ПЛАН УЏБЕНИКА ЗА ОПШТЕОБРАЗОВНЕ ПРЕДМЕТЕ У СРЕДЊИМ СТРУЧНИМ ШКОЛАМА
Уџбенички комплет

Читанка за први
разред средње
школе

Облик и медиј

Наслов

Језик и
писмо

Облик и медиј

Трајање образовања

Језик и
писмо

Препоручени број
страна/обим

Наслов

Друга наставна средства

Препоручени број
страна/обим

Назив
предмета

Варијанте

Редбни број

Уџбеник

Образовни профил

српски језик, штампани
300
ћирилица
/електронски
3и4
За све образовне профиле
год.

1.

Српски језик –
уџбеник за први
разред средње
школе

српски језик, штампани
200
ћирилица
/електронски

Читанка за други
разред средње
школе

српски језик, штампани
350
ћирилица
/електронски

Српски језик
и књижевност

3и4
За све образовне профиле
год.
Српски језик–
уџбеник за други
разред средње
школе

српски језик, штампани
200
ћирилица
/електронски

1

Читанка за трећи
разред средње
школе

српски језик, штампани
350
ћирилица
/електронски
3и4
За све образовне профиле
год.

Српски језик –
уџбеник за трећи
разред средње
школе

српски језик, штампани
200
ћирилица
/електронски

Читанка за четврти
српски језик, штампани
разред средње
400
ћирилица
/електронски
школе
4
год.
Српски језик –
уџбеник за четврти српски језик, штампани
разред средње
ћирилица
/електронски
школе

Српски као
нематерњи
језик

За све образовне профиле

200

Српски као
нематерњи језик –
уџбеник за први
разред средње
школе

Српски као
нематерњи језик –
српски језик, штампани
српски језик, штампани
200 радна свеска за
ћирилица
/електронски
ћирилица
/електронски
први разред
средње школе

100

3и4
За све образовне профиле
год.

Српски као
нематерњи језик –
уџбеник за други
разред средње
школе

Српски као
нематерњи језик –
српски језик, штампани
српски језик, штампани
200 радна свеска за
ћирилица
/електронски
ћирилица
/електронски
други разред
средње школе

100

3и4
За све образовне профиле
год.

2.

2

Српски као
нематерњи језик –
уџбеник за трећи
разред средње
школе

Српски као
нематерњи језик –
српски језик, штампани
српски језик, штампани
200 радна свеска за
ћирилица
/електронски
ћирилица
/електронски
трећи разред
средње школе

100

3и4
За све образовне профиле
год.

Српски као
Српски као
нематерњи језик –
нематерњи језик –
српски језик, штампани
српски језик, штампани
уџбеник за четврти
200 радна свеска за
ћирилица
/електронски
ћирилица
/електронски
разред средње
четврти разред
школе
средње школе

100

4
год.

штампани
/електронски

120

3и4
За све образовне профиле
год.

штампани
/електронски

120

3и4
За све образовне профиле
год.

Страни језик

3.

3.1.

За све образовне профиле

Енглески
језик

Енглески језик –
уџбеник за први
разред средње
школе (девета
година учења)

енглески
језик,
латиница

Радна свеска за
енглески језик за
први разред
средње школе
енглески
штампани
170 (девета година
језик,
/електронски
учења)
латиница
Енглески језик –
aудио запис

Енглески језик –
уџбеник за други
разред средње
школе (десета
година учења)

енглески
језик,
латиница

Радна свеска за
енглески језик за
други разред
средње школе
енглески
штампани
170 (десета година
језик,
/електронски
учења)
латиница
Енглески језик –
aудио запис

3

Енглески језик –
уџбеник за трећи
разред средње
школе (једанаеста
година учења)

енглески
језик,
латиница

Енглески језик –
уџбеник за четврти енглески
разред средње
језик,
школе (дванаеста
латиница
година учења)

Радна свеска за
енглески језик за
трећи разред
средње школе
енглески
штампани
170 (једанаеста година језик,
/електронски
учења)
латиница
Енглески језик –
aудио запис
Радна свеска за
енглески језик за
четврти разред
средње школе
штампани
170 (дванаеста година
/електронски
учења)
Енглески језик –
aудио запис
Збирка стручних
текстова за све
разреде стручних
школа

3.2.

Италијански
језик

Италијански језик –
уџбеник за први
италијански
разред средње
језик,
школе (девета
латиница
година учења)

штампани
/електронски

120

3и4
За све образовне профиле
год.

енглески
језик,
латиница

штампани
/електронски

120

4
год.

За све образовне профиле

енглески
језик,
латиница

штампани
/електронски

100

3и4
год

По подручјима рада

120

3и4
За све образовне профиле
год.

120

3и4
За све образовне профиле
год.

Радна свеска за
италијански језик
за први разред
средње школе
италијански
штампани
штампани
170 (девета година
језик,
/електронски
/електронски
учења)
латиница
Италијански језик
– aудио запис

Италијански језик –
уџбеник за други
италијански
разред средње
језик,
школе (десета
латиница
година учења)

Радна свеска за
италијански језик
за други разред
средње школе
италијански
штампани
штампани
170 (десета година
језик,
/електронски
/електронски
учења)
латиница
Италијански језик
– aудио запис

4

Италијански језик –
уџбеник за трећи
италијански
разред средње
језик,
школе (једанаеста латиница
година учења)

Радна свеска за
италијански језик
за трећи разред
средње школе
италијански
штампани
штампани
170 (једанаеста година језик,
/електронски
/електронски
учења)
латиница

120

3и4
За све образовне профиле
год.

120

4
год.

За све образовне профиле

италијански
штампани
језик,
/електронски
латиница

100

3и4
год

По подручјима рада

немачки
језик,
латиница

штампани
/електронски

120

3и4
За све образовне профиле
год

немачки
језик,
латиница

штампани
/електронски

120

3и4
За све образовне профиле
год

Италијански језик
– aудио запис

Италијански језик –
уџбеник за четврти италијански
разред средње
језик,
школе (дванаеста
латиница
година учења)

Радна свеска за
италијански језик
за четврти разред
средње школе
италијански
штампани
штампани
170 (дванаеста година језик,
/електронски
/електронски
учења)
латиница
Италијански језик
– aудио запис

Немачки
језик

Немачки језик –
уџбеник за први
разред средње
школе (девета
година учења)

немачки
језик,
латиница

Збирка стручних
текстова за све
разреде стручних
школа
Радна свеска за
немачки језик за
први разред
средње школе
штампани
170 (девета година
/електронски
учења)

немачки
језик,
латиница

Немачки језик –
aудио запис
Радна свеска за
немачки језик за
други разред
средње школе
штампани
170 (десета година
/електронски
учења)

3.3.
Немачки језик –
уџбеник за други
разред средње
школе (десета
година учења)

Немачки језик –
aудио запис

5

Немачки језик –
уџбеник за трећи
разред средње
школе (једанаеста
година учења)

немачки
језик,
латиница

Радна свеска за
немачки језик за
трећи разред
средње школе
немачки
штампани
170 (једанаеста година језик,
/електронски
учења)
латиница

штампани
/електронски

120

3и4
За све образовне профиле
год.

штампани
/електронски

120

4
год.

За све образовне профиле

штампани
/електронски

100

3и4
год

По подручјима рада

руски језик, штампани
ћирилица /електронски

120

3и4
За све образовне профиле
год.

руски језик, штампани
ћирилица /електронски

120

3и4
За све образовне профиле
год.

