
Наставничко веће Гимназије у Инђији на образложени предлог  већа за област 
предмета  на седници одржаној дана 17.05.2022. године  расправљајући под тачком 
1. дневног реда  једногласно доноси,  

О  Д  Л  У  К  У 
О ИЗБОРУ УЏБЕНИКА ЗА ПЕРИОД                                                                                          

од школске  2022/2023. до школске  2025/2026. године 
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НАЗИВ УЏБЕНИКА, аутор, 
издавач и година издања ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗБОРА УЏБЕНИКА 

Псих
ологи

ја 
други 1. 

Психологија 
за други разред гимназије и 
други и трећи разред подручја 
рада економија, право и 
администрација,  
Жарко Требјешанин,  
JП “Креативни центар”, 2021. 

Уџбеник је одлично структуиран, прегледан. Садржаји 
су информативни и, што је веома битно, уочљиво су 
наглашени најбитнији делови, кључни појмови и 
објашњења. На маргинама су дате кратке дефиниције 
и објашњења за мање познате појмове који су у тексту 
истакнути другом бојом. На почетку лекције се даје 
циљ и тиме ученик упућује у садржај. Поред тога, 
уџбеник у великој мери садржи додатне информације, 
занимљивости, дате у одвојеним „прозорима“ и веома 
су лепо представљене. Заступљени су нелинеарни 
прикази, што олакшава учење. На крају лекција су 
питања за понављање и проверу знања. Уџбеник је и 
визуелно привлачан, има довољно фотографија и 
илустрација. Изузетно корисно је што се наводе 
примери из новијих истраживања која поткрепљују 
дате садржаје. Уз то, аутор је на почетку уџбеника дао 
смернице за лакше учење и коришћење уџбеника. 
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Латински језик за први разред 
гимназије 
Марјанца Пакиж и Драгана 
Димитријевић 
Завод за уџбенике Београд 
2020.. 

Уџбеник је већ дуго у употреби.  Лепо је осмишљен и 
близак савременим генерацијама. Теме су примерене 
младим генерацијама, занимљиве... 

други 
разре

д 
2. 

Латински језик за други 
разред гимназије 
Марјанца Пакиж,Борис 
Пендељ , Милица Кисић 
Божић, Урош Рајчевић 
Завод за уџбенике Београд 
2020. 

Уџбеник је занимљив и добро осмишљен, сасвим је 
примењив у настави Латинског језика. Дуго је већ у 
употреби  у настави.  
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Биологија за 1. разред 
гимназије 
Горан Милићев, Милица 
Кокотовић, Љубица Лалић 
Клет,2020. 
 
 

Уџбеник је нов и садржи потребне податке да се 
успешно савлада градиво прве године.Са изузетно 
лепим илустрацијама,јасн,иновативан 
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2. 

БИОЛОГИЈА   2  Уџбеник  за 
други  разред  гимназије, 
Горан Милићев,Милица 
Кокотовић,Љубица Лалић, 
Клет. ,2021. 
 

Уџбеник је у потпуности усклађен са нови важећим  
Програмом  наставе и учења и Стандардима квалитета 
уџбеника .Уџбеник садржи богат ликовни материјал( 
илустрације , шеме,фотографије )који помаже 
ученицима да   али има како образовну тако и 
васпитну  улогу.   Одабрани садржај у уџбенику 
такође  је у функцији остваривања исхода програма 
наставе и учења   Уџбеник садржи објашњење нових и 
непознатих појмова у свакој  наставној јединици и на 
крају уџбеника.  У уџбенику постоје  елементи радног 
уџбеника јер на крају сваке наставне јединице као и на 
крају сваке нас.теме су питања и задаци.  Истакнути су 
кључни појмови као и занимљиве  чињенице  . 
Посебна пажња је посвећена и садржајима намењеним 
ученицима који су посебно заинтересовани за 
биологију како би своја знања проширили и додатно 
утврдили знање 
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1. 

БИОЛОГИЈА   2  Уџбеник  за 
други  разред  гимназије , 
Горан Милићев,Милица 
Кокотовић,Љубица Лалић, 
Клет.,2021. 
 

Уџбеник је у потпуности усклађен са нови важећим  
Програмом  наставе и учења и Стандардима квалитета 
уџбеника .Уџбеник садржи богат ликовни материјал( 
илустрације , шеме,фотографије )који помаже 
ученицима да   али има како образовну тако и 
васпитну  улогу.   Одабрани садржај у уџбенику 
такође  је у функцији остваривања исхода програма 
наставе и учења   Уџбеник садржи објашњење нових и 
непознатих појмова у свакој  наставној јединици и на 
крају уџбеника.  У уџбенику постоје  елементи радног 
уџбеника јер на крају сваке наставне јединице као и на 
крају сваке нас.теме су питања и задаци.  Истакнути су 
кључни појмови као и занимљиве  чињенице  . 
Посебна пажња је посвећена и садржајима намењеним 
ученицима који су посебно заинтересовани за 
биологију како би своја знања проширили и додатно 
утврдили знање 
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1. Биологија -уџбеник за трећи 
разред Гимназије природно-
математичког смера 
,Д-Цветановић,И.Лазаревић 
Клет,Београд 2021.. 

. Уџбеник је садржајан и јасан,помаже у савладавању 
градива треће године. 
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1. 

Биологија -уџбеник за трећи 
разред Гимназије природно-
математичког смера 
,Д-Цветановић,И.Лазаревић 
Клет,Београд 2021.. 

Не постоји други уџбеник за друштвено-језички смер, 
па нам је ово једини избор. Уџбеник је садржајан и 
јасан,помаже у савладавању градива треће године. 
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1. 

