 2 – уџбеник за  

други  разред 

математичке гимназије 

*** 

Наташа 

Чалуковић 

650-02-80-9/2008-

06 од 30.05.2008. 

„НОВИ ЛОГОС” Физика 2, уџбеник 

физике за 2. разред 

природнометематичког 

смера 

Мирослава 

Шнеблић 

650-02-283/2015-06 

од 25.12.2015. 

***-Ови уџбеници се користе у  одељењима гимназије за ученике са посебним 

способностима за физику 

 

ХЕМИЈА 



Назив издавача Назив уџбеника 

или другог 

наставног 

средства 

Име/имена аутора Број и датум 

решења министра 

 За друштвени 

смер и смер 

ученика 

надарених за 

информатику не 

постоји 

одговарајући 

удџбеник 

  

JП „ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКЕ” 

Хемија 2за  други 

разред гимназије 

природно-

математичког 

смера 

Снежана Рајић 650-02-45/2020-03 од  

27.07.2020. 

 

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА 

Назив издавача Назив уџбеника 

или другог 

наставног 

средства 

Име/имена аутора Број и датум 

решења министра 

KLETT Рачунарство и 

информатика 2 

уџбеник за други 

разред гимназије 

Филип Марић, 

Драган Машуловић 

650-02-42/2020-03  

 

ДРУГИ РАЗРЕД  2021/22 -Ученици са посебним способностима за ФИЗИКУ 

Основи рачунарства и информатике Нема одобрених уџбеника 

 

ДРУГИ РАЗРЕД 2021/22 -Ученици са посебним способностима за РАЧУНАРСТВО И 

ИНФОРМАТИКУ 

Примена рачунара  Нема одобрених уџбеника 

Програмирање Нема одобрених уџбеника 

Оперативни системи и рачунарске мреже Нема одобрених уџбеника 

 

 

ПСИХОЛОГИЈА 

Назив издавача Назив уџбеника 

или другог 

наставног 

средства 

Име/имена аутора Број и датум 

решења министра 

ЕДУКА Психологија Зоран 

Павловић,Оливер 
978-86-6013-411-2 



за други  разред 

гимназије и други 

и трећи разред 

подручјарада 

економија, право 

и администрација 

Тошковић, Ана 

Алтарас 

Димитријевић, 

Зорана Јолић 

Марјановић 

издање бр.1 од 

2019. 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Назив издавача Назив уџбеника 

или другог 

наставног 

средства 

Име/имена аутора Број и датум 

решења министра 

„НОВИ ЛОГОС” Музичка култура 

2, уџбеник 

музичке културе 

за други разред 

гимназије 

друштвено-

језичког смера 

Александра 

Паладин 

650-02-487/2014-06 

од 26.1.2015. 

JП „ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКЕ” 

Музичка култура 

за 2. разред 

гимназије 

природно-

метематичког 

смера и гимназије 

општег типа 

Соња 

Маринковић 

650-02-501/2015-06 

од 02.2.2016. 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Назив издавача Назив уџбеника 

или другог 

наставног 

средства 

Име/имена аутора Број и датум 

решења министра 

„КЛЕТТ” Ликовна култура 

2 – уџбеник за 2. 

разред гимназије 

друштвено-

језичког смера и 

специјализовано-

филолошка 

одељења 

Лидија Жупанић 

Шуица  

 

650-02-380/2013-06 

од 13.01.2014. 

 

 

„КЛЕТТ” Ликовна култура 

2 – уџбеник за 2. 

разред гимназије 

општег типа и 

природно-

математичког 

смера 

Лидија Жупанић 

Шуица  

 

650-02-415/2014-06 

 од  19.02.2015.  

