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На основу члана 19. Закона о уџбеницима („Службени гласник РС”, број 27/18) и члана 17. 
став 1. и члана 24. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 
65/08, 16/11, 68/12 – УС, 7212, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон), 

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси 

ДОПУНУ КАТАЛОГА 

уџбеника за други разред средње школе – гимназија и средње стручне школе 

(„Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 3/20) 
(општеобразовни предмети) 

Уџбеници за наставу на српском језику 

СТРАНИ ЈЕЗИК 

Назив 

издавача 

Назив уџбеника или другог 

наставног средства 

Име/имена 

аутора 

Број и датум 
решења 
министра 

OXFORD CENTAR 

Енглески језик 
On Screen 2 
(уџбенички комплет – уџбеник, 

радна свеска и електронски 
додатак) за други разред гимназије 
и средње стручне школе 

Virginia Evans, 

Jenny Dooley 

650-01-
102/2020-03 од 
4.9.2020. 

„EDUCATIONAL 
CENTRE” 

Италијански језик 
Espresso ragazzi 2 – за први и други 
разред средњих школа и гимназија 

(пета и шеста година учења) 

Euridice 
Orlandino, 

Maria Bali, 

Giovanna 
Rizzo 

650-02-

66/2020-03 од 
17.7.2020. 

ИСТОРИЈА 

Назив 

издавача 

Назив уџбеника или другог 

наставног средства 

Име/имена 

аутора 

Број и датум 
решења 
министра 

„НОВИ 

ЛОГОС” 

Историја, уџбеник са одабраним 
историјским изворима за други разред 
гимназије природно-математичког смера 

Душко 
Лопандић 
Александра 

Колаковић 
Мања 
Милиновић 

650-02-
35/2020-03 од 
9.7.2020. 

„ФРЕСКА” 

Историја, уџбеник са одабраним 
историјским изворима за други разред 

гимназије општег типа и друштвено-
језичког смера 

Радивоје 
Радић 

Весна 
Рашковић 

650-02-
62/2020-03 од 

7.9.2020. 

БИОЛОГИЈА 

Назив 
издавача 

Назив уџбеника или 
другог наставног средства 

Име/имена 
аутора 

Број и датум 
решења министра 

„KLETT” 

д.о.о. 
Биологија 2 за други разред 
гимназије 

Горан Милићев, 

Милица 

Кокотовић, 

Љубица Лалић 

650-02-60/2020-03 

од 30.7.2020. 



ХЕМИЈА 

Назив 

издавача 

Назив уџбеника или другог 

наставног средства 

Име/имена 

аутора 

Број и датум 

решења министра 

„НОВИ 
ЛОГОС” 

Хемија 2 за други разред 

гимназије природно-математичког 
смера 

Снежана Рајић 
650-02-45/2020-03 
од 27.7.2020. 

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 
други разред гимназије 

Филип Марић, 

Драган 

Машуловић 

650-02-42/2020-03 
од 27.7.2020. 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Назив 
издавача 

Назив уџбеника или другог 
наставног средства 

Име/имена 
аутора 

Број и датум 
решења 
министра 

„KLETT” 
д.о.о. 

Ликовна култура за други разред 
гимназије друштвено-језичког смера 

Лидија 

Жупанић 
Шуица 

650-02-43/2020-
03 од 9.7.2020. 

„KLETT” 
д.о.о. 

Ликовна култура за други разред 
гимназије природно-математичког 

смера и општег типа 

Лидија 
Жупанић 
Шуица 

650-02-44/2020-
03 од 9.7.2020. 

Број 650-02-230/2020-03 

У Београду, 7. септембра 2020. године 

Министар, 

Младен Шарчевић, с.р. 

 


