Република Србија
Средњa шкoлa
“Бранислав Нушић“
Бр.011-601/2
22.6.2020. год.
Сокобања
У складу са чланом 34. став 13. Закона о уџбеницима ("Сл. гласник РС" бр. 27/18), а
на основу образложеног предлога стручних већа Наставничко веће Средње школе
„Бранислав Нушић“ из Сокобање је на седници одржаној дана 22.6.2020. године донело
ОДЛУКУ
о измени и допуни
Одлуке о избору уџбеника који се користите у Средњој школи „Бранислав Нушић“
почев од школске 2019/2020. године закључно са школском 2022/2023. годином

Овим Овом одлуком врше се измене и допуне Одлуке о избору уџбеника који се
користите у Средњој школи „Бранислав Нушић“ почев од школске 2019/2020. године
закључно са школском 2022/2023. годином донете дана 13.6.2019. године дел. бр. 011601/1, за следеће наведене предмете, по разредима и образовним профилима:
Предмет: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
разред и
образовни
профил

издавач

Нови Логос
Први разред
кувар, трговац;
туристичкo
хотелијерски
техничар;
економски
техничар

Кlett

назив уџбеника
или другог
наставног
средства

аутор

Наташа Станковић
Читанка за први Шошо, Бошко
разред гимназије Сувајџић и Славко
Петаковић

Граматика за први
разред гимназија
и средњих
стручних школа
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Весна Ломпар

број и датум
решења
министра

650-02-248/201903 од 15.7.2019

650-02-134/201206 од 13.8.2012

Предмет: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
разред и образовни
профил
Први разред
КУВАР/КОНОБАР/
ТРГОВАЦ/
ТУРИСТИЧКО
ХОТЕЛИЈЕРСКИ
ТЕХНИЧАР/
ЕКОНОМСКИ
ТЕХНИЧАР

Први разред
ГИМНАЗИЈА

Други разред
КУВАР/КОНОБАР/
ТРГОВАЦ/
ТУРИСТИЧКО
ХОТЕЛИЈЕРСКИ
ТЕХНИЧАР/
ФИНАНСИЈСКИ
АДМИНИСТРАТОР

Други разред
ГИМНАЗИЈА

издавач

,,АКРОНО
ЛО“ д.о.о.

,,АКРОНО
ЛО“д.о.о.

,,АКРОНО
ЛО“ д.о.о.

,,АКРОНО
ЛО“ д.о.о.

назив уџбеника
или другог
наставног
средства
FOCUS 1 (уџбенички
комплетуџбеник и радна
свеска) енглески језик
за први и
други разред
средњих школа
FOCUS 2 (уџбенички
комплетуџбеник и радна
свеска) енглески језик за
први разред
гимназије и први
и други разред
средњих
стручних школа
FOCUS 2 (уџбенички
комплетуџбеник и радна
свеска) енглески језик за
први разред
гимназије и први
и други разред
средњих
стручних школа
FOCUS 3
(уџбенички
комплетуџбеник и радна
свеска) за други
и трећи разред
гимназије и
трећи и четврти
разред средњих
стручних школа

2

аутор

број и датум
решења
министра

Patricia Reilly,
Marta Uminska
и Bartosz
Michalowski;
Rod Fricker и
Bartosz
Michalowski;

650-02262/2019-03 од
16.07.2019.

Sue Kay,
Vaughan Jones,
Daniel
Brayshaw,
Bartosz
Michalowski,
Lynda Edwards

650-02223/2019-03 од
03.06.2019.

Sue Kay,
Vaughan Jones,
Daniel
Brayshaw,
Bartosz
Michalowski,
Lynda Edwards

650-02223/2019-03 од
03.06.2019.

Sue Kay,
Vaughan Jones,
Daniel
Brayshaw;
Daniel
Brayshaw,
Bartosz
Michalowski;

650-02542/201903 од 30.12.2019

Предмет: ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
Разред и
образовни
профил

Први разред
гимназија
општи тип,
туристичко
хотелијерски
техничар,
конобар

Издавач

„KLETT“ д.о.о.

други разред
гимназија
општи тип
други разред
туристичкo
хотелијерски
техничар

VERSION
ORIGINAL
ROUGE
(уџбенички
комплетуџбеник са
радном свеском
и компакт
диском) француски
језик за први
разред средње
школе

Аутор

Monique
Denyer,
Agustin
Garmendia,
Marie-Laure
Lions-Olivieri

Број и датум
решења
министра

650-02239/2019-03 од
15.07.2019.

