
СПИСАК ОДАБРАНИХ УЏБЕНИКА ОДОБРЕНИХ ОД 

СТРАНЕ MИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ ЗА ШКОЛСКУ 
2022-2023. ГОДИНУ 

 

Први разред 

  

СРПСКИ ЈЕЗИК И 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, 

Љиљана Николић 

650-02-427/2018-03 

од 11.3.2019. 

 

 

 

 

 

 

 

650-02-427/2018-03 

од 11.3.2019. 

 

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. 



CLE (DATA 

STATUS) 

#LA CLASSE A2 

(француски језик) 

 

Sophie Bruzi Todd 

Cédric Vial 

650-02-274 

2021-0309 

22.2.2022. 

 

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 – уџбеник и 

радна 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 

„ЛОГОС“ Уџбеник историје за 1. 

разред гимназије  

друштвено-језичког 

смера, општег типа и 

природно-

математичког смера 

Душко 

Лопандић, 

Владимир 

Петровић, Ивана 

Петровић 

650-02-290/2012-06 

од 18.02.2013. 

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 

oд 11.03.2020. 

БИОЛОГИЈА 

Назив издавача Назив уџбеника или 

другог наставног 

средства 

Име/имена 

аутора 

Број и датум 

решења министра 

JП „ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКЕ” 

 

Уџбеник за 1. разред 

гимназије 

Трифуновић, С., 

Лазаревић, А., 

Цветковић, Д. 

650-02-426/2020-03 

од 03.02.2021. 

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 – 

Збирка задатака и 

тестова за први разред 

гимназија и техничких 

школа 

Живорад 

Ивановић, 

 Срђан 

Огњановић 

650-02-185/2021-03 

од 02.11.2021. 

 

Литература за одељење ученика са посебним способностима за физику: 

„КРУГ“ 

 

Математика 1 – 

Збирка задатака и 

тестова за први разред 

гимназија и техничких 

школа 

Живорад 

Ивановић,   

Срђан 

Огњановић 

650-02-185/2021-03 

од 02.11.2021. 

 



„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 

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 – 

Збирка задатака и 

тестова за први разред 

гимназија и техничких 

школа 

Живорад 

Ивановић,   

Срђан 

Огњановић 

650-02-185/2021-03 

од 02.11.2021. 

 

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 

611-00-1699/2018-03 

од 13.11.2018. 



 

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  2022/23. -Ученици са посебним способностима за ФИЗИКУ 

Рачунарство и информатика Нема одобрених уџбеника 

 

ПРВИ РАЗРЕД  2022/23. -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” 

 

 

 

 

 

 
 

 

,,ЕДУКА” 

 

Читанка за други 

разред гимназија и  

средњих стручних 

школа 

 

 

 
 

 

Српски језик за други  

разред гимназија и 

средњих стручних 

школа 

Ана Стишовић 

Миловановић, 

Вукосава 

Живковић, 

Јелена Журић 

 

 
 

 

Душка 

Кликовац, 

Љиљана 

Николић 

650-02-673/2019-03 

од 11.5.2020. 

 

 

 

 

 
 

 

650-02-673/2019-03 

од 11.5.2020. 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Назив издавача Назив уџбеника или 

другог наставног 

средства 

Име/имена 

аутора 

Број и датум 

решења министра 

 

 

EDUCATIONAL 

CENTRE 

Close-up B1+Second 

Edition -(уџбенички 

комплет – уџбеник и 

радна 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 A2  
Za drugi razred 

(француски језик) 

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 

Јасмина 

Милановић 

650-02-451/2015-06 

од 1.3.2016. 

 

JП „ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКЕ”  

Историјски атлас за 

наставу у основним и 

средњим школама 

Милош 

Благојевић, 

Слободан 

Душанић, 

Љубомир 

650-02-414/2011-06 

од 1.2.2012. 



Максимовић, 

Борислав 

Јовановић и 

др.    

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. 

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, 

650-02-414/2011-06 

од 1.2.2012. 



Борислав 

Јовановић и др. 

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, збирка 

задатака и тестова за 

други 

разред гимназија и 

техничких 

школа 

Живорад 

Ивановић и 

Срђан 

Огњановић 

650-02-34/2021-03  

од 

11.06.2021. 

 

Литература за одељење ученикаса посебним способностима за физику: 

„КРУГ“ 

 

Математика, збирка 

задатака и тестова за 

други 

разред гимназија и 

техничких 

школа 

Живорад 

Ивановић,  

Срђан 

Огњановић 

650-02-34/2021-03  

од 

11.06.2021. 