Немачки језик –
aудио запис

Немачки језик –
уџбеник за четврти немачки
разред средње
језик,
школе (дванаеста
латиница
година учења)

Радна свеска за
немачки језик за
четврти разред
средње школе
немачки
штампани
170 (дванаеста година језик,
/електронски
учења)
латиница
Немачки језик –
aудио запис
Збирка стручних
немачки
текстова за све
језик,
разреде стручних
латиница
школа)

Руски језик

Руски језик –
уџбеник за први
разред средње
школе (девета
година учења)

руски језик,
ћирилица

Радна свеска за
руски језик за
први разред
средње школе
штампани
170 (девета година
/електронски
учења)
Руски језик –
aудио запис

3.4.

Руски језик –
уџбеник за други
разред средње
школе (десета
година учења)

руски језик,
ћирилица

Радна свеска за
руски језик за
други разред
средње школе
штампани
170 (десета година
/електронски
учења)
Руски језик –
aудио запис

6

Руски језик –
уџбеник за трећи
разред средње
школе (једанаеста
година учења)

руски језик,
ћирилица

Руски језик –
уџбеник за четврти
руски језик,
разред средње
ћирилица
школе (дванаеста
година учења)

Радна свеска за
руски језик за
трећи разред
средње школе
штампани
руски језик, штампани
170 (једанаеста година
/електронски
ћирилица /електронски
учења)
Руски језик –
aудио запис
Радна свеска за
руски језик за
четврти разред
средње школе
штампани
руски језик, штампани
170 (дванаеста година
/електронски
ћирилица /електронски
учења)
Руски језик –
aудио запис
Збирка стручних
текстова за све
разреде стручних
школа

3.5.

Француски
језик

Француски језик –
уџбеник за први
разред средње
школе (девета
година учења)

француски
језик,
латиница

штампани
/електронски

руски језик, штампани
латиница /електронски

Радна свеска за
француски језик за
први разред
средње школе
француски
штампани
170 (девета година
језик,
/електронски
учења)
латиница

120

3и4
За све образовне профиле
год.

120

4
год.

За све образовне профиле

100

3и4
год.

По подручјима рада

120

3и4
За све образовне профиле
год

120

3и4
За све образовне профиле
год.

Француски језик –
aудио запис

Француски језик –
уџбеник за други
разред средње
школе (десета
година учења)

француски
језик,
латиница

штампани
/електронски

Радна свеска за
француски језик за
други разред
средње школе
француски
170 (десета година
језик,
учења)
латиница

штампани
/електронски

Француски језик –
аудио запис

7

Француски језик –
уџбеник за трећи
разред средње
школе (једанаеста
година учења)

француски
језик,
латиница

Радна свеска за
француски језик за
трећи разред
средње школе
француски
штампани
170 (једанаеста година језик,
/електронски
учења)
латиница

штампани
/електронски

120

3и4
За све образовне профиле
год.

штампани
/електронски

120

4
год.

штампани
/електронски

100

3и4
По подручјима рада
год

штампани
/електронски

120

3и4
За све образовне профиле
год.

Француски језик –
aудио запис

Француски језик –
уџбеник за четврти француски
разред средње
језик,
школе (дванаеста
латиница
година учења)

Радна свеска за
француски језик за
четврти разред
средње школе
француски
штампани
170 (дванаеста година језик,
/електронски
учења)
латиница

За све образовне профиле

Француски језик –
aудио запис
Збирка стручних
француски
текстова за све
језик,
разреде стручних
латиница
школа

3.6.

Шпански
језик

Шпански језик –
уџбеник за први
разред средње
школе (девета
година учења)

шпански
језик,
латиница

Радна свеска за
шпански језик за
први разред
средње школе
шпански
штампани
170 (девета година
језик,
/електронски
учења)
латиница
Шпански језик –
aудио запис

8

Шпански језик –
уџбеник за други
разред средње
школе (десета
година учења)

Шпански језик –
уџбеник за трећи
разред средње
школе (једанаеста
година учења)

шпански
језик,
латиница

Радна свеска за
шпански језик за
други разред
средње школе
шпански
штампани
170 (десета година
језик,
/електронски
учења)
латиница

шпански
језик,
латиница

Шпански језик –
aудио запис
Радна свеска за
шпански језик за
трећи разред
средње школе
штампани
170 (једанаеста година
/електронски
учења)
Шпански језик –
aудио запис
Радна свеска за
шпански језик за
четврти разред
средње школе
штампани
170 (дванаеста година
/електронски
учења)

Шпански језик –
уџбеник за четврти шпански
разред средње
језик,
школе (дванаеста
латиница
година учења)

штампани
/електронски

120

3и4
За све образовне профиле
год.

шпански
језик,
латиница

штампани
/електронски

120

3и4
За све образовне профиле
год.

шпански
језик,
латиница

штампани
/електронски

120

4
За све образовне профиле
год.

шпански
језик,
латиница

штампани
/електронски

100

3и4
По подручјима рада
год

штампани
/електронски

За образовне профиле у
подручју рада Саобраћај:
3 и 4 наутички техничар –речни
120
год. смер, наутички техничар –
поморски смер, техничар
ПТТ саобраћаја.

Шпански језик –
aудио запис
Збирка стручних
текстова за све
разреде стручних
школа
4. Други страни језик

4.1.

Енглески
језик

Енглески језик –
уџбеник за први
енглески
разред средње
језик,
школе(пета година латиница
учења)

Радна свеска за
енглески језик за
први разред
средње школе
енглески
штампани
170 (пета година
језик,
/електронски
учења)
латиница
Енглески језик –
aудио запис

9

Енглески језик –
уџбеник за други
разред средње
школе (шеста
година учења)

енглески
језик,
латиница

Енглески језик –
уџбеник за трећи
енглески
разред средње
језик,
школе (седма година латиница
учења)

Енглески језик –
уџбеник за четврти енглески
разред средње
језик,
школе(осма година латиница
учења)

Италијански
језик

4.2.

Италијански језик –
уџбеник за први
италијански
разред средње
језик,
школе(пета година латиница
учења)

Радна свеска за
енглески језик за
други разред
средње школе
енглески
штампани
170 (шеста година
језик,
/електронски
учења)
латиница
Енглески језик –
aудио запис
Радна свеска за
енглески језик за
трећи разред
средње школе
енглески
штампани
170 (седма година
језик,
/електронски
учења)
латиница
Енглески језик –
aудио запис
Радна свеска за
енглески језик за
четврти разред
средње школе
енглески
штампани
170 (осма година
језик,
/електронски
учења)
латиница

штампани
/електронски

За образовне профиле у
подручју рада Саобраћај:
3 и 4 наутички техничар –речни
120
год. смер, наутички техничар –
поморски смер, техничар
ПТТ саобраћаја.

штампани
/електронски

За образовне профиле у
подручју рада Саобраћај:
3 и 4 наутички техничар –речни
120
год. смер, наутички техничар –
поморски смер, техничар
ПТТ саобраћаја.

штампани
/електронски

За образовне профиле у
подручју рада Саобраћај:
4 наутички техничар –речни
год. смер, наутички техничар –
поморски смер, техничар
ПТТ саобраћаја.

Енглески језик –
aудио запис
Радна свеска за
италијански језик
за први разред
средње школе
италијански
штампани
штампани
170 (пета година
језик,
/електронски
/електронски
учења)
латиница

Италијански језик
– aудио запис
Радна свеска за
италијански језик
Италијански језик –
за други разред
уџбеник за други
итали јански
средње школе
италијански
штампани
штампани
разред средње
језик,
170 (шеста година
језик,
/електронски
/електронски
школе (шеста
латиница
учења)
латиница
година учења)
Италијански језик
– aудио запис

120

За образовне профиле у
подручју рада Саобраћај:
3 и 4 наутички техничар – речни
120
год. смер, наутички техничар –
поморски смер, техничар
ПТТ саобраћаја.

