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ПРЕДНОСТИ
НАШИХ 
УЏБЕНИКА:

Поштоване професорке и професори, 
Пред вама је нови каталог уџбеника из историје за све разреде и смерове гимназија. 

Уџбеник из историје за први разред гимназије обухвата градиво намењено општем и 
друштвено-језичком смеру, али је допуњен и лекцијама које су намењене ученицима 
природно-математичког смера. За други разред урађен је посебан уџбеник за ученике 
природно-математичког смера и посебан за ученике друштвено-језичког смера, који 
је управо добио одобрење Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 
Уџбеник за трећи разред је написан према програму за општи и друштвено-језички 
смер, док је уџбеник за четврти разред овог смера у исто време важећи уџбеник 
за ученике трећег разреда природно-математичког смера. Захваљујући ауторским 
тимовима које чине угледни историчари, ови уџбеници су добили високе оцене 
наставника и стручне јавности. Сви уџбеници су конципирани као радни, садрже 
одабране историјске изворе, занимљиве задатке, питања и друге облике провере 
знања. 

Приручници за наставнике ће вам помоћи да иновирате наставу, дати вам потребне 
наставне материјале, годишње и оперативне планове, нове историјске изворе, 
тестове. 

Желимо вам пуно успеха у учењу и раду, с надом да ће вам наша издања у томе помоћи. 

Гордана Кнежевић Орлић

директорка

савремен дизајн,

 систематичност 
и прегледност,

актуелни садржаји,

 комуникативни 
приступ.
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1. РАЗРЕД

Уџбеник за 1. разред 
гимназије општег, 

друштвено-језичког 
и природно-

-математичког смера

2. РАЗРЕД

Уџбеник за 
2. разред гимназије 

природно-
-математичког смера

Уџбеник за 
2. разред гимназије 

друштвено-
-језичког смера

3. РАЗРЕД

Уџбеник за 3. разред 
гимназије општег и 
друштвено-језичког 

смера

3. И 4.  РАЗРЕД

Уџбеник за 3. разред 
гимназије природно-
-математичког смера 
и 4. разред гимназије 
општег  и друштвено-

-језичког смера

Приручник Приручник Приручник Приручник



• Уџбеник обухвата релативно дуг 
временски период од праисторије, 
преко историје старог века, до 
раног средњег века. 

• Подељен је на шест тематских 
целина. Свака од њих почиње 
кратким уводом, а завршава 
се радним делом, који 
садржи одабране одломке из 
историјских извора и савремене 
историографске литературе. Ови 
текстови би требало да допуне 
и прошире знања ученика о 
појединим догађајима, личностима 
или историјским појавама. 

• На крају уџбеника налази се 
упоредна хронологија, као 
и попис одабране савремене 
историографске литературе.

Питања и 
задаци на крају 
сваке лекције

Објашњења 
непознатих речи 
се налазе поред 
одговарајућег 

текста.

Уџбеник за први разред гимназије 
општег, друштвено-језичког и 
природно-математичког смера

проф. др Снежана Ферјанчић 
проф. др Данијела Стефановић 
проф. др Радивој Радић 
Зорица НедељковићA
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1. РАЗРЕД



• Уџбеник обухвата временско раздобље 
од почетка XII века до 1878. године. 

• Садржај је представљен у осам 
тематских целина, од којих свака 
почиње излагањем опште историје, 
а потом регионалне и националне 
повести. 

• Настојали смо да изађемо из оквира 
политичке, а да се већа пажња посвети 
друштвеној, привредној и културној 
историји. 

• На крају сваке теме, а местимично и у 
оквиру лекције, налазе се одељци са 
одабраним историјским изворима, 
који подстичу критичко размишљање.

• На крају уџбеника налази се упоредна 
хронологија, као и попис одабране 
савремене историографске 
литературе.

Одломци из 
историјских извора 

показују како су 
се неке појаве или 
догађаји тумачили 
и разумели у време 

када су се дешавали.