 



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, збирка 

задатака и тестова за 

други 

разред гимназија и 

техничких 

школа 

Живорад 

Ивановић,  

Срђан 

Огњановић 

650-02-34/2021-03  

од 

11.06.2021. 

 

JП „ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКЕ” 
 

Математика са 

збирком задатака за 

други разред гимназије  

Јован Кечкић 
 

650-02-589/2010-06 

од 26.10.2010. 

 

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. 

***-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 

„НОВИ ЛОГОС“ Хемија 2 за  други 

разред гимназије 

природно-

математичког 

смера 

Снежана Рајић 650-02-113/2011-06 

од 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  2022/23. -Ученици са посебним способностима за ФИЗИКУ 

Основи рачунарства и информатике Нема одобрених уџбеника 

 

ДРУГИ РАЗРЕД 2022/23. -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 

за други  разред 

гимназије и други 

и трећи разред 

подручја рада 

економија, право 

и администрација 

Зоран 

Павловић,Оливер 

Тошковић, Ана 

Алтарас 

Димитријевић, 

Зорана Јолић 

Марјановић 

978-86-6013-411-2 

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” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„КЛЕТТ” 

 

Читанка, српски језик 

и књижевност за 

трећи разред 

гимназије и средњих 

стручних школа 

 

 

 

 

 

Српски језик и 

књижевност за трећи 
разред гимназије 

Љиљана Бајић, 

Миодраг 

Павловић,  

Зона Мркаљ 

 

 

 

 

 

 

Весна Ломпар, 

Александра 
Антић 

 

 

650-02-431/2020-

03 од 16.3.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

650-02-431/2020-

03 од 16.3.2021. 

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” 

NUOVISSIMO 

PROGETTO 

ITALIANO 2 

италијански језик за 

3. разред гимназије и 

средње стручне 

школе  

T. Marin 

L. Ruggeri 

S. Magnelli 

650-02-013/2021-

03 

Од 6.4.2021. 

„KLETT” Direkt 3 

(уџбеник са радном 

свеском), немачки 

језик за 3. разред 

Ђорђо Мото, 

Весна 

Николовска, 

Беата 

650-02-177/2020-

03 од 11.11.2020. 

 

 



гимназије (седма 

година учења) 

Ћвиковска, 

Олга 

Вомачкова 

CLE (DATA 

STATUS) 

# LA CLASSE B1  

Za treći i četvrti razred 

gimnazija  

(француски језик) 

Sophie Bruzy 

Todd 

 Cédric Vial 

650-02-273 

2021-03 09 

22.02.2022.  

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: 

„KLETT”  Историја 3, уџбеник за 

трећи разред 

гимназије општег 

типа и друштвено-

језичког смера 

Војин Дабић, 

Михаел 

Антоловић, 

Душан Омчикус 

650-02-528/2014-

06 од 19.2.2015 

 

 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, 

650-02-414/2011-

06 од 1.2.2012. 



 

 

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  

oд 28.12.1988. 

„КРУГ“ 

 

Математика, збирка 

задатака и тестова за 

трећи 

разред гимназија и 

техничких 

школа 

 

Живорад 

Ивановић и 

Срђан 

Огњановић 

650-02-63/2021-03 

од 

08.07.2021. 

 

Литература за друштвено-језички смер: 

Љубомир 

Максимовић, 

Борислав 

Јовановић и др.  

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. 



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, збирка 

задатака и тестова за 

трећи 

разред гимназија и 

техничких 

школа 

Живорад 

Ивановић и 

Срђан 

Огњановић 

650-02-63/2021-03 

од 

08.07.2021. 

 

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, збирка 

задатака и тестова за 

трећи 

разред гимназија и 

техничких 

школа 

Живорад 

Ивановић и 

Срђан 

Огњановић 

650-02-63/2021-03 

од 

08.07.2021. 

 

JП „ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКЕ” 

 

Математика са збирком 

задатака за четврти 

разред гимназије 

Јован Кечкић 650-02-587/2010-

06, од 26.10.2010. 

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. 

разред гимназије 

природно-

математичког 

смера 

Мр Драган 

Цветановић, 

Ивана Лазаревић 

650-02-00026/2021-

03 

06.05.2021. 

ФИЗИКА 

Назив издавача Назив уџбеника Име/имена Број и датум 



или другог 

наставног 

средства 

аутора 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 
 

ТРЕЋИ РАЗРЕД  2022/23. -Ученици са посебним способностима за ФИЗИКУ 

Основи рачунарства и информатике Нема одобрених уџбеника 

 

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 2020. 

