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Списак уџбеника за школску 2018/19. годину 
 
 

Образовни профил: Прехрамбени техничар 
 Наставни предмет Аутори  Назив уџбеника, издавач и година издања  

 
 
 
 
 
 
I 
 

Српски језик и књижевност Љ. Николић и Б. Милић Читанка са књижевнотеоријским појмовима за први разред. ЗУНС- 
Београд 

М. Павловић Читанка за први разред гимназије и средњих стручних школа, Кlett 
Енглески језик Карла Т.Кадлечкова, Д. 

Крушилова, Т. Мансерона, Перна, 
Љ. Поша 

Chill Out 1,  

Историја Д. Кочић Историја за четворогодишње стручне школе, ЗУНС-Београд 

Математика Р. Деспотовић. Р.Тошић, Б. 
Шешеља 

Математика за стручне школе са три часа недељно, Завод за уџбенике 
Београд 

Рачунарство и информатика М. Стојановић Рачунарство и информатика, Завод за уџбенике Београд 2005 

Екологија и заштита животне 
средине 

Р.Раторац и сарадници Екологија и заштита животне средине за први и други разред, Завод за 
уџбенике Београд 



 
Хемија 

С. Грујић и сарадници Хемија за први и други разред средње школе, Завод за уџбенике 
Београд 

Вранић С. Практикум из лабараторијске вежбе из опште, неорганске и органске 
хемије, Завод за уџбенике Београд 

 
Физика 

Т. Бабић, М. Распоповић Физика за четворогодишње стручне школе, Завод за уџбенике Београд 

Д.Ивановић и сарадници Физика са збирком задатака и приручником за лабараторијске вежбе за 
четворогодишње стручне школе, Завод за уџбенике Београд 

Грађанско васпитањe С.Кајевчанин  

Верска настава Епископ Игњатије Мидић Православни катехизис за први и други разред средње школе, Завод за 
уџбенике Београд 

 
 
 
 
 
 
 
 

III 

Српски језик и књижевност Љ. Николић и Б. Милић Читанка са књижевнотеоријским појмовима за трећи разред средње 
школе, Завод за уџбенике Београд 

М. Павловић Читанка за трећи разред гимазије и средње стручне школе, Кlett 

Енглески језик Љ. Матић и К. Ковачевић Енглески језик за трећи разред средње школе 

Математика В. Милошевић и други Математика за четворогодишње школе, Завод за уџбенике Београд 

Технолошке операције Драгана Рац Технолошке операције 2 за трећи разред средње школе, Завод за 
уџбенике Београд 

Ензимологија  Биохемија за други и трећи разред средње школе 

Физичка хемија Марија Узелац Физичка хемија за трећи и четврти разред, Завод за уџбенике Београд 

Микробиологија Стојановић Микробиологија за трећи разред прехрамбене школе, Завод за уџбенике 
Београд 

Грађанско васпитање Дејановић Весна и сарадници Грађанско васпитање за трећи разред средње школе, Завод за уџбенике 
Београд 

Верска настава Епископ Игњатије Мидић Православни катихизис за трећи и четврти разред средње школе, Завод 
за уџбенике Београд 

 
 

Српски језик и књижевност Љ. Николић и Б. Милић Читанка са књижевнотеоријским појмовима за четврти разред средње 
школе, Завод за уџбенике Београд 



 
 
 
 

IV 

Енглески језик Катарина Ковачевић и Љиљана 
Матић 

Енглески језик за четврти разред средње школе, Завод за уџбенике 
Београд 

Математика Ендре Пап и сарадници Математика са збирком задатака за стручне школе са три часа 
недељно,Завод за уџбенике Београд 

Социологија са правом грађана С. Лалић и С.Булајић Устав и право грађана за четврти разред гимназије и трећи и четврти 
разред средњих школа, Завод за уџбенике Београд 

Предузетништво Жељка Ковачев Предузетништво за трећи разред трогодишњих и четврти разред 
четворогодишњих стручних школа 

Грађанско васпитање Н. Кораћ и сарадници Грађанско васпитање за четврти разред средње школе 

Верска настава Епископ Игњатије Мидић Православни катихизис за трећи и четврти разред средње школе, Завод 
за уџбенике Београд 

Филозофија Н. Савић и Б.Н. Цветковић Филозофија за четврти разред средње школе, Завод за уџбенике Београд 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовни профил: Техничар хортикултуре  
 Наставни предмет Аутори  Назив уџбеника, издавач и година издања  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

III 

Српски језик и књижевност Љ. Николић и Б. Милић Читанка са књижевнотеоријским појмовима за трећи разред средње 
школе, Завод за уџбенике Београд 