Уџбеник за други разред гимназије 
природно-математичког смера

Биљана Крстић
др Александар Крстић
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2. РАЗРЕД



• Уџбеник обухвата временско раздобље 
од антике до новог века.

• Садржај је представљен у четири 
тематске целине. 

• Осим ратова и битки, владара и 
поглавара, религије и идеологије, 
историју средњег века чине и обични 
људи који су живели у то време, на 
које модерна историографија, па тако и 
овај уџбеник, све више усмерава пажњу. 

• Бројне чињенице и хронолошки 
подаци нису сами себи сврха, већ су 
дати да би се боље разумели историјски 
процеси.

• Одељци са одабраним историјским 
изворима прате сваку лекцију, као 
и радни део у коме ученици могу 
проверити своје знање.
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РАТОВИ И ОСВАЈАЊА1
IV.

СРПСКИ НАРОД И ЊЕГОВИ СУСЕДИ XII ДО XV ВЕКА
СРПСКИ НАРОД И ЊЕГОВИ СУСЕДИ XII ДО XV ВЕКА
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СРПСКИ НАРОД И ЊЕГОВИ СУСЕДИ XII ДО XV ВЕКА

IV.

Радни део

Рас је је дан од нај ва жни јих гра до ва у срп ској сред њо веков ној исто ри ји. Ње го ва прет ход на исто ри ја ни је до вољно по зна та. Сам то по ним Рас, за бе ле жен од X ве ка, ве роват но је пред сло вен ски. У об ли ку Ар са на во ди га ви зан тиј ски исто ри чар Пр о ко пи је у VI ве ку ме ђу твр ђава ма ко је је по ди гао цар Ју сти ни јан I. То по ним Ар са дола зи од ла тин ског гла го ла ar deo, ar de re, ar si, ar sum, што зна чи „го ре ти“, што би од го ва ра ло на шим сло вен ским на зи ви ма Па леж, По же га. Од XII ве ка, на ро чи то у за пад ним из во ри ма, Ср би се све ви ше по ве зу ју са Ра сом. У том граду је бу гар ски цар Пе тар у X ве ку осно вао епи ско пи ју, а кад је до шла ви зан тиј ска власт та епи ско пи ја је пот чи њена но во о сно ва ној Охрид ској ар хи е пи ско пи ји (1020). У Ра су је из ве сно вре ме би ло и се ди ште ка те па на та Ра са, ви зан тиј ске управ не је ди ни це. Овај град с под руч јем еписко пи је пр ва је ве ћа управ на је ди ни ца ко ју су Ср би прео те ли од Ви зан ти је. Они су у Ра су по ста ви ли сво је се диште, та ко да их у ла тин ским тек сто ви ма све ви ше по чи њу на зи ва ти Ras ci a ni, а њи хо ву др жа ву Ras cia. Тај на зив за Ср бе ће се код Ма ђа ра, а пре ко њих и код Не ма ца, за држа ти све до XIX и XX ве ка. По пут дру гих цр кве них среди шта, и у слу ча ју Ра са се име гра да по сред ством еписко пи је пре не ло на чи та ву област. Та ко је за др жа ву срп ских ве ли ких жу па на на стао на зив Ра са, или Ра шка зе мља ко ји се, на из ме нич но са на зи вом срп ске зе мље, упо тре бља вао и у њи хо вој ти ту ла ту ри. Слич но је би ло и код пи са ца на ла тин ском, док су Ви зан тин ци и да ље употре бља ва ли име Ср би ја.

