
 

 

 

 

 

На основу Закона о уџбеницима („Службени гласник РС“ број 68/15), 

Наставничко веће Средње школе и гимназије „Архимед“,  на својој седници од 31.08.2018. године 

донело је  

 

ОДЛУКУ 

 

о избору уџбеника који ће се користити од школске 2018/2019. до 2022/2023. године. Уџбеници су 

изабрани из Каталога одобрених уџбеника за гимназије и стручне школе за школску 2018/2019. годину. 

Савет родитеља разматрао je избор уџбеника на својој седници од 08.09.2018. и дао своју сагласност 

на поменути избор, као и Ђачки парламент на својој седници 13.09.2018. 

 

У наставку је листа уџбеника са образложењем за сваки предмет. 

 

 

 

 

 

 

В.Д. директор 

Уна Поповић 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет Наслов уџбеника 
Име/имена 

аутора 
Издавач 

СРПСКИ ЈЕЗИК 

Читанка са 

књижевнотеоријским 

појмовима, за први разред 

гимназије и средњих стручних 

школа 

Босиљка 

Милић, 

Катарина Вучић 

 

 ЗУНС 

Наведени уџбеници имају опширније пропратне текстове, имају квалитетан 

дизајн, већи број књижевних термина је образложен и добра су основа за 

наставак школовања 

МАТЕМАТИКА 

Математика, уџбеник са 

збирком задатака за први 

разред гимназија и средњих 

стручних школа 

Небојша 

Икодиновић 
Клетт 

Збирке користим дуги низ година и ђаци су успешно савладавали градиво и 

полагали пријемне испите. 

РАУНАРСТВО И 

ИНФОРМАТИКА 

Рачунарство и информатика 

за први разред средње школе 
М.Чабаркапа Круг 

Уџбеник је направљен тако да ученици самостално могу лако да га користе. 

ГЕОГРАФИЈА 
Географија, уџбеник за први 

разред гимназије 

Винко 

Ковачевић 

Босиљка 

Младеновић 

Клетт 

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. 

ЛИКОВНА 

КУЛТУРА 

Ликовна култура за први 

разред гимназије друштвено-

језичког смера 

Марина Чудов Клетт 

Уџбеник испуњава дидактичко-методичке, ликовно-графичке и техничке захтеве 

утврђене уџбеничким стандардом. У питању је наставно средство чија употреба 

омогућава остваривање исхода, стандарда постигнућа  утврђених наставним 

планом и програмом. 

 



 

ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК 
Латински језик за први разред 

гимназије 

Љиљана 

Вучићевић 

Мирјана 

Маскарели 

ЗУНС 

Ови уџбеници у складу су са наставним програмом за латински језик за први и 

други разред гимназије, осавремењени су, илустровани, са текстовима 

посвећеним римској култури и цивилизацији. 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

New Headway, Pre-intermediate, 

4. Издање, за први разред 

гимназија и средњих стручних 

школа 

 

John Soars, 

 Liz Soars 

 

Тhe 

english 

book 

Савремене теме и текстови занимљиви су данашњим тинејџерима, држе им 

пажњу и мотивишу их да уче језик 

ИСТОРИЈА 
Историја за гимназије свих 

смерова 

Т.Катић, Д. 

Шијан 
ЗУНС 

Уџбеници испуњава дидактичко-методичке, етичке, језичке, ликовно-графичке и 
техничке захтеве утврђене уџбеничким стандардом. У питању је наставно 

средство чија употреба омогућава постизање васпитно-образовних циљева, 
стандарда знања  и остварење усхода утврђених наставним планом и 

програмом. 

ФИЗИКА 
Физика 1, уџбеник за први 

разред гимназије 
Љ. Ристовски Клетт 

Уџбеници прате план и програм за први разред, са свим изменама ,унетим 2018. 
Писани су разумљивим језиком, има доста урађених примера и рачунских 

задатака за самостални рад. 

БИОЛОГИЈА 
Биологија за први разред 

гимназије 

Н. Шербан 

М. Шијан 

Р. Јанчић 

ЗУНС 

Уџбеник је прилагођен новом програму наставе и учења, испуњава дидктичко-

методичке стандарде квалитета и обогаћен је сјајним фотографијама и 

илустрацијама. 

ХЕМИЈА 
Општа хемија 1, уџбеник за 

први разред средње школе 
Т. Недељковић 

„Нови 

Логос“ 

https://www.delfi.rs/udzbenici/autor/56450_john_soars_delfi_knjizare.html
https://www.delfi.rs/udzbenici/autor/56449_liz_soars_delfi_knjizare.html


Уџбеник прати наставни план и програм, сликовит је, са демонстрационим 

огледима, практичном применом и задацима који прате наставне јединице. 

 

РУСКИ ЈЕЗИК 

До Встречи россии – руски 

језик за први разред гимназије 

и средње шкое 

Б. Вићентић, 

М.Папрић, В. 

Лазаревић 

Вуловић 

Клетт 

Уџбеник испуњава педагошке, психолошке, дидактичко-методичке, етичке, 

језичке, ликовно-графичке и техничке захтеве утврђене уџбеничким стандардом. 

У питању је наставно средство чија употреба омогућава постизање васпитно-

образовних циљева и стандарда знања утврђених наставним планом и 

програмом. Теме лекција прилагођене су нивоу знања и узрасту ученика.  

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

Direct – уџбеник и радна свеска, 

немачки језик за први разред 

гимназија и средњих стручних 

школа 

Ђ. Мота, В. 

Николовски, 

Л.Ракићевић 

Klett 

 

Савремене теме и текстови занимљиви су данашњим тинејџерима, држе им 

пажњу и мотивишу их да уче језик. Уџбеник је добро илустрован и квалитетно 

урен у дидактичко-методичком смислу. Радна свеска је веома корисна, подстиче 

на креативност и мотивише ученике на рад.  

ФРАНЦУСКИ 

ЈЕЗИК 

Belleville 2, уџбеник за 1. и 2. 

разред гимназије и средње 

школе 

Thierry Gallier,  

Odile Grand-

Clement 

 

Дата 

статус 

Уџбеници обилују аутентичним документима, илустрацијама, занимљивим 

вежбањима. Испуњавају педагошке, психолошке, дидактичко-методичке, етичке, 

језичке, ликовно-графичке и техничке захтеве утврђене уџбеничким стандардом 

МУЗИЧКА 

КУЛТУРА 

Музичка култура 1,  уџбеник 

музичка култура за први 

разред гимназија природно-

математичког смера и 

гимназије општег типа 

Aлександра 

Паладин 

Нови 

логос  

Уџбеник испуњава дидактичко-методичке, етичке, језичке, ликовно-графичке и 

техничке захтеве утврђене уџбеничким стандардом. У питању је наставно 

средство чија употреба омогућава постизање васпитно-образовних циљева и 

стандарда знања утврђених наставним планом и програмом. Теме лекција 

прилагођене су нивоу знања и узрасту ученика. 

https://www.delfi.rs/udzbenici/autor/49135_thierry_gallier_delfi_knjizare.html
https://www.delfi.rs/udzbenici/autor/49455_odile_grand-clement_delfi_knjizare.html
https://www.delfi.rs/udzbenici/autor/49455_odile_grand-clement_delfi_knjizare.html