Биологија 4, уџбеник за 
четврти разред гимназије 
природно-математичког 
смета, Леа Влајнић, Ивана 
Лазаревић 

Уџбеник је нов и садржи потребне податке да се 
успешно савлада градиво четврте године.Са изузетно 
лепим илустрацијама,јасним садржајем,иновативан 
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 Милан О. Распоповић, Физика 
за 1. разред гимназије, ЈП 
Завод за уџбенике, 
Београд,2020 

Аутор уџбеника (са сарадницима за уџбенике за 
касније године или разреде гимназије на које се ово 
образложење у истој форми и односи) представља 
свакако нашег најугледнијег аутора из ове области 
(дугогодишњег директора математичке гимназије у 
Београду са бројним успесима на међународним 
такмичењима), а Завод за уџбенике представља једног 
од наших најреномиранијих издавача 
. Њихови уџбеници задовољавају све потребне 
методолошке и педагошке као и естетске критеријуме 
те су зато и одабрани за наставу у овој гимназији. 
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Милан О. Распоповић, Јован 
Шетрајчић, Зоран М. 
Распоповић, , JП Завод за 
уџбенике, Београд,2020 
Уџбенички комплет  
Физика – за други разред 
гимназије друштвено - 
језичког и општег смера и  

Физика – збирка задатака са 
приручником за 
лабораторијске вежбе за 
други разред гимназије 
природно-математичког 
смера 

Аутор уџбеника (са сарадницима за уџбенике за 
касније године или разреде гимназије на које се ово 
образложење у истој форми и односи) представља 
свакако нашег најугледнијег аутора из ове области 
(дугогодишњег директора математичке гимназије у 
Београду са бројним успесима на међународним 
такмичењима), а Завод за уџбенике представља једног 
од наших најреномиранијих издавача 
. Њихови уџбеници задовољавају све потребне 
методолошке и педагошке као и естетске критеријуме 
те су зато и одабрани за наставу у овој гимназији. 
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Милан О. Распоповић, Јован 
Шетрајчић, Зоран М. 
Распоповић 
ЈП  Завод за уџбенике, 
Београд,2020 
Уџбенички комплет  
Физика – за други разред 
гимназије природно-
математичког смера и  

Физика – збирка задатака са 
приручником за 
лабораторијске вежбе за 
други разред гимназије 
природно-математичког 
смера 

Аутор уџбеника (са сарадницима за уџбенике за 
касније године или разреде гимназије на које се ово 
образложење у истој форми и односи) представља 
свакако нашег најугледнијег аутора из ове области 
(дугогодишњег директора математичке гимназије у 
Београду са бројним успесима на међународним 
такмичењима), а Завод за уџбенике представља једног 
од наших најреномиранијих издавача 
. Њихови уџбеници задовољавају све потребне 
методолошке и педагошке као и естетске критеријуме 
те су зато и одабрани за наставу у овој гимназији. 
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Милан О. Распоповић, Зоран 
М. Распоповић , Б.Цветковић 
,Физика за 3.разред гимназије 
општег и друштвено-језичког 
смера .ЈП Завод за уџбенике, 
Београд,2021 
 
 

Аутор уџбеника (са сарадницима за уџбенике за 
касније године или разреде гимназије на које се ово 
образложење у истој форми и односи) представља 
свакако нашег најугледнијег аутора из ове области 
(дугогодишњег директора математичке гимназије у 
Београду са бројним успесима на међународним 
такмичењима), а Завод за уџбенике представља једног 
од наших најреномиранијих издавача 
. Њихови уџбеници задовољавају све потребне 
методолошке и педагошке као и естетске критеријуме 
те су зато и одабрани за наставу у овој гимназији. 
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Милан О. Распоповић, 
Б.Цветковић ,Физика за 3. 
разред гимназије природно-
математичког смера, ЈП Завод 
за уџбенике, Београд,2021 

Аутор уџбеника (са сарадницима за уџбенике за 
касније године или разреде гимназије на које се ово 
образложење у истој форми и односи) представља 
свакако нашег најугледнијег аутора из ове области 
(дугогодишњег директора математичке гимназије у 
Београду са бројним успесима на међународним 
такмичењима), а Завод за уџбенике представља једног 
од наших најреномиранијих издавача 
. Њихови уџбеници задовољавају све потребне 
методолошке и педагошке као и естетске критеријуме 
те су зато и одабрани за наставу у овој гимназији. 
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Милан О. Распоповић, Физика 
4. за општу гимназију и 
гимназију општег и 
друштвено језичког смера, 
Завод за уџбенике, 
Београ,2021 

Аутор уџбеника (са сарадницима за уџбенике за 
касније године или разреде гимназије на које се ово 
образложење у истој форми и односи) представља 
свакако нашег најугледнијег аутора из ове области 
(дугогодишњег директора математичке гимназије у 
Београду са бројним успесима на међународним 
такмичењима), а Завод за уџбенике представља једног 
од наших најреномиранијих издавача 
. Њихови уџбеници задовољавају све потребне 
методолошке и педагошке као и естетске критеријуме 
те су зато и одабрани за наставу у овој гимназији. 

  пр
ир
од
но
-

ма
те
ма
ти
чк
и 

см
ер 

Joвица Милисављевић,Милан 
Прокић Физика за 4.разред 
Гимназије  природно-
математичког смера 
Klett,Београд,2021 

 
Уџбеник прати наставни план и програм,задовољава 
методолошке, педагошке и естетске 
критеријуме.Уџбеник је садржајан,јасан и помаже у 
савладавању градива.Сем тога ,не постоји други 
уџбеник који је одобрен. 
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Татјана Недељковић Хемија 1, 
НОВИ ЛОГОС, Београд, 2020 

Уџбеник је у потпуности усклађен са нови важећим  
Програмом  наставе и учења и Стандардима квалитета 
уџбеника. Уџбеник садржи богат ликовни материјал 
(илустрације, шеме, фотографије) који помаже 
ученицима у савладавању градива. Одабрани садржај 
у уџбенику такође  је у функцији остваривања исхода 
програма наставе и учења.   Уџбеник садржи 
објашњење нових и непознатих појмова у свакој  
наставној јединици и на крају уџбеника.  У уџбенику 
постоје  елементи радног уџбеника јер на крају сваке 
наставне јединице као и на крају сваке настеме су 
питања и задаци.  Истакнути су кључни појмови као и 
занимљиве  чињенице . Посебна пажња је посвећена и 
садржајима намењеним ученицима који су посебно 
заинтересовани за хемију како би своја знања 
проширили и додатно утврдили. Уџбеник одликује 
иновативан методолошки приступ који настави 
обезбеђује креативан процес учења. 

