Уџбеници за средњу школу

ЕКОНОМИЈА,
ПРАВО И
АДМИНИСТРАЦИЈА
Кликом на корицу
уџбеника можете
прелистати део
његовог садржаја.

К. Б. 21692

Економија
зa 1. разред
образовни профил
пословни администратор

Приступ аутора у обради лекција карактерише
поступност у излагању материје, изложена су
најрелевантнија питања, концепти и теорија,
дати су бројни примери и илустрације.

Благоје Пауновић,
Милутин Добриловић

К. Б. 22692

Економија
за 2. разред
образовни профил
пословни администратор

Уџбеник је написан са великим ентузијазмом,
даје одговоре на питања кроз примере и
задатке, како би се и практично спознали сви
битни елементи градива.

Никола Фабрис,
Игор М. Пејовић

К. Б. 21690

Пословна
економија
зa 1. разред
образовни профил
финансијски администратор

Благоје Пауновић,
Драган Стојковић,
Милутин Добриловић

У уџбенику је посебна пажња посвећена
битним карактеристикама, специфичностима и
основним облицима средстава предузећа, али
и структури процеса производње и продаје у
њему.

К. Б. 21691

Принципи
економије

Аутори су компетентно и методички вешто
обликовали садржај како би уџбеник био
пример савременог приступа настави.

зa 1. разред
образовни профил
финансијски администратор

Гојко Рикаловић,
Дејан Молнар,
Маја Јандрић

К. Б. 21700

Принципи
економије
зa 1. разред
образовни профил
економски техничар

Петар Веселиновић,
Милена Јакшић

К. Б. 22693

Принципи
економије
за 2. разред
образовни профил
економски техничар

Никола Фабрис

Уџбеник је урађен по угледу на најпознатије
домаће и иностране уџбенике који се баве
овом научном дисциплином. Осавременили
смо приступ дефинисању основних појмова и
материју учинили једноставном, приступачном
и разумљивом узрасту ученика првог разреда,
како стилом тако и графичким дизајном,
користећи практичне примере из свакодневног
живота.

Уџбеник уводи ученике у срж економије и
најважније економске принципе. Бројни
примери, графици, шеме и табеле садрже
најновије податке, како би се ученицима
показало да материја коју изучавају има
велику практичну примену. У циљу мотивације
и развоја система размишљања усмереног
на решавање проблема дат је велики број
проблемских задатака, као и део у виду бокса „за
оне који желе да науче више”. Како би ученици
испратили степен усвојености материје, на крају
сваке главе налазе се питања за проверу знања,
као и тестови који „покривају” свих осам делова
уџбеника.

К. Б. 22697

Економско
пословање
за 2. разред
образовни профил
економски техничар

Петар Веселиновић,
Јасмина Гајић,
Данијела Рвовић

К. Б. 23697

Економско
пословање
за 3. разред
образовни профил
економски техничар

Сњежана Ђурђевић,
Владимир Закић

У ПРИПРЕМИ

У уџбенику стварно пословање представљено је
кроз рад виртуелног привредног друштва. Такав
модел наставе омогућава да се симулирају
(имитирају) токови пословања „реалног”
привредног друштва. Наведени бројни примери
потичу из свакодневног пословања привредних
друштава, а приказани су на једноставан и
разумљив начин како би се теорија што више
приближила пракси.

К. Б. 24696

Национална
економија
за 3. и 4. разред
образовни профил
пословни администратор и
финансијски администратор

Стеван Деветаковић,
Биљана Јовановић
Гавриловић,
Гојко Рикаловић,
Жаклина Стојановић,
Дејан Молнар

К. Б. 24190

Предузетништво
за 3. разред трогодишњих и
4. разред четворогодишњих
средњих стручних школа

Звонко Сајферт,
Дејан Ђорђевић,
Драган Ћоћкало

У конципирању уџбеника пошло се од
потребе за новим приступом у изучавању
макроекономске проблематике засноване
на савременим теоријским достигнућима,
искуствима других земаља и променама у
светској привреди јер су све националне
економије повезане једна с другом.

Предузетништву се у већини земаља придаје
посебна пажња већ више од 50 година –
интересантно је за истраживаче, државе,
институционални и ванинституционални
образовни систем, медије свих врста итд.