 

  



 

Трећи разред 

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

Назив издавача Назив уџбеника или 

другог наставног 

средства 

Име/имена 

аутора 

Број и датум 

решења 

министра 

„КЛЕТТ” Читанка, српски језик 

и књижевност за трећи 

разред гимназије и 

средњих стручних 

школа 

Љиљана Бајић, 

Миодраг 

Павловић, Зона 

Мркаљ 

 

650-02-557/2014-

06 од 26.1.2015. 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Назив издавача Назив уџбеника или 

другог наставног 

средства 

Име/имена 

аутора 

Број и датум 

решења 

министра 

 

 

 

EDUCATIONAL 

CENTRE 

Close-up B2 Second 

Edition – (уџбенички 

комплет – уџбеник и 

радна свеска) –

 енглески језик за трећи 

разред гимназије 

(једанаеста година 

учења) 

сви смерови 

 

– аутори 

уџбеника: 

Angela Healan и 

Katrina Gormley; 

– аутор радне 

свеске: 

Katrina Gormley; 

 
650-02-435/2020-03  

 

од 05.03.2021. 

ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК 

Назив издавача Назив уџбеника или 

другог наставног 

средства 

Име/имена 

аутора 

Број и датум 

решења 

министра 

„EDUCATIONAL 

CENTRE” 

ЕSPRESSORAGAZZI 

3, италијански језик за 

3. разред гимназије и 

средње стручне школе  

Euridice 

Orlandino, Maria 

Bali, Luciana 

Ziglio 

650-02-

00166/2017-07 од 

26. 09. 2017. 

„KLETT” Direkt 3(уџбеник са 

радном 

свеском), немачки 

језик за 3. разред 

гимназије (седма 

година учења) 

Ђорђо Мото, 

Весна 

Николовска, 

Беата 

Ћвиковска, 

Олга Вомачкова 

650-02-177/2020-

03 од 11.11.2020. 

 

 

KLETT VERSION 

ORIGINALE 

Za treći i četvrti razred 

gimnazija 

Monique Denyer 

Christian Ollivier 

Emilie Perrichon 

650-02-532/2011-

16.  



JП „ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКЕ” 

До встречи в Росии 3, 

руски језик за трећи 

разред гимназије и 

средњих стручних 

школа-седма година 

учења 

Биљана Марић, 

Маријана 

Папрић, Вера 

Лазаревић 

Вуловић 

650-02-407/2014-

06 од 28.1.2015. 

 

ИСТОРИЈА 

Назив издавача Назив уџбеника или 

другог наставног 

средства 

Име/имена 

аутора 

Број и датум 

решења 

министра 

За друштвено-језички смер: 

„ ФРЕСКА“ Историја са 

одабраним историјсим 

изворима за трећи 

разред гимназије 

општег типа и 

друштвено-језичког 

смера 

Сузана Рајић 

Данко Леовац 

650-02-

00025/2021-03  

 JП „ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКЕ” 

Историјски атлас за 

наставу у основним и 

средњим школама 

Милош 

Благојевић, 

Слободан 

Душанић, 

Љубомир 

Максимовић, 

Борислав 

Јовановић и др.  

650-02-414/2011-

06 од 1.2.2012. 

За природно-математички смер 

„KLETT”  Историја IV – уџбеник 

за трећи разред 

гимназије природно-

математичког смера, 

четврти разред 

гимназије друштвено-

језичког смера и 

општег типа и 

четврти разред средње 

стручне школе за 

образовне профиле 

правни техничар и 

биротехничар * 

Мира Радојевић 650-02-577/2013-

06 од 12.2.2014. 

  JП „ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКЕ”  

 Историјски атлас за 

наставу у основним и 

средњим школама 

Милош 

Благојевић, 

Слободан 

Душанић, 

Љубомир 

Максимовић, 

Борислав 

Јовановић и др.  

650-02-414/2011-

06 од 1.2.2012. 



JП „ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКЕ” 

Читанка са радном 

свеском из историје 

Радош Љушић 650-02-39/2006-06 

од 15.8.2006. 

За одељење ученика са посебним способностима за физику 

JП „ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКЕ” 

Историја за 

четворогодишње 

стручне и уметничке 

школе  

Иван Бецић 

 

( * за физичаре) 

650-02-15/2006-06 

од 23.6.2006. 

JП „ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКЕ” 

Историјски атлас за 

наставу у основним и 

средњим школама 

Милош 

Благојевић, 

Слободан 

Душанић, 

Љубомир 

Максимовић, 

Борислав 

Јовановић и 

др.    