ДИ МИ ТРИ ОБО ЛЕН СКИ О СВЕ ТО МЕ СА ВИ
Сер Ди ми три Обо лен ски, ду го го ди шњи про фе сор балкан ске и ру ске исто ри је на Уни вер зи те ту у Окс фор ду, као из ван ре дан по зна ва лац жи во та и де ла Све тог Са ве, о првом срп ском ар хи е пи ско пу ка же сле де ће: „Исто ри чар ко ји по ку ша ва да на пи ше би о гра фи ју те слав не лич но сти срп ске сред њо ве ков не исто ри је мо же се с пра вом уплаши ти при по ми сли на ши рок спек тар Са ви них де лат ности. Обес хра бри ће га мно го број ни ви до ви у ко ји ма се он по ја вљу је: управ ник јед не обла сти, за тим ка лу ђер на Све тој Го ри, па он да ар хи е пи скоп; ди пло ма та ко ме је краљ, ње гов брат, по ве ра вао де ли кат не за дат ке; осни вач не ко ли ко ма на сти ра и ор га ни за тор њи хо вог ду хов ног жи во та и ди сци пли не; за ко но да вац у обла сти ка нон ског пра ва; пр ви по гла вар срп ске ау то ке фал не цр кве; пут ник ко ји је об и шао сва ме ста хо до ча шћа у ис точ ном Сре дозе мљу; пр ви пра ви пи сац сво је зе мље; лич ност чи ји се по смрт ни култ про ши рио по це лом Бал кан ском по лу остр ву та ко да га је ка сни је де ли мич но при хва ти ло и турско ста нов ни штво у то ме де лу све та; све тац за штит ник Ср ба без прем ца; по лу ле ген дар на фи гу ра ко ја се до данас одр жа ла, сла вље на у на род ним умо тво ри на ма, по ези ји и пе сми; ње го ва ми то пеј ска моћ без сум ње је је динстве на у ис точ ној Евро пи; све то, и још мно го ви ше, мо ра да за пла ши ис тра жи ва ча ње го вог жи во та.“

По ку шај те да про на ђе те до дат не ин фор ма ци је о овом гра ду, фо то гра фи је ње го вих оста та ка. Ло цирај те ме сто на ко ме се град Рас на ла зи у од но су на са вре ме не гра до ве. Са знај те не што о нај ста ријим гра ђе ви на ма на под руч ју овог гра да.

Про чи тај те текст и по гле дај те кар ту „Пу то ва ња Свето га Са ве“. Шта би сте ви из дво ји ли као нај ва жни ју делат ност Са ве Не ма њи ћа? Раз ми сли те о то ме ка ко се пу то ва ло у сред њем ве ку. По ку шај те да из ра чу на те ко ли ко је ки ло ме та ра Са ва про пу то вао. Та ква пу то вања би и да нас би ла под виг.

о те ли од Ви зан ти је. Они су у Ра су по ста ви ли сво је се диште, та ко да их у ла тин ским тек сто ви ма све ви ше по чи њу на зи ва ти Ras ci a ni, а њи хо ву др жа ву Ras cia. Тај на зив за Ср бе ће се код Ма ђа ра, а пре ко њих и код Не ма ца, за држа ти све до XIX и XX ве ка. По пут дру гих цр кве них среди шта, и у слу ча ју Ра са се име гра да по сред ством еписко пи је пре не ло на чи та ву област. Та ко је за др жа ву срп ских ве ли ких жу па на на стао на зив Ра са, или зе мља ко ји се, на из ме нич но са на зи вом срп ске зе мљеупо тре бља вао и у њи хо вој ти ту ла ту ри. Слич но је би ло и код пи са ца на ла тин ском, док су Ви зан тин ци и да ље употре бља ва ли име Ср би ја.

По ку шај те да про на ђе те до дат не ин фор ма ци је о овом гра ду, фо то гра фи је ње го вих оста та ка. Ло цирај те ме сто на ко ме се град Рас на ла зи у од но су на са вре ме не гра до ве. Са знај те не што о нај ста ријим гра ђе ви на ма на под руч ју овог гра да.
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ИСТОРИЈА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈЕБОг тА КО хО ЋЕ!