хемиј
а 

др
у

шт
ве
но
-

јез
ич
ки 
см
ер 

Татјана Недељковић Хемија 1, 
НОВИ ЛОГОС, Београд, 2020 

Уџбеник је у потпуности усклађен са нови важећим  
Програмом  наставе и учења и Стандардима квалитета 
уџбеника. Уџбеник садржи богат ликовни материјал 
(илустрације, шеме, фотографије) који помаже 
ученицима у савладавању градива. Одабрани садржај 
у уџбенику такође  је у функцији остваривања исхода 
програма наставе и учења.   Уџбеник садржи 
објашњење нових и непознатих појмова у свакој  
наставној јединици и на крају уџбеника.  У уџбенику 
постоје  елементи радног уџбеника јер на крају сваке 
наставне јединице као и на крају сваке настеме су 
питања и задаци.  Истакнути су кључни појмови као и 
занимљиве  чињенице . Посебна пажња је посвећена и 
садржајима намењеним ученицима који су посебно 
заинтересовани за хемију како би своја знања 
проширили и додатно утврдили. Уџбеник одликује 
иновативан методолошки приступ који настави 
обезбеђује креативан процес учења. 
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Хемија 2, уџбеник за други 
разред гимназије природно-
математичког смера Аутор 
Снежана Рајић. Издавач: Нови 
Логос, 202о 
 
 

Уџбеник је у потпуности усклађен са нови важећим  
Програмом  наставе и учења и Стандардима квалитета 
уџбеника. Уџбеник садржи богат ликовни материјал 
(илустрације, шеме, фотографије) који помаже 
ученицима у савладавању градива. Одабрани садржај 
у уџбенику такође  је у функцији остваривања исхода 
програма наставе и учења.   Уџбеник садржи 
објашњење нових и непознатих појмова у свакој  
наставној јединици и на крају уџбеника.  У уџбенику 
постоје  елементи радног уџбеника јер на крају сваке 
наставне јединице као и на крају сваке настеме су 
питања и задаци.  Истакнути су кључни појмови као и 
занимљиве  чињенице . Посебна пажња је посвећена и 
садржајима намењеним ученицима који су посебно 
заинтересовани за хемију како би своја знања 
проширили и додатно утврдили. Уџбеник одликује 
иновативан методолошки приступ који настави 
обезбеђује креативан процес учења. 
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Аутор:Татјана 
Недељковић,Хемија3-уџбеник  
за 3.разред гимназије 
природно-математичког смера  
Нови Логос, Београд, 2021 
 

Уџбеник је у потпуности усклађен са нови важећим  
Програмом  наставе и учења и Стандардима квалитета 
уџбеника. Уџбеник садржи богат ликовни материјал 
(илустрације, шеме, фотографије) који помаже 
ученицима у савладавању градива. Одабрани садржај 
у уџбенику такође  је у функцији остваривања исхода 
програма наставе и учења.   Уџбеник садржи 
објашњење нових и непознатих појмова у свакој  
наставној јединици и на крају уџбеника.  У уџбенику 
постоје  елементи радног уџбеника јер на крају сваке 
наставне јединице као и на крају сваке настеме су 
питања и задаци.  Истакнути су кључни појмови као и 
занимљиве  чињенице . Посебна пажња је посвећена и 
садржајима намењеним ученицима који су посебно 
заинтересовани за хемију како би своја знања 
проширили и додатно утврдили. Уџбеник одликује 
иновативан методолошки приступ који настави 
обезбеђује креативан процес учења. 

https://eknjizara.rs/izdanja/?pretraga=1&writer=snezana-rajic
https://eknjizara.rs/izdanja/?pretraga=1&writer=snezana-rajic
https://eknjizara.rs/izdanja/?pretraga=1&publisher=novi-logos
https://eknjizara.rs/izdanja/?pretraga=1&publisher=novi-logos
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Хемија за гимназију општег и  
и природно -математичког 
смера,Перар 
Велимировић,Јулијана 
Петровић, Завод за уџбенике, 
1993  

Не постоји други уџбеник за природно-математички 
смер па нам је ово једини избор.Уџбеник је садржајан 
јасан и помаже у савладавању градива. 

рус
ки 
јез
ик 

први 1. 

До встречи в России 1 Руски 
језик уџбенички комплет за 
први разред гимназија и 
стручних школа,  
Биљана Вићентић, Маријана 
Папрић, Вера Лазаревић-
Вулевић 
JП „ЗАВОД ЗА 
УЏБЕНИКЕ”,2019 

-овај уџбеник је нов, иновативан, модеран, занимљив 
ученицима. 
-усклађен је са наст. планом и програмом 
-наст. јединице су јасне и сажете 
-на крају сваке наст. јединице се налазе вежбања 
разног типа која терају ученике на размишљање и да 
користи постојећа знања за стварање нових решења и 
примењује их у новим животним ситуацијама. 
-иза уџбеника се налази радна свеска са вежбањима 
разног типа: повежи,наставу низ, одговори, 
преформулиши, преведи... 
-текстови су јасни, савремени, обрађују разне теме. 
-илустрације су у боји, јасно видљиве. 

други 1. 

До встречи в России 2 – Руски 
језик, уџбеник и радна свеска 
за други разред гимназије и 
средњих стручних школа 
(шеста година учења), 
Биљана Марић, 
Мирјана Папрић, 
Вера Лазаревић Вуловић, 
JП „ЗАВОД ЗА 
УЏБЕНИКЕ”,2020 
 

-надовезује се на уџбеник До встречи в России 1. 
-наст. јединице су јасне и сажете 
-на крају сваке наст. јединице се налазе вежбања 
разног типа која терају ученике на размишљање и да 
користи постојећа знања за стварање нових решења и 
примењује их у новим животним ситуацијама. 
-иза уџбеника се налази радна свеска са вежбањима 
разног типа: повежи,наставу низ, одговори, 
преформулиши, преведи... 
-текстови су јасни, савремени, обрађују разне теме. 
-илустрације су у боји, јасно видљиве. 
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ик 

трећи 1. 

До встречи в России 3, руски 
језик за трећи разред 
гимназије и средњих стручних 
школа – седма година учења, 
Биљана Марић, 
Маријана Папрић, 
Вера Лазаревић Вуловић, 
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”, 
2022. 

-надовезује се на уџбеник До встречи в России 2. 
-наст. јединице су јасне и сажете 
-на крају сваке наст. јединице се налазе вежбања 
разног типа која терају ученике на размишљање и да 
користи постојећа знања за стварање нових решења и 
примењује их у новим животним ситуацијама. 
-иза уџбеника се налази радна свеска са вежбањима 
разног типа: повежи,наставу низ, одговори, 
преформулиши, преведи... 
-текстови су јасни, савремени, обрађују разне теме. 
-илустрације су у боји, јасно видљиве. 



четвр
ти 1. 

До встречи в России 4, руски 
језик за четврти разред 
гимназије и средњих стручних 
школа – осма година учења, 
Биљана Марић, 
Маријана Папрић, 
Вера Лазаревић Вуловић, 
JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”, 
2022 

-овај уџбеник је најновији. 
-надовезује се на уџбеник До встречи в России 3. 
Одобрење Министарства је добијено, међутим са 
кашњењем па стога га нема у каталогу.На Зимском 
семинару су га аутори презентовали.Колеге које 
користе њихове уџбенике за I, II,III 
разред су их високо оценили.Имали смо увид у ново 
издање,и аутори су добили само похвале. 
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НАЗИВ УЏБЕНИКА, аутор, 
издавач и година издања ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗБОРА УЏБЕНИКА 

Ен
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ик 

први 1. 

