
 

 

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

министар просвете, науке и технолошког развоја  објављује следећу 

 

 

ДОПУНУ КАТАЛОГА УЏБЕНИКА ЗА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 
(„Службени гласник РС - Просветни гласник“ бр. 9/16 и 4/19 ) 

 

 

ГИМНАЗИЈА И СРЕДЊЕ СТРУЧНЕ ШКОЛЕ 

(општеобразовни предмети за други, трећи и четврти разред) 

 

 

ДРУГИ РАЗРЕД 

 

 

СТРАНИ ЈЕЗИК 

 

 

Назив издавача 

 

Назив уџбеника или 

другог наставног 

средства 

 

Име/имена аутора 

 

Број и датум 

решења министра 

 

 

 

 

Акроноло ДОО 

Енглески језик  

 

FOCUS 2 - 

(уџбенички комплет-

уџбеник и  радна 

свеска) - енглески  

језик за први разред 

гимназије и први и 

други  разред средњих 

стручних школа 

 

 

 

Sue Kay,  

Vaughan Jones,  

Daniel Brayshaw, 

Bartosz Michalowski, 

Lynda Edwards 

 

 

650-02-223/2019-03 

од 03.06.2019. 

 

 

 

 

Акроноло ДОО 

Енглески језик  

 

FOCUS 1 - 

(уџбенички комплет-

уџбеник и  радна 

свеска) - енглески  

језик за  први и други  

разред средњих  школа 

 

 

 

Patricia Reilly,  

Marta Uminska и 

Bartosz Michalowski;  

 

Rod Fricker и Bartosz 

Michalowski; 

 

 

650-02-262/2019-03 

од 16.07.2019. 

 

 

EDUCATIONAL 

CENTRE 

Шпански језик  

 

Diverso 2 (уџбенички 

комплет) – шпански  

језик за први и други 

разред гимназије и 

средње стручне школе 

 

 

 

Encina Alonso,  

Jaime Corpas, 

Carina Gambluch 

 

 

650-02-207/2019-03 

од 10.05.2019. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

 

 

Назив издавача 

 

Назив уџбеника или 

другог наставног 

средства 

 

Име/имена аутора 

 

Број и датум решења 

министра 

 

 „Доминанта 

Ђурић“ 

 

 

Водич кроз историју 

музике - уџбеник 

музичке културе од 1 

до 4 разреда гимназије 

друштвено-језичког 

смера и општег типа и 

природно-

математичког смера и 

стручне школе  

 

 

Оливера Ђурић и 

Татјана Николић 

 

650-02-285/2019-03 од 

19.08.2019. 

 

 

 

ТРЕЋИ РАЗРЕД 

 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

 

 

Назив издавача 

 

Назив уџбеника или 

другог наставног 

средства 

 

Име/имена аутора 

 

Број и датум решења 

министра 

 

 „Доминанта 

Ђурић“ 

 

 

Водич кроз историју 

музике - уџбеник 

музичке културе од 1 

до 4 разреда гимназије 

друштвено-језичког 

смера и општег типа и 

природно-

математичког смера и 

стручне школе  

 

 

Оливера Ђурић и 

Татјана Николић 

 

650-02-285/2019-03 од 

19.08.2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

 

 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

 

 

Назив издавача 

 

Назив уџбеника или 

другог наставног 

средства 

 

Име/имена аутора 

 

Број и датум решења 

министра 

 

 „Доминанта 

Ђурић“ 

 

 

Водич кроз историју 

музике - уџбеник 

музичке културе од 1 

до 4 разреда гимназије 

друштвено-језичког 

смера и општег типа и 

природно-

математичког смера и 

стручне школе  

 

 

Оливера Ђурић и 

Татјана Николић 

 

650-02-285/2019-03 од 

19.08.2019. 

 

 

 

 

СРЕДЊЕ СТРУЧНЕ ШКОЛЕ 

               (стручни предмети) 
 

ПРВИ РАЗРЕД 

 

 

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

 

 

Назив издавача 

Назив уџбеника или другог 

наставног средства 

 

Име/имена аутора 

 

Број и датум 

решења министра 

 

 

JП „ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКЕ“ 

 

Медицинска етика –уџбеник 

за 1.разред медицинске 

школе, образовни профил 

лабораторијски техничар и 

фармацеутски техничар и 

2.разред медицинске школе 

образовни профил 

медицинска сестра- 

техничар, стоматолошка 

сестра-

техничар,козметички 

техничар,физиотерапеутски 

техничар,масер и 

здравствени неговатељ 

 

Јован Марић  

Јоана Марић-

Бурмазовић 

 

650-02-388/2015-06 

од 22.03.2016. 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА 

 

 

Назив издавача 

Назив уџбеника или 

другог наставног 

средства 

 

Име/имена аутора 

 

Број и датум решења 

министра 

 

ЈП „ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКЕ“ 

 

Књиговодство за 1. 

разред средњих 

стручних 

школа,образовни 

профил попсловни 

администратор 

 

 

Вера Познанић Леко 

 

650-02-293/2015-06 од 

21.12.2015. 

 

 

ДРУГИ РАЗРЕД 

 

 

ПОДРУЧЈЕ РАДА: ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 

 

 

Назив издавача 

Назив уџбеника или 

другог наставног 

средства 

 

Име/имена аутора 

 

Број и датум 

решења министра 

 

 

JП „ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИКЕ“ 

 

Медицинска етика –
уџбеник за 1. разред 

медицинске школе, 

образовни профил 

лабораторијски 

техничар и 

фармацеутски техничар 

и 2. разред медицинске 

школе, образовни профил 

медицинска сестра- 

техничар, 

стоматолошка сестра-

техничар, козметички 

техничар, 

физиотерапеутски 

техничар, масер и 

здравствени неговатељ 
 

 

Јован Марић,  

Јоана Марић-Бурмазовић 

 

650-02-388/2015-06 

од 22.03.2016. 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЏБЕНИЦИ  НА ЈЕЗИЦИМА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА 

                             ГИМНАЗИЈЕ И СРЕДЊЕ СТРУЧНЕ ШКОЛЕ 

БОСАНСКИ ЈЕЗИК 

ТРЕЋИ РАЗРЕД 

 

БОСАНСКИ ЈЕЗИК 

 

 

Назив издавача 

Назив уџбеника 

или другог 

наставног средства 

 

Име/имена аутора 

 

Број и датум решења 

министра 

 

„KLETT“ 

 

Čitanka za bosanski 

jezik i književnost- za 

treći razred 

gimnazija i srednjih 

stručnih škola  

 

 

Seada Šemsović, 

Jasmina Hrnjica 

 

 

650-02-220/2019-03  

од 11.07.2019. 

 

 

Број:650-00-311/2019-03                    МИНИСТАР 

У Београду, 19.08.2019. године Младен Шарчевић 


