
 

На основу члана 19.  Закона о уџбеницима („Службени гласник РС”, број 27/18), 

министар просвете, науке и технолошког развоја доноси 

ДОПУНУ КАТАЛОГА УЏБЕНИКА ЗА ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ            

ШКОЛЕ - ГИМНАЗИЈА И СРЕДЊЕ СТРУЧНЕ ШКОЛЕ* 
(„Службени гласник РС - Просветни гласник“ бр. 4/19) 

 
(општеобразовни предмети-уџбеници ће се користити у настави од школске  

2019/2020. године) 

 
Уџбеници за наставу на српском језику 

  ПРВИ РАЗРЕД 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

 

 

Назив издавача 

 

 

Назив уџбеника или 

другог наставног 

средства 

 

Име/имена аутора 

 

Број и датум решења 

министра 

 

 

„KLETT“ д.о.о. 

 

 

Читанка, Српски 

језик и књижевност 

и Граматика, Српски 

језик и књижевност 
уџбенички комплет за  

први разред гимназије 

 

 

Миодраг Павловић, 

Зона Мркаљ,  

Весна Ломпар 

 

 

650-02-139/2019-03 од 

11.04.2019. 

 

 

 

 

„НОВИ ЛОГОС“ 

 

Читанка 1,  Српски 

језик и књижевност - 

Читанка за први 

разред гимназије,  

 

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 

 

650-02-248/2019-03 од 

15.07.2019. 

 

СТРАНИ ЈЕЗИК 

 

 

 

 

 „НОВИ ЛОГОС“ 

Енглески језик  

 

Silution Pre-

Intermediate (Third 

Edition) – уџбенички 

комплет-уџбеник и  

радна свеска, енглески  

језик за први разред 

средње школе 

 

 

 

Tim Falla, 

Paul A. Davies 

 

 

650-02-194/2019-03 од 

10.05.2019. 



 

 

 

 

Акроноло ДОО 

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 

 

 

650-02-223/2019-03 од 

03.06.2019. 

 

 

 

„KLETT“ д.о.о. 

 

Енглески језик  

 

Way Up 1  

(уџбенички комплет-

уџбеник и  радна 

свеска) - енглески  

језик за први разред 

гимназије (девета 

година учења) 

 

 

 

Joanne Collie,  

Злата Васић, 

Марија Лазовић 

 

 

650-02-238/2019-03 од 

28.06.2019. 

 

 

 

 

Акроноло ДОО 

Енглески језик  

 

REAL LIFE 

ELEMENTARY 
(уџбеник и радна 

свеска) енглески  језик 

за први разред средњe  

школe  

 

 

 

Martyn Hobbs,  

Julia Starr Keddle,  

Liz Foddy,  

Nick Dawson,  

Marta Uminska,   

Dominica Chandler 

 

 

 

 

650-02-261/2019-03 од 

16.07.2019. 

 

 

 

 

Акроноло ДОО 

Енглески језик  

 

FOCUS 1 - 

(уџбенички комплет-

уџбеник и  радна 

свеска) - енглески  

језик за  први и други  

разред средњих  школа 

 

 

 

Patricia Reilly,  

Marta Uminska и 

Bartosz Michalowski;  

 

Rod Fricker и Bartosz 

Michalowski; 

 

 

650-02-262/2019-03 од 

16.07.2019. 

 

 

 

 

Oxford Centar 

д.о.о. 

Енглески језик  

 

„On Screen 1“ – 

(уџбеники комплет -

уџбеник, радна свеска 

и електронски 

додатак)- енглески 

језик за 1 разред 

гимназије и средње 

школе 

 

 

 

 

 

 

650-02-284/2019-03 од 

29.07.2019. 



 

 

EDUCATIONAL 

CENTRE 

Шпански језик  

 

Diverso 2 (уџбенички 

комплет) – шпански  

језик за први и други 

разред гимназије и 

средње стручне школе 

 

 

 

Encina Alonso,  

Jaime Corpas, 

Carina Gambluch 

 

 

650-02-207/2019-03 од 

10.05.2019. 

