На пснпву шлана 34. Закпна п учбеницима („Службени гласник РС“ бр. 27/2018 пд 6.4.2018.
гпдине), на пбразлпжен предлпг струшних већа за пбласти предмета, Наставнишкп веће Гимназије
Зајешар, на седници пдржанпј дана 15.7.2022. гпдине, дпнелп је

ПДЛУКУ
o прпмени пдлуке п избпру учбеника
кпји ће се кпристити пд щкплске 2019/2020. дп 2022/2023.гпдине

1. Пдлука п избпру учбеника кпји ће се кпристити У Гимназији Зајешар, у перипду пд
щкплске 2019/2020. дп 2022/2023.гпдине, дпнета је на седници Наставнишкпг већа
пдржанпј дана 15.5.2019.гпдине (Брпј 04-437/1 пд 31.05.2019.гпдине) са прпменпм пве
пдлуке пд 28.8.2019 (брпј 04-680/1 пд 28.08.2019.гпдине), 17.7.2020 (брпј 04-359/1 пд
17.7.2020), 13.7.2021 (брпј 04-402/1 пд 13.7.2021) и 15.7.2022 (брпј 04-428/1 пд 15.7.2022),
МЕОА СЕ такп щтп ће се за пбавезне предмете и избпрне прпграме и активнпсти у
Гимназији Зајешар кпристити учбеници наведени у пвпм прилпгу, са пдгпварајућим
пбразлпжеоем, кпје, такпђе, шини саставни деп пве пдлуке.
2. Учбеници из става 1. пве пдлуке изабрани су из важећег каталпга пдпбрених учбеника за
гимназије и струшне щкпле, са оегпвим дппунама.
3. Пва пдлука биће дпстављена Министарству прпсвете, науке и технплпщкпг развпја, а
пбјавиће се и на веб-сајту щкпле.
Образложење
Чланпм 34. Закпна п учбеницима прпписанп је, између псталпг, да се избпр учбеника врщи
за перипд пд шетири щкплске гпдине и да пдлуку п избпру учбеника дпнпси наставнишкп веће на
пбразлпжен предлпг струшних већа за пбласти предмета, пднпснп струшнпг већа за разредну
наставу, кап и да Шкпла из Каталпга учбеника бира учбеник за сваки предмет у свакпм разреду, п
шему пбавещтава Савет рпдитеља, а с пбзирпм да заврщеткпм текуће щкплске 2018/2019.гпдине,
престаје да важи раније дпнета пдлука щкпле п избпру учбеника за перипд пд щкплске 2016/2017.
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дп 2018/2019.гпдине, у складу са напред цитираним пдребама закпна, Наставнишкп веће
Гимназије Зајешар је дана 15.5.2019.гпдине, дпнелп пдлуку п избпру учбеника у нареднпм
перипду, дана 28.8.2019, 17.7.2020, 13.7.2021. и 15.7.2022. пдлуке п прпмени пдлуке, пднпснп п
избпру учбеника кпји ће се кпристити пд щкплске 2019/2020. дп 2022/2023.гпдине (Брпј.04-437/1
пд 15.5.2019.гпдине, број 04-680/1 пд 28.08.2019.гпдине, брпј 04-359/1 пд 17.7.2020, брпј 04-402/1
пд 13.7.2021. и брпј 04-428/1 пд 15.7.2022).
Међутим, какп је у међувремену, на званишнпј интернет страници Министарства прпсвете,
науке и технплпщкпг развпја РС пбјављене дппуне важећег каталпга учбеника и нпви каталпг, а да
је гпре наведеним шланпм закпна, такпђе, прпписанп да, изузетнп, пдлуку п прпмени учбеника
мпже дпнети наставнишкп веће на пбразлпжени предлпг струшних већа за пбласт предмета,
пднпснп струшнпг већа за разредну наставу, п шему у рпку пд псам дана пд дана дпнпщеоа пдлуке
пбавещтава Министарствп, струшна већа за пбласт предмета су Наставнишкпм већу дпставила
пбразлпжени предлпг да се за ппједине предмете прпмене раније изабрани учбеници, кпји је
Наставнишкп веће пптпм усвпјилп, пднпснп прихватилп на седницама пд 8.10.2020, 13.7.2021. и
15.7.2022. гпдине и дпнелп пдлуку кап у изреци.

