
                                            

 

Уџбеници за трећи степен на српском језику: 

Први разред: Љ.Николић, Б.Милић: „Читанка са књижевнотеоријским појмовима за први разред 

средње школе“, ЗУНС, Београд,1991.г. 

Други разред:Љ.Николћ, Б.Милић: „Читанка са књижевнотеоријским појмовима за други разред 

средње школе“, ЗУНС, Београд,2012.г. 

Трећи разред: Љ. Николић, Б.Милић: „ Читанка са књижевнотеоријским појмовима за трећи 

разред средње школе“, ЗУНС, Београд, 2014. г. 

Уџбеници за четврти степен на српском језику (финансијски администратор): 

Први разред: М.Павловић: „Читанка за први разред гимназија и средњих стручних школа“, Клет, 

Београд,2014.г. 

Други разред: М.Павловић: „Читанка за други разред гимназија и средњих стручних школа“, Клет, 

Београд,2014.г. 

Трећи разред: Љ.Бојић, М.Павловић,З.Мркаљ: „ Читанка за трећи разред гимназија и средњих 

стручних школа“,Клет,Београд,2014.г. 

Четврти разред: Љ.Бојић,М.Павловић,З.Мркаљ: „Читанка за четврти разред гимназија и средњих 

стручних школа“, Клет,Београд,2014.г.  

Уџбеници за четврти степен на српском језику (гимназија-општи тип и први разред за ученике са 

посебним способностима за рачунарство и информатику): 

Први разред: Н.С.Шошо, Б.Сувајџић, С.Петаковић: „ Читанка 1, Српски језик и књижевност, 

Уџбеник за први разред гимназије“, ЛОГОС, Београд, 2019.г. 

Весна Ломпар: „Граматика, Српски језик и књижевност за први разред гимназије“, Клет, 2019.г. 

Други разред: Б.Сувајџић, Н.С.Шошо, А.Угреновић, С. Петаковић, М. Ђурић: „Читанка 2, Српски 

језик и књижевност, Уџбеник за други разред гимназије“, ЛОГОС, Београд, 2020.г. 

Весна Ломпар, Александра Антић: „Граматика, Српски језик и књижевност за други разред 

гимназије“, Клет, 2020.г. 

Трећи разред: Б.Сувајџић, Н.С.Шошо,М.Ђурић: „Читанка за трећи разред гимназија и средњих 

стручних школа“, ЛОГОС, Београд, 2021.г. 

Весна Ломпар, Александра Антић: „Граматика, Српски језик и књижевност за трећи разред 

гимназије“, Клет, Београд, 2021. г. 



                                            

Четврти разред: П.Петровић,М.Ђурић,Б.Сувајџић,Н.С.Шошо: „Читанка за четврти разред гимназија 

и средњих стручних школа“, ЛОГОС, Београд, 2016.г. 

Уџбеници за трећи и четврти степен за наставни предмет Српски језик као нематерњи: 

Први разред: Д.З.Душановић, Н.Добрић, Г.Штасни: „Српски као нематерњи језик за 1.разред 

гимназије,трогодишњих и четворогодишњих средњих стручних школа“, ЗУНС,Београд,2017.г. 

Други разред: Г.Штасни, Н.Добрић: „ Српски као нематерњи језик за 2.разред гимназије, 

четворогодишњих и трогодишњих средњих стручних школа“,ЗУНС, Београд,2017.г. 

Трећи разред: Г.Штасни, Н.Добрић: „ Српски као нематерњи језик, Српска књижевност и језик за 3. 

Разред гимназије, четворогодишњих и трогодишњих средњих стручних школа“,ЗУНС, 

Београд,2018.г. 

Четврти разред: Г.Штасни, Н.Добрић : „ Српски као нематерњи језик за 4. разред гимназије и 

четворогодишњих средњих стручних школа“,ЗУНС,Београд,2017.г. 

Уџбеници за трећи и четврти степен за предмет мађарски језик и књижевност: 

Thomka Beáta, Bosnyák István: „Olvasókönyv a középiskolák I.osztálya számára,Beograd,2013.g. 

Gerold Laszló, Bori Imre: „ Olvasókönyv a középiskolák II.osztálya,Beograd,2013.g. 

Bori Imre: „ Olvasókönyv poétikai fogalmakkal a középiskolák III.osztálya számára, Beograd, 2013.g. 

Szeli István: „ Olvasókönyv a középiskolák IV.osztálya számára, Beograd, 2013.g. 

Papp Gy., Pató I. : Magyar nyelv  a középiskolák I-IV. Osztálya számára Beograd,,2013.г. 

      