Improving English 1, 
Ковачевић Катарина и 
Гордана Марковић, Завод за 
уџбенике, 2019. 
уџбенички комплет 
 

одобрено од стране министарства за употребу у 
реформисаној гимназији, при чему је уџбеник 
наменски припремљен за потребе нашег школског 
система 
даје одговоре на специфичне изазове као што је улога 
матерњег језика у процесу усвајања страног, 
културолошке разлике и др. 
садржи речник са преводом на српски, табелу 
неправилних глагола, јасно издвојена правила 
граматике 
има пратећу радну свеску и дицк са свим снимљеним 
тексовима и вежбама за слушање  

Ен
гле
ск
и 

јез
ик 

други 1. 

Improving English 2, 
Ковачевиђ Катарина и 
Гордана Марковић, Завод за 
уџбенике, 2020. 
уџбенички комплет (уџбеник 
и радна свеска и аудио ЦД) 
 

одобрено од стране министарства за употребу у 
реформисаној гимназији, при чему је уџбеник 
наменски припремњен за потребе нашег школског 
система 
даје одговоре на специфичне изазове као што је улога 
матерњег језика у процесу усвајања страног, 
културолошке разлике и др. 
садржи речник са преводом на српски, табелу 
неправилних глагола, јасно издвојена правила 
граматике 
има пратећу радну свеску и дицк са свим снимљеним 
тексовима и вежбама за слушање  

Ен
гле
ск
и 

јез
ик 

трећи 1. 

Improving English 3, 
Ковачевић Катарина, 
Марковић Гордана 
Завод за уџбенике, 2020 
уџбеник са аудио компакт 
диском и радном свеском 

Уџбеник је одобрен од стране министарства за 
употребу у реформисаној гимназији. Уџбеник даје 
одговоре на специфичне изазове као што су улога 
матерњег језика у процесу усвајања страног, 
културолошке разлике и друго. Такође садржи речник 
са преводом на српски, табелу неправилних глагола, 
јасно издвојена правила граматике и има пратећу 
радну свеску и диск са свим снимљеним тексовима и 
вежбама за слушање. 
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Improving English 4, 
Ковачевић Катарина, 
Марковић Гордана 
Завод за уџбенике, 2020. 
уџбеник са аудио компакт 
диском и радном свеском 

Уџбеник је одобрен од стране министарства за 
употребу у реформисаној гимназији. Уџбеник даје 
одговоре на специфичне изазове као што су улога 
матерњег језика у процесу усвајања страног, 
културолошке разлике и друго.  
 

Ге
огр
аф
ија 

први 1. 

Географија за први разред 
гимназије, аутори: Љиљана 
Гавриловић, Душан 
Гавриловић, Снежана Ђурђић, 
Завод за уџбенике, Београд, 
2019. 

Завод за издавање уџбеника ове године је први пут 
издао уџбеник за први разред гимназије по новом 
плану  наставе и учења за наставни предмет 
географија. Обзиром да претходне године Завод није 
имао уџбеник који би подржавао постојећи нови 
програм, били смо принуђени да користимо једини 
постојећи уџбеник издавача Логос. Данас имамо 
могућност да упоредимо та два уџбеника и закључимо 
да је много јаснији, садржајнији и богатији уџбеник 
Завода и стога предлажемо за ову школску годину 
следећи уџбеник 

други 1. 

Географија за други разред 
гимназије, аутори: Владимир 
Стојановић, Бојан Ђерчан, 
М.Соларевић 
Завод за уџбенике, Београд, 
2020 

уџбеник за други разред гимназије по новом плану  
наставе и учења за наставни предмет географија 

Ге
огр
аф
ија 

трећи 1. 

Географија за трећи разред 
гимназије,  
Милка Бубало Живковић, 
Бојан Ђерчан 
Завод за уџбенике, Београд, 
2021. 

уџбеник за трећи разред гимназије по новом плану  
наставе и учења за наставни предмет географија 

Mу
зич
ка 
ку
лту
р 

први 1 

Музичка култура1- за први 
разред гимназије                                     
Александра Паладин, Нови 
Логос, Београд 2020 
уџбеник са аудио компакт 
диском 

Уџбеник музичке културе за први разред гимназије 
краси богата и савремена дидактичка апаратура која 
ситематизује знања о историји музике. Градиво је 
представљено уз велики број занимљивости и 
илустрација ради лакшег и ефикаснијег усвајања. 
Уџбеник прати велики број нумера и одломака које су 
наставним планом препоручене за слушање. Циљ их је 
да их ученици, уз помоћ наставника или самостално, 
потраже и послушају на интернету. Као прилог на 
крају уџбеника  налази се богат речник појмова, 
литература и списак препоручених сајтова домаћих и 
страних музичких институција. 

други     1                                                                 

Музичка култура 2 – за други 
разред гимназије друштвено-
језичког смера    Александра 
Паладин           Нови 
Логос,Београд,2020               
уџбеник са аудио компакт 
диском  
 
 

Градиво у уџбенику представљено је уз велики број 
занимљивости и илустрација ради лакшег и 
ефикаснијег усвајања градива. Дуплерице на почетку 
сваког поглавља, разноврсне апаратуре и 
систематизација на крају сваку теме олакшавају 
утврђивање градива. Уџбеник прати велики број 
нумера и одломака које су наставним планом 
препоручене за слушање. Циљ је да их ученици, уз  
помоћ наставника или самостално, потраже и 
послушају на интеренету. Ово издање на детаљан, 
поступан и логичан начин обрађује градиво музичке 
културе. Градиво предвиђено прописаним Планом 
наставе и учења је представљено кроз историјске, 
социолошке и културолошке теме.  



други 1 

Музичка култура 2- за други 
разред гимназије  природно-
математичког смера 
Александра Паладин                            
Нови Логос,Београд,2020 
уџбеник са аудио компакт 
диском  
 

Градиво у уџбенику представљено је уз велики број 
занимљивости и илустрација ради лакшег и 
ефикаснијег усвајања градива. Дуплерице на почетку 
сваког поглавља, разноврсне апаратуре и 
систематизација на крају сваку теме олакшавају 
утврђивање градива. Уџбеник прати велики број 
нумера и одломака које су наставним планом 
препоручене за слушање. Циљ је да их ученици, уз 
помоћ наставника или самостално, потраже и 
послушају на интеренету. Ово издање на детаљан, 
поступан и логичан начин обрађује градиво музичке 
културе. Градиво предвиђено прописаним Планом 
наставе и учења је представљено кроз историјске, 
социолошке и културолошке теме.  

