
ИСТОРИЈА 

Актив наставног предмета историја користиће уџбенике издавачке куће КЛЕТ -

Фреска из Београда. Уџбеници ове издавачке куће коришћени су и у претходном периоду 

у сва четири разреда свих смерова, сем у првом и другом разреду смера специјализованог 

ИТ одељења, који је користио уџбеник издавачке куће Завод за издавање уџбеника 

Београд за средње стручне школе због наставног плана и програма овог смера. У изради 

уџбеника издавачке куће Фреске учествовали су редовни професори и доценти 

Филозофског факултета у Београду, као и наставници наставног предмета историја, што 

даје компетенцију и стручност уџбеницима. Сви уџбеници одобрени су од стране 

Министарства просвете.  

 

Аутори уџбеника по разредима:  

Први разред:  

- Историја  са одабраним историјским изворима за 1. разред гимназије, Немања 

Вујчић, Фреска број одобрења министра: 650-02-242/2019-03 

У изради уџбеника учествовали су еминентни стручњаци из области Старог 

Истока, Старе Грчке, Старог Рима, као и историје Средњег века, а такође су прошли и 

стручну рецензију. Уџбеник је писан јасним и разумњивим стилом, што даје могућност 

ученицима да лакше савладају и усвоје градиво. Свака наставна јединица почиње уводом, 

а завршава се радним делом, који садржи одломке из историјских извора и савремене 

литературе.Такође уџбеник је опремљен картама, илустрацијама, појмовником.  

Други разред:  

1. Радивој Радић, Јасмина Милановић, Историја за други разред гимназије општег 

и друштвено – језичког смера, Београд 2016. Министарство просвете одобрило 

је уџбеник решењем број 650 -02 -65 /2015 -06 од 1.3.2016. године. 

Уџбеник је урађен према предвиђеном наставном плану и програму. У изради 

уџбеника учествовали су еминентни стручњак из Средњег века. Свака наставна 

јединица пропраћена је илустрацијама, картама, као иодговарајућим изворима.  

 

2. Биљана Крстић, Александра Крстић, Историја за други разред гимназије 

природно- математичког смера, Београд 2013. Министарство просвете одобрило 

је уџбеник решењем број 650 -02 -65 /2012 -06 од 25. 1. 2013. године.  

 

3. Историја за четворогодишње стручне и уметничке школе, Иван Бецић, 650-02-

15/2006-06 од 23.6.2006. 

4. Историјаза гимназије општег и друштвено-језичког смера, Смиља Марјановић 

Душанић и Марко Шуица ,650-02-53/2002-03 од 24.9.2002. 

 



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Свака наставна јединица пропраћена је илустрацијама, картама, као и 

одговарајућим историјским изворима. На крају уџбеника налази се хронологија догађаја, 

као списак препоручене литературе за наставнике. Сви наведени садржаји конципирани су 

да ученик има активнији однос према настави и предвиђеном градиву.  

Трећи разред:       

1. Радош Љушић, Историја за трећи разред гимназије општег и друштвено 

језичког смера, Београд 2013. Министарство просвете одобрило је уџбеник 

решењем број 650 -02 -405 /2011 -06 од 7. 2. 2013. године. 

 

Уџбеник је урађен према утврђеном наставном плану и програму и подељен је на теме. 

Свака тема започиње кратим уводом, а завршава се задатком који је посвећен неком од 

важних проблема. Наставне јединице пропраћене су илустрацијама, картама, 

појмовником, као и задацима и питањима за домаћи. На крају уџбеника налази се 

времеплом, што омогућава ученицима да сагледају и направе паралеру свих догађаја који 

су обрадили. Уџбеник је прошао кроз стручну рецензију.  

2. Радош Љушић, Љубодраг Димић, Уџбеник за трећи разред природно – 

математичког смера и четврти разред општег и друштвено – језичког смера, 

Београд 2013. Министарство просвете одобрило је уџбеник решењем број 650 -

02 -116 /2012 -06 од 29. 1. 2013. године.  

 

Уџбеник обрађује догађаје од 1878. године до данас. Што је предвиђено утврђеним 

програмом и планом. Наставне јединице су допуњене историјским изворим, питањима и 

задацима, као и илустрацијама и картама. Концепција наставник јединица омогућује 

ученицима активно приступе у обради и подстичу их на самостлни рад. На крају уџбеника 

налази се хронологија свих догађаја. Уџбеник омогућује да се успостави корелација са 

другим наставним предметима.      

Четврти разред:  

Радош Љушић, Љубодраг Димић, Уџбеник за трећи разред природно – 

математичког смера и четврти разред општег и друштвено – језичког смера, Београд 2013. 

Министарство просвете одобрило је уџбеник решењем број 650 -02 -116 /2012 -06 од 29. 1. 

2013. године.  

Уџбеник обрађује догађаје од 1878. године до данас. Што је предвиђено утврђеним 

програмом и планом. Наставне јединице су допуњене историјским изворим, питањима и 

задацима, као и илустрацијама и картама. Концепција наставник јединица омогућује 

ученицима активно приступе у обради и подстичу их на самостлни рад. На крају уџбеника 

налази се хронологија свих догађаја. Уџбеник омогујује да се успостави корелација са 

другим наставним предметима. 