По зи ву па пе Ур ба на II ода зва ли су се разли чи ти сло је ви за пад но е вроп ског друштва. Осим ри те ра, ко ји ма је рат био за ни ма ње, на пут су кре ну ли и пле ми ћи ко ји су си сте мом при мо ге ни ту ре би ли ли ше ни пра ва на на сле ђе зе мљи шних по се да. У Пр вом кр ста шком ра ту при дру жи ли су се и нај си ро ма шни ји сло је ви ко ји су се скла ња ли од бе де и пре за ду же но сти. До ла зе ћи пред сва ки град на ду гом пу ту они би пи та ли: „Да ли је ово Је ру са лим?“. Су шти на није би ла са мо у то ме што они ни су има ли го то во ни ка кве ге о граф ске пред ста ве, не го и у то ме што су ве ро ва ли да ће им Бог скра ти ти пут и од мах их до ве сти у Је ру са лим. Њи хов тра гич ни удес у су ко бу са Тур ци ма до вео је до то га да у на ред ним ра то ви ма уоп ште и не уче ству ју. И, на рав но, би ло је и оних ко ји су пут Све те зе мље ишли чи ста срца и у уве ре њу да ис пу ња ва ју бо го у год ну и све ту ду жност. Три глав на прав ца кр ста шког по хо да пред во ди ли су: Гот фри Бу јон ски, Рај мунд Ту луски и Бо е мунд Та рент ски.

ца ра би ла да кр ста ши ма на ду гом пу ту пру жи сву по треб ну по моћ. Већ у ју ну 1097. кр ста ши су осло бо ди ли Ни ке ју, зна ме ни ти ви зан тиј ски град ко ји су не ко ли ко го ди на ра ни је осво ји ли Сел џу ци, и пре да ли су је Алек си ју I. Ме ђу тим, спо ра зум је пре кр шен ка да су ла тин ски од ре ди за у зе ли ва жан град Ан ти о хи ју (1098) и од би ли да је пре да ју ца ру.
Пр ви кр ста шки рат за вр шен је осва ја њем Јеру са ли ма 1099. го ди не. Ство ре не су че ти ри крста шке др жа ве: Је ру са лим ска кра ље ви на, Ан тио хиј ска кне же ви на, гро фо ви ја Еде са и гро фо ви ја 

Непознате речи

при мо ге ни ту ра – пр во род ство, пра во да пре сто или имање на сле ђу је са мо нај ста ри ји од си но ва не ког вла да ра или 
фе у дал ца.

Кра јем 1096. го ди не у Ца ри град су по че ле да при сти жу че те за пад но е вроп ских ри те ра ко је су пред во ди ли углед ни пле ми ћи. Би ло је то из нена ђе ње за ца ра Алек си ја I Ком ни на ко ји је нешто ра ни је тра жио са мо на јам ни ке ко ји би као пла ће ни ци ра то ва ли за Ви зан ти ју. Он ни је очеки вао до ла зак углед них пле ми ћа ко ји су предво ди ли сво је фе у дал не вој ске. По стиг нут је дого вор, про пра ћен по ла га њем ва зал них за кле тви Алек си ју I, пре ма ко ме су кр ста ши би ли ду жни да Цар ству пре да ју све гра до ве и зе мље ко је су прет ход но пре о те ли му сли ма ни, док је оба ве за 

Из раз „кр ста шки по ход“ ни је био по знат уче сни цима кр ста шких ра то ва. Ње га су уве ли исто ри ча ри краја XV ве ка. Са вре ме ни ци су сво је на сту па ње пре ма ис то ку на зи ва ли „хо до ча шће пре ко мо ра“, „пут у Свету зе мљу“, „пу то ва ње по ста зи го спод њој“. 
Кр ста шке др жа ве по сле Пр вог кр ста шког ра та

ЗАДАтАК

Упо ре ди те исто риј ску кар ту и ге о граф ску кар ту истог про сто ра. Ко је се др жа ве да нас на ла зе на тој те ри то ри ји? Да ли се у том ре ги о ну и да нас во де ра то ви? Ко да нас ра ту је на овом про сто ру? Да ли су у пи та њу опет вер ски ра то ви и ко су уче сни ци?
 