Директпр щкпле,
Срђан Станпјевић
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СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Назив издавача

„KLETT“ д.о.о.

„KLETT“

„KLETT”

„KLETT”

„KLETT”

„KLETT”

JП „ЗАВОД ЗА

Назив уџбеника или
другог наставног
средства

Име/имена аутора

Број и датум
решења
министра

Миодраг Павловић,
Читанка, Српски
језик и књижевност и Зона Мркаљ,
Весна Ломпар
Граматика, Српски
језик и књижевност
уџбенички комплет за
први разред гимназије

650-02139/2019-03 од
11.04.2019.

Читанка, Српски
језик и књижевност
и
Граматика, Српски
језик и књижевност
уџбенички комплет за
други разред гимназије
Читанка, српски језик
и књижевност за трећи
разред гимназије и
средњих стручних
школа
Граматика, српски
језик и књижевност за
трећи разред
гимназије и средњих
стручних школа
Читанка, српски језик
и књижевност за
четврти разред
гимназије и средњих
стручних школа
Граматика, српски
језик и књижевност за
четврти разред
гимназије и средњих
стручних школа

Миодраг Павловић,
Зона Мркаљ,

650-02662/2019-03 од
22.04.2020.

Граматика српскога
језика за гимназије и

Весна Ломпар,
Александра Антић
Љиљана Бајић,
Миодраг Павловић,
Зона Мркаљ

650-02557/2014-06 од
26.1.2015.

Весна Ломпар,
Александра Антић

650-02516/2014-06 од
3.2.2015.

Љиљана Бајић,
Миодраг Павловић,
Зона Мркаљ

650-02449/2015-06 од
4.2.2016.

Весна Ломпар,
Александра Антић

650-02450/2015-06 од
27.1.2016.

Живојин
Станојчић,

650-135/89 од
15.3.1989.
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УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”

стручне школе
I – IV разред
Историја
књижевности
за гимназије и стручне
школе
Теорија
књижевности
за гимназије и стручне
школе
I – IV разред

Љубомир Поповић
Јован Деретић,
Марија Митровић,
Злата Бојовић

650-297/84 од
26.5.1984.

Иво Тартаља

650-02-8/97-03
од 13.6.1997.

Образложење: Наведени уџбеници имају опширније пропратне текстове, имају квалитетан
дизајн, већи број књижевних термина је образложен и добра су основа за наставак
школовања.

МАТЕМАТИКА
JП„ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”

Збирка решених
задатака из
математике 1
Збирка решених
задатака из
математике 2

Вене Богославов,

650-02-278/2008-06
од 21.7.2008.

Вене Богославов

650-02-277/2008-06
од 21.7.2008.

Збирка решених
задатака из
математике 3
Збирка решених
задатака из
математике 4

Вене Богославов,

650-02-275/2008-06
од 21.7.2008.

Вене Богославов

650-02-276/2008-06
од 21.7.2008.

Збирке кпристимп дуги низ гпдина и ђаци су успещнп савладавали градивп и пплагали
пријемне испите. Ушеници реткп кпристе учбенике, па збпг смаоеоа трпщкпва рпдитеља
не предлажемп оихпвп кприщћеое.
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ИНФПРМАТИКА
„KLETT”

„KLETT”

„KLETT”

„КРУГ”

Рачунарство и
информатика - за
први разред
гимназије
Рачунарство и
информатика за
други разред
гимназије
Рачунарство и
информатика 3 –
за трећи разред
гимназије
Рачунарство и
информатика –
уџбеник са
збирком задатака
за четврти разред
гимназије
природноматематичког и
општег смера.

Филип Марић

650-02-270/2019-03
од 19.08.2019.

Филип Марић,
Драган
Машуловић

650-02-42/2020-03
од 27.7.2020.

Филип Марић,
Светлана Мандић

650-02-430/2020-03
од 05.03.2021.

Милан Чабаркапа

650-02-536/2010-06
од 26.10.2010.

