
Назив 
предмета 

Друщтвенп -језишки смер Прирпднп - математишки смер 

Прва гпдина Друга гпдина Трећа гпдина Четврта гпдина Прва гпдина Друга гпдина Трећа гпдина Четврта гпдина 

Српски језик 
и 

коижевнпст 

Читанка и 

Граматика, Klett 

-реформисана 

издања! 

Читанка-Klett 

или 

Educa,реформиса

на 

издања,Граматик

а -Klett, издање 

по иновираном 

програму. 

Читанка и 

Граматика, Klett 

- реформисана 

издања. 

Српски језик и 

књижевност, 

четврти разред: 

Читанка, 

Клет/Логос 

/Едука, 

реформисана 

издања из 2021. 

године, 

Граматика, Клет. 

Читанка и 

Граматика, Klett 

-реформисана 

издања! 

Читанка-Klett 

или 

Educa,реформиса

на 

издања,Граматик

а -Klett, издање 

по иновираном 

програму. 

Читанка и 

Граматика, Klett 

- реформисана 

издања. 

Српски језик и 

књижевност, 

четврти разред: 

Читанка, 

Клет/Логос 

/Едука, 

реформисана 

издања из 2021. 

године, 

Граматика, Клет. 

Енглески 
језик 

        
Латински 

језик 
    

    

Спциплпгија         

Психплпгија  

Психологија, 

уџбеник за други 

разред гимназије 

Логос 

Аутори: 

БиљанаМилојеви

ћ Апосоловић, 

Невенка 

Јовановић 

 

  

 Психологија, 

уџбеник за други 

разред гимназије 

Логос 

Аутори: 

БиљанаМилојеви

ћ Апосоловић, 

Невенка 

Јовановић 

 

  

Филпзпфија   

Филозофија за 

трећи разред 

гимназије, 

Сузана Спасић, 

Веселка 

Сантини, 

Светислав 

Николић, 

KLETT 

Филозофија за 

четврти разред 

гимназије и 

средњих 

стручних школа,  

Дејан Пејовић,  

Креативни 

центар 

  Филозофија за 

трећи разред 

гимназије, 

Сузана Спасић, 

Веселка 

Сантини, 

Светислав 

Николић, 

KLETT 

Филозофија за 

четврти разред 

гимназије и 

средњих 

стручних школа,  

Дејан Пејовић,  

Креативни 

центар 

Истприја 
уџбеник за први 

разред 

гимназије, 

уџбеник за други 

разред гимназије 

општег типа и 

уџбеник за трећи 

разред гимназије 

општег типа и 

уџбеник за 

четврти разред 

гимназије 

уџбеник за први 

разред 

гимназије, 

уџбеник за други 

разред гимназије 

природно-

уџбеник за трећи 

разред гимназије 

општег типа и 

 

https://logos-edu.rs/izdanja/?pretraga=1&writer=biljana-milojevic-apostolovic
https://logos-edu.rs/izdanja/?pretraga=1&writer=biljana-milojevic-apostolovic
https://logos-edu.rs/izdanja/?pretraga=1&writer=nevenka-jovanovic
https://logos-edu.rs/izdanja/?pretraga=1&writer=nevenka-jovanovic
https://logos-edu.rs/izdanja/?pretraga=1&writer=biljana-milojevic-apostolovic
https://logos-edu.rs/izdanja/?pretraga=1&writer=biljana-milojevic-apostolovic
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https://logos-edu.rs/izdanja/?pretraga=1&writer=nevenka-jovanovic


