
 

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

министар просвете, науке и технолошког развоја  објављује следећу 

 

ДОПУНУ  КАТАЛОГА УЏБЕНИКА ЗА ТРЕЋИ И ЧЕТВРТИ  

РАЗРЕД ГИМНАЗИЈА И СРЕДЊИХ СТРУЧНИХ ШКОЛА* 
(„Службени гласник РС - Просветни гласник“ бр. 9/16, 4/19, 13/19 и 2/20) 

 

*Овим се замењује Допуна каталога  уџбеника за средње школе број:650-02-22/2020-03 

од 12.02.2020. објављена у  „Сл. гл. РС - Просветни гласник“ бр.  2/20 

  

                                         општеобразовни предмети 
 

ТРЕЋИ РАЗРЕД 

 

 

СТРАНИ ЈЕЗИК 

 

 

Назив издавача 

 

Назив уџбеника или 

другог наставног 

средства 

 

 

Име/имена аутора 

 

Број и датум 

решења министра 

 

 

 

 

„НОВИ  ЛОГОС“ 

 

 

Енглески језик  

 

Solution Intermediate 

(Third Edition) – 

(уџбенички комплет- 

уџбеник и  радна свеска 

са компакт диском) – 

енглески  језик за други и 

трећи разред средње 

школе  

 

 

 

 

Tim Falla и  

Paul A.Davies 

 

 

 

650-01-412/2019-03 од 

09.12.2019.   

 

 

 

 

 

Акроноло ДОО 

Енглески језик  

 

FOCUS 3  
(уџбенички комплет-

уџбеник и  радна свеска) 

за други и трећи разред 

гимназије и трећи и 

четврти  разред 

средњих стручних школа 

 

 

Sue Kay,  

Vaughan Jones, 

Daniel Brayshaw;  

 

 

Daniel Brayshaw,  

Bartosz Michalowski;  

 

 

650-02-542/2019-03 од 

30.12.2019.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The English Book  

Енглески језик  

 

New Headway - 

Intermediate Fourth 

edition-  уџбенички 

комплет (уџбеник, радна 

свеска и компакт диск), 

енглески језик за други и 

трећи разред гимназије 

и трећи и четврти 

разред средњих 

стручних школа 

 

 

 

John  и Liz Soars 

 

 

 

650-02-677/2019-03 од 

22.04.2020. 



 

 

 

The English Book  

 

Енглески језик  

 

Gatеway B1   
(уџбеник и радна свеска), 

енглески језик за други и 

трећи разред гимназије 

и трећи и четврти 

разред средњих 

стручних школа 

 

 

 
 

David Spencer 
 

David Spencer  

Lynda Edwards  

 

 

650-02-676/2019-03 од 

22.04.2020. 

 

 

 

 

 

ПСИХОЛОГИЈА 

 

 

Назив издавача 

 

Назив уџбеника или 

другог наставног 

средства 

 

 

Име/имена аутора 

 

Број и датум 

решења министра 

 

„ЕДУКА“ 
 

Психологија  

за други разред 

гимназије и  други и 

трећи разред   средњих 

стручних школа 

подручја рада 

Економија, право и 

администрација 

 

 

Зоран Павловић,  

Оливер Тошковић,  

Ана Алтарас 

Димитријевић  

Зорана Јолић Марјановић 

 

650-02-312/2019-03 

од 17.12.2019.   

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 
 

 

СТРАНИ ЈЕЗИК 

 

 

Назив издавача 

 

Назив уџбеника или 

другог наставног 

средства 

 

Име/имена аутора 

 

Број и датум 

решења министра 

 

ЈП „ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКЕ“ 

Енглески језик  

 

Improving English 4 

(уџбенички комплет-

уџбеник,  радна свеска  и 

ЦД) за четврти разред  

разред гимназија и 

средњих стручних 

школа 

 

 

 

 

Гордана Марковић 

Катарина  Ковачевић 

 

 

 

 

650-02-1042/2016-06 

од 03.03.2017.   

 

 

 

 

 

Акроноло ДОО 

Енглески језик  

  

FOCUS 3  
(уџбенички комплет-

уџбеник и  радна свеска) 

за други и трећи разред 

гимназије и трећи и 

четврти  разред 

средњих стручних 

школа 

 

 

 

Sue Kay,  

Vaughan Jones, 

Daniel Brayshaw;  

 

 

Daniel Brayshaw,  

Bartosz Michalowski;  

 

 

650-02-542/2019-03 од 

30.12.2019.   

 

 

 

The English Book 

ДОО 

Енглески језик  

 

Gatеway B1   
(уџбеник и радна 

свеска), енглески језик за 

други и трећи разред 

гимназије и трећи и 

четврти разред средњих 

стручних школа 

 

 

 
David Spencer 
 

David Spencer  

Lynda Edwards  

 

 

650-02-676/2019-03 од 

22.04.2020. 

 

 

 

 

 

The English Book 

ДОО 

Енглески језик  

 

New Headway - 

Intermediate Fourth 

edition-  уџбенички 

комплет (уџбеник, радна 

свеска и компакт диск), 

енглески језик за други и 

трећи разред гимназије 

и трећи и четврти 

разред средњих 

стручних школа 

 

 

 

John  и Liz Soars 

 

 

 

650-02-677/2019-03 од 

22.04.2020. 

 

 

 



 

 

 

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. 

 
 

 

СРЕДЊЕ СТРУЧНЕ ШКОЛЕ   -  СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 

 

ТРЕЋИ РАЗРЕД 
 

 

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА 

 

 

Назив издавача 

 

Назив уџбеника или 

другог наставног 

средства 

 

 

Име/имена аутора 

 

Број и датум 

решења министра 

 

 

ЈП „ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКЕ“ 

ПРАВО  - за трећи  

разред средње школе, 

образовни 

профил:економски  

техничар  

 

Јелена Ђурић  

 

650-01-650/2019-03 

од 05.03.2020. 

 

ЈП „ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКЕ“ 

Принципи економије - 

за трећи  разред правно 

пословне школе, 

образовни профил: 

правно-пословни 

техничар 

 

Гојко Рикаловић 

Дејан Молнар 

Маја Јандрић 

Гордана Кокеза 

 

650-02-679/2019-03 од 

22.04.2020. 

                         

 

Број:650-02-77/2020-03                    МИНИСТАР 

У Београду, 19.05.2020.године Младен Шарчевић 


