Уџбеници за средњу школу

ТРГОВИНА,
УГОСТИТЕЉСТВО
И ТУРИЗАМ
Кликом на корицу
уџбеника можете
прелистати део
његовог садржаја.

К. Б. 21672

Основи трговине
зa 1. разред
образовни профил трговац

Стипе Ловрета, Горан
Петковић

Уџбеник је написан по Наставном плану
и програму из 2013. године и урађен по
Правилнику о стандардима квалитета
уџбеника. Садржај уџбеника подељен је на пет
поглавља:
1) Трговина као привредна делатност;
2) Организациони облици трговине;
3) Трговина и тржиште;
4) Основе пословања у трговини;
5) Развој и унапређење трговине.
Аутори су циљеве поглавља дали на почетку,
а исходе на крају сваког поглавља. Сходно
Стандардима квалитета, свако поглавље
садржи кључне речи, питања и задатке,
литературу. Ученицима су предложени и
сајтови које могу користити као други извор
знања, а дат је и речник најважнијих појмова.

К. Б. 21673

Техника продаје
и услуге купцима
зa 1. разред
образовни профил трговац

Горан Петковић,
Славица Божић

Уџбеник je написан по Наставном плану
и програму из 2013. године и урађен је
по Правилнику о стандардима квалитета
уџбеника. Садржај уџбеника подељен је на три
поглавља:
1) Основни облици и начини продаје;
2) Елементи процеса рада у продавници;
3) Техника продаје робе у класичној
продавници.

К. Б. 21686

Пословна
комуникација
Зорица Костић

К. Б. 23684

Набавка и
физичка
дистрибуција
зa 3. разред

Слободан Аћимовић,
Вељко Мијушковић

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

Уџбеник је намењен ученицима трговинске
школе, за образовни профил трговац. Написан
је по Наставном плану и програму из 2013.
године и урађен по Правилнику о стандардима
квалитета уџбеника. Садржај уџбеника
подељен је на четири поглавља:
1) Организација набавке;
2) Складишно пословање;
3) Транспорт;
4) Канали физичке дистрибуције.

Аутори су циљеве поглавља дали на почетку, а исходе на крају сваког поглавља. Сходно
Стандардима квалитета уџбеника, свако поглавље садржи кључне речи, питања и задатке
за самопроцену савладаности садржаја, литературу, као и речник најважнијих појмова. Осим
тога, ученицима су препоручени сајтови које могу користити као други извор знања. Такође,
презентовани су примери пословних случајева. Аутори су на занимљив и једноставан начин
приближили ученицима комплексну проблематику која се односи на активности набавке и
физичке дистрибуције, као део знатно шире области логистичког менаџмента. Уџбеник је
графички и ликовно изузетно добро опремљен, одштампан је у пуном колору, садржи слике,
графиконе, шеме, табеле и остали илустративни материјал који одговара садржају и доприноси
његовом бољем разумевању (наруџбеница, фактура, пријемница, робна картица, образац
отпремнице, извод из електронске верзије КЕПУ, коносман или теретница, фактура шпедитера,
камионски и железнички товарни листови...); има укупно 159 страна.

К. Б. 24190

Предузетништво
зa 3. и 4. разред
образовни профили
трговински техничар и
аранжер у трговини

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.

Звонко Сајферт,
Дејан Ђорђевић,
Драган Ћоћкало

Уџбеник је написан по Наставном плану и
Национална
програму из 2013. године и урађен према
економија
Правилнику о стандардима квалитета уџбеника.
зa 4. разред
Садржај уџбеника подељен је на 18 поглавља:
Гојко Рикаловић, Стеван 1) Предмет изучавања националне економије;
Деветаковић, Биљана
Јовановић Гавриловић, 2) Основни услови и претпоставке привредног
развоја, материјални и људски чиниоци
Марица Кнежевић
привредног развоја наше земље;
3) Развој привредног система наше земље и
његова улога у развоју привреде;
К. Б. 24899

4) Привредни развој и развојна политика;
5) Политика индустријског развоја;
6) Аграрна политика;
7) Развој саобраћаја;
8) Развој трговине;
9) Развој осталих сектора привреде;
10) Регионални развој наше земље;
11) Инвестиције и развојна политика;
12) Економска политика;
13) Политика цена;
14) Економски односи са иностранством;
15) Кредитно-монетарна политика;
16) Фискална политика;
17) Животни стандард као циљ и покретач
привредног развоја;

18) Актуелни проблеми и приоритети
привредног развоја.
Сходно Стандардима квалитета уџбеника,
свако поглавље садржи издвојене кључне
речи, питања и задатке за самопроцену
савладаности садржаја и резиме. Ученицима
су препоручени одређени сајтови као други
извор знања. На крају уџбеника су Речник
појмова и Општа литература. Уџбеник је
графички и ликовно веома добро опремљен,
одштампан је у пуном
колору, садржи табеле, шеме и графиконе који
одговарају садржају и доприносе његовом
бољем разумевању; има укупно 219 страна.

