
Уџбеници за средњу школу

ПОЉОПРИВРЕДА

Кликом на корицу 
уџбеника можете 
прелистати део 

његовог садржаја.



Звонко Сајферт, Дејан 
Ђорђевић,
Драган Ћоћкало

К. Б. 24190

Предузетништво
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.

зa 3. и 4. разред

Драгана Ранковић

К. Б. 22561

Технолошке 
операције 
(машине, 
апарати и 
операције)

Уџбеник је написан према важећим програмима 
за предмет Машине, апарати и операције и 
предмет Технолошке операције. Намењен је 
образовним профилима: хемијско-технолошки 
техничар, техничар за индустријску фармацеутску 
технологију, прехрамбени техничар и техничар за 
биотехнологију. Садржај представљен у уџбенику 
изучава се у другом разреду средње школе у 
подручју рада хемија, неметали и графичарство 
и подручју рада пољопривреда, производња 
и прерада хране. Уџбеник могу користити и 
остали образовни профили, без обзира на 
разлике у наставним плановима и програмима, 
јер сви предвиђају исте наставне целине 
(различитог обима). Ученици ће захваљујући 
овом уџбенику усвојити знање о врстама и 
начину рада основних типова машина и уређаја 
који су саставни део технолошких поступака. 
Уџбеник задовољава све стандарде квалитета и 
стандарде постигнућа, а методички и дидактички 
је квалитетно осмишљен. Графичка и ликовна 
опрема стављене су у функцију учења: уџбеник 
одликују бројне шеме, слике, графикони, табеле 
и сл., што доприноси очигледности и лакшем 
учењу градива.

зa 1. и 2. разред

https://issuu.com/zavodzaudzbenike/docs/22561_te___________________1
https://issuu.com/zavodzaudzbenike/docs/kb_24190_preduzetnistvo_korice


Снежана Трифуновић

К. Б. 21176

Екологија 
и заштита 
животне 
средине

Уџбеник је написан у складу с најновијим 
сазнањима и прилагођен је ученицима 
средњих стручних школа, који овај предмет 
изучавају као основни или изборни предмет 
(један час недељно). Садржај уџбеника прожет 
је бројним илустрацијама и сликама, а додатна 
питања и истраживачки задаци омогућавају 
ученицима лакше разумевање градива.

за средње стручне школе

Надежда Недељковић, 
Јелена Ђорђевић, 
Гордана Цвијић, 
Александра Кораћ, 
Драгана Цветковић, 
Снежана Трифуновић

К. Б. 21175

Биологија
Уџбеник је написан у складу с најновијим 
сазнањима и прилагођен је ученицима 
средњих стручних школа, који овај предмет 
изучавају као основни предмет у првом/другом 
разреду или као изборни предмет у трећем/
четвртом разреду. Садржај уџбеника прожет је 
бројним илустрацијама и сликама, а додатна 
питања и истраживачки задаци омогућавају 
ученицима лакше разумевање градива.

за средње стручне школе 

https://issuu.com/zavodzaudzbenike/docs/21175_biologija_srednje_strucne_1-62
https://issuu.com/zavodzaudzbenike/docs/21176


Миленија Марковић, 
Славица Вељовић

К. Б. 22088

ХЕМИЈА
за 2. разред

Сања Гргурић Шипка

К. Б. 21187

ХЕМИЈА
Уџбеници су намењени:
• гимназијама општег типа и природно-
математичког смера; 
• средњим стручним школама у подручјима 
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, 

– остале делатности личних услуга.
Ово су модерно написани уџбеници који 
будућим корисницима обезбеђују сва најновија 
знања из градива хемије које се обрађује у 
првом и другом разреду гимназије и средњих 
стручних школа. Модерност, садржајност 
и ефикасност које красе ове уџбенике 
инспирисаће ученике да открију лепоту хемије 
и даље је изучавају.

за 1. разред

https://issuu.com/zavodzaudzbenike/docs/21187-1-27
https://issuu.com/zavodzaudzbenike/docs/_22088_hemija_1._


Корисне информације

•  Корисници штампаних уџбеника имају 
право на бесплатан примерак  
(пошаљите нам захтев са школског мејла на 
besplatniprimerci@zavod.co.rs).

•  Уколико желите да погледате наша 
дигитална издања назначена у каталогу, 
обратите нам се на: eudzbenici@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 