Француски
језик
,,Data Status“
CLE
International

Belleville 2
уџбеник са
компакт
диском

Belleville 2
раднa свескa

други разред
конобар
четврти разред
гимназија
општи тип

Француски
језик
,,Data Status“
CLE
International

четврти разред
туристички
техничар

Назив уџбеника
или другог
наставног
средства
Француски
језик

Belleville 3
уџбеник са
компакт
диском

Belleville 3
раднa свескa
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Thierry Gallier
Odile GrandClément

650-0200838/2010-06
Од 7.02.2011

Aline Volte

Odile GrandClément
Aline Volte
Thierry Gallier
Vicki Moore

Thierry Gallier

650-0200837/2010-06
Од 7.02.2011

Предмет: БИОЛОГИЈА
Разред и
образовни
профил

Издавач

Гимназија први
разред

Клет

Назив уџбеника
Број и датум
или другог
Аутор
решења
наставног
министра
средства
Биологија 1.
Љубица Лалић
Р.бр. 650-02Уџбеник за први Милица Кокотовић 253/2019-03 од
разред гимназије
Горан Милићев
29.07.2019.год.

Предмет: ПРАВО
Финансијски
Администратор
трећи разред

JП „ЗАВОД
ЗА
УЏБЕНИКЕ”

Право за 3. разред
средње школе,
образовни профил:
економски техничар

Јелена Ђурић

650-01650/2019-03 од
5. марта 2020.

Предмет: ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ
Разред и
образовни профил

издавач

Први разред
туристичко
хотелијерски
техничар

JП „ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”

Назив уџбеника
аутор
Број и датум
или другог
решења
наставног
министарства
средства
Стеван
650-02-51/2003Основи
економије за све
Деветаковић,
03 од 5.9.2003.
профиле
Биљана Јовановић
Гавриловић

Предмет: ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
Разред и
образовни профил

издавач

Први разред
економски
техничар

JП „ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”

Назив уџбеника
аутор
Број и датум
или другог
решења
наставног
министарства
средства
Благоје Пауновић,
650-02Пословна
економија за Драган Стојковић, 451/2013-06 од
први разред
Милутин
15.1.2014.
економске
Добриловић
школе
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Предмет: РАЧУНОВОДСТВО
Разред и
образовни
профил

издавач

Назив уџбеника или
другог наставног
средства

аутор

Број и датум
решења
министарс
тва

Први разред
економски
техничар

ЈП „ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”

Рачуноводство за
први разред средње
економске школе

Вера Познанић
Леко

650-02411/201406 од
12.1.2015.

Предмет: ОСНОВЕ ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА
Разред и
образовни
профил
Први разред
туристичко
хотелијерски
техичар, први
разред кувар

издавач

Назив уџбеника
аутор
Број и датум
или другог
решења
наставног
министарства
средства
JП „ЗАВОД ЗА Основе туризма и Бојан Зечевић,
650-02УЏБЕНИКЕ” угоститељства за
Александар
454/2013-06 од
први разред
Ђорђевић, Јелена
12.2.2014.
угоститељскоЧеперковић,
туристичке школе
Љиљана
Трипковић, Весна
Тодоровоћ

Предмет: ЕКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА
Разред и
издавач
Назив уџбеника
аутор
образовни
или другог
профил
наставног
средства
Други разред
JП „ЗАВОД ЗА
Љиљана Косар
Економика и
туристичко
УЏБЕНИКЕ”
организација
хотелијерски
предузећа за
техичар
угоститељскотуристичку
школу

Број и датум
решења
министарства
650-02-20/96-03
11.4.1996.

Предмет: ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ
Разред и
образовни
профил

издавач

Назив уџбеника или
другог наставног
средства
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аутор

Број и датум
решења
министарства

Трећи разред
туристичко
хотелијерски
техничар

Финансијско
пословање за први
Владимир Закић,
разред средње
650-02JП „ЗАВОД ЗА
Снежана
економске школе,
351/2014-06 од
УЏБЕНИКЕ”
Ђурђевић,
образовни профил –
26.12.2014.
Вера Мировић
финансијски
администратор

Предмет: ПОСЛОВНА КОРЕСПОНДЕНЦИЈА
Разред и
образовни
профил
Трећи разред
туристичко
хотелијрски
техничар

издавач

Назив уџбеника или
другог наставног
средства
JП „ЗАВОД ЗА Савремена пословна
УЏБЕНИКЕ” кореспонденција за
економског
техничара у I разреду
и туристичког
техничара у III
разреду

аутор
Елизабета
Шарковић,
Милена
Стегеншек,
Мирослава
Грујић

Број и датум
решења
министарства
650-02-49/96-03
од 20.6.1996.

Предмет: МАРКЕТИНГ У ТУРИЗМУ
Разред и
образовни
профил

издавач

Трећи разред
туристичко
хотелијерски
техничар

JП „ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”

Назив уџбеника
или другог
наставног
средства
Маркетинг у
туризму за
четврти разред
туристичке
школе

аутор

Огњен Бакић

Број и датум
решења
министарства
632-03-45/92-03
од 14.5.1992.

