
 
 

Г И М Н А З И Ј А К Р А Љ Е В О 
 

СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА ШКОЛСКE 2022/23, 2023/24. И 2024/25. ГОДИНЕ 
ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА ЗА РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКУ 

 
 

I разред 
предмет Назив уџбеника; Аутор-и; Издавач и година издања 

Географија Географија  1  Уџбеник за први разред Гимназије- Дејан Шабић, Рајко Галић, 
Снежана Вујадиновић „Нови Логос“ 2019 

Енглески језик New Headway pre-intermediate 4th edition, Liz and John Soars, OUP 

Историја Немања Вујичић,  Историја  1 , уџбеник са одабраним историјским изворима  за 
први разред гимназије,  "Фреска" 2019 

Математика Небојша Икодиновић: Математика, уџбеник са збирком задатака за први разред 
гимназије са решењима задатака уз уџбеник Математика за први разред гимназије, 
КЛЕТТ, 2019 
Срђан Огњановић, Живорад Ивановић: Математика, збирка задатака и тестова за 
први разред гимназија и техничких школа, КРУГ, 2021 
 Музичка култура Музичка култура за гимназије, Соња Маринковић, Завод за уџбенике, 16.7.1993. 

Примена рачунара МПН није одобрило адекватан уџбеник, очекујемо одобрење прихватљивог уџбеника. 
Опциона литература у договору са предметним наставником. Програмирањ

е и 
МПН није одобрило адекватан уџбеник, очекујемо одобрење прихватљивог уџбеника. 
Опциона литература у договору са предметним наставником. Рачунарски  системи МПН није одобрило адекватан уџбеник, очекујемо одобрење прихватљивог уџбеника. 
Опциона литература у договору са предметним наставником. 

Српски језик и 
књижевност 

ЕДУКА  
 Читанка за први разед гимназија и средњих стручних школа   
Ана Стишовић Миловановић, Оливера Радуловић, Вукосава Живковић 
650-02- 427/2018-03 od 11.3.2019. 
KЛЕТТ 
Граматика за први разред гимназије, Весна Ломпар 
 650-02- 139/2019-03 od 11.4.2019. 

Физика ФИЗИКА 1 (уџбенички комплет - ФИЗИКА 1, уџбеникза први разред гимназије и 
ФИЗИКА 1, збирка задатака и тестова за први разред гимназије, Наташа Чалуковић, 
„Круг“ , 2021. 

Хемија Хемија за први разред гимназије свих смерова ; Татјана Недељковић ; НОВИ ЛОГОС 
; 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

II разред 
предмет Назив уџбеника; Аутор-и; Издавач и година издања 

Географија Географија  2  Уџбеник за други разред Гимназије- Дејан Шабић, Снежана 
Вујадиновић „Нови Логос“, 2019 

Енглески језик 
New Headway intermediate 4th edition, Liz and John Soars, OUP  

Историја Душко Лопандић, Александра Колаковић, Мања Милановић, Историја 2, Уџбеник са 
одабраним историјским изворима за други разред  природно- математичког смера " 
Нови Логос" 2020 

Математика Небојша Икодиновић, Слађана Димитријевић, Сузана Алексић: Математика, 
уџбеник са збирком задатака за други разред гимназије са решењима задатака уз 
уџбеник Математика за други разред гимназије, КЛЕТТ, 2020 
Срђан Огњановић, Живорад Ивановић: Математика, збирка задатака и тестова за 
први разред гимназија и техничких школа, КРУГ, 2021 
 

Оперативни 
системи и 

МПН није одобрило адекватан уџбеник, очекујемо одобрење прихватљивог уџбеника. 
Опциона литература у договору са предметним наставником. Примена рачунара МПН није одобрило адекватан уџбеник, очекујемо одобрење прихватљивог уџбеника. 
Опциона литература у договору са предметним наставником. Програмирањ

е  
МПН није одобрило адекватан уџбеник, очекујемо одобрење прихватљивог уџбеника. 
Опциона литература у договору са предметним наставником. 

Психологија "NOVI LOGOS"  Psihologija 2 - za drugi razred gimnazije Biljana Milojević Apostolović I 
Nevenke Jovanović.  
 

Српски језик и 
књижевност 

EDUKA    
Čitanka za drugi razred gimnazija i srednjih stručnih škola   
Ana Stišović Milovanović, Olivera Radulović, Vukosava Živković 
 650-02- 673/2019-03 od 11. Maja 2020. 
KLETT  
Gramatika za drugi razred gimnazije ,Vesna Lompar, Aleksandra Antić 
650-02-662/2019-03 od 22. aprila 2020. 

Физика Физика - за други разред гимназије природно-математичког смера , Милан 
Распоповић, Јован Шетрајчић, Зоран Распоповић, Јован Шетрајчић, Бранислав 
Цветковић, ЈП "ЗАВОД ЗА УЏБЕНИК", 2020. 

