
СРЕДЊЕ СТРУЧНЕ ШКОЛЕ 2012-2013. 
  општинско 

такмичење 
окружно такмичење републичко 

такмичење 
ПРВИ РАЗРЕД 

Драгољуб М. 
Кочић, Историја за први 
разред средњих стручних 
школа, Завод за 
уџбенике Београд, 2007. 
година 
* Напомена: Ученици 
треба да се припремају 
за такмичење из 
уџбеника обајвљених од 
2007 (треће, прерађено 
издање) и каснијих (до 
2012.год) 

- Увод- Стари век 

(од 4. до 73. стране) 

  

- Средњи век 
(од 4. до 155. стране) 

- Нови век (закључно 
са Црном Гором до 
средине 19. века) 
 
Учи се целокупно 
градиво из уџбеника  
(од 4. до 210. стране) 

ДРУГИ, ТРЕЋИ И ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 
Иван М. 
Бецић, Историја за други 
разред средњих стручних 
школа, Завод за 
уџбенике Београд, 2007. 
године 

- Европа и свет у 
другој половини 19. и 
почетком 20. Века 
 
-Србија и Црна Гора 
од средине 19. века до 
првог светског рата 

- Први светски рат 
1914. – 1918. 

- Свет између два 
светска рата 

- Краљевина 
СХС/Југославија у 
међуратном периоду 

(од 8. до 107. стране) 

- Други светски рат 
1939-1945. 
- Свет после Другог 
светског рата 

(од 8. до 145. стране) 

Учи се целокупно 
градиво из уџбеника  
(од 8. до 170. стране) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГИМНАЗИЈА И ПОСЛОВНО ПРАВНА ШКОЛА (ПРАВНОБИРОТЕХНИЧКА ШКОЛА)        
2012.-2013. 

  општинско 
такмичење 

окружно такмичење републичко 
такмичење 

ПРВИ РАЗРЕД 
1. Снежана Ферјанчић, 
Татјана 
Катић, Историја за први 
разред гимназије, Завод 
за уџбенике, Београд, 
2007. 

- Увод, стр. 4-14. 
 
-Праисторија,  
стр. 14-40. 

- Стари Исток,          
стр. 40-74. 

-Стара Грчка стр. 74-
156. 

- Градиво припремано 
за општинско 
такмичење и: 
 
- Стари Рим,  
стр. 156-228. 

- Градиво припремано 
за општинско и 
окружно такмичење и: 
 
- Хришћанство  
стр. 228-233. 

- Крај античког света 
стр. 233-240. 

- Балканско 
полуострво под 
римском влашћу стр. 
240-246. 

2. Мирко Обрадовић, 
Историја за први разред 
гимназије, Клет, Београд, 
2011/12. 

- Увод, стр. 7-13. 
 
-Праисторија,  
стр. 14-27. 

- Стари Исток,          
стр. 28-69, 

-Стара Грчка, стр. 70-
149. 

- Хеленизам,         
стр.150-171. 

- Градиво припремано 
за општинско 
такмичење и: 
 
-Стари Рим,  
стр. 172-249,  
стр. 250-251,  
стр. 257-263. 

- Наука и култура у 
периоду Римског 
царства,                      
стр. 257-265. 

- Градиво припремано 
за општинско и 
окружно такмичење и: 
 
- Религије у Римском 
царству и успон 
хришћанства,  
стр. 251-256. 

- Велика сеоба народа 
и крај античког света, 
стр. 264-274. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГИМНАЗИЈА И ПОСЛОВНО ПРАВНА ШКОЛА (ПРАВНОБИРОТЕХНИЧКА ШКОЛА)        
2012.-2013. 

  општинско 
такмичење 

окружно такмичење републичко 
такмичење 

ДРУГИ РАЗРЕД 
Смиља Марјановић-
Душанић, Марко 
Шуица, Историја за 
други разред гимназије 
општег и друштвено 
језичког смера, Завод за 
уџбенике Београд 2005. 

- Европа у раном 
средњем веку, 
стр. 7-50. 
 
-Балканско 
полуострво у доба 
словенских сеоба,  
стр. 51-79. 

- Европа од 12-15. 
века, стр. 80-133. 

- Градиво припремано 
за општинско 
такмичење и: 
 
-Србија у доба 
Немањића, 
стр. 134-178. 

- Византија и 
балканске државе у 
позном средњем веку, 
стр. 179-197. 

- Градиво припремано 
за општинско и 
окружно такмичење и: 
 
- Продор Турака у 
Европу и балканске 
државе,  
стр. 198-239. 

ДРУГИ РАЗРЕД – природно-математички смер 
Сима 
Ћирковић, Историја за 
други разред гимназије 
природно-математичког 
смера, Завод за 
уџбенике, Београд 

- Европа од ΧI до ΧV 
века,  
стр. 7 – 47. 
 
- Срби и њихови 
суседи у позном 
средњем веку, стр. 48 
– 82. 

-  Свет од краја ΧV до 
краја ΧVIII века, 
стр.  84 – 128. 

- Срби и њихови 
суседи од почетка 
ΧVI до краја ΧVIII 
века,     стр. 130 – 167. 

- Градиво припремано 
за општинско 
такмичење и: 
 
-Свет крајем ΧVIII и 
у првој половини ΧIΧ 
века, 
стр. 168 – 215. 

