
Уџбеници за средњу школу

ТЕКСТИЛ

Кликом на корицу 
уџбеника можете 
прелистати део 

његовог садржаја.



Представљамо вам нову серију уџбеника за ученике средњих стручних школа текстилне 
струке. Књиге су намењене образовним профилима и у оквиру трогодишњег и у оквиру 
четворогодишњег образовања у складу са садржајима предвиђеним наставним планом и 
програмом. Пажљивим одабиром примера и поступним објашњењима ауторке су настојале да 
ученике уведу у суштину конструисања и моделовања одеће. Серија уџбеника садржи примере 
и задатке за самосталан рад и настоји да развије интересовања ученика за учење и дање 
усавршавање. Све четири књиге богато су опремљене техничким цртежима да би ученици 
најефикасније савладали предвиђено градиво. Ауторке су обликовале садржај уџбеника на 
основу стручног знања и дугогодишњег искуства и непосредног рада у настави. 

Конструкција и моделовање одеће 1, 2, 3, 4

Снежана Тоболар, 
Марија Бабић

К. Б. 21516

Конструкција 
и моделовање 
одеће 1

Уџбеник је намењен образовним профилима: 
моделар одеће, конфекционар текстила, модни 
кројач, дизајнер одеће у првом разреду и 
техничар моделар одеће у другом разреду, као 
и осталим образовним профилима текстилне 
струке који први пут изучавају овај предмет.

за 1. и 2. разред

https://issuu.com/zavodzaudzbenike/docs/21516__________________________


Снежана Тоболар, 
Марија Бабић

К. Б. 22511

Конструкција 
и моделовање 
одеће 2

Уџбеник је намењен образовним профилима: 
моделар одеће, дизајнер одеће, конфекционар 
текстила, модни кројач, као и осталим 
образовним профилима текстилне струке.

 за 2. разред

Радмила Станојевић, 
Славица Бировица

К. Б. 23518

Конструкција 
и моделовање 
одеће 3

Уџбеник је намењен четворогодишњим 
образовним профилима: моделар одеће, 
дизајнер одеће, конфекционар текстила 
и конфекцијски техничар. Намењен је и 
ученицима на трогодишњем школовању: 
модним кројачима који се припремају 
за занатску производњу одеће и 
конфекционарима кројачима који се 
припремају за рад у индустрији.

зa 3. разред

Радмила Станојевић, 
Славица Бировица

К. Б. 24524

Конструкција 
и моделовање 
одеће 4

Уџбеник је намењен образовним профилима: 
моделар одеће, техничар дизајна одеће, 
конфекционар текстила и конфекцијски 
техничар.

зa 4. разред

https://issuu.com/zavodzaudzbenike/docs/22511__________________________
https://issuu.com/zavodzaudzbenike/docs/23518________________________________
https://issuu.com/zavodzaudzbenike/docs/24524_________________________________iv


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._


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 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

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


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 