К. Б. 21695

Канцеларијско
пословање
зa 1. разред
средњих стручних школа

Слободан Рајковић,
Бранка Суботић

К. Б. 22695

Канцеларијско
пословање
за 2. разред
образовни профил
пословни администратор

Циљ уџбеника је да допринесе оспособљавању
ученика за практичне кораке приликом
обављања канцеларијских радних поступака,
као и развијању одговорности за уредно
вођење канцеларијских послова.

Уџбеник је састављен из два дела, теоријског
и практичног. Практични део је прилагођен
извођењу вежби и симулацији ситуација
уобичајених у канцеларијском пословању.

Слободан Рајковић,
Бранка Суботић

К. Б. 22696

Канцеларијско
пословање
за 2. разред
образовни профил
финансијски администратор

Слободан Рајковић,
Бранка Суботић

Аутори су пошли од претпоставке да ће
настава бити реализована применом метода
интерактивне наставе како би се савремено
реализовали циљеви предмета и применили
примери из праксе.

К. Б. 23695

Канцеларијско
пословање
за 3. разред
образовни профил
пословни администратор

Повезивањем теоријских и практичних знања
у радном окружењу, ученик ће се оспособити
да самостално обавља канцеларијске послове
у предузећу.

Јасмина Новаковић,
Душица Миљановић

К. Б. 23666

Банкарско
пословање
за 3. и 4. разред
образовни профил
финансијски техничар

Аутори су настојали да уџбеником обухвате све
новије тенденције у банкарском пословању и
актуелна ажурирања у складу са променама
прописа.

Мирко Кулић,
Предраг Капор,
Срђан Маринковић

К. Б. 21693

Књиговодство
зa 1. разред
образовни профил
пословни администратор

Вера Познанић Леко

У овом уџбенику објашњени су појмови који
представљају основне елементе за увођење
у систем двојног књиговодства као и основни
принципи на којима се базира систем двојног
књиговодства.

К. Б. 21639

Рачуноводство
зa 1. разред
образовни профил
економски техничар

Тадија Ђукић,
Јован Крстић,
Милица Ђорђевић,
Јелена Пршић

К. Б. 21699

Рачуноводство
зa 1. разред
образовни профил
финансијски администратор

Вера Познанић Леко

К. Б. 22699

Рачуноводство
за 2. разред
образовни профил
економски техничар

Тадија Ђукић,
Јован Крстић,
Милица Ђорђевић,
Јелена Пршић

Уџбеник је написан у складу са актуелним
законским прописима о рачуноводственим
евиденцијама. Тематски је представљен у
четири целине: Рачуноводствено обухватање
имовине привредног друштва и извора њеног
финансирања; Систем двојног књиговодства;
Евиденција новчаних средстава; Евиденција
расхода и прихода. Материја је презентована
кроз бројне примере и шеме како би се
што једноставније поставили темељи
рачуноводствене материје и усвојила нова
знања.
С обзиром на то да је програмом предвиђено
да се његова садржина не реализује само
теоријском наставом већ и вежбама, у
уџбенику су вежбе конципиране тако да
обухватају: урађене примере које треба
анализирати; примере које треба урадити
самостално; оригиналну
књиговодствену документацију коју треба
попунити.

Уџбеник прати актуелне законске прописе о
рачуноводственој евиденцији и продубљује и
допуњава знања стечена у претходној години
изучавања. Конципиран је тако што је подељен
на четири целине: Евиденција обавеза из
пословања; Евиденција потраживања из
пословања; Евиденција сталних средстава;
Утврђивање резултата пословања услужног
предузећа. Шематски прикази и бројни
примери за вежбу и размишљање материју
чине занимљивом, а у исто време једноставном
за усвајање и савладавање градива.

К. Б. 23699

Рачуноводство
за 3. разред
образовни профил
економски техничар

Драгомир
Димитријевић,
Бојана Новићевић
Чечевић

К. Б. 24650

Уџбеник је написан у складу са актуелним
законским прописима о рачуноводственој
евиденцији. Тематски је представљен у
четири целине: Евиденција материјала;
Евиденција дугорочних пласмана; Евиденција
производног процеса; Утврђивање и расподела
резултата пословања производног предузећа
и рачуноводствено извештавање. Уџбеник
обилује бројним примерима и шемама како
би се материја усвојила на што једноставнији
начин. Поред ученика, могу га користити и сва
заинтересована лица која желе да стекну нова
или продубе постојећа знања.