За образовне профиле у
подручју рада Саобраћај:
3 и 4 наутички техничар – речни
120
год. смер, наутички техничар –
поморски смер, техничар
ПТТ саобраћаја.
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Радна свеска за
италијански језик
Италијански језик –
за трећи разред
уџбеник за трећи
итали јански
средње школе
италијански
штампани
штампани
разред средње
језик,
170 (седма година
језик,
/електронски
/електронски
школе (седма година латиница
учења)
латиница
учења)
Италијански језик
– aудио запис

Италијански језик –
уџбеник за четврти италијански
разред средње
језик,
школе (осма година латиница
учења)

Радна свеска за
италијански језик
за четврти разред
средње школе
италијански
штампани
штампани
170 (осма година
језик,
/електронски
/електронски
учења)
латиница
Италијански језик
– aудио запис

Немачки језик –
уџбеник за први
немачки
разред средње
језик,
школе (пета година латиница
учења)

Радна свеска за
немачки језик за
први разред
средње школе
штампани
170 (пета година
/електронски
учења)

немачки
језик,
латиница

Немачки језик –
уџбеник за други
немачки
разред средње
језик,
школе(шеста година латиница
учења)

Радна свеска за
немачки језик за
други разред
средње школе
штампани
170 (шеста година
/електронски
учења)
Немачки језик –
aудио запис

немачки
језик,
латиница

120

За образовне профиле у
подручју рада Саобраћај:
4 наутички техничар – речни
год. смер, наутички техничар –
поморски смер, техничар
ПТТ саобраћаја.

штампани
/електронски

За образовне профиле у
подручју рада Саобраћај:
3 и 4 наутички техничар – речни
120
год. смер, наутички техничар –
поморски смер, техничар
ПТТ саобраћаја.

штампани
/електронски

За образовне профиле у
подручју рада Саобраћај:
3 и 4 наутички техничар – речни
120
год. смер, наутички техничар –
поморски смер, техничар
ПТТ саобраћаја.

Немачки језик –
aудио запис

Немачки
4.3.
језик

За образовне профиле у
подручју рада Саобраћај:
3 и 4 наутички техничар – речни
120
год. смер, наутички техничар –
поморски смер, техничар
ПТТ саобраћаја.
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Немачки језик –
уџбеник за трећи
немачки
разред средње
језик,
школе(седма година латиница
учења)

Немачки језик –
уџбеник за четврти
разред средње
школе (осма година
учења)

4.4. Руски језик

немачки
језик,
латиница

Руски језик –
уџбеник за први
руски језик,
разред средње
ћирилица
школе (пета година
учења)
руски језик,
ћирилица
Руски језик –
уџбеник за други
разред средње
школе (шеста
година учења)
руски језик,
ћирилица
Руски језик –
уџбеник за трећи
разред средње
школе (седма година
учења)

Радна свеска за
немачки језик за
трећи разред
средње школе
штампани
170 (седма година
/електронски
учења)
Немачки језик –
aудио запис
Радна свеска за
немачки језик за
четврти разред
средње школе
штампани
170 (осма година
/електронски
учења)
Немачки језик –
aудио запис
Радна свеска за
руски језик за
први разред
средње школе
штампани
170 (пета година
/електронски
учења)
Руски језик –
aудио запис
Радна свеска за
руски језик за
други разред
средње школе
штампани
170 (шеста година
/електронски
учења)
Руски језик –
aудио запис
Радна свеска за
руски језик за
трећи разред
средње школе
штампани
170 (седма година
/електронски
учења)
Руски језик –
aудио запис

немачки
језик,
латиница

штампани
/електронски

За образовне профиле у
подручју рада Саобраћај:
3 и 4 наутички техничар – речни
120
год. смер, наутички техничар –
поморски смер, техничар
ПТТ саобраћаја.

штампани
/електронски

За образовне профиле у
подручју рада Саобраћај:
4 наутички техничар –речни
год. смер, наутички техничар –
поморски смер, техничар
ПТТ саобраћаја.

немачки
језик,
латиница

руски језик, штампани
ћирилица /електронски

руски језик,
ћирилица

120

За образовне профиле у
подручју рада Саобраћај:
3 и 4 наутички техничар –речни
120
год. смер, наутички техничар –
поморски смер, техничар
ПТТ саобраћаја.

штампани
/електронски

За образовне профиле у
подручју рада Саобраћај:
3 и 4 наутички техничар –речни
120
год. смер, наутички техничар –
поморски смер, техничар
ПТТ саобраћаја.

штампани
/електронски

За образовне профиле у
подручју рада Саобраћај:
3 и 4 наутички техничар –речни
120
год. смер, наутички техничар –
поморски смер, техничар
ПТТ саобраћаја.

руски језик,
ћирилица
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Руски језик –
уџбеник за четврти
руски језик,
разред средње
ћирилица
школе (осма година
учења)

4.5.

Француски
језик

Француски језик –
уџбеник за први
француски
разред средње
језик,
школе (пета година латиница
учења)

Француски језик –
уџбеник за други
разред средње
школе (шеста
година учења)

француски
језик,
латиница

Француски језик –
уџбеник за трећи
француски
разред средње
језик,
школе(седма година латиница
учења)

Француски језик –
уџбеник за четврти француски
разред средње
језик,
школе (осма година латиница
учења)

Радна свеска за
руски језик за
четврти разред
средње школе
штампани
170 (осма година
/електронски
учења)

руски језик,
ћирилица

Руски језик –
aудио запис
Радна свеска за
француски језик за
први разред
средње школе
француски
штампани
170 (пета година
језик,
/електронски
учења)
латиница
Француски језик –
aудио запис
Радна свеска за
француски језик за
други разред
средње школе
француски
штампани
170 (шеста година
језик,
/електронски
учења)
латиница
Француски језик –
aудио запис
Радна свеска за
француски језик за
трећи разред
средње школе
француски
штампани
170 (седма година
језик,
/електронски
учења)
латиница
Француски језик –
aудио запис
Радна свеска за
француски
француски језик за језик,
четврти разред
латиница
средње школе
штампани
170 (осма година
/електронски
учења)
Француски језик –
aудио запис

За образовне профиле у
подручју рада Саобраћај:
4 наутички техничар –речни
год. смер, наутички техничар –
поморски смер, техничар
ПТТ саобраћаја.

штампани
/електронски

120

штампани
/електронски

За образовне профиле у
подручју рада Саобраћај:
3 и 4 наутички техничар – речни
120
год. смер, наутички техничар –
поморски смер, техничар
ПТТ саобраћаја.

штампани
/електронски

За образовне профиле у
подручју рада Саобраћај:
3 и 4 наутички техничар – речни
120
год. смер, наутички техничар –
поморски смер, техничар
ПТТ саобраћаја.

штампани
/електронски

За образовне профиле у
подручју рада Саобраћај:
3 и 4 наутички техничар – речни
120
год. смер, наутички техничар –
поморски смер, техничар
ПТТ саобраћаја.

штампани
/електронски

За образовне профиле у
подручју рада Саобраћај:
4 наутички техничар – речни
год. смер, наутички техничар –
поморски смер, техничар
ПТТ саобраћаја.

120
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4.6.

Шпански
језик

Шпански језик –
уџбеник за први
шпански
разред средње
језик,
школе (пета година латиница
учења)

Шпански језик –
уџбеник за други
разред средње
школе (шеста
година учења)

Шпански језик –
уџбеник за трећи
разред средње
школе (седма година
учења)

шпански
језик,
латиница

шпански
језик,
латиница

Шпански језик –
уџбеник за четврти шпански
разред средње
језик,
школе (осма година латиница
учења)

Радна свеска за
шпански
шпански језик за језик,
први разред
латиница
средње школе
штампани
170 (пета година
/електронски
учења)
Шпански језик –
aудио запис
Радна свеска за
шпански
шпански језик за језик,
други разред
латиница
средње школе
штампани
170 (шеста година
/електронски
учења)
Шпански језик –
aудио запис
Радна свеска за
шпански језик за
трећи разред
средње школе
штампани
170 (седма година
/електронски
учења)
Шпански језик –
aудио запис
Радна свеска за
шпански језик за
четврти разред
средње школе
штампани
170 (осма година
/електронски
учења)
Шпански језик –
aудио запис

Устав и права
5.
грађана

Устав и права
грађана – уџбеник за српски језик, штампани
150
ћирилица
/електронски
средњу школу

шпански
језик,
латиница

шпански
језик,
латиница

штампани
/електронски

За образовне профиле у
подручју рада Саобраћај:
3 и 4 наутички техничар –`речни
120
год. смер, наутички техничар –
поморски смер, техничар
ПТТ саобраћаја.