Коиге за прва триразреда су направљене такп да ушеници сами мпгу лакп да их кпристе.
Коига за 4. разред у већем делу прати градивп.

ИСТПРИЈА
ИСТОРИЈА:
ПРВИ РАЗРЕД: Историја за први разред гимназије, Немања Вујчић Фреска, Београд
2019.
Уџбеник је одобрен Решењем Министарства просвете Републике Србије 650-02-242/201903 од 29.7.2019
ДРУГИ РАЗРЕД:
Друштвено – језички смер и општи тип: Историја за други разред гимназије општег
типа и друштвено – језичког смера, Горан Васин, Катарина Митровић, Завод за
издавање уџбеника, Београд 2021.
Уџбеник је одобрен решење Министарства просвете Републике Србије: 650 -02 00029/2022 -03 од 22.6.2021.
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Уџбеник је урађен према предвиђеном наставном садржају наставног плана и програма са
предвиђеним темама. Наставне јединице урађене су према предвиђеним стандардима
наставног предмета и садржајно прилагођена ученицима.
Природно – математички смер: Историја за други разред природно математичког
смера Душко Лопандић, Александар Колаковић, Маља Милановић, Нови логос,
Београд 2020. Уџбеник је одобрен Решењем Министарства просвете Републике Србије:
650-02-35/2020-03 од 09.07.2020.
ТРЕЋИ РАЗРЕД:
Друштвено - језички смер и општи тип: Историја за трећи разред гимназије општег
типа и друштвено језичког смера, Сузана Рајић, Данко Леовац, Фреска, Београд,
2021. Уџбеник је одобрен Решењем Министарства просвете Републике Србије, 650 -02
-00025 /2021 -03 од 16. 6. 2021. године.
Природно математички смер: Историја за трећи разред гимназије са одабраним
изворима за трећи разред природно – математичког смера, Александра Колаковић,
Душко Лопандић, Мања Милинковић, Радомир Миликић, Нови Логос, Београд,
2022.

ISBN:978-86-6109-729-4 Решење Министарства просвете: 650-02-329/2021-03
Образоложење: Уџбеник је урађен према предвиђеном наставном плану и програму са
свим предвиђеним темама. Такође уџбеник садржи и додатни материјала за провету
усвијеног садржаја.
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД: Историја 4, уџбеник за четврти разред гимназије општег типа и
друштвено језичког смера, Аутори: Душко Лопандић, Мања Милиновић, Радомир
Миликић, Београд 2021.
Уџбеник је одобрен Решењем Министарства просвете Републике Србије бр. 650 -02 –
0004/2021-03.
Образложење: Уџбеник је урађен према измењеном наставном плану и програму за наставни
предмег историја за четврти разред гимназије општег типа и друштвено језичког смера са

свим предвиђеним темама. Досадашњи уџбеник који је коришћен израђен према старом
програму и многи наставни садржаји нису заступљени.
УЏБЕНИЦИ ИЗ ИСТОРИЈЕ ЗА ИТ СМЕР
ПРВИ РАЗРЕД: Историја за I разред средњих стручних школа, Драгољуб М.Кочић, Завод за
издавање уџбеника, Београд 2020.
ДРУГИ РАЗРЕД: Историја за II разред сручних школа, Иван М.Бецић, Завод за издавање
уђбеника, Београд 2020.
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ПСИХПЛПГИЈА
Психологија 2 - за други разред гимназије, Биљана Милојевић Апостоловић и
Невенка Јовановић, Нови логос. Уџбеник је одобрен решењем Министарства просвете
650-02-668/2019-03 од 11.05.2020.
Образложење: Овај уџбеник коришћен је и у претходном периоду, сада је изашла нова
верзија и одлично је прихваћен код ученика.

СПЦИПЛПГИЈА
Социологија – за четврти разред средње школе, Владимир Вулетић, „KLETT”.
Уџбеник је одобрен решењем Министарства просвете 650-02-411/2020-03 од 15.03.2021.
Образложење:
Овај уџбеник је нов и одлично је прихваћен код ученика.