Рачуноводство
за 4. разред
образовни профил
економски техничар

Тадија Ђукић,
Милица Ђорђевић,
Сузана Кулагић

У ПРИПРЕМИ
К. Б. 22675

Јавне финансије
Милан Кецман

за 2. разред
образовни профил
економски техничар

Милан Кецман

Јавне финансије

Јавне финансије
за други разред економске школе

Милан Кецман

Уџбеник је написан према плану и програму
за образовни профил економски техничар.
Поглавља, поред разматрања основних
тема, садрже и питања и задатке за проверу
знања, резиме, кључне речи, тест питања
за проверу знања и дискусију, табеле,
илустрације, занимљивости и речник основних
појмова. Будући да су ученици већ стекли
одређена почетна знања о деловању и улози
државе у економији, у уџбенику се излажу
додатне чињенице које ће омогућити дубље
разумевање материје.
Многе теме из свакодневног живота блиско
су повезане с јавним финансијама и аутор је
настојао да их ученицима приближи и појасни
на подстицајан начин.

К. Б. 23660

Јавне финансије
за 3. и 4. разред
образовни профил
финансијски администратор
и финансијски техничар

Божидар Раичевић,
Милан Кецман

К. Б. 23774

Статистика
за 3. и 4. разред

Јасна Солдић Алексић,
Нада Трифковић

К. Б. 23775

Статистика –
збирка задатака
за 3. и 4. разред

Јасна Солдић Алексић,
Милан Вукосављевић,
Бојана Милићевић

Уџбеник кроз пет целина обрађује теоријске
концепте, као и емпиријску проверу теоријских
ставова са освртом на нашу земљу. У другом
издању унето је неколико измена, које су
резултат промене одређених прописа, а све
то је поткрепљено новим подацима како би се
ученицима омогућило да теме које анализирају
лакше тумаче, као и да критички гледају
на специфичне појмове и релације које се
изучавају у оквиру јавних финансија.

Уџбеник је намењен настави у економским,
правно-биротехничким и угоститељско-туристичким школама. Састоји се из два дела:
Општа статистика и Пословна статистика. На
почетку сваког поглавља су кратак садржај
и циљеви поглавља, а на крају поглавља су
кључне речи, резиме поглавља, као и контролна
питања и задаци. Посебна пажња посвећена је
рачунарском приступу у решавању статистичких
проблема. Специфичност уџбенику даје CD, који
је његов саставни део, а у којем се налазе Excel-ове радне свеске с урађеним примерима из
поглавља. Уџбеник садржи и додатак – преглед
формула.
Збирка задатака намењена је настави у
економским, правно-биротехничким и
угоститељско-туристичким школама. Садржај
збирке конципиран је према садржају уџбеника.
Збирка садржи два дела: у првом делу су
задаци који прате поглавља из уџбеника а у
другом делу
су решења задатака с одговарајућим
коментарима и интерпретацијом резултата. При
решавању пожељно је да се користи Excel-ов
програм објашњен на крају уџбеника, као и на
пратећем CD-у, који је саставни део уџбеника.

К. Б. 21686

Пословна
комуникација
за 1. разред средњих
стручних школа

Уџбеник садржи пет модула који прате
програмом предвиђени садржај као и бројне
прилоге, примере и вежбања који треба да
осигурају знање из ове области.

Зорица Костић

К. Б. 23779

Вештине
комуникације
за 3. разред

Наташа Мартић,
Зорица Костић

К. Б. 23762

Принципи
економије
за 3. разред
правно-пословне школе,
образовни профил
правно-пословни техничар

Гојко Рикаловић,
Дејан Молнар,
Маја Јандрић,
Гордана Кокеза

Уџбеник ће пословним администраторима,
као и другим професијама омогућити знања о
комуникацијским вештинама које доприносе
успешном пословном опхођењу.

Овај уџбеник је књига о основним економским
начелима. Представљајући основне економске
принципе тежили смо да прикажемо главне
правце функционисања економије на
занимљив и едукативан начин, заснован
на јасно наведеним циљевима и исходима
образовања, обогаћен примерима из праксе
и посебним целинама које олакшавају
разумевање и памћење.