Душко 

Лопандић, 

Ратомир 

Миликић, Мања 

Милиновић - 

Нови Логос, 

друштвено-

језичког смера, 

Радивој Радић, 

Весна Рашковић 

- Фреска, 

друштвено-

језичког смера, 

Сузана Рајић, 

Данко Леовац - 

Фреска 

општег типа и 

друштвено-

језичког смера, 

Душко 

Лопандић, 

Ратомир 

Миликић, Мања 

Милиновић - 

Нови Логос 

Душко 

Лопандић, 

Ратомир 

Миликић, Мања 

Милиновић - 

Нови Логос, 

математичког 

смера, Душко 

Лопандић, 

Ратомир 

Миликић, Мања 

Милиновић - 

Нови Логос, 

друштвено-

језичког смера, 

Сузана Рајић, 

Данко Леовац - 

Фреска, 

Гепграфија 

уџбеник 

географије који 

је рађен по 

новом програму, 

издавач ЛОГОС 

уџбеник 

географије који 

је рађен по 

новом програму, 

издавач ЛОГОС 

уџбеник 

географије који 

је рађен по 

новом програму, 

издавач ЛОГОС 

уџбеник 

географије који 

је рађен по 

новом програму, 

издавач ЛОГОС 

уџбеник 

географије који 

је рађен по 

новом програму, 

издавач ЛОГОС 

уџбеник 

географије који 

је рађен по 

новом програму, 

издавач ЛОГОС 

уџбеник 

географије који 

је рађен по 

новом програму, 

издавач ЛОГОС 

уџбеник 

географије који 

је рађен по 

новом програму, 

издавач ЛОГОС 

Биплпгија 

Klett udzbenik 

1 i 2 razred.Autori 

Ljubica 

Lalić.Milica 

Kokotovic i 

Goran Milicev. 

Klett udzbenik 

1 i 2 razred.Autori 

Ljubica 

Lalić.Milica 

Kokotovic i 

Goran Milicev. 

  

Klett udzbenik 

1 i 2 razred.Autori 

Ljubica 

Lalić.Milica 

Kokotovic i 

Goran Milicev. 

Klett udzbenik 

1 i 2 razred.Autori 

Ljubica 

Lalić.Milica 

Kokotovic i 

Goran Milicev. 

Biologija 3 

razred- Klett 

udžbenik, autori 

Dragan 

Cvetanovic i 

Ivana  Lazatevic. 

Biologija 4 razred 

-Klett udžbenik 

ima ga samo u 

elektronskoj 

formi.Bice 

odštampan do 

septembra. 

Математика 

1)Математика-
уџбеник са 
збиркпм 
задатака за 
први разред 
гимназија 
аутпр: Небпјща 
Икпдинпвић, 
издавашка кућа 
„КLETT“-
Бепград 20220. 
 
 
2)Математика 
1-збирка 
задатака и 
тестпва за I 
разред 
гимназија и 
технишких 
щкпла 
аутпри: 

1)Математика-
уџбеник са 
збиркпм 
задатака за 
други разред 
гимназија 
аутпри: 
Небпјща 
Икпдинпвић, 
Слађана 
Димитријевић, 
Сузана 
Алексић, 
издавашка кућа  
„КLETT“-
Бепград 20220. 
 
2)Математика 
2-збирка 
задатака и 
тестпва за II 
разред 

1)Математика 
за гимназију 
друщтвенп-
језишкпг смера 
аутпри: 
Градимир 
Впјвпдић, Ђура 
Паунић, Раткп 
Тпщић, 
Завпд за 
учбенике-
Бепград, 1989. 
 
 
2)Математика 
3-збирка 
задатака и 
тестпва за III 
разред 
гимназија и 
технишких 
щкпла 

1)Математика 
са збиркпм 
задатака за 
гимназију 
друщтвенп-
језишкпг смера 
аутпри: Ендре 
Пап, Загпрка 
Лпзанпв 
Црвенкпвић, 
Завпд за 
учбенике-
Бепград 1990. 
 
 
2)Математика 
4-збирка 
задатака и 
тестпва за IV 
разред 
гимназија и 
технишких 

1)Математика-
уџбеник са 
збиркпм 
задатака за 
први разред 
гимназија 
аутпр: Небпјща 
Икпдинпвић, 
издавашка кућа 
„КLETT“-
Бепград 20220. 
 
 
2)Математика 
1-збирка 
задатака и 
тестпва за I 
разред 
гимназија и 
технишких 
щкпла 
аутпри: 

1)Математика-
уџбеник са 
збиркпм 
задатака за 
други разред 
гимназија 
аутпри: 
Небпјща 
Икпдинпвић, 
Слађана 
Димитријевић, 
Сузана 
Алексић, 
издавашка кућа  
„КLETT“-
Бепград 20220. 
 
2)Математика 
2-збирка 
задатака и 
тестпва за II 
разред 

1)Математика 
за ппщту 
гимназију и 
гимназију 
прирпднп-
математишкпг 
смера 
аутпр: Јпван 
Кешкић, Завпд 
за  
учбенике-
Бепград, 1988. 
 
 
 
2)Математика 
3-збирка 
задатака и 
тестпва за III 
разред 
гимназија и 
технишких 

1)Математика 
за шетврти 
разред средое 
щкпле 
аутпри: 
Милутин 
Обрадпвић,  
Дущан 
Гепргијевић, 
Завпд за 
учбенике-
Бепград 1990. 
 