650-02-414/2011-

06 од 1.2.2012. 

 

*   До данашњег дана још увек није изашао нови уџбеник за 3. разред гимназије природно – 

математичког смера и  4. разред гимназије друштвено – језичког смера  по реформисаном 

програму, тако да остаје у употреби овај који је наведен у табели. Уколико се појави нови 

уџбеник по реформисаном програму, он ће бити изабран, тако да је препорука актива историје 

да се унапред не купује уџбеник за 3. разред природно – математичког смера и 4. разред 

гимназије друштвено - језичког смера 

 

МАТЕМАТИКА 

Назив издавача Назив уџбеника или 

другог наставног 

средства 

Име/имена 

аутора 

Број и датум 

решења министра 

Литература за природно-математички смер и одељење ученика са посебним 

способностима за информатику:  

JП „ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКЕ” 

 

Математика 

са збирком задатака за 

трећи разред средње 

школе 

Јован Кечкић 650-210/88  

Од28.12.1988. 

„КРУГ“ 

 

**Математика 3 – 

збирка задатака и 

тестова за трећи разред 
гимназија и техничких 

школа 

Живорад 

Ивановић и 

Срђан 
Огњановић 

650-02-332/2010-06 

од 21. 7.2010. 

Литература за друштвено-језички смер: 



JП „ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКЕ“ 

 

Математика 

за гимназију друштвено-

језичког смера и 

стручне школе: 

медицинску, шумарску, 

дизајнерску, трговинску, 

угоститељску и 

правну 

Градимир 

Војводић, 

Ђура Паунић, 

Ратко Тошић 

650-166/89  

од 26.6.1989. 

 

„КРУГ“ 

 

**Математика 3 – 

збирка задатака и 

тестова за трећи  разред 

гимназија и техничких 

школа 

Живорад 

Ивановић и 

Срђан 

Огњановић 

650-02-332/2010-06 

од 21. 7.2010. 

Литература за одељење ученикаса посебним способностима за физику: 

JП „ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКЕ” 

 

Математика 

са збирком задатака за 

трећи разред средње 

школе 

Јован Кечкић 650-210/88  

од28.12.1988. 

„КРУГ“ 

 

**Математика 3 – 

збирка задатака и 

тестова за трећи  разред 

гимназија и техничких 

школа 

Живорад 

Ивановић и 

Срђан 

Огњановић 

650-02-332/2010-06 

од 21. 7.2010. 

JП „ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКЕ” 

 

Математика са збирком 

задатака за четврти 

разред гимназије 

Јован Кечкић 650-02-587/2010-

06, од 26.10.2010. 

„КРУГ“ 

 

Математика 4 – збирка 

задатака и тестова за 

четврти разред 

гимназија и техничких 

школа 

Живорад 

Ивановић и 

Срђан 

Огњановић 

650-02-334/2010-06 

од 21. 7.2010. 

** Очекује се током лета одобрење за ново, прерађено издање Математика 3 

издавачке куће „Круг“, аутора Срђана Огњановића које је прилагођено новом 

програму. 

ГЕОГРАФИЈА 

Назив издавача Назив уџбеника 

или другог 

наставног средства 

Име/имена 

аутора 

Број и датум 

решења министра 

JП „ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКЕ” 

  

Географија за 

трећи разред 

гимназије 

 

Милка Бубало 

Живковић, 

Бојан Ђерчан 

650-02-50/2021-03 

од 11.06.2021. 

године 

БИОЛОГИЈА 

Назив издавача Назив уџбеника 

или другог 

наставног 

средства 

Име/имена 

аутора 

Број и датум 

решења министра 

„Klett“ Биологија 3 

Уџбеник за 3. 

Мр Драган 

Цветановић, 

650-02-00026/2021-

03 



разред гимназије 

природно-

математичког 

смера 

Ивана Лазаревић 06.05.2021. 

ФИЗИКА 

Назив издавача Назив уџбеника 

или другог 

наставног 

средства 

Име/имена 

аутора 

Број и датум 

решења министра 

„КРУГ” Физика 3 – за 3. 