Предмет: АГЕНЦИЈСКО И ХОТЕЛИЈЕРСКО ПОСЛОВАЊЕ
Разред и
образовни профил

издавач

Први разред
туристичко
хотелијерски
техничар

JП „ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”

Назив уџбеника
аутор
Број и датум
или другог
решења
наставног
министарства
средства
Јован Попеску, 632-02-68/92-03
Агенцијско и
од 15.7.1999.
хотелијерско Милорад Нешић,
Миодраг Николић
пословање
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Други разред
туристичко
хотелијерски
техничар

JП „ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”

Агенцијско и
хотелијерско
пословање

Јован Попеску,
Милорад Нешић
Миодраг
Николић,

632-02-68/92-03
од 15.7.1999.

Трећи разред
туристичко
хотелијерски
техничар

JП „ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”

Агенцијско и
хотелијерско
пословање

Јован Попеску,
Милорад Нешић
Миодраг
Николић,

632-02-68/92-03
од 15.7.1999.

Предмет: ПРИНЦИПИ ЕКОНОМИЈЕ
Разред и
образовни профил

Први разред
економски
техничар

издавач

JП „ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”

Назив уџбеника
или другог
наставног средства

аутор

Број и датум
решења
министарства

Принципи
Гојко Рикаловић
економије,
650-02- 542/2013уџбеник за први
Дејан Молнар
06 од 15.1.2014.
разред економске Маја Јандрић
школе

Предмет: ПОСЛОВНА КОРЕСПОНДЕНЦИЈА И КОМУНИКАЦИЈА
Разред и
образовни
профил
Први разред
економски
техничар

издавач

Назив уџбеника или
другог наставног
средства

Савремена
пословна
JП „ЗАВОД ЗА кореспонденција УЏБЕНИКЕ”
уџбеник за први
разред економске
школе

аутор
Елизабета
Шарковић,
Милена
Стегеншек,
Мирослава
Грујић

Број и датум
решења
министарства

650-02-49/96-03 од

2016.

Предмет: ПРЕДУЗЕТНИШТВО
Разред и
образовни
профил
Трећи разред
кувар, конобар,
трговац

издавач
„DATA
STATUS”

Назив уџбеника
или другог
наставног средства
Предузетништво
за трећи и четврти
разред средње
стручне школе
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аутор
Светислав
Пауновић

Број и датум
решења
министарства
650-02286/2012-06 од
6.2.2013.

Предмет: НАБАВКА И ФИЗИЧКА ДИСТРИБУЦИЈА
Разред и
образовни
профил

издавач

Трећи разред
трговац

JП „ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”

Назив уџбеника
или другог
наставног
средства
Набавка и
физичка
дистрибуција за
трећи разред
трговинске
школе

аутор

Вељко
Мијушковић,
Алобода
Аћимовић

Број и датум
решења
министарства
650-02386/2018-06
18.02.2018.

Предмет: ОСНОВЕ КУВАРСТВА
Разред и
образовни
профил
Други разред –
конобар

Издавач

Назив уџбеника
или другог
наставног
средства

Аутор

Број и датум
решења
министра

ЈП „ Завод за
уџбенике“

Куварство са
практичном
наставом

Милорад
Вукић,
Милијанко
Портић

650-02-37/200403 од
10.09.2004

Назив уџбеника
или другог
наставног
средства

Аутор

Број и датум
решења
министра

Предмет: УСЛУЖИВАЊЕ
Разред и
образовни
профил

Издавач

Први разред –
конобар

ЈП „ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ“

Други разред –
конобар

ЈП „ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ“

Проф.др Мирко
Лончар
Услуживање са
Проф. Нада
практичном
Лончар
наставом 1
Проф. Наташа
Лонцовић
Гвозден Игор,
Компленац
Услуживање за
Душан,
2 разред
Стојановић
угоститељскоЂорђе, Глишић
туристичке
Мирољуб,
школе
Ненадовић
Далибор
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650-02506/2015-06 од
4.3.2016.

650-02423/2015-06 од
7.3.2016

Образложење
Чланом 34. Закона о уџбеницима ("Сл. гласник РС" бр. 27/18), прописано је
између осталог да се избор уџбеника врши за период од четири школске године и да
одлуку о избору уџбеника доноси наставничко веће на основу образложеног предлога
стручних већа за обласи предмета, као и да школа из Каталога уџбеника бира уџбеник
за сваки предмет у сваком разреду о чему обавештава Савет родитеља, изузетно одлуку
о промени уџбеника може донети наставничко веће на основу образложеног предлога
стручних већа за области предмета.
Због доношења нових Каталога уџбеника, а и чињенице да школа уписује
школске 2020/2021. ученике у нови образовни профил економски техничар, указала се
потреба за изменом и допуном Одлуке о избору уџбеника за све предмете и разреде, по
образовним профилима, који се користите у Средњој школи „Бранислав Нушић“ почев
од школске 2019/2020. године закључно са школском 2022/2023. годином донете
13.6.2019. године.
На седници одржаној дана 22.6.2020. године Наставничко веће Средње школе
„Бранислав Нушић“ из Сокобање је у складу са напред наведеним донело је одлуку као
у изреци.
за Наставничко веће
директор Ана Милићевић
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