 
 
2)Математика 
4-збирка 
задатака и 
тестпва за IV 
разред 
гимназија и 
технишких 



Живпрад 
Иванпвић, 
Срђан 
Огоанпвић 

гимназија и 
технишких 
щкпла 
аутпри: 
Живпрад 
Иванпвић, 
Срђан 
Огоанпвић 

аутпри: 
Живпрад 
Иванпвић, 
Срђан 
Огоанпвић 

щкпла 
аутпри: 
Живпрад 
Иванпвић, 
Срђан 
Огоанпвић 

Живпрад 
Иванпвић, 
Срђан 
Огоанпвић 

гимназија и 
технишких 
щкпла 
аутпри: 
Живпрад 
Иванпвић, 
Срђан 
Огоанпвић 

щкпла 
аутпри: 
Живпрад 
Иванпвић, 
Срђан 
Огоанпвић 

щкпла 
аутпри: 
Живпрад 
Иванпвић, 
Срђан 
Огоанпвић 

Физика 

Физика за први 

разред 

гимназије, Завод 

за уџбенике и 

наставна 

средства, Милан 

Распоповић. 

Fizika za drugi 

razred gimnazije, 

izdavac Zavod 

  

Физика за први 

разред 

гимназије, Завод 

за уџбенике и 

наставна 

средства, Милан 

Распоповић. 

Fizika za drugi 

razred gimnazije, 

izdavac Zavod 

  

Хемија 

Hemija za prvi 

razred 

gimnazije.Autor 

Tatjana 

Nedeljkovic, 

Logos 

" Neorganska 

hemija Zavod za 

udzbenike" autor 

" Momčilo Jovičić 

i druga knjiga, 

Organska 

hemija,autori" 

Vladimir Pavlović 

i Rade Markovic" 

Zavod za 

udzbenike 

  

Hemija za prvi 

razred 

gimnazije.Autor 

Tatjana 

Nedeljkovic, 

Logos 

Neorganska 

hemija za 2razred 

prirodni smer 

Snežana Rajić-

Logos 

 Zavod za 

udžbenike i 

nastavna sredstva 

Beograd, autori: 

Julijanski Petrović 

i Smiljanić 

Velimirovic. 

Рашунарствп 
и 

инфпематика 

Информатика 

уџбеник за први 

разред 

гимназије- 

Филип Марић-

Клет 

Информатика 

уџбеник за 

другразред 

гимназије- 

Филип Марић, 

Срђан 

Трајковић, 

Душко 

Трифуновић...-

Клет 

Информатика 

уџбеник за трећи 

разред 

гимназије- Клет 

Информатика 

уџбеник за трећи 

разред 

гимназије-  

Информатика 

уџбеник за први 

разред 

гимназије- 

Филип Марић-

Клет 

Информатика 

уџбеник за 

другразред 

гимназије- 

Филип Марић, 

Срђан 

Трајковић, 

Душко 

Трифуновић...-

Клет 

Информатика 

уџбеник за трећи 

разред 

гимназије- Клет 

Информатика 

уџбеник за трећи 

разред 

гимназије-  

Музишка 
култура 

logos, autor 

Aleksandra 

Paladin 

logos, autor 

Aleksandra 

Paladin 

logos, autor 

Aleksandra 

Paladin 

logos, autor 

Aleksandra 

Paladin 

logos, autor 

Aleksandra 

Paladin 

logos, autor 

Aleksandra 

Paladin 

  

Ликпвна 
култура 

Likovna kultura 

za gimnazije i 

srednje stručne 

škole.Vidosava 

Galović i Branka 

Gostović.Zavod 

Likovna kultura 

za gimnazije i 

srednje stručne 

škole.Vidosava 

Galović i Branka 

Gostović.Zavod 

Likovna kultura 

za gimnazije i 

srednje stručne 

škole.Vidosava 

Galović i Branka 

Gostović.Zavod 

Likovna kultura 

za gimnazije i 

srednje stručne 

škole.Vidosava 

Galović i Branka 

Gostović.Zavod 

Likovna kultura 

za gimnazije i 

srednje stručne 

škole.Vidosava 

Galović i Branka 

Gostović.Zavod 

Likovna kultura 

za gimnazije i 

srednje stručne 

škole.Vidosava 

Galović i Branka 

Gostović.Zavod 

  



Физишкп и 
здравственп 
васпитаое 

    

    

Француски 
језик 

Francuski jezik za 

prvi razred : 

Version originale 

- rouge, Klett. 