разред гимназије 

Наташа 

Каделбург, Коста 

Панић 

650-02-379/2010-06 

од 21.09.2010. 

 

„KLETT” Физика 3, 

уџбеник за трећи 

разред гимназије 

општег типа и 

природно-

математичког 

смера 

Драгољуб Белић, 

Мерина 

Радојевић 

650-02-565/2014-06 

од 26.3.2015. 

„КРУГ” Физика 3 – 

уџбеник за 3. 

разред 

математичке 

гимназије*** 

Наташа 

Каделбург, 

Весна Рапаић 

650-02-80-10/2008-

06 0д 27.05.2008. 

 

***-Ови уџбеници се користе у  одељењима гимназије за ученике са посебним 

способностима за физику 
 

ХЕМИЈА 

Назив издавача Назив уџбеника 

или другог 

наставног 

средства 

Име/имена 

аутора 

Број и датум 

решења министра 

„НОВИ ЛОГОС” Органска хемија, 

уџбеник за трећи 

разред средње 

школе, за 

гимназије општег 
типа и природно-

математичког 

смера 

Татјана 

Недељковић 

650-02-297/2014-06 

од 15.12.2014. 

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА 

Назив издавача Назив уџбеника 

или другог 

наставног 

средства 

Име/имена 

аутора 

Број и датум 

решења министра 

 

KLETT 

Рачунарство и 

информатика 3.  

Уџбеник за трећи 

разред гимназије, 

 

Филип Марић, 

Светлана 

Мандић 

 

650-02-430/2020-03 



2021. 

 

ТРЕЋИ РАЗРЕД  2021/22-Ученици са посебним способностима за ФИЗИКУ 

Основи рачунарства и информатике Нема одобрених уџбеника 

 

ТРЕЋИ РАЗРЕД  2021/22 -Ученици са посебним способностима за РАЧУНАРСТВО И 

ИНФОРМАТИКУ 

Примена рачунара  Нема одобрених уџбеника 

Програмирање Нема одобрених уџбеника 

Објектно оријентисано програмирање Нема одобрених уџбеника 

Базе података Нема одобрених уџбеника 

 

 

ФИЛОЗОФИЈА 

Назив издавача Назив уџбеника 

или другог 

наставног 

средства 

Име/имена 

аутора 

Број и датум 

решења министра 

Клет Филозофија, 

уџбеник за трећи 

разред гимназије 

Сузана Спасић, 

Веселинка 

Сантини, 

Светислав 

Николић 

 

. 

  



 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Назив издавача Назив уџбеника 

или другог 

наставног 

средства 

Име/имена 

аутора 

Број и датум 

решења министра 

„НОВИ ЛОГОС” Музичка култура 

3, уџбеник 

музичке културе 

за 3. разред 

гимназије 

друштвено-

језичког смера и 

три цеде-а 

Александра 

Паладин 

650-02-365/2015-06 

од 4.1.2016. 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Назив издавача Назив уџбеника 

или другог 

наставног 

средства 

Име/имена 

аутора 

Број и датум 

решења министра 

„KLETT” Ликовна култура,  

уџбеник за 3. 

разред гимназије 

друштвено-

језичког смера и 

специјализовано-

филолошка 

одељења 

Лидија Жупанић 

Шуица 

650-02-127/2012-06 

од 05.09.2012. 

 

  



 

 

Четврти разред 

 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

Назив издавача Назив уџбеника или 

другог наставног 

средства 

Име/имена 

аутора 

Број и датум 

решења министра 

„КЛЕТТ” Читанка, уџбеник за 

четврти разред 

гимназија и средњих 

стручних школа 

Љиљана Бајић, 

Миодраг 

Павловић, Зона 

Мркаљ 

 

650-02-449/2015-06 

од 4.2.2016. 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Назив издавача Назив уџбеника или 

другог наставног 

средства 

Име/имена 

аутора 

Број и датум 

решења министра 

 

 

 

EDUCATIONAL 

CENTRE 

Close-up C1 Second 

Edition– (уџбенички 

комплет – 

уџбеник и радна свеска) -

 енглески језик за 

четврти разред 

гимназије (дванаеста 

година учења),  

сви смерови 

 

– аутори 

уџбеника: 

Angela Healan и 

Katrina Gormley; 

– аутори радне 

свеске: 

Medeleine 

Williamson, 

Phillip 

McElmuray; 

 

 

 

 
650-02-429/2020-03  

 

од 11.02.2021. 

 ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК 

Назив издавача Назив уџбеника или 

другог наставног 

средства 

Име/имена 

аутора 

Број и датум 

решења министра 

KLETT VERSION ORIGINALE 

Za treci i cetvrti razred 

MoniqueDenyer 

ChristianOlivier 

E Perrichon 

650/02/5322011/16 

„EDUCATIONAL 

CENTRE” 

ЕSPRESSORAGAZZI 3, 

италијански језик за 4. 

разред гимназије и 

средње стручне школе  

 

Euridice 

Orlandino, 

Maria Bali, 

Luciana Ziglio 

650-02-00166-2017-

07 од 26. 09. 2017. 

JП „ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКЕ” 

ДовстречивРосии 4, 

рускијезик, 

БиљанаМарић, 

МаријанаПапр

650-02-353/2015-06 

од 4.2.2016. 



осмагодинаучењаза 4. 

Разредгимназијеисредњи

хстручнихшкола 

(уџбеник, 

раднасвескаиЦД) 

ић, 

ВераЛазаревић

Вуловић, 

НаташаДобрић 

„KLETT” DIREKT 4 (уџбеник са 

радном 

свеском), немачки језик 

за четврти разред 

гимназије (осма година 

учења) 

Ђорђо Мота, 

Весна 

Николовски, 

Габријела 

Монтали, 

Данијела 

Мандели, Нађа 

Чернохаус 

Линзи 

650-02-348/2020-03 

од 21.12.2020. 

  

ИСТОРИЈА 

Назив издавача Назив уџбеника или 

другог наставног 

средства 

Име/имена 

аутора 

Број и датум 

решења министра 

„KLETT” Историја IV – уџбеник за 

трећи разред гимназије 

природно-математичког 

смера, четврти разред 

гимназије друштвено-

језичког смера и општег 

типа и четврти разред 

средње стручне школе за 

образовне профиле 

правни техничар и 

биротехничар * 

Мира 

Радојевић 

650-02-577/2013-06 

од 12.2.2014. 

JП „ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКЕ”  

Историјски атлас за 

наставу у основним и 

средњим школама 

Милош 

Благојевић, 

Слободан 

Душанић, 

Љубомир 

Максимовић, 

Борислав 

Јовановић и 

др.  

650-02-414/2011-06 

од 1.2.2012. 

 

*   До данашњег дана још увек није изашао нови уџбеник за 3. разред гимназије природно – 

математичког смера и  4. разред гимназије друштвено – језичког смера  по реформисаном 

програму, тако да остаје у употреби овај који је наведен у табели. Уколико се појави нови 

уџбеник по реформисаном програму, он ће бити изабран, тако да је препорука актива историје 

да се унапред не купује уџбеник за 3. разред природно – математичког смера и 4. разред 

гимназије друштвено - језичког смера 

 

  



БИОЛОГИЈА 

Назив издавача Назив уџбеника или 

другог наставног 

средства 

Име/имена 

аутора 

Број и датум 

решења министра 

  

 

 

  

МАТЕМАТИКА 

Назив издавача Назив уџбеника или 

другог наставног 

средства 

Име/имена 

аутора 

Број и датум 

решења министра 

Литература за природно-математички смер и одељење ученика са посебним 

способностима за информатику: 

JП „ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКЕ” 

 

Математика са збирком 

задатака за четврти 

разред гимназије 

Јован Кечкић 650-02-587/2010-06, 

од 26.10.2010. 

„КРУГ“ 

 

Математика 4 – збирка 

задатака и тестова за 

четврти разред 

гимназија и техничких 

школа 

Живорад 

Ивановић и 

Срђан 

Огњановић 

650-02-334/2010-06 

од 21. 7.2010. 

