
На основу члана 19.  Закона о уџбеницима („Службени гласник РС”, број 27/18), 

министар просвете, науке и технолошког развоја доноси 

 

ДОПУНУ КАТАЛОГА УЏБЕНИКА ЗА ДРУГИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ 

ШКОЛЕ - ГИМНАЗИЈА И СРЕДЊЕ СТРУЧНЕ ШКОЛЕ 

(„Службени гласник РС – Просветни гласник“ бр.3/20 и 15/20) 

(општеобразовни предмети) 
 

Уџбеници  за наставу на српском језику 

 

 

СТРАНИ  ЈЕЗИК 

 

 

Назив издавача 

 

Назив уџбеника или 

другог наставног 

средства 

 

 

Име/имена аутора 

 

Број и датум 

решења министра 

 

 

 

„НОВИ ЛОГОС“ 

Енглески језик  

 

SOLUTION  

INTERMEDIATE 
(уџбенички комплет -

уџбеник и  радна 

свеска ),  за други и 

трећи  разред средње 

школе ( десета и 

једанаеста година 

учења)  

 

 

 

Tim Falla,  

 Paul A. Davies 

 

 

650-02-157/2020-03 од 

16.10.2020.   

 

 

 

 

БИОЛОГИЈА 

 

 

Назив издавача 

 

Назив уџбеника или 

другог наставног 

средства 

 

Име/имена аутора 

 

Број и датум 

решења министра 

 

JП „ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКЕ“ 

 

 

Биологија  за други 

разред медицинске 

школе, за образовне 

профиле:медицинска 

сестра-техничар, 

фармацеутски 

техничар, козметички 

техничар, 

стоматолошка сестра-

техничар (изборни 

предмет у 3. или 4. 

разреду) и  

 

Снежана Трифуновић 

 

650-02-365/2020-03 од 

02.02.2021. 



лабораторијски 

техничар (изборни 

предмет у 3. или 4. 

разреду)   

 

 

JП „ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКЕ“ 

 

Биологија за средње 

стручне школе 

 (I разред oбразовни 

профили: економски 

техничар, правно-

пословни техничар, 

грађевински техничар, 

архитектонски 

техничар, техничар за 

хемијску и 

фармацеутску 

технологију, 

туристичко-

хотелијерски 

техничар, 

администратор 

рачунарских мрежа, 

техничар дизајна 

одеће; II разред: 

техничар за 

обликовањеграфичких 

производа, 

електротехничар 

обновљивих извора 

енергије; II или III 

разред (изборни 

предмет): техничар 

ваздушног саобраћаја, 

техничар за 

безбедност 

информационих 

комуникационих 

система у ваздушном 

саобраћају,  

техничар за 

компјутерско 

управљање машина, 

оператер у 

прехрамбеној 

индустрији, цвећар-

вртлар, индустријски 

механичар) 

 

 

Надежда Недељковић  

Јелена Ђорђевић, 

Гордана Цвијић, 

Александра Кораћ, 

Драгана Цветковић и 

Снежана Трифуновић 

 

650-02-443/2020-03 од 

17.02.2021.   

 

 

 

 



 

 

 

РАЧУНАРСТВО  И ИНФОРМАТИКА 

 

 

 

Назив издавача 

 

Назив уџбеника или 

другог наставног 

средства 

 

 

 

Име/имена аутора 

 

Број и датум 

решења министра 

 

JП „ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКЕ“ 

 

 

Рачунарство и 

информатика  за 

други  разред гимназије 

 

 

Марина Лакчевић, 

Александра Иванов 

 

650-02-401/2020-03 од 

18.02.2021. 

 

ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

 

Назив издавача 

 

Назив уџбеника или 

другог наставног 

средства 

 

Име/имена аутора 

 

Број и датум решења 

министра 

 

 

 

JП „ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКЕ“ 

 

Екологија и заштита 

животне средине  за   

средње стручне школе 
(образовни профил: I 

разред – оператер у 

прехрамбеној 

индустрији, оператер 

основних грађевинских 

радова , прехрамбени 

техничар, сервисер 

термичкиох и 

расхладних уређаја, 

монтер 

телекомуникационих 

мрежа, електромонтер 

мрежа и постројења, 

механичар текстилних 

машина, руковалац 

грађевинском 

механизацијом, фризер, 

посластичар;  

II разред - индустријски 

кројач, модни кројач, 

ливачки калупар, 

индустријски 

механичар; III разред - 

трговац, цвећар-вртлар, 

пекар, месар, прерађивач 

млека, руковалац-

механичар)   

 

 

 

Снежана Трифуновић 

 

650-02-356/2020-03 од  

02.02.2021. године  

 



 

 

СРЕДЊЕ СТРУЧНЕ ШКОЛЕ   -  СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 

 

 

 

Број: 650-02-33/2021-03   МИНИСТАР 

У Београду, 18.02.2021.године                                                                      Бранко Ружић 

 

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА 

 

 

Назив издавача 

 

Назив уџбеника или 

другог наставног 

средства 

 

Име/имена аутора 

 

Број и датум решења 

министра 

 

JП „ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКЕ“ 
 

 

Принципи економије 
– за . разред 

економске школе, 

образовни профил: 

економски техничар   
 

 

Никола Фабрис 
 

650-02-179/2020-03 од 

14.10.2020. 

 

ЈП „ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКЕ“ 

 

Рачуноводство 

 за 2. разред 

економске школе, 

образовни  

профил:економски 

техничар  
 

 

Тадија Ђукић, 

Јован Крстић,  

Милица Ђорђевић и 

Јелена Пршић 

 

650-02-385/2020-03 од 

10.02.2021. 