 

 

 

„KLETT“ д.о.о. 

 

Француски језик  

 

VERSION ORIGINAL 

ROUGE (уџбенички  

комплет-уџбеник са  

радном свеском и 

компакт диском) - 

француски  језик за 

први разред средње 

школе 

 

 

 

Monique Denyer,  

Agustin Garmendia,  

Marie-Laure Lions-

Olivieri 
 

 

 

650-02-239/2019-03 од 

15.07.2019. 

 

 

 

„KLETT“ д.о.о. 

 

Немачки језик  

 

DIREKT  1 – 

(уџбенички  

комплет-уџбеник са  

радном свеском и 

компакт диском) 

немачки  језик за 1 

разред гимназије 

(пета година учења)  

 

 

 

Ђорђе Мота,  

Весна Николовски, 

Леонора Ракићевић 

 

 

 

650-02-240/2019-03 од 

15.07.2019. 

 

 

 

 

 

ИСТОРИЈА 

 

 

Назив издавача 

 

Назив уџбеника или 

другог наставног 

средства 

 

Име/имена аутора 

 

Број и датум решења 

министра 

 

„Фреска“ д.о.о. 

 

 

Историја 1 –  уџбеник 

са одабраним 

историјским изворима 

за први разред 

гимназије 

 

 

Немања Вујчић 

 

650-02-242/2019-03 од 

29.07.2019. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

БИОЛОГИЈА 

 

 

Назив издавача 

 

Назив уџбеника или 

другог наставног 

средства 

 

Име/имена аутора 

 

Број и датум решења 

министра 

 

 

„KLETT“ д.о.о. 

 

 

Биологија  1 –  

уџбеник за први 

разред гимназије 

 

 

Горан Милићев, 

Милица Кокотовић и 

Љубица Лалић 

 

 

650-02-253/2019-03 од 

29.07.2019. 

 

 

 

 

МАТЕМАТИКА 

 

 

Назив издавача 

 

Назив уџбеника или 

другог наставног 

средства 

 

Име/имена аутора 

 

Број и датум решења 

министра 

 

 

 

 

„KLETT“ д.о.о. 

 

 

Математика, 
уџбеник са збирком 

задатака за први 

разред гимназије са 

Решењима задатака 

уз уџбеник 

Математика за први 

разред гимназије 

 

 

Небојша Икодиновић 

 

650-02-241/2019-03 од 

08.07.2019. 

 

 

 

 

ФИЗИКА 

 

 

Назив издавача 

 

Назив уџбеника или 

другог наставног 

средства 

 

Име/имена аутора 

 

Број и датум решења 

министра 

 

„НОВИ ЛОГОС“ 

 

Физика - за први  

разред гимназије 

 

Милена Богдановић, 

Горан Попарић 

 

650-02-235/2019-03 од  

08.07.2019.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА 

 

 

Назив издавача 

 

Назив уџбеника или 

другог наставног 

средства 

 

Име/имена аутора 

 

Број и датум решења 

министра 

 

„KLETT“ д.о.о. 

 

 

Рачунарство и 

информатика - за 

први разред гимназије 

 

 

Филип Марић 

 

650-02-270/2019-03 од 

19.08.2019. 

 

 

 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

 

 

Назив издавача 

 

Назив уџбеника или 

другог наставног 

средства 

 

Име/имена аутора 

 

Број и датум решења 

министра 

 

 „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  

 

 

Оливера Ђурић и 

Татјана Николић 

 

650-02-285/2019-03 од 

19.08.2019. 

 

 

 
* За предмете за које нису одобрени нови уџбеници, у складу са чл. 46. став 4. Закона о уџбеницима 

(„Службени гласник РС“, број 27/18), уџбеници који су одобрени остају у употреби до промене плана 

и програма наставе и учења, односно до одобравања  уџбеника усклађеног са новим планом  и 

програмом наставе и учења. 

 

Број: 650-00-310/2019-03  МИНИСТАР 

У Београду, 19.08.2019. године                                                                Младен Шарчевић 