ФИЛПЗПФИЈА
Трећи разред:
Михаило Марковић, Логика, Београд, Завод за уџбенике Београд. Уџбеник је
одобрен решењем Министарства просвете 632-02-71/92-03 пд 13.7.1992.

Четврти разред:
Вељко Кораћ, Историја филозофије, Завод за уџбенике Београд. Уџбеник је урађен
према наставном плану и програму. Уџбеник је одобрен решењем Министарства просвете
05-1-610-9/71 пд 21.6.1983.
Образложење: Уџбеник се озбиљно и широко бави питањима која су планирана наставним
планом и програмом прописаном од Министарства просвете. Теме се разматрају широко ,
детаљно и пружају могућност професору да изабере шта ће узети као приоритет у разради
наставних јединица. Група аутора која је написала овај уџбеник је озбиљно схватила свој
задатак и направила изузетан уџбеник.

-7-

ГЕПГРАФИЈА
Први разред:
Дејан Шабић, Рајко Галић, Снежана Вујадиновић, Географија за први разред
гимназије, Нови логос. Уџбеник је одобрен решењем Министарства просвете 650-02363/2018 -03 од 1.3.2019.
Други разред:
Географија 2, уџбеник за други разред гимназије, Снежана Вујадиновић, Дејан
Шабић, Нови логос. Уџбеник је одобрен решењем Министарства просвете 650-02669/2019-03 од 11.05.2020.
Трећи разред:
Географија 3 уџбеник за трећи разред гимназије Дејан Шабић Снежана
Вујадиновић. 650-02-423/2020-03 од 05.04.2021. „НОВИ ЛОГОС“
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Савремени свет карактеришу динамичне друштвене промене које
захтевају дефинисање циљева, задатака и садржаја географског образовања са циљем
његове модернизације и актуелизације у складу са савременим потребама и захтевима
друштва. Из тог разлога смо као ови уџбеници сасвим новим приступом покушали да што
верније укажу на савремене друштвене промене у свету. Такав приступ има за циљ да вам
пробуди интересовање за географију кроз уочавање повезаности природне основе и
друштвено-географске средине, упознавање промена у географској средини и развијање
критичког мишљења.

БИПЛПГИЈА

„KLETT“ д.о.о.
„KLETT“ д.о.о.

JП „ЗАВОД ЗА

Биологија 1 –
уџбеник за први
разред гимназије

Горан Милићев,
650-02-253/2019-03
Милица Кокотовић од 29.07.2019.
и Љубица Лалић

Биологија
за други разред
гимназије

Горан Милићев,
Милица
Кокотовић,
Љубица Лалић
Гордана Цвијић,

Биологија
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650-02-60/2020-03
од 30.7.2020.
650-02-36/2004-03

УЏБЕНИКЕ”

за гимназију
друштвенојезичког смера
(3.разред)

„KLETT“

Биологија 3,
уџбеник за трећи
разред гимназије
природноматематичког
смера

„KLETT“

Биологија за 4.
разред гимназије
природноматематичког
смера

Јелена Ђорђевић,
Надежда
Недељковић,
Гордана Матић,
Александра Кораћ,
Драгана Цветковић
Драгана
Цветановић
Ивана Лазаревић

од 1.9.2004.

Биљана Стојковић
Јасмина Шинжар
Секулић

650-02-206/2017-03
од 23.03.2018.

650-02-00026/202103 од
06.05.2021.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Уџбеници садрже све методске јединице које се обрађују. Методске
јединице су обрађене на одговарајући начин и илустроване са довољно слика, графика и
схема. Графички су добро урађени и са потребним бројем илустрација. Папир и сам
квалитет израде уџбеника су добри.

ХЕМИЈА
Први разред
Назив издавача
Завод за уџбенике
Београд
„НОВИ ЛОГОС”

Назив уџбеника
или другог
наставног средства
Збирка задатака из
хемије за 1 и 2
разред гимназије
Хемија за први
разред гимназије
свих смерова

Име/имена
аутора

Број и датум
решења министра

Радивој
Николајевић и
Милена
Шурјановић
Татјана
Недељковић

650-404/87 од
30.јуна
1987.године
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650-02-27/2020-03
од 18.05.2020.