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 



ТРЕЋИ РАЗРЕД  2022/23. -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 

,,KLETT“ Филозофија, 

уџбеник за трећи 

разред гимназије 

 

Сузана Спасић, 

Веселинка 

Сантини, 

Светислав 

Николић 

650-02-135/2020-03 

од 05.10.2020. 

 

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” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„КЛЕТТ” 

 

Читанка, српски језик и 

књижевност за четврти 

разред гимназије и 

средњих стручних 

школа 

 

 

 

 

 

Српски језик и 

књижевност за четврти 
разред гимназије 

Љиљана Бајић, 

Миодраг 

Павловић,  

Зона Мркаљ 

 

 

 

 

 

 

Весна Ломпар, 

Александра 
Антић 

 

 

650-02-135/2021-03 

од 2.9.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

650-02-135/2021-03 

од 2.9.2021. 

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 

B1 

За трећи и четврти 

разред 

(француски језик) 

MoniqueDenyer 

ChristianOlivier 

E Perrichon 

650/02/5322011/16 

„EDUCATIONAL 

CENTRE” 

NUOVISSIMO 

PROGETTO ITALIANO 

2  

италијански језик за 4. 

T. Marin 

L. Ruggieri 

S. Magnelli 

650-02-013/2021-03 

од 6.4.2021. 



разред гимназије и 

средње стручне школе  

 

JП „ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКЕ” 

ДовстречивРосии 4, 

рускијезик, 

осмагодинаучењаза 4. 

Разредгимназијеисредњи

хстручнихшкола 

(уџбеник, 

раднасвескаиЦД) 

БиљанаМарић, 

МаријанаПапр

ић, 

ВераЛазаревић

Вуловић, 

НаташаДобрић 

650-02-353/2015-06 

од 4.2.2016. 

„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. 

 

 

 

БИОЛОГИЈА 



Назив издавача Назив уџбеника или 

другог наставног 

средства 

Име/имена 

аутора 

Број и датум 

решења министра 

„KLETT” Биологија 4, уџбеник за 

четврти разред 

природно-математичког 

смера 

Влајнић, Л., 

Лазаревић, И. 

650-02-298/2021-03 

22.02.2022. 

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, збирка 

задатака и тестова за 

четврти разред 

гимназија 

и техничких школа 

Живорад 

Ивановић и 

Срђан 

Огњановић 

650-02-259/2021-03 

од 

27.01.2022. 

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, збирка 

задатака и тестова за 

четврти разред 

гимназија 

и техничких школа 

Живорад 

Ивановић и 

Срђан 

Огњановић 

650-02-259/2021-03 

од 

27.01.2022. 

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. 

 
 



АСТРОНОМИЈА 

Назив издавача Назив уџбеника или 

другог наставног 

средства 

Име/имена 

аутора 

Број и датум 

решења 

министра 

„КLЕTT” Астрономија, уџбеник за 

4. разред гимназије 

природно-математичког 

смера 

Олга 

Атанацковић 

650-02-467/2015-

06 од 19.2.2016. 

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 

Нема одобрених уџбеника 
 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД  2022/23. -Ученици са посебним способностима за 

ФИЗИКУ 

Основи рачунарства и информатике Нема одобрених уџбеника 

 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД  2022/23.-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 

„КЛЕТТ” 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. 

 

 

 

 

ОБЈАШЊЕЊА ЗА ИЗБОР УЏБЕНИКА: 

БИОЛОГИЈА 

Уџбеник који смо одабрале за прву годину издаје Завод за уџбенике и за њега 
смо се одлучиле, јер је мање конфузан, садржи јасно означене наставне 
јединице,  тестове за проверу знања, задатке, смернице за истраживање и био 
забавник. 
  За другу (оба смера користе исти уџбеник), трећу (природно-математички 
смер) и четврту годину једини уџбеник који је акредитован је уџбеник издавачке 
куће "Klett". За трећи разред друштвеног смера као и специјализована 
одељења, уџбеник не постоји. 
 

ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК: 

Кроз рад смо утврдили да су наставне јединице јасно обрађене, граматички 

делови добро класификовани и пропраћени адекватним примерима. Текстови 

су прилагођени ученицима, а уџбеници су и визуелно атрактивни. 



ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО: 

За 1. 2. и 3. годину задржавају се исти уџбеници као и претходне школске 

године јер прате наставни план и програм, а за 4. годину не постоје уџбеници 

ПСИХОЛОГИЈА: 

Уџбеник из психологије остаје исти као и претходне школске године јер прати 

наставни план и програм. 

ГЕОГРАФИЈА: 

За 1. 2. и 3. годину задржавају се исти уџбеници као и претходне школске 

године јер прате наставни план и програм. 