"VO bleu" 

(udžbenik i radna 

sveska), Klett. 

  

Francuski jezik za 

prvi razred : 

Version originale 

- rouge, Klett. 

"VO bleu" 

(udžbenik i radna 

sveska), Klett. 

  

Руски језик 

JП „ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКE“ 

  Руски језик 

«ДО ВСТРЕЧИ 

В РОССИИ» за 

1,2,3,4 разред 

гимназиjе и 

средних 

стручних школа 

(уџбенички 

комплет--

уџбеник са 

радном свеском 

и компакт диск) 

( други страни 

језик, пета, 

шеста, седма и 

осма година 

учења) 

   Биљана Марић 

Маријана 

Папрић 

Вера Лазаревић-

Вулевић 

JП „ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКE“ 

  Руски језик 

«ДО ВСТРЕЧИ 

В РОССИИ» за 

1,2,3,4 разред 

гимназиjе и 

средних 

стручних школа 

(уџбенички 

комплет--

уџбеник са 

радном свеском 

и компакт диск) 

( други страни 

језик, пета, 

шеста, седма и 

осма година 

учења) 

   Биљана Марић 

Маријана 

Папрић 

Вера Лазаревић-

Вулевић 

JП „ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКE“ 

  Руски језик 

«ДО ВСТРЕЧИ 

В РОССИИ» за 

1,2,3,4 разред 

гимназиjе и 

средних 

стручних школа 

(уџбенички 

комплет--

уџбеник са 

радном свеском 

и компакт диск) 

( други страни 

језик, пета, 

шеста, седма и 

осма година 

учења) 

   Биљана Марић 

Маријана 

Папрић 

Вера Лазаревић-

Вулевић 

JП „ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКE“ 

  Руски језик 

«ДО ВСТРЕЧИ 

В РОССИИ» за 

1,2,3,4 разред 

гимназиjе и 

средних 

стручних школа 

(уџбенички 

комплет--

уџбеник са 

радном свеском 

и компакт диск) 

( други страни 

језик, пета, 

шеста, седма и 

осма година 

учења) 

   Биљана Марић 

Маријана 

Папрић 

Вера Лазаревић-

Вулевић 

JП „ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКE“ 

  Руски језик 

«ДО ВСТРЕЧИ 

В РОССИИ» за 

1,2,3,4 разред 

гимназиjе и 

средних 

стручних школа 

(уџбенички 

комплет--

уџбеник са 

радном свеском 

и компакт диск) 

( други страни 

језик, пета, 

шеста, седма и 

осма година 

учења) 

   Биљана Марић 

Маријана 

Папрић 

Вера Лазаревић-

Вулевић 

JП „ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКE“ 

  Руски језик 

«ДО ВСТРЕЧИ 

В РОССИИ» за 

1,2,3,4 разред 

гимназиjе и 

средних 

стручних школа 

(уџбенички 

комплет--

уџбеник са 

радном свеском 

и компакт диск) 

( други страни 

језик, пета, 

шеста, седма и 

осма година 

учења) 

   Биљана Марић 

Маријана 

Папрић 

Вера Лазаревић-

Вулевић 

JП „ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКE“ 

  Руски језик 

«ДО ВСТРЕЧИ 

В РОССИИ» за 

1,2,3,4 разред 

гимназиjе и 

средних 

стручних школа 

(уџбенички 

комплет--

уџбеник са 

радном свеском 

и компакт диск) 

( други страни 

језик, пета, 

шеста, седма и 

осма година 

учења) 

   Биљана Марић 

Маријана 

Папрић 

Вера Лазаревић-

Вулевић 

JП „ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКE“ 

  Руски језик 

«ДО ВСТРЕЧИ 

В РОССИИ» за 

1,2,3,4 разред 

гимназиjе и 

средних 

стручних школа 

(уџбенички 

комплет--

уџбеник са 

радном свеском 

и компакт диск) 

( други страни 

језик, пета, 

шеста, седма и 

осма година 

учења) 

   Биљана Марић 

Маријана 

Папрић 

Вера Лазаревић-

Вулевић 

         

         

         

         

 

Напомена:  

Ученици са посебним способностима за рачунарство и информатику користе уџбенике из општеобразовних предмета као на природно-

математичком смеру. За стручне предмете још увк не постоји литература. 