штампани
/електронски

За образовне профиле у
подручју рада Саобраћај:
3 и 4 наутички техничар –речни
120
год. смер, наутички техничар –
поморски смер, техничар
ПТТ саобраћаја.

штампани
/електронски

За образовне профиле у
подручју рада Саобраћај:
3 и 4 наутички техничар –речни
120
год. смер, наутички техничар –
поморски смер, техничар
ПТТ саобраћаја.

штампани
/електронски

За образовне профиле у
подручју рада Саобраћај:
4 наутички техничар –речни
год. смер, наутички техничар –
поморски смер, техничар
ПТТ саобраћаја.

120

3и4
За све образовне профиле
год.
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Социологија
6. са правима
грађана

7. Психологија

8. Социологија

9. Филозофија

10.

Историја

Социологија са
правима грађана –
српски језик, штампани
220
уџбеник за стручне ћирилица
/електронски
школе

3и4
За све образовне профиле
год

Психологија –
уџбеник за
гимназију

српски језик, штампани
220
ћирилица
/електронски

4 год

Социологија –
уџбеник за средњу
школу

српски језик, штампани
220
ћирилица
/електронски

3и4
За све образовне профиле
год

Логика – уџбеник за
српски језик, штампани
150
средњу школу
ћирилица
/електронски

3 и 4 За одговарајуће образовне
год профиле

Филозофија –
уџбеник за средњу
школу

српски језик, штампани
220
ћирилица
/електронски

4 За одговарајуће образовне
год. профиле

Филозофија са
етиком – уџбеник за српски језик, штампани
220
/електронски
медицинске школе ћирилица

За образовне профиле у
4
подручју рада Здравство и
год.
социјална заштита

Историја – уџбеник
са одабраним
историјским
Историјски атлас
изворима за стручне српски језик, штампани
250 за основну и
српски језик, штампани
школе (за образовне ћирилица
/електронски
ћирилица
/електронски
средњу школу
профиле у којима се
историја изучава
једну годину)

150

За образовни профил правни
техничар

за све образовне профиле у
3и4
којима се историја изучава
год.
током једне године
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Историја – уџбеник
са одабраним
историјским
изворима за први
Историјски атлас
српски језик, штампани
разред стручних
250 за основну и
српски језик, штампани
ћирилица
/електронски
ћирилица
/електронски
школа (за образовне
средњу школу
профиле у којима се
историја изучавадве
године)
Историја – уџбеник
са одабраним
Историјски атлас
српски језик, штампани
историјским
250 за основну и
српски језик, штампани
ћирилица
/електронски
ћирилица
/електронски
изворима за први
средњу школу
разред гимназије

Историја – уџбеник
са одабраним
историјским
изворима за други
Историјски атлас
српски језик, штампани
разред стручних
250 за основну и
српски језик, штампани
ћирилица
/електронски
ћирилица
/електронски
школа (за образовне
средњу школу
профиле у којима се
историја изучава две
године)

Историја – уџбеник
са одабраним
историјским
Историјски атлас
изворима за други српски језик, штампани
250 за основну и
српски језик, штампани
разред гимназије
ћирилица
/електронски
ћирилица
/електронски
средњу школу
општег типа и
друштвено-језичког
смера

150

за све образовне профиле у
4
којима се историја изучава
год.
током две године

150

За образовне профиле:
4
правни техничар и
год.
биротехничар

150

за све образовне профиле у
4
којима се историја изучава
год.
током две године

150

За образовне профиле:
4
правни техничар и
год.
биротехничар

16

Историја – уџбеник
са одабраним
историјским
Историјски атлас
изворима за трећи српски језик, штампани
350 за основну и
српски језик, штампани
разред гимназије
ћирилица
/електронски
ћирилица
/електронски
средњу школу
општег типа и
друштвено-језичког
смера
Историја – уџбеник
са одабраним
историјским
изворима за трећи
разред гимназије
Историјски атлас
српски језик, штампани
природно-математи
350 за основну и
српски језик, штампани
ћирилица
/електронски
ћирилица
/електронски
чког смера и четврти
средњу школу
разред гимназије
општег типа и
друштвено-језичког
смера

11. Географија

Географија Србије –
А. уџбеник застручне српски језик, штампани
Школски
српски језик, штампани
200
ћирилица
/електронски
географски атлас ћирилица
/електронски
школе

150

За образовне профиле:
4
правни техничар и
год.
биротехничар

150

За образовне профиле:
4
правни техничар и
год.
биротехничар

У подручју рада:
Пољопривреда, производња
и прерада хране за образовне
профиле: пекар,
месар,прерађивач млека,
руковалац –механичар
пољопривредне технике,
пољопривредни техничар,
ветеринарски техничар,
прехрамбени техничар;
3 и 4 Шумарство и обрада дрвета
150
за образовне профиле:
год.
техничар за обликовање
намештаја и ентеријера,
техничар за примарну обраду
дрвета, столар,
тапетар-декоратер;
Геологија, рударство и
металургија за образовне
профиле: техничар за
рециклажу, златар;
Машинство и обрада метала
за образовне профиле:
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авиотехничар, мехатроничар
за транспортне системе
аеродрома, оператер
машинске обраде,
бравар-заваривач,
индустријски механичар;
Електротехника за образовне
профиле: администратор
рачунарских мрежа,
електротехничар
телекомуникација,
електротехничар за
електронику на возилима,
аутоелектричар, електричар,
техничар мехатронике
(подручје рада
Електротехника и
Машинство и обрада
метала); Хемија, неметали и
графичарство за образовне
профиле: техничар за
рециклажу,техничар за
обликовање графичких
производа, техничар за
графичку припрему;
Текстилство и кожарство за
образовне профиле: модни
кројач, конфекционар
текстила, моделар одеће,
техничар дизајна одеће,
техничар дизајна текстилних
материјала, техничар дизајна
производа од коже;
Геодезија и грађевинарство
за образовне профиле:
геодетски техничар –
геометар, архитектонски
техничар, монтер суве
градње; Саобраћај за
образовне профиле:
техничар ваздушног
саобраћаја, техничар
ваздушног саобраћаја за
безбедност, техничар
ваздушног саобраћаја за
спасавање;Трговина,
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Географија–
Б. уџбеник за трећи
разред гимназије

српски језик, штампани
Школски
српски језик, штампани
200
ћирилица
/електронски
географски атлас ћирилица
/електронски