Други разред
JП „ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”

JП „ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
„KLETT”

НОВИ ЛОГОС

Органска хемија
за гимназију
друштвено-језичког
смера и
четворогодишње
школе: рударскогеолошку,
шумарску, графичку,
трговинску и
угоститељску
Хемијски
практикум
за гимназије
Хемија, збирка
задатака за 2.
разред гимназије
природноматематичког
смера
Хемија за други
разред гимназије
природноматематичког
смера

Владимир
Павловић,
Раде Марковић

601-04-185/91 од
20.6.1991.

Славко Нешић,
Момчило
Јоветић
Драгица Тривић

650-177/88 од
14.4.1988.

Снежана Рајић

650-02-45/2020-03
од 27.07.2020.

Хемијски
практикум
за гимназије
Збирка задатака из
хемије
за III и IV разред
општe гимназијe и
гимназијe
природноматематичког смера,
медицинску
школу и за
ветеринарског
техничара

Славко Нешић,
Момчило
Јоветић
Јанош Чанади,
Велимир
Попсавин

650-574/89 од
26.6.1989.

650-02-447/2015-06
од 19.2.2016.

Трећи разред
JП „ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
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650-02-36/93-02 од
16.7.1993.

„НОВИ ЛОГОС”

Хемија 3, уџбеник
за трећи разред
гимназије природноматематичког смера
и општег типа

Татјана
Недељковић

650-02-115/2021-03
од 06.08.2021.

Четврти разред
Јулијана
650-02-34/93-03 од
Хемија
за општу гимназију
Петровић,
16.7.1993.
и гимназију
Смиљана
природноВелимировић
математичког смера
Учбеници прате наставни план и прпграм,сликпвити су са демпнстраципним
пгледима,практпшнпм применпм и задацима кпји прате наставне јединице.
JП „ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”

ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК
I разред
Латински језик за први разред Гимназије, Марјанца Пакиж и Драгана Димитријевић,
издавач Завод за уџбенике, 650-02-416/2018-03 од 28.2.2019.
IIразред
Латински језик за други разред Гимназије, Марјанца Пакиж, Борис Пендељ, Милица
Кисић Божић, Урош Рајчевић, издавач Завод за уџбенике, 650-02-671/2019-03 од
10.03.2020.
Образложење:
Уџбеници прате план и програм који је прописан од стране Министарства просвете.

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
Француски језик (почетни)
I и II разред (сви смерови)
Gay Capelle, Robert Menand, Le nouveau Taxi 1, француски језик за први разред средње
школе, издавач Дата статус, 650-02-245/2014-06 од 17.11.2014.
III и IV разред (сви смерови)
Robert Menand, Laure Hutchings, Nathalie Hirschprung, Le Nouveau Taxi 2, француски језик
за први и други разред средње школе, издавач Дата статус, 650-02-75/2012-06 од 18.2.2013.
* У каталогу пише да је за први и други разред, али пошто је почетни, онда је уџбеник тај.
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Француски језик (продужни)
I и II разред (сви смерови)
Robert Menand, Le nouveau Taxi 2, француски језик за први и други разред средње школе,
издавач Дата статус, 650-02-75/2012-06 од 18.2.2013.
III и IV разред (сви смерови)
Robert Menand, Anne-Marie Johnson, Le Nouveau Taxi 3, француски језик за трећи и четврти
разред средње школе, издавач Дата статус, 650-02-74/2012-06 од 25.1.2013.
Француски језик
I разред (сви смерови)
Monique Denyer, Agustin Garmendia, Marie-Laure Lions-Olivieri, VERSION ORIGINAL
ROUGE (уџбенички комплет-уџбеник са радном свеском и компакт диском) - француски
језик за први разред средње школе, издавач „KLETT“ д.о.о, 650-02-239/2019-03 од
15.07.2019.
Образложење:
Уџбеници прате прописани план и програм и омогућавају припрему ученика за DELF.