трећи 1 

Музичка култура 3 – за трећи 
разред гимназије  друштвено-
језичког смера Александра 
Паладин           Нови 
Логос,Београд,2021 уџбеник 
са аудио компакт диском  
 

Овај уџбеник ће омогућити стицање нових знања и 
да на једноставнији начин салвадате предвиђено 
градиво. Осим централног текста, у уџбенику се 
налазе и многбројне фотографије и илистрације 
које ученицима допуњују лекције и чине их 
занимивијим. Чести подсетници, занимљивости и 
систематизације који прате сваку лекцију, 
ученицима пружају могућност да утврде своја 
знања, али и да их прошире темама које их могу 
одатно заинтересовати. Градиво предвиђено 
прописаним Планом наставе и учења је 
представљено кроз историјске, социолошке и 
културолошке теме. Уџбеник је у корелацији са 
другим предметима, пре свега са ликовном 
културом и историјом 

четвр
ти      1                                                      

Музичка култура 4, 
уџбеник за четврти разред 
гимназије друштвено- 
језичког смера       
Александра Паладин                                                           
Нови Логос,Београд,2022 
уџбеник са аудио компакт 
диском 

        

  Градиво у уџбенику представљено је уз велики број 
занимљивости и илустрација ради лакшег и 
ефикаснијег усвајања градива. Дуплерице на почетку 
сваког поглавља, разноврсне апаратуре и 
систематизација на крају сваку теме олакшавају 
утврђивање градива. Уџбеник прати велики број 
нумера и одломака које су наставним планом 
препоручене за слушање. Ово издање на детаљан, 
поступан и логичан начин обрађује градиво музичке 
културе.Садржај уџбеника прилагођен узрасту 
ученика. Наставне јединице прате наставни план и 
програм. Уџбеник обилује примерима,као и 
повезаношћу са другим наставним предметима. 
Уџбеник је веома прегледан и богато илустрован.    . 
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Милан Димитријевић, 
Александар Томић, 
Астрономија за гимназију 
природно-математичког 
смера, Завод за уџбенике, 
Београд,2015  

Аутори уџбеника представљају свакако наше 
угледније ауторе из ове, а Завод за уџбенике 
представља једног од наших најреномиранијих 
издавача. Уџбеник задовољава све потребне 
методолошке и педагошке као и естетске критеријуме 
те је зато и одабран за наставу у овој гимназији. 
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Рачунарство и информатика 1, 
Klett, Филип Марић, 2019. 

џбеник за први разред гимназије по новом плану  
наставе и учења за Рачунарство и информатику  
број одобрења министарства просвете 650-02-
270/2019-03 
 
 
 

друга 1 

Рачунарство и информатика 2, 
уџбеник за други разред 
гимназије 
Аутори: 
Драган Машуловић, 
Филип Марић 
Клетт, 2020 
 

Уџбеник у потпуности покрива теме које су прописане 
новим Планом и програмом наставе и учења. 
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Рачунарство и информатика 3, 
уџбеник за трећи разред 
гимназије 
Аутори: 
Светлана Мандић, Филип 
Марић 
Клетт, 2021 

Уџбеник у потпуности покрива теме које су прописане 
новим Планом и програмом наставе и учења. 

четвр
та 1 

ЈП,, ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ“ 
Рачунарство и информатика 
за IV разред гимназије  
Станка Матковић 
Душа Вуковић 
Мијодраг Ђуришић 

650-02-344/2015-06 
од 27.1.2019. 
Уџбеник делимично одговара наставном плану и 
програму. 

четвр
та 2 

Рачунарство и информатика 4, 
уџбеник за четврти разред 
гимназије,  
Аутори: Весна 
Маринковић,Филип Марић 
Klett, 2016. 

 
Уџбеник делимично одговара наставном плану и 
програму. 
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СОЦИОЛОГИЈА 
уџбеник за четврти разред 
средње школе 
Аутор: Владимир Вулетић, 
Kllet, 2021. год. 

Не постоји други уџбеник из социологије  који је 
одобрен, тако да  нема избора.  
Уџбеник  је у складу са новим наставним планом и 
програмом , садржајан и јасан, обилује примерима, 
као и повезаношћу са другим наставним предметима, 
веома је  прегледан и богато илустрован. 
На крају сваке лекције се налази кратак резиме, 
препоруке тема за самосталан истраживачки рад и 
анализу, речник са непознатим појмовима. 
Питања која се у уџбенику покрећу и одговори на њих 
презентовани су на начин  који је прилагођен 
средњошколском узрасту. 
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1. 

Хемија за општу гимназију и 
гимназију природно 
математичког 
смера,медицинску,пољопривр
едну и фризерску 
школу,Александра 
Стојиљковић „Завод за 
уџбенике“1989,      Хемијски 
практикум за гимназије, 
Славко Нешић,Момчило 
Јоветић,“Завод за 
уџбенике“1989,  Збирка 
задатака из хемије за III и IV 
разред опште гимназије и 
гимназије природно 
математичког смера, Јанош 
Чанади,Велимир 
Попсавин,“Завод за 
уџбенике“1993 

Уџбеник прати наставни план и програм. Наставни 
садржаји прате и друге наставне предмете и 
прилагођен је узрасту ученика 
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1. 

Хемија за општу гимназију и 
гимназију природно 
математичког смера,Јулијана 
Петровић, Смиљана 
Велимировић,“Завод за 
уџбенике“1993 

Не постоји други уџбеник за природно-математички 
смер па нам је ово једини избор. Уџбеник је садржајан 
и јасан,помаже у савладавању градива четвртог 
године. 
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Филозофија за трећи разред 
гимназије, аутори: Сузана 
Спасић, Веселка Сантини и 
Светислав Николић, издавач 
“КЛЕТТ”, 2020. година 

У потпуности задовољава потребе наставе. Садржај је 
прилагођен узрасту ученика. 
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Филозофија 4 - за четврти 
разред средње школе, аутор 
Милош Јеремић,“КЛЕТТ“, 
2021. година 

Садржај уџбеника прилагођен узрасту ученика. 
Наставне јединице прате наставни план и програм. 
Уџбеник обилује примерима,као и повезаношћу са 
другим наставним предметима. Уџбеник је веома 
прегледан и богато илустрован. 
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 ИСТОРИЈА  , уџбеник са 
одабраним историјским 
изворима за 1.разред 
гимназије, Нови Логос 2020..  
аутори др Душко Лопандић, 
Мања Милиновић и др 
Ратомир Миликић  
одобрен решењем 
Министарства просвете 
решењем  број: 650-02-
454/2019-03 од 15.10.2019. у 
употреби од школске 
2020/2021. 