Енглески језик Катарина Ковачевић и Љиљана 
Матић 

Енглески језик за трећи разред средње школе, Завод за уџбенике 
Београд 

Социологија Владимир Вулетић Социологија за четврти разред гимназије и трећи разред средњих 
стручних школа , Kлет Београд  

Хемија Александар Стојановић Хемија за трећи разред Завод за уџбенике Београд 2000 

Биологија Драган Цветковић и сарадници Биологија за гимназију природно математички смер и и средњу 
стручну школу, Београд 2005 

Цвећарство Зорка Дренић Цвећарство за трећу и четврту годину Завод за уџбенике Београд 

Декоративна дендрологија Драгана Милошевић Бревинац Расадничарство, Завод за уџбенике Београд 

Паркарство Драгана Милошевић Бревинац Подизање и нега зелених површина  

Повртарство Бранко Лазић Повртарство за трећи разред пољопривредне школе 

Биодекорација С. Матутић Основи аранжирања биљних материјала за трећи и четврти разред, 
Завод за уџбенике Београд 

Заштита биља Р. Сенулић, М. Бабовић Заштита биља за први разред ратара и повртара и трећи и четврти 
разред пољопривредног техничара – Завод за уџбенике Београд  

Грађанско васпитање изборни 
предмет 

Д. Попадић И. Бујачић Грађанско васпитање за трећи разред стручне школе, - Београд 2004. 

Верска настава изборни предмет Епископ Игњатије Мидић Православни катехизис за трећи и четврти разред средње школе- 
Завод за уџбенике Београд 

    



 
 

 

IV 

Српски језик и књижевност Љ. Николић и Б. Милић Читанка са књижевно теоријским појмовима за четврти разред 
средње школе, Завод за уџбенике Београд 

Енглески језик Катарина Ковачевић и Љиљана 
Матић 

Енглески језик за четврти разред средње школе, Завод за уџбенике 
Београд 

Филозофија  Д. Савић, Б.Н. Цветковић, Н. 
Цекић 

Филозофија за четврти разред средње школе Завод за уџбенике 
Београд  

Хемија Јулијана Петровић, Смиљана 
Велимировић 

Хемија за општу гимназију и гимназију природно –математичког 
смера-Завод за уџбенике Београд 1993. 

Устав и права грађана С. Лилић, С. Булајић Устав и права грађана за четврти разред гимназије и за трећи и 
четврти разред средњих стручних школа Завод за уџбенике Београд  

Цвећарство Зорка Дренић Цвећарство за трећи и четврти разред Завод за уџбенике Београд 

Лековито и зачинско биље Киро Стијевски Лековито и зачинско биље четврти разред Завод за уџбенике 
Београд 

Повртарство  Н. Старовић Посебно повртарство 

Биодекорација Слободанка Милутиновић Основи аранжирања биљног материјала  

Организација са менаџментом  Драгана Милошевић Бревинац Економика и организација производње Завод за уџбенике Београд  

Грађанско васпитање изборни 
предмет 

Н. Кораћ и сарадници Грађанско васпитање за четврти разред стручне школе, - Завод за 
уџбенике Београд. 

Верска настава изборни предмет Епископ Игњатије Мидић Православни катехизис за трећи и четврти разред средње школе- 
Завод за уџбенике Београд 

 
 
 
 
 



Образовни профил: Пољопривредни техничар 

 Наставни предмет Аутори  Назив уџбеника, издавач и година издања  

II 
 

 

 

Српски језик и књижевност Љ. Николић и Б. Милић Читанка са књижевно теоријским појмовима за други разред 
средње школе, Завод за уџбенике Београд 

Енглески језик Карла Траднечкова Chill Out, Енглески језик за други разред стручних школа, Клет 
Београд 2014 

Математика Радивоје Деспотовић Ратко Тошић Математика са збирком задатака за други разред средњег 
образовања и васпитања 

Хемија Александра Стоиљковић Органска хемија за други и трећи разред ЗУНС Београд 

Цвећарске културе  Драгана Милошевић Бревинац Технологија цвећарских производа за други разред средње школе 
ЗУНС Београд  

Грађанско васпитање изборни 
предмет 

Весна Дејановић Грађанско васпитање за други  разред стручне школе, - Београд 2002. 