Хемија Хемија 2 за други разред гимназије приридно - математичког смера ; Снежана Рајић ; 
"НОВИ ЛОГОС" ; 2020. 

Хемија 3 за трећи разред гимназије приридно - математичког смера и општег типа ; 
Tатјана.Недељковић ; "НОВИ ЛОГОС“ ; 2021. 



  

III разред 
предмет Назив уџбеника; Аутор-и; Издавач и година издања 
Базе података МПН није одобрило адекватан уџбеник, очекујемо одобрење прихватљивог уџбеника. 

Опциона литература у договору са предметним наставником. 

Биологија Снежана Трифуновић, Анита Лазаревић и Драгана Цветковић: Биологија за први 
разред гимназије , ЈП "ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ" 2021. 

Енглески језик New Headway upper-intermediate 5th edition, Liz and John Soars, OUP 

Ликовна култура МПН није одобрило адекватан уџбеник, очекујемо одобрење прихватљивог уџбеника. 
Опциона литература у договору са предметним наставником. 

Математика Срђан Огњановић, Живорад Ивановић: Математика, збирка задатака и тестова за 
трећи разред гимназија и техничких школа, КРУГ, 2021 
 Дискретна 

математика 
МПН није одобрило адекватан уџбеник, очекујемо одобрење прихватљивог уџбеника. 
Опциона литература у договору са предметним наставником. 

Објектно  
орјентисано 
програмирање 

МПН није одобрило адекватан уџбеник, очекујемо одобрење прихватљивог уџбеника. 
Опциона литература у договору са предметним наставником. 

Примена рачунара МПН није одобрило адекватан уџбеник, очекујемо одобрење прихватљивог уџбеника. 
Опциона литература у договору са предметним наставником. 

Програмирањ
е  

МПН није одобрило адекватан уџбеник, очекујемо одобрење прихватљивог уџбеника. 
Опциона литература у договору са предметним наставником. 

Српски језик и 
књижевност 

EDUKA    
Čitanka za treći razred gimnazija i srednjih stručnih škola, Olivera Radulović, Jelena Žurić, 
Jelena Angelovski 650-02- 90/2021-03 od 02.08.2021. 
KLETT   
Gramatika  za treći razred gimnazije - Vesna Lompar i Aleksandra Antić; 650-02-
431/2020-03 od 16.03.2021. 

Физика Физика 3 - уџбенички комплет - Физика 3 - уџбеник за 3. разред гимназије и 
Физика 3 - збирка задатака и тестова за 3. разред гимназије, Наташа Каделбург, 
Коста Панић,  „Круг“ , 2021. 

 

IV разред 
предмет Назив уџбеника; Аутор-и; Издавач и година издања 
Базе података МПН није одобрило адекватан уџбеник, очекујемо одобрење прихватљивог уџбеника. 

Опциона литература у договору са предметним наставником. 

Биологија МПН није одобрило адекватан уџбеник, очекујемо одобрење прихватљивог уџбеника. 
Опциона литература у договору са предметним наставником. 

Веб  програмирање МПН није одобрило адекватан уџбеник, очекујемо одобрење прихватљивог уџбеника. 
Опциона литература у договору са предметним наставником. 

Енглески језик 
New Headway upper-intermediate 5th edition, Liz and John Soars, OUP 

Математика Срђан Огњановић, Живорад Ивановић: Математика, збирка задатака и тестова за 
четврти разред гимназија и техничких школа, КРУГ, 2022 

Програмске  
парадигме 

МПН није одобрило адекватан уџбеник, очекујемо одобрење прихватљивог уџбеника. 
Опциона литература у договору са предметним наставником. 

Социологија 1. "Sociologija 4"/Udžbenik za četvrti razred srednje škole - Vladimir Vuletić - Klett - 2021. 
god.. 
2. "Ustav i prava građana"/Udžbenik za četvrti razred gimnazije i treći i četvrti razred 
srednjih stručnih škola - Vladimir Đurić - Novi logos - 2013. god.. 
 

Српски језик и 
књижевност 

EDUKA  
Čitanka za četvrti razred gimnazija i srednjih stručnih škola - Olivera Radulović, Jelena 
Žurić, Jelena Angelovski 650-02-147/2021-03 od 06.08.2021. 
KLETT   
Gramatika  za četvrti razred gimnazije, Vesna Lompar, Aleksandra Antić, 650-02-
135/2021-03 od 2.9.2021. 

Физика МПН није одобрило адекватан уџбеник, очекујемо одобрење прихватљивог уџбеника. 
Опциона литература у договору са предметним наставником. 

Филозофија 
"KREATIVNI CENTAR" Filozofija - za četvrti razred gimnazije i srednjih stručnih škola 
Dejan Pejović 



 