К. Б. 21687

Право

за 1. разред економске,
правне и пословне школе
образовни профили
пословни администратор и
службеник у банкарству и
осигурању

Јелена Ђурић

К. Б. 22663

Право

зa 2. разред економске,
правне и пословне школе

Јелена Ђурић

К. Б. 23760

Право

за 3. разред
економске школе
образовни профил
економски техничар

Јелена Ђурић

Модеран уџбеник и први у низу, и то како у
погледу новог приступа обради правне материје, тако и у погледу структуре и ликовних решења. Кроз два модула обрађује улогу државе
и права у друштву и њихов однос, као и правни
положај привредних субјеката, првенствено
предузетника и привредна друштва. У тексту
лекција одмах су уочљиве кључне мисли, које
доприносе лакшем и бржем остваривању прописаних исхода. Богат је многобројним, разноврсним и интересантним допунским садржајима и примерима правних аката.
Уџбеник у потпуности одговара новом образовном профилу финансијско-рачуноводствени техничар. Модеран уџбеник који на приступачан и јасан начин сажето обрађује обимно
градиво подељено у три модула: Основи права
и организација државе, Привредни субјекти
и Права и обавезе из радног односа. Садржи
Водич кроз уџбеник с објашњењима икона које
упућују на одређене врсте садржаја и олакшавају њихово усвајање. Богат је шемама, примерима правних аката и другим занимљивим
допунским садржајима.
Модеран уџбеник како у погледу начина обраде правне материје, тако и у погледу његове
структуре. Кроз два модула, примерено узрасту
ученика трећег разреда, бави се материјом која
се односи на државу и право, као и на привредне
субјекте. Садржи многобројне примере правних аката и занимљивих и добро осмишљених
задатака који одговарају доби ученика. Бројни
допунски садржаји, водич кроз уџбеник и савети за усвајање појединих наставних садржаја
на разумљив и упечатљив начин приближавају
ученицима правну материју.

К. Б. 21688

Увод у право
за 1. разред
средњих стручних школа
образовни профил
правно-пословни техничар

Дарко Симовић

К. Б. 22664

Увод у право
за 2. разред
средњих стручних школа
образовни профил
правно-пословни техничар

Дарко Симовић

У ПРИПРЕМИ

Квалитет овог уџбеника огледа се у логичној
структури излагања материје, јасном језику
и стилу који је прилагођен узрасту ученика.
Навођење циљева и исхода образовања,
истицање кључних и непознатих појмова,
мноштво примера, посебне садржајне целине
које олакшавају разумевање и памћење,
илустрације које доприносе занимљивости
материје, подстицајна питања за развој
дискусије на часу, латинске сентенце и изреке
омогућиће лакше визуелно разумевање и
усвајање основних садржаја и повећаће
њихово интересовање за правну материју.

Садржај уџбеника одговара општим исходима
и стандардима предвиђеним наставним
програмом, док обим информација и начин на
који су презентоване обезбеђују остваривање
циљева предмета.

К. Б. 22672

Увод у
привредно право
за 2. разред
средњих стручних школа
образовни профил
правно-пословни техничар

Уџбеник доноси нов приступ у обради правне
материје који одговара узрасту ученика – на
приступачан начин објашњени су основни,
понекад ученицима компликовани правни
појмови.

Вук Радовић

У ПРИПРЕМИ

К. Б. 21689

Организација
државе
за 1. разред средњих
стручних школа образовни
профил правно-пословни техничар

Владан Петров

НОВО

У уџбенику Организација државе свеобухватно
и на методолошки адекватан начин приказани
су облици и организација савремене државе,
као и уређење власти и територијална
организација Републике Србије. Примерено
стицању знања ученика средње школе
о држави као специфичној друштвеној
организацији, аутор у уџбенику приказује
основне теоријске поставке о држави и њеној
организацији. Структура уџбеника у потпуности
одговара постављеним циљевима учења, који
обухватају: развијање идеје о улози државе у
друштву и о односу државе и права, стицање
знања о уређењу власти у држави, унапређење
стваралачког односа према држави, неговање
и унапређење културе дијалога у демократском
друштву. Уџбеник представља квалитетну
основу првенствено за теоријску наставу, али
и за друге методе рада који ће обезбедити
претпостављене исходе учења на нивоу
средњошколског образовања.