ЛИКОВНА КУЛТУРА: 

За 1. 2. 3. и 4. годину задржавају се исти уџбеници као и претходне школске 

године јер прате наставни план и програм. 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ: 

За 1. 2. 3. и 4. годину одабрали смо уџбенике од истих аутора и истих издавача, 

али у новијој измењеној верзији јер је дошло до одређене корекције у 

наставном плану и програму.  

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК: 

Уџбенички комплети  Close Up -B1( за 1. разред), Close Up - B1+( за 2. разред), 

Close Up- B2( за 3. разред) и  Close Up-  C1(за 4. разред),  издавача 

Educational Centre у сарадњи са издавачком кућом Heinle Cengage Learning  и 

National Geographic садрже уџбенике са DVDем, радне свеске са аудио CDом 

за ученике, као и приручнике за наставнике и наставничке комплете са 

материјалима који садрже тестове у PDF формату. Наставницима су такође 

доступни аудио CD  и софтвер за интерактивну белу таблу са додатним 

материјалима. Садржај уџбеника је у складу са наставним планом и програмом 

за поједине разреде. У уџбеницима се обрађују теме из свакодневног живота у 

савременом друштву. Садржај уџбеника је у потпуности у складу са узрастом, 

сазнајним способностима и предзнањем ученика из области граматике и 

вокабулара. Текстови везани за различите области знања доприносе 

корелацији наставе енглеског језика са другим предметима. Теме за разговор 

подстичу ученике на дискусију и доприносе развоју критичког мишљења. У 

уџбеницима су заступљени различити облици рада. Вежбања су разноврсна а 

осмишљена су тако да равномерно развијају језичке вештине као и да олакшају 

савладавање граматике и вокабулара. Уџбеници садрже фотографије 



издавачке куће National Geographic које су врхунског квалитета и подстичу 

ученике на размишљање. Уџбеници су одштампани на квалитетном папиру и у 

потпуности задовољавају све стандарде квалитета уџбеника.  

ФИЗИКА: 

Предложени уџбеници су одобрени од министарства Просвете. Градиво је је 

описано концизно и јасно са великим бројем примера. Такође, пазило се на то 

да уџбеници за различите смерове не буду исти по обиму и садржају, а све 

складу са усвојеним планом и програмом за физику за дати смер. 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК: 

За 1. 2. 3. и 4. годину задржавају се исти уџбеници као и претходне школске 

године јер прате наставни план и програм. 

ФИЛОЗОФИЈА: 

За 3. и 4. годину задржавају се исти уџбеници као и претходне школске године 

јер прате наставни план и програм. 

ХЕМИЈА: 

За 1. 2. 3. и 4. годину задржавају се исти уџбеници као и претходне школске 

године јер прате наставни план и програм. 

СОЦИОЛОГИЈА: 

За  4. годину задржава се исти уџбеник као и претходне школске године јер 

прати наставни план и програм. 

МАТЕМАТИКА: 

За 1. 2. 3. и 4. годину задржавају се исти уџбеници као и претходне школске 

године јер прате наставни план и програм. 

МУЗИЧКА КУЛТУРА: 

За 1. 2. 3. и 4. годину задржавају се исти уџбеници као и претходне школске 

године јер прате наставни план и програм. 

ИСТОРИЈА: 

За 1. 2. 3. и 4. годину одабрани су уџбеници у складу са наставним планом и 

програмом, као и са хронологијом историјских догађаја за сваки разред и смер 

имајући у виду циљеве, исходе и тематски приступ. 



ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК: 

За први разред ниво А2, ближи је адолесцентима, понавља се градиво из 

основне школе и проширује. Граматичка правила су јасно приказана. Уз 

уџбеник иде и вежбанка која је одлична. Овај уџбеник се користи две године.  

За други разред се користи ВЕРСИОН ОРИЖИНАЛ А2. Он је до ове године био 

једини одобрен од стране Министарства просвете. Садашњи прваци су почели 

по уџбенику ВЕРСИОН ОРИЖИНАЛ па ћемо га задржати и у другом разреду. 

Трећи разред Ла клас Б1 ниво одлична припрема за ниво Б1 европског оквира 

језика. Одлична свеска са вежбањима. Користи се две године. 

Четврта година ВЕРСИОН ОРИЖИНАЛ Б1,користимо јер смо почели по том 

уџбенику у трећем разреду. 

Напомињемо да од ове године имамо могућност избора између два одобрена 

уџбеника, што није био случај у последње две године. 

РУСКИ ЈЕЗИК: 

За 1. 2. 3. и 4. годину задржавају се исти уџбеници као и претходне школске 

године јер прате наставни план и програм. 

 

 

 

 