угоститељство и туризам за
образовне профиле: конобар,
кувар, посластичар,
туристички техничар,
трговац; Економија, право и
администарција за образовне
профиле: финансијски
администратор, пословни
администратор,
комерцијалиста, службеник у
банкарству и осигурању;
Здравство и социјална
заштита за образовне
профиле: здравствени
неговатељ, масер,
козметички техничар,
лабораторијски техничар,
медицинска сестра –
техничар, стоматолошка
сестра – техничар,
фармацеутски техничар,
физиотерапеутски техничар.
У подручју рада:
Пољопривреда, производња
и прерада хране за образовне
профиле: пекар,
месар,прерађивач млека,
руковалац –механичар
пољопривредне технике,
пољопривредни техничар,
ветеринарски техничар,
прехрамбени техничар;
Шумарство и обрада дрвета
3 и 4 за образовне профиле:
150
год. техничар за обликовање
намештаја и ентеријера,
техничар за примарну обраду
дрвета, столар,
тапетар-декоратер;
Геологија, рударство и
металургија за образовне
профиле: техничар за
рециклажу, златар;
Машинство и обрада метала
за образовне профиле:
авиотехничар, мехатроничар
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за транспортне системе
аеродрома, оператер
машинске обраде,
бравар-заваривач,
индустријски механичар;
Електротехника за образовне
профиле: администратор
рачунарских мрежа,
електротехничар
телекомуникација,
електротехничар за
електронику на возилима,
аутоелектричар, електричар,
техничар мехатронике
(подручје рада
Електротехника и
Машинство и обрада
метала); Хемија, неметали и
графичарство за образовне
профиле: техничар за
рециклажу,техничар за
обликовање графичких
производа, техничар за
графичку припрему;
Текстилство и кожарство за
образовне профиле: модни
кројач, конфекционар
текстила, моделар одеће,
техничар дизајна одеће,
техничар дизајна текстилних
материјала, техничар дизајна
производа од коже;
Геодезија и грађевинарство
за образовне профиле:
геодетски техничар –
геометар, архитектонски
техничар, монтер суве
градње; Саобраћај за
образовне профиле:
техничар ваздушног
саобраћаја, техничар
ваздушног саобраћаја за
безбедност, техничар
ваздушног саобраћаја за
спасавање;Трговина,
угоститељство и туризам за
20

Друштвена
географија –
српски језик, штампани
Школски
српски језик, штампани
200
уџбеник за стручне ћирилица
/електронски
географски атлас ћирилица
/електронски
школе

образовне профиле: конобар,
кувар, посластичар,
туристички техничар,
трговац; Економија, право и
администарција за образовне
профиле: финансијски
администратор, пословни
администратор,
комерцијалиста, службеник у
банкарству и осигурању;
Здравство и социјална
заштита за образовне
профиле: здравствени
неговатељ, масер,
козметички техничар,
лабораторијски техничар,
медицинска сестра –
техничар, стоматолошка
сестра – техничар,
фармацеутски техничар,
физиотерапеутски техничар.
У подручју рада:
Пољопривреда, производња
и прерада хране за све
образовне профилеизузев:
пекар, месар,прерађивач
млека, руковалац –
механичар пољопривредне
технике, пољопривредни
техничар, ветеринарски
техничар, прехрамбени
техничар; Шумарство и
3 и 4 обрада дрвета за све
150
образовне профилеизузев:
год.
техничар за обликовање
намештаја и ентеријера,
техничар за примарну обраду
дрвета, столар,
тапетар-декоратер;
Геологија, рударство и
металургија за све образовне
профилеизузев: техничар за
рециклажу, златар;
Машинство и обрада метала
за све образовне
профилеизузев:
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авиотехничар, мехатроничар
за транспортне системе
аеродрома, оператер
машинске обраде,
бравар-заваривач,
индустријски механичар;
Електротехника за све
образовне профилеизузев:
администратор рачунарских
мрежа, електротехничар
телекомуникација,
електротехничар за
електронику на возилима,
аутоелектричар, електричар,
техничар мехатронике
(подручје рада
Електротехника и
Машинство и обрада
метала); Хемија, неметали и
графичарство за све
образовне профилеизузев:
техничар за
рециклажу,техничар за
обликовање графичких
производа, техничар за
графичку припрему;
Текстилство и кожарство за
све образовне
профилеизузев: модни
кројач, конфекционар
текстила, моделар одеће,
техничар дизајна одеће,
техничар дизајна текстилних
материјала, техничар дизајна
производа од коже;
Геодезија и грађевинарство
за све образовне
профилеизузев: геодетски
техничар – геометар,
архитектонски техничар,
монтер суве градње;
Саобраћај за све образовне
профилеизузев: техничар
ваздушног саобраћаја,
техничар ваздушног
саобраћаја за безбедност,
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Географија
природних ресурса –
српски језик, штампани
Школски
српски језик, штампани
100
уџбеник за стручне ћирилица
/електронски
географски атлас ћирилица
/електронски
школе

Физичка географија
А. – уџбеник за стручне српски језик, штампани
Школски
српски језик, штампани
100
ћирилица
/електронски
географски атлас ћирилица
/електронски
школе

150

техничар ваздушног
саобраћаја за
спасавање;Трговина,
угоститељство и туризамза
све образовне
профилеизузев: конобар,
кувар, посластичар,
туристички техничар,
трговац;Економија, право и
администарција за све
образовне профилеизузев:
финансијски администратор,
пословни администратор,
комерцијалиста, службеник у
банкарству и осигурању;
Здравство и социјална
заштита за све образовне
профилеизузев: здравствени
неговатељ, масер,
козметички техничар,
лабораторијски техничар,
медицинска сестра –
техничар, стоматолошка
сестра – техничар,
фармацеутски техничар,
физиотерапеутски техничар.
У подручју рада: Трговина,
угоститељство и туризам за
образовне
профиле:угоститељски
4 техничар и кулинарски
год. техничар; Економија, право
и администарција за
образовне профиле:правни
техничар, биротехничар,
техничар обезбеђења.

У подручју рада Трговина,
угоститељство и туризамза
150 4 год
образовни профил:
туристички техничар.
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Географија–
Б. уџбеник за први
разред гимназије

Музичка
култура /
12.
Музичка
уметност

13.

14.

Ликовна
култура

Физичко
васпитање

српски језик, штампани
Школски
српски језик, штампани
200
ћирилица
/електронски
географски атлас ћирилица
/електронски

Музичка култура –
српски језик, штампани/
уџбеник за стручне
ћирилица
електронски
школе

80

У подручју радаТрговина,
угоститељство и туризам за
150 4 год
образовни профил:
туристички техничар.

Музичка култура
– аудио запис

3и4
За све образовне профиле
год.

Ликовна култура –
уџбеник за стручне српски језик, штампани
100
ћирилица
/електронски
школе

3и4
За све образовне профиле
год.

Физичко васпитање српски језик,
– уџбеник од првог ћирилица
штампани
160
до четвртог разреда
/електронски
средње школе

Математика –
А. уџбеник за први
разред гимназије

Математика –
српски језик, штампани
збирка задатака за српски језик, штампани
200
ћирилица
/електронски
први разред
ћирилица
/електронски
средње школе

3и4
За све образовне профиле
год.

200

Математика
Математика –
уџбеник са збирком српски језик, штампани
Б.
400
задатаказа први
ћирилица
/електронски
разред гимназије
15.

Математика –
уџбеник за други
разред гимназије
А.
општег типа и
природно-математи
чког смера
Математика –
уџбеник са збирком
Б. задатаказа други
разред гимназије
општег типа и

Математика –
српски језик, штампани
збирка задатака за српски језик, штампани
200
ћирилица
/електронски
други разред
ћирилица
/електронски
средње школе

српски језик, штампани
400
ћирилица
/електронски

200

За образовне профиле у
подручју рада: Шумарство и
обрада дрвета (техничар за
4 примарну обраду дрвета,
год. техничар за финалну обраду
дрветаи техничар за
обликовање намештаја и
ентеријера); Геодезија и
грађевинарство; Саобраћај;
Електротехника; Машинство
и обрада метала; Геологија,
рударство и металургија
(области рударство и
маталургија); Хемија,
неметали и графичарство
4
(области хемија и неметали);
год.
Природно-математичко. У
четвртом разреду за
образовни профил
прехрамбени техничар.
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природно-математи
чког смера

Математика –
уџбеник за трећи
разред гимназије
А.
општег типа и
природно-математи
чког смера
Математика –
уџбеник са збирком
задатаказа трећи
Б. разред гимназије
општег типа и
природно-математи
чког смера
Математика –
уџбеник за четврти
разредгимназије
А.
општег типа и
природно-математи
чког смера
Математика –
уџбеник са збирком
задатаказа четврти
Б. разред гимназије
општег типа и
природно-математи
чког смера

Математика –
српски језик, штампани
збирка задатака за српски језик, штампани
200
ћирилица
/електронски
трећи разред
ћирилица
/електронски
средње школе

200

4
год.
српски језик, штампани
400
ћирилица
/електронски

Математика –
српски језик, штампани
збирка задатака за српски језик, штампани
200
ћирилица
/електронски
четврти разред
ћирилица
/електронски
средње школе

4
год.