Модеран уџбеник који тематским приступом
Основи радног обрађује уводне појмове радног права и радни
права
однос. Интересантан дизајн, с мноштвом заза 2. разред правне,
нимљивих фотографија које асоцирају ученике
економске и пословне школе
на садржаје који се обрађују. Примери правних
Уџбеник у потпуности
одговара новом образовном аката одмах су уочљиви јер су груписани на
профилу правно-пословни
страницама различите боје у односу на остатехничар, за наставни
предмет Радно право.
так уџбеника. Садржи и многобројне допунске
Јелена Ђурић
садржаје: примере, шеме, занимљивости,
питања и задатке, као и друге изворе знања.
К. Б. 22665

Модеран и једини уџбеник усаглашен с најноОснови радног вијим изменама Закона у Републици Србији
права
који обрађује теме радног односа из области
за 3. разред правне,
права запослених, као и теме у вези с престанекономске и пословне школе
ком радног односа. Логичан наставак градива
Уџбеник у потпуности
одговара новом образовном обрађеног у другом разреду, којим се ствара
профилу правно-пословни
целовита слике о радном односу. Интересантан
техничар, за наставни
предмет Радно право.
и инспиративан дизајн уџбеника, с мноштвом
Јелена Ђурић
модерних и атрактивних фотографија, задатака, примера правних аката, савета за њихову
израду, шема, занимљивости и сл.
К. Б. 23670

К. Б. 22721

Основи Правних
поступака
– управни
поступак
зa 2. и 3. разред

Славољуб Поповић,
Стеван Лилић

У осмом измењеном и допуњеном издању
регистроване су одговарајуће промене из
законских текстова као и стручне литературе.

К. Б. 23781

Послови
правног промета
Радна свеска
за 3. и 4. разред

Анита Младеновић

К. Б. 23116

Устав и право
грађана
за 4. разред гимназије и 3. и
4. разред средњих стручних
школа

Славко Тадић

Радна свеска је дидактичко-методички
материјал намењен ученицима и
наставницима правних школа. Наставници
добијају могућност да реализују активну
наставу на лакши, инвентивнији и
иновативнији начин. Сваки ученик има
своју радну свеску, те се наставне јединице
савладавају на економичан и ефикасан начин
захваљујући већ припремљеном материјалу.
Радна свеска може да се користити за увод у
наставну јединицу, реализацију главног дела
часа или приликом провере или утврђивања
градива. Ученик на нов начин решава задатке
и усваја знања повезујући их са ситуацијама из
живота и актуелним информацијама.

У уџбенику су дати темељни појмови политике
и права и због тога је ова књига неопходно
полазиште у изучавању правне науке.

Корисне информације
• Корисници штампаних уџбеника имају
право на бесплатан примерак
(пошаљите нам захтев са школског мејла на
besplatniprimerci@zavod.co.rs).
• Уколико желите да добијете приступ
нашим дигиталним издањима
назначеним у каталогу, обратите нам се на:
digitalniudzbenici@zavod.co.rs.
• Позивамо вас да се, уколико то већ
нисте учинили, прикључите Клубу
просветних радника који вам омогућава
да остварите многобројне погодности
www.knjizara.zavod.co.rs/prosvetni-klub.
Попуњену приступницу пошаљите на
имејл-адресу: klub.citalaca@zavod.co.rs.

СЕКТОР ЗА МАРКЕТИНГ И ПРОДАЈУ
Милан Васић, извршни директор
011/3051-900, milan.vasic@zavod.co.rs
Обрадинка Цвијовић
011/3051-914 и 064/802-1027, obradinka.cvijovic@zavod.co.rs
Добрила Јовичић
021/523-844 и 064/807-2374, dobrila.jovicic@ons.zavod.co.rs
Тања Арбутина
011/3051-907 и 064/807-2392, tanja.arbutina@zavod.co.rs
Комерцијалисти
011/3051-988, 011/3051-921, 011/3051-915, 011/3051-930,
011/3051-916
Aдресе малопродајних објеката
Обилићев венац 5, Београд, 011/2638-405, 011/2630-763
Косовска 45, Београд, 011/3227-088
Палмотићева 1а, Београд, 011/3224-706
Матице српске 1, Нови Сад, 021/417-625
Трг краља Александра 3, Ниш, 018/511-428
Владе Ћетковића 9, Косовска Митровица, 028/497-617
Одговорни уредник за средњу школу
др Татјана Костић
011/20-26-700, kostict@zavod.co.rs