- Градиво припремано 
за општинско и 
окружно такмичење и: 
 
- Срби крајем ΧVIII и 
у првој половини ΧIΧ 
века,  
стр. 216 – 240. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГИМНАЗИЈА И ПОСЛОВНО ПРАВНА ШКОЛА (ПРАВНОБИРОТЕХНИЧКА ШКОЛА)        
2012.-2013. 

  општинско 
такмичење 

окружно такмичење републичко 
такмичење 

ТРЕЋИ РАЗРЕД 
1. Радош 
Љушић, Историја за 
трећи разред гимназије 
општег и друштвено 
језичког смера, Завод за 
уџбенике, Београд, 2007. 

- Изуми и открића 
стр. 6-31. 
 
- Верске реформе и 
ратови, стр. 32-45. 

- Европске монархије 

стр. 46-63. 

- Османско 
царство од 16-18 века,                  
стр. 64-77. 

- Срби у Османском 
царству, стр. 78-95. 

- Хабзбуршка 
монархија од 16-18 
века, стр. 96-105. 

- Срби под влашћу 
Хабзбурга и Млетака, 
стр. 106-121. 

- Атлантске 
револуције,                
стр. 122-141. 

- Европа 
националних држава, 
стр. 142-181. 

- Пријатељске и 
суседне монархије,    
стр. 182-191. 

- Градиво припремано 
за општинско 
такмичење и: 
 
-Српска револуција-
ратно доба (1804-
1815) стр. 192-223. 

- Српска револуција-
мирнодопски период 
(1816-1835),                 
стр. 224-237. 

- Кнежевина 
Србија стр. 238-265. 

- Црна Гора,               
стр. 266-279. 

- Градиво припремано 
за општинско и 
окружно такмичење и: 
 
- Срби у Османском и 
Хабзбуршком царству, 
стр. 280-297. 

- Српска нација и 
Балкан, стр. 298-313. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГИМНАЗИЈА И ПОСЛОВНО ПРАВНА ШКОЛА (ПРАВНОБИРОТЕХНИЧКА ШКОЛА)        
2012.-2013. 

  општинско 
такмичење 

окружно такмичење републичко 
такмичење 

ТРЕЋИ РАЗРЕД 
2. Радош 
Љушић, Историја за 
трећи разред гимназије 
општег и друштвено 
језичког смера, Фреска, 
Београд, 2012. 

- Изуми и открића 
стр. 5-24. 
 
- Верске реформе и 
ратови, стр. 25-35. 

- Европске монархије, 
стр. 36-52. 

- Османско царство 
(16-18 век) стр. 53-65. 

- Срби у Османском 
царству, стр. 66-81. 

- Хабзбуршка 
монархија (16-18 век), 
стр. 82-90. 

- Срби под влашћу 
Хабзбурга и Млетака, 
стр. 91-103. 

- Атлантске 
револуције,                 
стр. 104-120. 

- Европа 
националних држава, 
стр. 121-151. 

- Пријатељске и 
суседне монархије,   
стр. 152-160. 

- Градиво припремано 
за општинско 
такмичење и: 
 
-Српска револуција-
ратно доба (1804-
1815) стр. 161-187. 

- Српска револуција-
мирнодопски период 
(1816-1835),                 
стр. 188-198. 

- Кнежевина 
Србија стр. 199-226. 

- Црна Гора,               
стр. 227-240. 

- Градиво припремано 
за општинско и 
окружно такмичење и: 
 
- Срби у Османском и 
Хабзбуршком царству, 
стр. 241-257. 

- Српска нација и 
Балкан, стр. 258-269. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГИМНАЗИЈА И ПОСЛОВНО ПРАВНА ШКОЛА (ПРАВНОБИРОТЕХНИЧКА ШКОЛА)        
2012.-2013. 

  општинско 
такмичење 

окружно такмичење републичко 
такмичење 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 
Ђорђе Ђурић и 
Момчило 
Павловић, Историја за 
трећи разред гимназије 
природно математичког 
смера и четврти разред 
гимназије општег и 
друштвено језичког 
смера, Завод за уџбенике 
Београд 2010. 

- Европа и свет 
последњих деценија19 
и почетком 20 века, 
стр. 7-30. 
 
- Србија и Црна Гора 
као независне државе. 
Срби под влашћу 
Турске и Аустро- 
Угарске, стр. 32-70. 

- Први светски рат,  
стр. 72-105. 

- Свет и Европа 
између Првог и 
Другог светског рата,            
стр. 107-135. 

- Југославија 
Краљевина 1918-1941, 
стр. 136- 157. 

- Градиво припремано 
за општинско 
такмичење и: 
 
-Други светски рат од 
1939-1945, стр. 158-
181. 

- Југославија у 
Другом светском 
рату,           стр. 182- 
211. 

- Свет после Другог 
светског рата,            
стр. 212-231. 

- Градиво припремано 
за општинско и 
окружно такмичење и: 
 
-Југославија после 
Другог светског рата, 
стр. 232-256. 

 

Ученици гимназија и средњих стручних школа ће, осим наведеног градива, за окружно и републичко 
такмичење спремати и додатни наставни материјал који обрађује живот цара Константина. Подробније 
информације о томе, као и сам материјал ускоро ће се наћи на сајту Друштва историчара. 

 