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
I разред (сви смерови)
Енглески језик FOCUS 2 - (уџбенички комплет-уџбеник и радна свеска) - енглески језик
за први разред гимназије и први и други разред средњих стручних школа, Sue Kay,
Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michalowski, Lynda Edwards, издавач Акроноло
ДОО, 650-02-223/2019-03 од 03.06.2019.
Лектира за гимназије, Веселин Костић, издавач Завод за уџбенике, 632-03-105/92-03
пд 24.12.1994.
II разред (сви смерови)
Focus 3 за други и трећи разред гимназије и трећи и четврти разред средњих стручних
школа (уџбенички комплет – уџбеник и радна свеска), Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel
Brayshaw, Bartosz Michalowski, издавач Акроноло ДОО, 650-02-542/2019-03 од 30.12.2019.
Лектира за гимназије, Веселин Костић, издавач Завод за уџбенике, 632-03-105/92-03
пд 24.12.1994.
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III разред (друштвено језички смер и општи смер)
Focus 4 за трећи и четврти разред гимназије и средњих стручних школа (уџбенички
комплет – цео уџбеник и радна свеска), Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz
Michalowski, Beata Trapnell, издавач „Акроноло”, 650-02-117/2020-03 од 14.10.2020.
Лектира за гимназије, Веселин Костић, издавач Завод за уџбенике, 632-03-105/92-03
пд 24.12.1994.
III разред (природно математички смер и ИТ смер)
Focus 4 за трећи и четврти разред гимназије и средњих стручних школа (први део уџбеника и
радне свеске), Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michalowski, Beata Trapnell,
издавач „Акроноло”, 650-02-117/2020-03 од 14.10.2020.
Лектира за гимназије, Веселин Костић, издавач Завод за уџбенике, 632-03-105/92-03
пд 24.12.1994.
IV разред (друштвено језички и општи смер)
Focus 5 за четврти разред гимназије и средњих стручних школа (уџбенички комплет – цео
уџбеник и радна свеска), Sue Kay, Vaughan Jones, Monica Berlis, Heather Jones, Daniel Brayshaw,
Dean Russell, Tomasz Siuta, Beata Trapnell, издавач „Акроноло”, 650-02-119/2020-03 oд

14.10.2020.
Лектира за гимназије, Веселин Костић, издавач Завод за уџбенике, 632-03-105/92-03
пд 24.12.1994.
IV разред (природно математички смер и ИТ смер)
Focus 4 за трећи и четврти разред гимназије и средњих стручних школа (други део уџбеника и
радне свеске), Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michalowski, Beata Trapnell,
издавач „Акроноло”, 650-02-117/2020-03 од 14.10.2020.

Лектира за гимназије, Веселин Костић, издавач Завод за уџбенике, 632-03-105/92-03
пд 24.12.1994.

Образложење:

Савремене теме и текстови занимљиви су данашњим тинејџерима, држе им пажњу и мотивишу их
да уче језик. Поменути уџбеници су добили одобрење од стране Министарства просвете, науке и
технолошког развоја.
Напомена:
Стручно веће страних језика донело је одлуку да ученици самостално набаве уџбенике (неће се
набављати преко школе), а што се тиче Лектире за гимназије аутора Веселина Костића, њу
ученици не морају посебно да наручују пошто ће се само повремено користити.
Ђаци који имају могућност да набаве књиге од старијих ученика то слободно могу да учине.
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НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
Немачки језик (продужни)
I разред
Schritte international NEU 3, EDUCATIONAL CENTRE, (уџбенички комплет- уџбеник са
радном свеском и компакт диск) – немачки језик за први разред гимназије и средње
стручне школе (пета година учења); 650-02-646/2019-03 од 28.02.2020.
II разред
Schritte international NEU 4, EDUCATIONAL CENTRE, (уџбенички комплет- уџбеник са
радном свеском и компакт диском) – немачки језик за други разред гимназије и средње
стручне школе (шеста година учења); 650-02-645/2019-03 од 24.02.2020.
III разред
Datastatus, Prima 7, немачки језик за 3. разред средње школе, седма година учења; 650-02517/2015-06 од 14.3.2016.
IV разред
Datastatus, Prima 8, немачки језик за 4. разред средње школе, осма година учења; 650-02514/2015-06 од 4.4.2015.