Литература за друштвено-језички смер: 

JП „ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКЕ“ 

 

Математика са збирком 

задатака 

за гимназију друштвено-

језичког смера и 

стручне школе са 2 часа 

недељно 

Ендре Пап, 

Загорка 

Лозанов 

Црвенковић 

650-707/89 

 од 5.4.1990. 

„КРУГ“ 

 

Математика 4 – збирка 

задатака и тестова за 

четврти разред 

гимназија и техничких 

школа 

Живорад 

Ивановић и 

Срђан 

Огњановић 

650-02-334/2010-06 

од 21. 7.2010. 

Литература за одељење ученикаса посебним способностима за физику: 

Иста литература као у трећем разреду, с тим што ће се за поједине области користити 

и додатна литература. 

ФИЗИКА 

Назив издавача Назив уџбеника или 

другог наставног 

средства 

Име/имена 

аутора 

Број и датум 

решења министра 

„КLЕTT” Физика, уџбеник за 4. 

разред гимназије 

природно-математичког 

смера 

Иван Аничин 650-02-512/2015-06 

од 19.2.2016. 

„КРУГ“ Физика 4 – уџбеник са 

збирком задатака за 4. 

разред гимназије 

Наташа 

Чалуковић 

650-02-376/2010-06 

од 21.09.2010. 

 
 



ХЕМИЈА 

Назив издавача Назив уџбеника или 

другог наставног 

средства 

Име/имена 

аутора 

Број и датум 

решења 

министра 

JП „ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКЕ” 
Хемија 

за општу гимназију и 

гимназију природно- 

математичког смера 

Јулијана 

Петровић, 

Смиљана 

Велимировић 

650-02-34/93-03 

од 16.7.1993. 

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА 

Назив издавача Назив уџбеника или 

другог наставног 

средства 

Име/имена 

аутора 

Број и датум 

решења 

министра 

JП „ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКЕ” 

Рачунарство и 

информатика 

за IV разред гимназије 

Станка 

Матковић, 

Душа Вуковић, 

Мијодраг 

Ђуришић 

650-02-344/2015-

06 од 27.1.2016. 

 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД  2021/22-Ученици са посебним способностима за ФИЗИКУ 

Основи рачунарства и информатике Нема одобрених уџбеника 

 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД  2021/22-Ученици са посебним способностима за РАЧУНАРСТВО И 

ИНФОРМАТИКУ 

Базе података Нема одобрених уџбеника 

Веб програмирање Нема одобрених уџбеника 

Програмске парадигме Нема одобрених уџбеника 

 

 

ФИЛОЗОФИЈА 

Назив издавача Назив уџбеника или 

другог наставног 

средства 

Име/имена 

аутора 

Број и датум 

решења 

министра 

КРЕАТИВНИ 

ЦЕНТАР 

Филозофија, уџбеник за 

четврти разред 

гимназија и средњих 

стручних школа 

Дејан Пејовић 650-02-443/2018-

08 од 2.4.2019. 

 

 

 

СОЦИОЛОГИЈА 



Назив издавача Назив уџбеника или 

другог наставног 

средства 

Име/имена 

аутора 

Број и датум 

решења 

министра 

"Клет" Социологија за четврти  

разред средње школе 

Владимир 

Вулетић 

650-02-411/2020-

03од 15.03.2021 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Назив издавача Назив уџбеника или 

другог наставног 

средства 

Име/имена 

аутора 

Број и датум 

решења 

министра 

„ДОМИНАНТА” Водич кроз историју 

музике  за средње школе 

 

Оливера Ђурић 6-00-744/2005-06 

од 14.3.2006. 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Назив издавача Назив уџбеника или 

другог наставног 

средства 

Име/имена 

аутора 

Број и датум 

решења 

министра 

„КЛЕТТ” Ликовна култура, 

уџбеник за 4. разред  

гимназије друштвено-

језичког смера и 

специјализовано-

филолошка одељења 

Лидија 

Жупанић 

Шуица 

650-02-126/2012-

06 од 07.08.2012. 

 