Историјске карте 
доносе прецизне и 
актуелне податке. 

Уџбеник за други разред гимназије 
друштвено-језичког смера

проф. др Радивој Радић
др Јасмина Милановић
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страна

288
фотографија и 
илустрација

21
историјска 
карта

У радном делу 
уџбеника ученици 

могу проверити знање 
уз помоћ историјских 

извора и мапа појмова.

2. РАЗРЕД



• Веза између националне и 
опште истoрије успостављена 
је приказивањем прошлости 
Османског царства, Хабзбуршке 
монархије и Млетачке републике. 

• Повест Срба у поменутим 
државама припада општој 
историји онолико колико се може 
изучавати и као национална 
историја, која је добила посебне 
одељке у тематским целинама о 
Србији и Црној Гори.

• На крају уџбеника налази се 
упоредна хронологија, као и 
попис одабране савремене 
историографске литературе.

Уџбеник за трећи разред гимназије 
општег и друштвено-језичког смера

проф. др Радош Љушић

A
У
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Р

282
стране

395
фотографија и 
илустрација

25
историјских 
карата

Илустрације 
су такође 

историјски 
извор који 

ученици могу да 
анализирају.

Свака наставна тема 
почиње кратким уводом, 

a завршава радним 
делом и изабраним 

историјским изворима.

3. РАЗРЕД



• У овом уџбенику су обрађени 
историјски процеси од 1878. године до 
данас. Нека важнија питања из опште 
историје као и нека из националне 
прошлости, разматрана су у склопу 
сложенијих међународних односа и 
прилика и са више појединости. 

• Уз основни текст дати су и историјски 
извори, различита питања и 
задаци, предлози за радионице, 
занимљивости. Овим смо хтели да 
помогнемо ученицима да савладају 
градиво, прошире своја знања и 
развијају критичко мишљење о 
неким битним историјским питањима.

Уџбеник за трећи разред гимназије 
природно-математичког смера и 
четврти разред гимназије општег 
и друштвено-језичког смера

308
стране

413
фотографија и 
илустрација

20
историјских 
карата

проф. др Радош Љушић
проф. др Љубодраг Димић
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Биографије 
знаменитих 
историјских 

личности
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Приручници за наставнике
• Приручник за наставнике надовезује 

се на уџбеник и представља збирку 
предлога који олакшавају организовање 
наставе и рад са ученицима.

• Приручници служе да помогну наставнику 
да на једном месту пронађе све што 
је потребно у реализацији наставе 
историје.

• У том циљу предочени су примери из 
методичке литературе, као и примери из 
дугогодишње наставничке праксе.

Приручници за наставнике
• 

• 

• 

Остала издања

Време суровости
Радош Љушић

Монографија Време суровости написана је на 
основу документарних извора похрањених у 
релевантним домаћим архивима, службених 
публикација, штампе, одговарајуће литера-
туре и критички обрађене усмене традиције, 
која у великој мери доприноси живописности 
и аутентичности нарације. Добро осмишље-

на и зналачки написана, ова књига често прелази границу локалне 
историје села Истока, прерастајући у историју два народа, српског 
и албанског. Ни најмање не одступајући од научне објективности, 
аутор се успешно носио са свим проблемима које тема ове врсте 
носи. Редак је пример у историографији да аутор, попут Љушића у 
овој књизи, призна очигледну чињеницу да су појмови ослобођење 
и окупација, односно јунак и злочинац, код Срба и Албанаца имали 
потпуно супротан садржај. Књига Време суровости је намењена чи-
таоцу хладне главе, како професионалном историчару, тако и сва-
ком другом љубитељу повести.

Милош Јагодић, рецензент

НОВО!