Логосов уџбеник је такође у потпуности усклађен са 
нови важећим  Програмом  наставе и учења и 
Стандардима квалитета уџбеника .Уџбеник ( виђена је 
прва нас.тема )садржи богат ликовни материјал( 
илустрације , историјске карте )који помаже 
ученицима да се оријентишу на одређеном 
историјском простору и у историјском времену  али 
има како образовну тако и васпитну  улогу. Аутори 
овог уџбеника су већ писали уџбенике које смо 
користили и који су  били прилагођени узрасним 
могућностима ученика и стога верујемо да ће и овај 
уџбеник пробудити интересовање код ученика за 
изучавање наставног предмета. Питања која су дата уз 
илустрације, историјске карте и изворе доприносе 
остваривању прописаних исхода . Одабрани садржај у 
уџбенику такође  је у функцији остваривања исхода 
програма наставе и учења  . Уџбеник садржи 
објашњење нових и непознатих појмова у свакој  
наставној јединици и на крају уџбеника.. Свака 
лекција започиње текстом и илустрацијама на којима 
су приказани мотиви из историјског периода  о коме је 
реч . Временске ленте омогућавају оријентацију у 
времену.  У уџбенику постоје  елементи радног 
уџбеника јер на крају сваке наставне јединице и 
нас.теме су питања и задаци . На примерима 
одабраних историјских извора ученици могу да 
процене сазнајну вредност извора на основу њихових 
спољних и садржински обележја.  Истакнути су 
кључни појмови као и занимљиве историјске 
чињенице  . Посебна пажња је посвећена и садржајима 
намењеним ученицима који су посебно 
заинтересовани за историју како би своја знања 
проширили и додатно утврдили знање о специфичним 
историјским појавама и процесима. 
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ИСТОРИЈА 2, уџбеник са 
одабраним историјским 
изворима за 2.разред 
природно-математичког смера 
Душко Лопандић, Александра 
Колаковић и Мања 
Милиновић, Нови Логос, 
Београд  2020.. 
одобрен решењем 
Министарства просвете 
решењем  број: 650-02-
35/2020-03 од 09.07.2020. у 
употреби од школске 
2020/2021. 
 
 

Уџбеник је у потпуности усклађен са нови важећим  
Програмом  наставе и учења и Стандардима квалитета 
уџбеника .Уџбеник садржи богат ликовни материјал( 
илустрације , историјске карте )који помаже 
ученицима да се оријентишу на одређеном 
историјском простору и у историјском времену  али 
има како образовну тако и васпитну  улогу.  Питања 
која су дата уз илустрације, историјске карте и изворе 
доприносе остваривању прописаних исхода . 
Одабрани садржај у уџбенику такође  је у функцији 
остваривања исхода програма наставе и учења   
Уџбеник садржи објашњење нових и непознатих 
појмова у свакој  наставној јединици и на крају 
уџбеника.. Свака лекција започиње текстом и 
илустрацијама на којима су приказани мотиви из 
историјског периода  о коме је реч . Временске ленте 
омогућавају оријентацију у времену.  У уџбенику 
постоје  елементи радног уџбеника јер на крају сваке 
наставне јединице као и на крају сваке нас.теме су 
питања и задаци као и  одабрани историјски извори. 
На примерима одабраних историјских извора ученици 
могу да процене сазнајну вредност извора на основу 
њихових спољних и садржинских обележја.  
Истакнути су кључни појмови као и занимљиве 
историјске чињенице  . Посебна пажња је посвећена и 
садржајима намењеним ученицима који су посебно 
заинтересовани за историју како би своја знања 
проширили и додатно утврдили знање о специфичним 
историјским епохама. 
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Историја 2, уџбеник за други 
разред гимназије општег типа 
и друштвено-језичког смера 
Весна Рашковић, 
Радивој Радић 
Фреска  , Београд 2020. 
одобрен решењем 
Министарства просвете 
решењем  број: 650-02-
62/2020-03 од 15.10.2019.  
 
 

 Уџбеник пружа обавештења о главним чиниоцима 
историјског развоја, најважнијим догађајима и 
личностима као и увид у њихове међусобне узрочно-
последичне односе. Осим тога, истиче се религијска, 
културна и етничка разноврсност позноантичког и 
рановизантијског света.                     
 Слике и историјске мапе одговарају тексту лекције, уз 
објашњење непознатих појмова употпуњују представу 
о овом времену. На крају сваке лекције налазе се 
питања и историјски текстови који прате садржај 
истог. 
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Историја 3, уџбеник са 
одабраним историјским 
изворима  за трећи разред 
гимназије општег типа и 
друштвено-језичког смера 
Аутори: 
Данко Леовац,Сузана Рајић 
Фреска, Београд 2021.  
одобрен решењем 
Министарства просвете 
решењем  број: 650-02-
00025/2021-03 од 15.10.2019. у 
употреби од школске 
2020/2021. 
 

Свака целина започоње кратким уводом о суштини 
збивања која се описују у том одељку, а завршава се 
неким од важних проблема. Одељци су подељени 
нанаставне јединиија и Балкан,,ице, а оне на уже 
целине које су уједначенекако по обиму тако и по 
садржају.Свака лекција почиње освртом на претходну 
лекцију, како би ученике увела у ново градиво. 
Уџбеник се завршава одељком ,,Српска нација и 
Балкан,, у намери да се ученицима приближе наши 
суседи и упознају са њиховом и нашом прошлишћу. 
Одељци су са одабраним историјским изворима и 
историографским текстовима, који су у непосредној 
вези са градивом и питањима која следе иза сваке 
лекције. Такође су дата објашњења мање познатих 
појмова а на крају уџбеника се налази Времеплов као 
и попис одабране литературе.                             
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уџбеник за 3. раз.природни 
смер још није објављен 
 

Историја 4 , уџбеник са 
одабраним историјским 
изворима за четврти разред 
гимназије општег типа и 
друштвено-језичког  смера , 
аутори  : Душко Лопандић , 
Ратомир Миликић , Мања 
Милиновић 
издавачка кућа “Нови Логос 
“,Београд 2021. 
 број  решења 650-02-
137/2021-03 од 21.09.2021. 

У каталогу одобрених уџбеника за 3.разред не постоји 
уџбеник за природно-математички смер. Пошто се 
већи део наставног садржаја, тј.плана и програма 
подудара са планом програма за 4.разред друштвено-
језичког смера предлажемо да 3.разред природно -
математичког смера користи уџбеник историје за 
4.разред друштвено-језичког смера и општег смера , 
док се не изда уџбеник за 3.раз.природно-мат.смера. 
 