Образложење:
Уџбеници за први и други разред из претходног Каталога нису добили акредитацију.
Предложени уџбеници из новог Каталога прате прописани план и програм и имају
одобрење Министарства просвете, науке и технолошког развоја, прилагођени су
интересовањима данашњих тинејџера и омогућавају припрему ДСД испита.

ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК

I разред
Nuovissimo Proggetto italiano 1B, италијански језик уџбенички комплет са радном свеском и
компакт диском за први и други разред гимназије и средње школе, T. Marin, аутори радне свеске
L.Rugierri, S.Magnelli, T.Marin, издавач Educational Centre, 650-02-00012/2021-03 од 16.4.2021.
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II разред
Nuovo progetto italiano 2A, италијански језик за други разред средње школе, T. Marin,
S. Magnelli, издавач Educational Centre, 650-02-518/2010-06 од 5.4.2011.

III разред
Nuovo progetto italiano 2B, италијански језик за трећи разред средње школе, T. Marin, A. Bidetti, M.
Dominici, L.Piccolo, издавач Educational Centre, 650-02-535/2010-06 од 4.4.2011.

IV разред
Nuovo progetto italiano 2B- C1, италијански језик за четврти разред средње школе, T. Marin, A.
Bidetti, M. Dominici, L.Piccolo, издавач Educational Centre, 650-02-535/2010-06 од 4.4.2011.

Образложење:








Равномерна заступљеност свих језичких вештина и поступна обрада граматичких
структура
Занимљиве теме примерене узрасту и интересовањима ученика
Разноврсне вежбе вокабуларам коминикације и граматике
Фонетске и правописне вежбе
Модерне илустрације и дизајн
Мноштво тема из области италијанске културе, традиције и географије
Сваки модул је подељен у секције: уводни дијалог са вежбама, вокабулар, комуникација,
граматика.

ЛИКПВНА КУЛТУРА
Први разред
Назив издавача

„KLETT“ д.о.о.

Назив уџбеника
или другог
наставног
средства

Име/имена аутора Број и датум решења
министра

Ликовна култура
1 - за први разред
гимназије

Марина Чудов
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650-02-456/2019-03 од
04.02.2020.

Други разред

Назив издавача

Назив уџбеника
или другог
наставног
средства

Име/имена аутора Број и датум решења
министра

„KLETT”

Ликовна култура
2 – уџбеник за
други разред
гимназије
друштвенојезичког смера

Лидија Жупанић
Шуица

650-02-43/2020-03
од 9.7.2020.

„KLETT”

Ликовна култура 2
– уџбеник за други
разред гимназије
општег типа и
природноматематичког смера

Лидија Жупанић
Шуица

650-02-44/2020-03
од 9.7.2020.

Назив уџбеника
или другог
наставног
средства
Ликовна култура,
уџбеник за трећи
разред гимназије
друштвенојезичког смера и
специјализованофилолошка
одељења

Име/имена аутора Број и датум решења
министра

Назив уџбеника
или другог
наставног
средства
Ликовна култура,
уџбеник за четврти
разред гимназије
друштвенојезичког смера и
специјализовано-

Име/имена аутора Број и датум решења
министра

Трећи разред
Назив издавача

„KLETT”

Четврти разред
Назив издавача

„КЛЕТТ”

Лидија Жупанић
Шуица

Лидија Жупанић
Шуица
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650-02-112/2021-03 од
02.08.2021.

650-02-126/2012-06 од
7.8.2012.

филолошка
одељења
Образложење: Уџбеници прате план и програм који је прописан од стране Министарства
просвете и имају одличан дизајн.

ФИЗИКА
Први разред
Назив издавача

Назив уџбеника или
другог наставног
средства

„НОВИ ЛОГОС“

Физика - за први
разред гимназије

JП „ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ“

Физика – збирка
задатака са
приручником за
лабораторијске
вежбе за први разред
гимназије

Име/имена аутора

Број и датум решења
министра

Милена Богдановић,
Горан Попарић

650-02-235/2019-03 од
08.07.2019.