штампани
/електронски
српски језик,
ћирилица

Математика –
уџбеник са збирком
задатаказа први
српски језик, штампани
разред стручних и
ћирилица /електронски
уметничких школа и
филолошке
гимназије

200

400

250

засве образовне профиле у
трогодишњем трајању и
образовне профиле у
четворогодишњем трајањуу
подручју рада: Здравство и
социјална заштита; Остала
делатност личних услуга;
3и4
Култура, уметност и јавно
год.
информисање;
Пољопривреда, производња
и прерада хране; Трговина,
угоститељство и туризам;
Економија, право и
администрација; Геологија,
рударство и металургија
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Математика –
уџбеник са збирком
задатака за други
српски језик, штампани
А.
350
разред гимназије
ћирилица
/електронски
друштвено-језичког
смера

Математика –
Математика –
уџбеникза други
српски језик, штампани
збирка задатака за српски језик, штампани
Б. разред гимназије
150
ћирилица /електронски
други разред
ћирилица
/електронски
друштвено-језичког
средње школе
смера

200

(област геологија);
Текстилство и кожарство;
Хемија, неметали и
графичарство (област
графичарство).У подручју
рада Шумарство и обрада
дрвета за образовне профиле:
техничар за пејзажну
архитектуру и шумарски
техничар.
заобразовне профиле у
трогодишњем трајању у
подручју рада
Електротехника и образовне
профиле у четворогодишњем
трајањуу подручју рада:
Култура, уметност и јавно
информисање (техничар за
дизајн ентеријера и
индустријских производа);
Остала делатност личних
услуга; Шумарство и обрада
дрвета (техничар за пејзажну
архитектуру и шумарски
техничар); Трговина,
угоститељство и туризам (за
све образовне профиле
3 и 4 изузев туристичког
год. техничара); Економија,
право и администрација
(изузев пословног
администратора,
комерцијалисте и
службеника у банкарству и
осигурању); Геологија,
рударство и металургија
(област геологија);
Текстилство и кожарство
(текстилни техничар и
техничар моделар коже);
Хемија, неметали и
графичарство (област
графичарство, изузев
техничара за обликовање
графичких производа);
Пољопривреда, производња
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и прерада хране (изузев
пољопривредног техничара и
ветеринарског техничара).

Математика –
српски језик, штампани
320
уџбеник са збирком ћирилица /електронски
задатака за трећи
А.
разред гимназије
друштвено-језичког
смера
Математика –
уџбеникза трећи
српски језик, штампани
Б. разред гимназије
120
ћирилица /електронски
друштвено-језичког
смера
Математика –
уџбеник са збирком
задатака за четврти српски језик, штампани
А.
320
разред гимназије
ћирилица /електронски
друштвено-језичког
смера

Математика –
збирка задатака за српски језик, штампани
трећи разред
ћирилица
/електронски
средње школе

Математика –
Математика –
уџбеникза четврти
српски језик, штампани
збирка задатака за српски језик, штампани
Б. разред гимназије
120
ћирилица /електронски
четврти разред
ћирилица
/електронски
друштвено-језичког
средње школе
смера

заобразовне профиле у
трогодишњем трајању у
подручју рада
Електротехника и образовне
профиле у четворогодишњем
3 и 4 трајањуу подручју рада:
год. Култура, уметност и јавно
информисање; Здравство и
социјална заштита (само у
200
четвртом разреду);
Шумарство и обрада дрвета
(техничар за пејзажну
архитектуру и шумарски
техничар); Трговина,
угоститељство и туризам
(туристички техничар само у
четвртом разреду, а остали
образовни профили у трећем
и четвртом разреду);
Геологија, рударство и
металургија (област
геологија); Текстилство и
кожарство (текстилни
техничар и техничар моделар
коже у трећем и четвртом
4 разреду, а остали образовни
год. профили само у четвртом
разреду); Хемија, неметали и
графичарство (област
200
графичарство: техничар за
обликовање графичких
производа само у четвртом
разреду, а остали образовни
профили у трећем и четвртом
разреду); Пољопривреда,
производња и прерада хране
(прехрамбени техничар само
у трећем разреду,
пољопривредни техничар и
ветеринарски техничар само
у четвртом разреду, а остали
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образовни профили у трећем
и четвртом разреду).

Математика,
уџбеник са збирком
задатака за трећи
разред стручних
српски језик, штампани
250
школа у подручју ћирилица
/електронски
рада Економија,
право и
администрација
Математика,
уџбеник са збирком
задатака за четврти
разредстручних
српски језик, штампани
250
школа у подручју ћирилица
/електронски
радаЕкономија,
право и
администрација
Математика,
уџбеник са збирком
задатака за други
српски језик, штампани
разред стручних и
200
ћирилица
/електронски
уметничких школа и
филолошке
гимназије

Математика,
уџбеник са збирком
српски језик, штампани
задатака за трећи
200
ћирилица
/електронски
разред стручних
школа

За све образовне профиле у
4
подручју рада: Економија,
год.
право и администрација.

4
год.

За све образовне профиле у
трогодишњем трајању осим
подручја рада
3и4
Електротехника и засве
год
четворогодишње образовне
профиле у подручју рада:
Здравство и социјална
заштита; Култура уметност и
јавно информисање (изузев
техничара за дизајн
ентеријера и индустријских
производа); Текстилство и
кожарство (изузев
образовних профила
текстилни техничар и
3 и 4 техничар моделар коже). За
год образовне профиле:
пољопривредни техничар,
ветеринарски техничар,
туристички техничар и
техничар за обликовање
графичких производа.
Уџбеник за други разред
користи се за образовне
профиле пословни
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администратор,
комерцијалиста и службеник
у банкарству и осигурању.

Физика – збирка
задатакаса
Физика – уџбеникза
српски језик, штампани
приручником за српски језик, штампани
први разред
200
ћирилица
/електронски
лабораторијске
ћирилица
/електронски
гимназије
вежбе за први
разред гимназије
Физика – збирка
задатакаса
Физика – уџбеник за
приручником за
други разред
лабораторијске
српски језик, штампани
српски језик, штампани
гимназије
250 вежбе за други
ћирилица
/електронски
ћирилица
/електронски
природно-математи
разред
чког смера
гимназијеприродн
о-математичког
смера

16.

Физика

Физика – збирка
задатакаса
Физика– уџбеник за
приручником за
трећи разред
лабораторијске
гимназије општег српски језик, штампани
вежбе за трећи
српски језик, штампани
250
типа и
ћирилица
/електронски
разред
ћирилица
/електронски
природно-математи
гимназијеопштег
чког смера
типа и
природно-математ
ичког смера
Физика – уџбеник за
четврти разред
гимназије
природно-математи
српски језик, штампани
чког смера
250
ћирилица /електронски

Физика – збирка српски језик, штампани
задатакаса
ћирилица /електронски
приручником за
лабораторијске
вежбе за четврти
разред
гимназијеприродн
о-математичког
смера

150

4
год.

200

4
год.

200

4
год.

200

4
год.