Садржај  је усклађен делимично са новим наставним 
планом и програмом, јер недостају две наставне теме  
( Свет у 2.половини 19.и почетком 20.века  као и  
Српске земље у 2.половини 19. и почетком 20.века) . У 
оквиру сваке наставне теме постоји издвојена 
хронолошка табела која је веома корисна уученицима 
приликом припрема за такмичење из историје. У 
свакој нас.јединици су објашњени непознати и нови 
појмови , постоје табеле и графикони који помажу у 
разумевању историјских догађаја. Наведене су 
биографије најзначајнијих историјских личности као 
иист. занимљивости .Уџбеник садржи богат ликовни 
материјал и усклађен је са Стандардима квалитета 
уџбеника. 
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Историја 4 , уџбеник са 
одабраним историјским 
изворима за четврти разред 
гимназије општег типа и 
друштвено-језичког  смера , 
аутори  : Душко Лопандић , 
Ратомир Миликић , Мања 
Милиновић  
издавачка кућа “Нови Логос “, 
број  решења 650-02-137/2021-
03 од 21.09.2021. 

Садржај у потпуности је усклађен са новим наставним 
планом и програмом. У оквиру сваке наставне теме 
постоји издвојена хронолошка табела која је веома 
корисна уученицима приликом припрема за 
такмичење из историје. У свакој нас.јединици су 
објашњени непознати и нови појмови , постоје табеле 
и графикони који помажу у разумевању историјских 
догађаја. Наведене су биографије најзначајнијих 
историјских личности као иист. занимљивости 
.Уџбеник садржи богат ликовни материјал и усклађен 
је са Стандардима квалитета уџбеника. 
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 Ликовна култура за први 
разред гимназије - аутор 
Марина Чудов, Клетт – ново 
издање  2020. год. 
Ликовна култура за други 
разред гимназије - аутор 
Лидија Жупанић Шуица, 
Клетт – ново издање 2020.год 
 
Ликовна култура 3, уџбеник за 
3. разред гимназије 
друштвено-језичког смера, 
2012, Лидија Жупанић 
Шуица. 
 
Ликовна култура 4, уџбеник за 
4. разред гимназије 
друштвено-језичког смера, 
2012, Лидија Жупанић 
Шуица. 
 
 

Сматрам да уџбеник ликовне културе представља 
пример новог, осавремењеног приступа настави 
ликовне културе. Заснован на предвиђеном наставном 
програму, садржај овог уџбеника, богато илустрован, 
и уз могућност извођења практичних задатака, 
омугућује ученицима усвајање знања из ликовне 
уметности на један занимљив, разумљив и 
подстицајан начин.  
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Читанка 1, Српски језик и 
књижевност – Читанка за први 
разред гимназије, Наташа 
Станковић Шошо, Бошко 
Сувајџић и Славко Петаковић 
Виолета Кецман и Драгана 
Ћећез Иљукић, „НОВИ 
ЛОГОС”, 2019 

 

 

 

 

 

Граматика 1, Српски језик и 
књижевност – уџбеник за први 
разред гимназије, Наташа 
Станковић Шошо, Бошко 
Сувајџић и Славко Петаковић 
Виолета Кецман и Драгана 
Ћећез Иљукић, „НОВИ 
ЛОГОС”, 2019 

Читанка је усклађена са новим Програмом наставе и 
учења и садржи све обавезне и допунске текстове 
потребне за остваривање циљева и исхода наставе 
српског језика и књижевности у гимназијама. 
Разноврсна дидактичко-методичка апаратура 
омогућава поступно, темељно и креативно текста и 
подстиче на даље истраживање. Пажљиво изабране 
фотографије и уметничке репродукције стављају 
текстове у културно-историјски контекст и развијају 
естетске компетенције. Добро осмишљене апаратуре 
својим садржајем и захтевима које стављају пред 
ученике омогућавају корелације са другим предметима. 
Свако поглавље почиње уводним текстом о културној и 
књижевној епохи, а завршава се систематизацијом 
знања, укрштеницом или кратким тестом за проверу 
знања. 

  

Граматика је усклађена са новим Програмом наставе и 
учења, прилагођена је узрасту ученика и исходима 
наставе српског језика. 

Граматика је осмишљена као радни уџбеник који 
одговара свим изазовима савремене креативне наставе 
српског језика у гимназији. Уџбеник оспособљава за 
функционалну писменост и подстиче истрживање, 
критичко размишљање и самостално доношење 
закључака. Уџбеник систематично, прегледно и јасно 
развија усмено и писано изражавање дајући упутства за 
практичне вештине говорења и писања. Садржина 
примера прати текстове из програма наставе 
књижевности за први разред гимназије. 
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Други  1 Читанка 2, Српски језик и 
књижевност уџбеник за други 
разред гимназије, Бошко 
Сувајџић, Наташа Станковић 
Шошо, Александра 
Угреновић, Славко Петаковић 
и Мина Ђурић, „НОВИ 
ЛОГОС”, 2020 

Читанка је усклађена са новим Програмом наставе и 
учења и садржи све обавезне и допунске текстове 
потребне за остваривање циљева и исхода наставе 
српског језика и књижевности у гимназијама. 
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Трећи 

1 Читанка, Српски језик и 
књижевност, уџбеник за трећи 
разред гимназије, Наташа 
Станковић Шошо Бошко 
Сувајџић Мина Ђурић, 
„НОВИ ЛОГОС”, 2021 

Читанка за трећи разред гимназије усклађена је са 
новим Програмом наставе и учења и садржи све 
обавезне и допунске текстове потребне за остваривање 
циљева и исхода наставе српског језика и књижевности 
у гимназијама. 