Бранислав
Цветковић

650-02-412/2018-03 од
27.03.2019.

Милан О.
Распоповић

Други разред
JП „ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”

„НОВИ ЛОГОС“

Физика
за гимназију општег
типа и друштвенојезичког
смера

Милан Распоповић
Јован Шетрајчић
Зоран Распоповић

650-02-659/2019-03 од
14.05.2020.

Физика 2 - за други
разред гимназије

Мирослав Шнеблић,
Јовица
Милoсављевић;

650-02-667/2019-03 од
22.04.2020.
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„КРУГ”

Физика 2 – збирка
задатака и тестова
за други разред
гимназије

Наташа Чалуковић

650-02-375/2010-06 од
21.09.2010.

JП „ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”

Физика
за гимназију општег и
природноматематичког смера

Милан Распоповић

650-02-145/2007-06 од
17.7.2007.

JП „ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”

Физика
за гимназију општег и
друштвенојезичког смера

Милан Распоповић,

650-02-149/2007-06 од
17.7.2007.

„КРУГ”

Физика 3 – за трећи
разред гимназије

Наташа Каделбург,
Коста Панић

Зоран Распоповић

650-02-64/2021-03 од
11.06.2021.

Четврти разред
JП „ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”

„КРУГ”

„КLЕTT”

Физика
за гимназију
природноматематичког смера
Физика
за општу гимназију и
гимназију
друштвенојезичког смера
Физика 4 – уџбеник
са збирком задатака
за четврти разред
гимназије

Милан Распоповић

650-02-86/2008-06 од
21.7.2008.

Милан Распоповић и
др.

650-02-88/2008-06 од
21.7.2008.

Наташа Чалуковић

650-02-376/2010-06 од
21.9.2010.

Астрономија,
уџбеник за 4. разред
гимназије природноматематичког смера

Олга Атанацковић

650-02-467/2015-06 од
19.2.2016.

Уџбеници прате план и програм са свим изменама,унетим 2012. Писани су разумљивим језиком,
има доста урађених примера и рачунских задатака за самостални рад.
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Збирке задатака и тестова (изд.Круг, Београд ) имају велики број задатака различите тежине,
погодне за све нивое знања. Има задатака са потпуним решењем, као и оних где је дат само крајњи
резултат.Дати су и тестови из сваке области, врло лепо састављени, тако да се ученици могу
самостално тестирати.

MУЗИЧКА КУЛТУРА
I разред – сви смерови
„Доминанта Ђурић“ - Водич кроз историју музике - уџбеник музичке културе од 1 до 4
разреда гимназије друштвено-језичког смера и општег типа и природно-математичког
смера и стручне школе, аутори Оливера Ђурић и Татјана Николић
Број и датум решења министра : 650-02-285/2019-03 од 19.08.2019.

II разред - – сви смерови
„Доминанта Ђурић“ - Водич кроз историју музике - уџбеник музичке културе од 1 до 4
разреда гимназије друштвено-језичког смера и општег типа и природно-математичког
смера и стручне школе, аутори Оливера Ђурић и Татјана Николић
Број и датум решења министра: 650-02-285/2019-03 од 19.08.2019.

III разред - друштвено-језички смер
„Доминанта Ђурић“ - Водич кроз историју музике - уџбеник музичке културе од 1 до 4
разреда гимназије друштвено-језичког смера и општег типа и природно-математичког
смера и стручне школе, аутори Оливера Ђурић и Татјана Николић
Број и датум решења министра: 650-02-285/2019-03 од 19.08.2019.

IV разред - друштвено-језички смер
„Доминанта Ђурић“ - Водич кроз историју музике - уџбеник музичке културе од 1 до 4
разреда гимназије друштвено-језичког смера и општег типа и природно-математичког
смера и стручне школе, аутори Оливера Ђурић и Татјана Николић
Број и датум решења министра: 650-02-285/2019-03 од 19.08.2019.
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Образложење:
Овај уџбеник је одобрен од стране Министарства просвете.
Сматрамо да су садржаји у уџбенику интересантнији од садржаја у осталим уџбеницима,
боља је графика а уједно и прати програм прописан за одговарајући разред.
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