За образовне профиле:
метеоролошки техничар,
хидролошки техничар,
општи техничар и машински
техничар за компјутерско
конструисање.
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Физика – уџбеник са
збирком задатака и
приручником за
лабораторијске
вежбе за први разред српски језик, штампани
300
ћирилица /електронски
филолошке
гимназије

Физика – уџбеник са
збирком задатака и
приручником за
лабораторијске
вежбе за други
српски језик, штампани
300
разред филолошке
ћирилица /електронски
гимназије

Физика – уџбеник са
збирком задатака и
приручником за
лабораторијске
вежбе за први разред
машинских,
електротехничких, српски језик, штампани
300
саобраћајних и
ћирилица /електронски
грађевинских
школа

Физика – уџбеник са
збирком задатака и
приручником за
лабораторијске
вежбе за други
српски језик, штампани
300
разред машинских,
ћирилица /електронски
електротехничких,
саобраћајних и
грађевинских
школа

4
год.
За образовне профиле у
подручју рада: Шумарство и
обрада дрвета; Геологија,
рударство и металургија;
Хемија, неметали и
графичарство.
4
год.

За образовне профиле у
подручју рада: Машинство и
4
обрада метала;
год.
Електротехника; Геодезија и
грађевинарство; Саобраћај.

4
год.
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Физика – уџбеник са
збирком задатака и
приручником за
лабораторијске
српски језик, штампани
вежбе за први разред
300
ћирилица
/електронски
медицинских,
текстилних и
пољопривредних
школа

4
год.

Физика – уџбеник са
збирком задатака и
приручником за
лабораторијске
вежбе за други
српски језик, штампани
300
разред
ћирилица
/електронски
медицинских,
текстилних и
пољопривредних
школа

4
год.

Физика – уџбеник са
збирком задатака и
приручником за
српски језик, штампани
200
лабораторијске
ћирилица
/електронски
вежбе за први разред
уметничких школа

4
год.

Физика – уџбеник са
збирком задатака и
приручником за
српски језик, штампани
лабораторијске
200
ћирилица
/електронски
вежбе за други
разред уметничких
школа

4
год.

За образовне профиле у
подручју рада:
Пољопривреда, производња
и прерада хране;
Текстилство и кожарство;
Здравство и социјална
заштита.

За образовне профиле у
подручју рада Култура,
уметност и јавно
информисање
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17.

Хемија

Физика – уџбеник са
збирком задатака и
приручником за
српски језик, штампани
лабораторијске
250
ћирилица
/електронски
вежбе за трећи
разред стручних
школа

За образовне профиле:
техничар за обраду дрвета,
геолошки техничар,
4
геодетски техничар –
год.
геометар, текстилни
техничар и конфекцијски
техничар.

Физика – уџбеник са
збирком задатака и
приручником за
српски језик, штампани
лабораторијске
250
ћирилица
/електронски
вежбе за трећи
разред грађевинских
школа

За четворогодишње
4 образовне профиле у
год. подручју рада Геодезија и
грађевинарство

Физика – уџбеник са
збирком задатака и
приручником за
српски језик, штампани
200
лабораторијске
ћирилица
/електронски
вежбе за први разред
стручних школа

За све образовне профиле
3и4
код којих се физика изучава
год.
једну годину

Хемија – уџбеник за
први разред за
образовне профиле
српски језик, штампани
ветеринарски
200
ћирилица
/електронски
техничар и
пољопривредни
техничар

За образовне профиле:
4
ветеринарски техничар,
год.
пољопривредни техничар.

Хемија – уџбеник за
други разред за
српски језик, штампани
образовни профил
160
ћирилица
/електронски
ветеринарски
техничар

4 За образовни профил
год. ветеринарски техничар

Хемија – уџбеник за
други разред за
српски језик, штампани
образовни профил
160
ћирилица
/електронски
пољопривредни
техничар

4 За образовни профил
год. пољопривредни техничар
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Хемија – уџбеник за
српски језик, штампани
први разред
200
ћирилица
/електронски
стручних школа

У подручју рада:
Шумарство и обрада дрвета
за образовне профиле:
техничар за обликовање
намештаја и ентеријера,
техничар за примарну обраду
дрвета; Машинство и обрада
метала за све образовне
профиле;Електротехника за
образовне профиле:
електротехничар
телекомуникација,
електротехничар за
електронику на возилима,
техничар мехатронике;
Хемија, неметали и
графичарство за образовне
профиле: техничар за
обликовање графичких
производа, техничар за
графичку припрему;
Текстилство и кожарство за
3и4
образовне профиле:
год.
конфекционар текстила,
моделар одеће, техничар
дизајна одеће, техничар
дизајна текстилних
материјала, техничар дизајна
производа од коже, модни
кројач; Саобраћај за све
образовне профиле;
Трговина, угоститељство и
туризам за образовне
профиле: конобар, кувар,
посластичар, туристички
техничар, трговац;
Економија, право и
администарција за све
образовне профиле;
Здравство и социјална
заштита за образовне
профиле: физиотерапеутски
техничар, медицинска сестра
– техничар, здравствени
неговатељ.
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Хемија – уџбеник за
први разред
стручних
српски језик, штампани
200
школа(подручје
ћирилица
/електронски
рада Геодезија и
грађевинарство)

За све образовне профиле

Хемија – уџбеник за
први разред
стручних
српски језик, штампани
A.
160
школа(подручје
ћирилица
/електронски
рада Здравство и
социјална заштита)

За образовне профиле:
фармацеутски техничар,
козметички техничар,
лабораторијски техничар,
стоматолошка сестратехничар.

Хемија – уџбеник за
први разред
српски језик, штампани
Б. гимназије
200
ћирилица
/електронски
друштвено-језичког
смера

За образовне профиле:
фармацеутски техничар,
козметички техничар,
лабораторијски техничар,
стоматолошка сестратехничар.

Хемија – уџбеник за
други разред
стручних
српски језик, штампани
А.
160
школа(подручје
ћирилица
/електронски
рада Здравство и
социјална заштита)

За образовне профиле:
фармацеутски техничар,
козметички техничар,
лабораторијски техничар,
стоматолошка сестратехничар.

Хемија – уџбеник за
други разред
српски језик, штампани
Б. гимназије
200
ћирилица
/електронски
друштвено-језичког
смера

Хемија – уџбеник за
први разред
гимназије општег српски језик, штампани
250
типа и
ћирилица
/електронски
природно-математи
чког смера

За образовне профиле:
фармацеутски техничар,
козметички техничар,
лабораторијски техничар,
стоматолошка сестратехничар.
У подручју рада:
Пољопривреда, производња
и прерада хране за образовне
профиле: зоотехничар и
техничар хортикултуре;
Текстилство и кожарство, за
образовне профиле:
текстилни техничар,
конфекцијски
техничар,техничар моделар
коже; Здравство и социјална
заштита за образовне
профиле: санитарно –
еколошки техничар,
педијатријска сестра –
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техничар, гинеколошко –
акушерска сестра,
медицинска сестра –
васпитач, зубни техничар;
Остала делатност личних
услуга.

Хемија – уџбеник за
други разред
гимназије општег српски језик, штампани
250
типа и
ћирилица
/електронски
природно-математи
чког смера

Хемија – уџбеник за
трећи разред
гимназије општег српски језик, штампани
250
типа и
ћирилица
/електронски
природно-математи
чког смера

У подручју рада:
Пољопривреда, производња
и прерада хране за образовне
профиле: зоотехничар и
техничар хортикултуре;
Текстилство и кожарство, за
образовне профиле:
текстилни техничар,
конфекцијски
техничар,техничар моделар
коже; Здравство и социјална
заштита за образовне
профиле: санитарно –
еколошки техничар,
педијатријска сестра –
техничар, гинеколошко –
акушерска сестра,
медицинска сестра –
васпитач, зубни техничар;
Остала делатност личних
услуга.
У подручју рада:
Пољопривреда, производња
и прерада хране за образовне
профиле: зоотехничар и
техничар хортикултуре;
Здравство и социјална
заштита за образовне
профиле: санитарно –
еколошки техничар,
педијатријска сестра –
техничар, гинеколошко –
акушерска сестра,
медицинска сестра –
васпитач, зубни техничар;
Остала делатност личних
услуга.