Читанка је организована тако да свако поглавље 
почиње уводним текстом и одговарајућом уметничком 
репродукцијом. Поред основног текста постоје и 
многобројна додатна објашњења у виду тумачења 
потенцијално непознатих речи и додатних 
информација, које ученицима могу помоћи да уоче 
историјске и друге позадине књижевних дела. 
Доступан је и кратак осврт на биографије аутора, као и 
њихове фотографије. После сваког дела ученици могу 
одговарати на питања и решавати занимљиве и 
креативне књижевне задатке, који их усмеравају на 
исправно тумачење и подстичу стваралачку 
способност. 
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Четврти 

 1 Читанка 4, Српски језик и 
књижевност, Уџбеник за 
четврти разред гимназије, 
Предраг Петровић Мина 
Ђурић Бошко Сувајџић 
Наташа Станковић Шошо, 
„НОВИ ЛОГОС”, 2021 

Поред основних књижевних текстова Читанка садржи 
и велики број помоћних текстова који су подједнако 
значајни за потпуно разумевање дела. Свако поглавље 
почиње уводним текстом кроз који се ученици 
припремају за анализу и тумачење. Читанка садржи и 
велики број питања и задатака који омогућавају 
ученицима да о књижевним делима размишљају на 
стваралачки начин и проширују своја знања о 
књижевности и писцима. Кроз низ задатака могу да 
увежбају научено градиво и да усаврше вештине 
говорења и писања о књижевности или поводом ње. 
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KLETT д.о.о.  
DIREKT1 уџбеник са радном 
свеском и компакт диском 
Немачки језик за 1. разред 
гимназије 
Аутори: Ђорђо Мота, Весна 
Николовски, Леонора 
Ристичевић 

Будући да аутор Немања Влајковић, тј. Завод за 
уџбенике нису наставили са својим уџбеником 
Mittendrin, а што смо очекивали, битно су се 
пореметили  и избор и редослед лексичке и 
граматичке грађе на нивоу четири године 
подучавања немачког језика у гимназији.  
Најлогичније је било вратити се на  DIREKT 1 јер 
тај уџбенички комплет користимо на другој, 
трећој и четвртој години. 

Овај уџбенички комплет  обухвата уџбеник, 
радну свеску и компакт диск. Садржаји су 
дозирани, блиски ученицима и, као такви, чинићe 
наставу динамичном и интересантном. Модеран 
дизајн, богат илустровани материјал и прегледна 
структура уџбеника омогућавају постепено 
напредовање и подједнако развијање све четири 
језичке вештине. 

Уџбеник је  подељен  на модуле који пак садрже 
циљеве и исходе за сваку лекцију, увод у лекцију, 
почетак неке ситуације и саму лекцију.  Важан 
сегмент су и делови после сваког модула са 
„тренингом“ за све четири језичке вештине – 
слушање, читање, писање и говор. Ту се  налазе и   
граматички преглед за тај модул као  и тест за 
проверу знања. То  посебно истичемо као 
предност у односу на неке друге уџбенике јер је 
ученицима неопходно да с времена на време 
„измере“  и самостално процене степен усвојеног 
градива (примена стандарда постигнућа). 

Постоје и лекције са лингвопрагматским 
садржајима, који су неопходан део напредовања у  
учењу страног језика. 

Радна свеска прати структуру уџбеника и такође 
нуди комуникативна вежбања. Комплет је 
прикладан и за самосталан рад  код куће.  
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разре

д 
1. 

Klett Direkt 2 нем.ј. за 2. раз. 
гимназ. 

Најбољи уџбеник са довољно вежби после лекција.У 
другом делу књиге је радна свеска са огромним бројем 
вежбања и занимљивостима. 

трећи 
разре

д 
1. 

Klett,Direkt 3,немачки јез. за 
3.раз. гимназ. и сред. стручних 
школа 

одличан уџбеник са посебном радном свеском у 
оквиру уџбеника.Најразличитије могуће вежбе 
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д 

1. 

Кlett,Direkt4,нем.јез.за 4.раз 
Гимназије и сред.стручних 
школа 

уџбеник је са веома великим бројем актуелних 
лекција.ове занимљиве теме ученици радо 
читају.лекције су пропраћене великим бројем 
најразличитијих граматичких и других вежби. 
Задовољава све 4 језичке вештине. 
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„Клет” д.о.о. 
Математика , уџбеник са 
збирком задатака за први 
разред гимназије са 
Решењима задатака уз 
уџбеник 
Аутор : Небојша Икодиновић  
бр. и датум решења:650-02-
241/2019-03 од 8.7.2019. 
 
“Круг” 
Математика, збирка задатакаи 
тестова за први разред 
гимназија и техничких школа 
Аутори: Срђан Огњановић, 
Живорад Ивановић 
Бр.и датум решења: 650-02-
185/2021-03 од 2.11.2021. 

Уџбеници су усклађени са наставним планом и 
програмом и заједнички чине свеобухватан материјал 
са довољним бројем вежби. 
 
 Сматрамо да је у наставном процесу неопходно 
препоручити и збирке које су се користиле( и 
испуњавале све захтеве градива): Вене, Математископ. 
Ове збирке могу помоћи бољем савладавању градива 
ученицима који имају максималан фонд часова. 



 

други 
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1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Клетт”д.о.о. 
Математика , уџбеник са 
збирком задатака за други 
разред гимназије са 
Решењима задатака уз 
уџбеник Математика за други 
разред гимназије 
Аутори: Небојша 
Икодиновић, Слађана 
Димитријевић, Сузана 
Алексић  
бр. и датум решења: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, 
Срђан Огњановић. 650-02-
34/2021-03 од 11.6..2021. 
(препоручује се) 
 
  
 
 
  
 
 
 

Уџбеници су усклађени са наставним планом и 
програмом и заједнички чине свеобухватан материјал 
са довољним бројем вежби. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сматрамо да је у наставном процесу неопходно 
препоручити и збирке које су се користиле( и 
испуњавале све захтеве градива): Вене, Математископ. 
Ове збирке могу помоћи бољем савладавању градива 
ученицима који имају максималан фонд часо 
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„Круг“ Математика 3- збирка 
задатака и тестова за трећи 
разред гимназија и техничких 
школа. Живорад Ивановић, 
Срђан Огњановић. 650-02-
63/2021-03 od 8. 7. 2021. 
(препоручује се) 
 
 
 
 

Уџбеници су усклађени са наставним планом и 
програмом и заједнички чине свеобухватан материјал 
са довољним бројем вежби. 
Сматрамо да је у наставном процесу неопходно 
препоручити и збирке које су се користиле( и 
испуњавале све захтеве градива): Вене, Математископ. 
Ове збирке могу помоћи бољем савладавању градива 
ученицима који имају максималан фонд часо 
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„Круг“ Математика 4- збирка 
задатака и тестова за четврти 
разред гимназија и техничких 
школа. Живорад Ивановић, 
Срђан Огњановић. 650-02-
259/2021-03 od 27. 1.2022. 
 
 
 

Уџбеници су усклађени са наставним планом и 
програмом и заједнички чине свеобухватан материјал 
са довољним бројем вежби. 
Сматрамо да је у наставном процесу неопходно 
препоручити и збирке које су се користиле( и 
испуњавале све захтеве градива): Вене, Математископ. 
Ове збирке могу помоћи бољем савладавању градива 
ученицима који имају максималан фонд часо 



 


