
Списак уџбеника из физике и астрономије за школску 2020/2021. годину 

Разред Смер Назив уџбеника Аутори Издавач 
Година 

издања 

VII 

 

Талентовани 

ученици основне 

школе у 

математичкој 

гимназији 

 

Физика 7,  

уџбеник за седми разред основне школе 

Мићо М. Митровић 

 

„САЗНАЊЕ” 

 

2020. 

 

Практикум 

Физика 7, збирка задатака и 

експерименталних вежби  за седми разред 

основне школе; 

(уџбенички комплет; 

ћирилица) 

VIII 

 

Талентовани 

ученици основне 

школе у 

математичкој 

гимназији 

Физика 8, уџбеник за 8. разред основне 

школе 
Наташа Каделбург „КРУГ“ 2011. 

Физика VIII – збирка задатака са 

лабораторијским вежбама за 8. разред 

основне школе 

Наташа Каделбург „КРУГ“ 
 

2010. 

I 

Друштвено-језички 

Природно- 

математички 

Физика - за први  разред гимназије Милена Богдановић, Горан 

Попарић 
„НОВИ 

ЛОГОС“ 
2019. 

Одељење за 

надарене 

математичаре 

Физика 1 – за 1. разред математичке 

гимназије 

 

Наташа Чалуковић 

 
„КРУГ“ 2010. 

Физика 1 – збирка задатака и тестова за 1. 

разред гимназије 

 

 

Наташа Чалуковић 

 

„КРУГ“ 2010. 

Физика 1М – збирка решених задатака  за 

1. разред математичке гимназије и припреме 

за такмичење 

Наташа Чалуковић 

Милан Распоповић 
„КРУГ“ 2010. 

Одељеље за ученике 

са посебним 

способностима за 

физику 

По договору са предметним професорима са Природно-математичког факултета 

 



II Друштвено-језички 

Природно- 

математички 

Физика 2- за други  разред гимназије 

 

Мирослав Шнеблић,  

Јовица Милoсављевић; 
„НОВИ 

ЛОГОС“ 
2020. 

Одељење за 

надарене 

математичаре 

Физика 2 – уџбеник за 2. разред 

математичке гимназије 
Наташа Чалуковић „КРУГ“ 2008. 

 

Физика 2 – збирка задатака и тестова за 2. 

разред гимназије 

 

Наташа Чалуковић „КРУГ“ 2010. 

Физика 2М – збирка решених задатака  за 

2. разред математичке гимназије и припреме 

за такмичења 

 

Наташа Чалуковић „КРУГ“ 2008. 

Одељеље за ученике 

са посебним 

способностима за 

физику 

По договору са предметним професорима са Природно-математичког факултета 

 

Разред Смер Назив уџбеника Аутори Издавач 
Година 

издања 

III 

Друштвено-језички 

Природно- 

математички 

Физика 3 - уџбеник за трећи разред 

гимназије општег типа и природно-

математичког смера 

Драгољуб Белић, 

Мерина Радојевић „KLETT” 2015. 

Физика 3 - збирка задатака и тестова за 3. 

разред гимназије 

Наташа Каделбург, Коста 

Панић „КРУГ“ 2010. 

Одељење за 

надарене 

математичаре 

Физика 3 – уџбеник за 3. разред 

математичке гимназије 

Наташа Каделбург, 

Весна Рапаић 

 

„КРУГ“ 2008. 

Физика 3 - збирка задатака и тестова за 3. 

разред гимназије 

Наташа Каделбург, Коста 

Панић „КРУГ“ 2010. 

Физика 3М – збирка решених задатака  за 

3. разред математичке гимназије и припреме 

за такмичења 

 

Наташа Каделбург 

 

„КРУГ“ 2008. 

Одељеље за ученике 

са посебним 

По договору са предметним професорима са Природно-математичког факултета 

 



способностима за 

физику 

IV 

Друштвено-језички 

Физика за 4. разред гимназије општег и 

друштвено језичког смера 

Милан Распоповић JП „ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКЕ” 
 

2008. 

Физика 4  збирка задатака за 4. разред 

гимназије 

Наташа Чалуковић 
„КРУГ“ 2010. 

Природно- 

математички 

Физика 4 – уџбеник са збирком задатака за 

4. разред гимназије 

(или посебно уџбеник посебно збирка истог 

аутора и издавача) 

Наташа Чалуковић „КРУГ“ 2010. 

Астрономија, уџбеник за  4.разред  

гимназије природно-математичког смера 
Олга Атанацковић „KLETT“ 2016. 

Одељење за 

надарене 

математичаре 

Физика 4 – уџбеник са збирком задатака за 

4. разред гимназије 

(или посебно уџбеник посебно збирка истог 

аутора и издавача) 
Наташа Чалуковић „КРУГ“ 

 

 

2010. 

 
 

Физика 4М – збирка решених задатака  за 

4. разред математичке гимназије и припреме 

за такмичења Наташа Чалуковић „КРУГ“ 

 

 

2010. 

 

 

Астрономија, уџбеник за  4.разред  

гимназије природно-математичког смера Олга Атанацковић „KLETT“ 2016. 

Одељеље за ученике 

са посебним 

способностима за 

физику 

По договору са предметним професорима са Природно-математичког факултета 

 

 