35

Хемија – уџбеник за
четврти разред
гимназије општег српски језик,
типа и
ћирилица
природно-математи
чког смера
Хемија – уџбеник за
трећи разред
стручних школа
(подручје рада
Текстилство и
српски језик,
кожарство, за
ћирилица
образовне профиле:
текстилни техничар,
конфекцијски
техничар)
Хемија – уџбеник за
први разред
стручних школа
српски језик,
(подручје рада
ћирилица
Трговина,
угоститељство и
туризам)
Хемија – уџбеник за
други разред
стручних
српски језик,
школа(подручје
ћирилица
рада Трговина,
угоститељство и
туризам)
Хемија – уџбеник за
први разред
стручних школа
српски језик,
(подручје рада
ћирилица
Природно –
математичко)

штампани
250
/електронски

У подручју рада:
Пољопривреда, производња
и прерада хране за образовне
профиле: зоотехничар и
техничар хортикултуре;

штампани
160
/електронски

У подручју рада Текстилство
и кожарство, за образовне
профиле: текстилни
техничар, конфекцијски
техничар,

штампани
160
/електронски

За образовне профиле у
подручју рада Трговина,
4
угоститељство и туризам
год.
(изузев образовног профила
аранжер у трговини )

штампани
160
/електронски

За образовне профиле у
подручју рада Трговина,
4
угоститељство и туризам
год.
(изузев образовног профила
аранжер у трговини )

штампани
200
/електронски

За образовне профиле у
4
подручју рада Природно –
год.
математичко.

Хемија – уџбеник за
други разред
стручних
српски језик, штампани
200
школа(подручје
ћирилица
/електронски
рада Природно –
математичко)

За образовне профиле у
подручју рада Природно –
математичко.
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Хемија – уџбеник за
трећи разред
стручних школа
српски језик, штампани
200
(подручје рада
ћирилица
/електронски
Природно –
математичко)
Хемија – уџбеник за
четврти разред
стручних школа
(подручје рада
Природно –
математичко)
Хемија – уџбеник за
први разред
стручних школа
(подручје рада
Пољопривреда,
производња и
прерада хране)
Хемија – уџбеник за
други разред
стручних школа
(подручје рада
Пољопривреда,
производња и
прерада хране)

За образовне профиле у
подручју рада Природно –
математичко.

српски језик, штампани
200
ћирилица
/електронски

За образовне профиле у
подручју рада Природно –
математичко.

српски језик, штампани
200
ћирилица
/електронски

За образовни профил
техничар за биотехнологију

српски језик, штампани
200
ћирилица
/електронски

За образовни профил
техничар за биотехнологију

Хемија – уџбеник за
први разред
стручних
српски језик, штампани
160
школа(подручје
ћирилица
/електронски
рада Шумарство и
обрада дрвета)
Хемија – уџбеник за
други разред
стручних
српски језик, штампани
160
школа(подручје
ћирилица
/електронски
рада Шумарство и
обрада дрвета)

За све образовне профиле у
четворогодишњем трајању
(изузев образовних профила
техничар за примарну обраду
дрвета и техничар за
обликовање намештаја и
ентеријера)
За све образовне профиле у
четворогодишњем трајању
(изузев образовних профила
техничар за примарну обраду
дрвета и техничар за
обликовање намештаја и
ентеријера)

37

Хемија – уџбеник за
први разред
стручних школа
(подручје рада
Геологија,
рударство и
металургија)
Хемија – уџбеник за
други разред
стручних школа
(подручје рада
Геологија,
рударство и
металургија)
Хемија – уџбеник за
трећи разред
стручних школа
(подручје рада
Остало – личне
услуге)

18.

Рачунарство и
информатика

Екологија и
заштита
19.
животне
средине
20. Биологија

српски језик, штампани
160
ћирилица
/електронски

српски језик, штампани
160
ћирилица
/електронски

српски језик, штампани
160
ћирилица
/електронски

За образовне профиле:
рударски техничар, рударски
техничар за припрему
минералних сировина

За образовне профиле:
рударски техничар, рударски
техничар за припрему
минералних сировина

За образовне профиле у
подручју рада Остало –
личне услуге.

Хемија – уџбеник за
други разред
српски језик, штампани
стручних школа
200
ћирилица
/електронски
(група
Графичарство)

За образовне профиле у
4
четворогодишњем трајању у
год.
групи Графичарство

Хемија – уџбеник за
трећи разред
српски језик, штампани
стручних школа
200
ћирилица
/електронски
(група
Графичарство)

За образовне профиле у
4
четворогодишњем трајању у
год.
групи Графичарство

Рачунарство и
информатика –
српски језик, штампани
уџбеник за први
250
ћирилица
/електронски
разред стручних
школа
Екологија и заштита
животне средине – српски језик, штампани
200
уџбеник за стручне ћирилица
/електронски
школе
Биологија – уџбеник
за први разред
српски језик, штампани
250
стручнихи
ћирилица
/електронски
уметничких школа

3и4
За све образовне профиле
год.

3и4
За све образовне профиле
год.
За све образовне профиле
4 изузев образовних профила у
год. подручју рада: Здравство и
социјална заштита;
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Пољопривреда, производња
и прерада хране и изузев
образовних профила у
балетским и музичким
школама.
Биологија – уџбеник
српски језик, штампани
за први разред
200
ћирилица
/електронски
медицинских школа

3и4
год.

Биологија – уџбеник
српски језик, штампани
за други разред
200
ћирилица
/електронски
медицинских школа

За све образовне профиле у
4 год подручју рада Здравство и
социјална заштита

Биологија – уџбеник
српски језик, штампани
за трећи разред
200
ћирилица
/електронски
медицинских школа
Биологија – уџбеник
за други разред за
образовне профиле у
српски језик, штампани
подручју рада
200
ћирилица
/електронски
Трговина,
угоститељство и
туризам
Биологија – уџбеник
за први и други
разред за образовне
српски језик, штампани
профиле:
300
ћирилица
/електронски
пољопривредни и
ветеринарски
техничар

Биологија – уџбеник
српски језик, штампани
за први разред
250
ћирилица
/електронски
гимназије

4
год.

За све образовне профиле у
4
подручју рада Трговина,
год.
угоститељство и туризам

За образовне
4
профиле:пољопривредни
год.
иветеринарски техничар

за образовне профиле:
зоотехничар и техничар
4 хортикултуре у првом
год. разреду, у подручју
радаПољопривреда,
производња и прерада хране.

39

Биологија – уџбеник
за други разред
српски језик, штампани
гимназије
250
ћирилица
/електронски
природно-математи
чког смера
Биологија – уџбеник
за четврти разред
српски језик, штампани/еле
гимназије
250
ћирилица
ктронски
природно-математи
чког и општег смера
Ботаника– уџбеник
за први разред за
српски језик, штампани/еле
150
образовни профил ћирилица
ктронски
цвећар-вртлар

за образовне профиле:
зоотехничар и техничар
4 хортикултуре у другом
год. разреду, у подручју
радаПољопривреда,
производња и прерада хране.
за образовне профиле:
зоотехничар и техничар
4 хортикултуре у трећом
год. разреду, у подручју
радаПољопривреда,
производња и прерада хране.
за образовни профил
3 цвећар-вртлар, у подручју
год. радаПољопривреда,
производња и прерада хране.
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