Верска настава изборни предмет Епископ Игњатије Мидић Православни катехизис за други разред средњих школа- Завод за 
уџбенике Београд 

 

 

 

 

 

 



 

Образовни профил: Женски фризер 
 

 

 

 

II 

Наставни предмет Аутори  Назив уџбеника, издавач и година издања  
Српски језик и књижевност  Читанка са за други разред гимназије и средњих стручних школа, 

Клет 
Енглески језик Катарина Ковачевић Љиљана 

Матић 
Енглески језик за други разред стручне  школе,Београд 

Музичка уметност С. Маринковић Први разред техничар хортикултуре и други разред мушки и 
женски фризер – за стручне школе Завод за уџбенике Београд 

Ликовна култура В. Галовић, Б. Гостовић Лик Завод за уџбенике Београдовна култура за гимназије и стручне 
школе  

Математика Јован Д. О.Стојановић Математика за други разред средње школе ( програм са два часа 
наставе недељно) 

Хемија Момчило Јоветић Неoрганска хемија за први и други четворогодишњих средњих 
школа  Завод за уџбенике Београд 

Физика  М. Распоповић М. Бабић Физика за други разред четворогодишњих средњих стручних 
школа Завод за уџбенике Београд 

Психологија  Б. Кузмановић И. Штајнбергер Психологија за други и четврти разред трговинских угоститељских 
туристичких и школа за личне услуге –Завод за уџбенике Београд 

Практична настава  са технологијом 
рада 

Светлана Матовић Практична настава са технологијом рада за други разред стручне 
школе ( Завод за уџбенике - Београд 

Прва помоћ Миодраг радошевич Срђан 
Солдатовић 

Прва помоћ Завод за уџбенике –Београд  

Грађанско васпитање изборни 
предмет 

В. Дејановић М.Пешић Л. 
Радуловић 

Грађанско васпитање за други  разред стручне школе, - Београд 2002. 



 
 

Верска настава изборни предмет Епископ Игњатије Мидић Православни катехизис за први и други разред средњих школа- 
Завод за уџбенике Београд 

Образовни профил: Мушки / Женски фризер 
 

    

 

 

 

 

III 

Српски језик и књижевност Љ. Николић и Б. Милић Читанка са књижевнотеоријским појмовима за трећи разред средње 
школе, Завод за уџбенике Београд 

Енглески језик Катарина Ковачевић Љиљана 
Матић 

Енглески језик за други разред стручне  школе,Београд 

Хемија В. Павловић Р. Марковић Oрганска хемија - Завод за уџбенике Београд 

Устав и права грађана С. Лилић, С. Булајић Устав и права грађана за четврти разред гимназије и за трећи и 
четврти разред средњих стручних школа Завод за уџбенике Београд  

Основи дерматологије Н. Мартиновић Основе дерматологије 

Књиговодство В. Познанић РАчунарство за први разред економске школе –Завод за уџбенике 
Београд  

Естетско обликовањ фризура Д. Ракочевић Естетика струке за трећи разред стручне школе у делатности 
личних услуга  

Практична настава  са технологијом 
рада 

Сенка Мазић Д. Богићевић Савремене фризрске процедуре и козметика косе 

Грађанско васпитање изборни 
предмет 

Д.Попадић И.Вијачић Д.Петровић Грађанско васпитање за трећи  разред стручне школе 

Верска настава изборни предмет Епископ Игњатије Мидић Православни катехизис за трећи и четврти разред средњих школа- 
Завод за уџбенике Београд 



Образовни профил: Возач моторних возила 

 Наставни предмет Аутори  Назив уџбеника, издавач и година издања  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 

Српски језик и књижевност Љ. Николић и Б. Милић Читанка са књижевнотеоријским појмовима за први разред средње 
школе, Завод за уџбенике Београд 

Енглески језик Карла Траднечкова Chill Out 1, Енглески језик за први разред стручних школа, Клет 
Београд 2013. 

Математика Радивоје Деспотовић Математика за средње школе са три часа наставе недељно, ЗУНС 
Београд 2000. 
Математика за први разред средње школе 

Рачунарство и информатика М. Стојановић Рачунарство и информатика, Завод за уџбенике Београд 2005 
Екологија и заштита животне 
средине 

Р. Рапајац и сарадници Екологија и заштита животне средине за први и други разред, Завод за 
уџбенике Београд 

Саобраћајни системи Миодраг Т Интегрални транспорт за трећи и четврти разред саобраћајне школе, 
друго издање 2001. Године  

Моторна возила Јосип Ленански и Томислав 
Ристановић 

Мотори и моторна возила за први, други, трећи и четврти разред срење 
школе 

 
Практична настава 

 
Младен Добрић 

Практична настава за први и други разред саобраћајне струке за 
занимање техничар друмског саобраћаја, техничар унутрашњег 
транспорта и возач моторних возила 

Никола Практична настава машински техничар за први разред машинске школе 
Грађанско васпитање С. Кајевчанин и сарадници Грађанско васпитање за први разред средње школе 
Верска настава Епископ Игњатије Мидић Православни катехизис за први и други разред средњих школа- 

Завод за уџбенике Београд 

 