Дневнике за практичну наставу (К. Б. 22685
Дневник за
и К. Б. 22686) попуњавају ученици (редовни
практичну
и ванредни), након сваког реализованог
наставу
наставног дана практичне наставе. Дневници
зa 2. разред трговинске школе помажу ученицима да примене и провере
К. Б. 22685

образовни профил трговац

Марица Кнежевић,
Гордана Вујошевић,
Славица Божић

стечена знања, као и у припреми и успешном
савладавању матурског, односно завршног
испита. Наставницима користе тако што им
омогућавају да прате реализацију наставе
и олакшавају им праћење и вредновање
ученикових постигнућа на практичној настави.

К. Б. 22686

Дневник за
практичну
наставу
зa 2. разред трговинске школе
образовни профил
трговински техничар

Марица Кнежевић,
Гордана Вујошевић,
Славица Божић

К. Б. 24665
ГОРДАНА ВУЈОШЕВИЋ
СЛАВИЦА БОЖИЋ
МАРИЦА КНЕЖЕВИЋ

ДНЕВНИК

ЗА ПРАКТИЧНУ НАСТАВУ
ЗА IV РАЗРЕД ТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ
ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ – ТРГОВИНСКИ ТЕХНИЧАР

Дневник за
практичну
наставу
за 4. разред трговинске
школе, образовни профил –
трговински техничар

Марица Кнежевић,
Гордана Вујошевић,
Славица Божић

Дневник за практичну наставу написан је према
Наставном плану и програму за четврти разред
трговинске школе – образовни профил трговински
техничар и разрађен је по наставним данима.
Садржи велики број разноврсних питања и
задатака, који омогућују ученицима да примене и
провере стечена знања током школовања. Овај
дневник ће ученицима помоћи да лакше и боље
савладају технику пословања продавнице и
постепено уђу у свет трговине.

К. Б. 21657

Основе туризма
и угоститељства
зa 1. разред угоститељско-туристичке школе
сви образовни профили

Бојан Зечевић,
Александар Ђорђевић,
Јелена Чеперковић,
Љиљана Трипковић,
Весна Тодоровић

Садржај уџбеника подељен је на девет поглавља:
1) Појмовне основе туризма;
2) Облици (видови) и функције туризма;
3) Туристичко тржиште;
4) Нови трендови у туризму и угоститељству;
5) Угоститељство;
6) Услуге у угоститељству;
7) Угоститељске пословне јединице;
8) Кадрови у угоститељству;
9) Узансе у угоститељству.
Садржај уџбеника подељен је на две целине,
прва четири поглавља односе се на целину
Туризам, а осталих пет на целину Угоститељство.

Теме и наставни садржаји предвиђени планом
Агенцијско и
и програмом наставе и учења условили су
садржај овог уџбеника који се састоји од три
хотелијерско
поглавља: прво поглавље даје основне појмове
пословање 1
о агенцијском пословању, док су друго и треће
зa 1. разред угоститељско-туристичке школе
поглавље конципирани тако да описују конкретне
образовни профили:
послове и задатке у наставним темама пружањa
туристичко-хотелијерски
техничар и туристички техничар
услуге организовања превоза и пословне
Јелена Чеперковић,
комуникацијe. Овај наставни предмет реализује се
Весна Тодоровић,
током све четири године школовања, а целокупно
Љиљана Трипковић
градиво се, кроз тест провере стручно-теоријских
знања и матурски практични рад, полаже на
матурском испиту.
К. Б. 21659

К. Б. 22714

Агенцијско и
хотелијерско
пословање 2
зa 2. разред угоститељско-туристичке школе
образовни профили:
туристичко-хотелијерски
техничар и туристички техничар

У ПРИПРЕМИ

Јелена Чеперковић-Спасојевић,
Весна Тодоровић и
Нермин Балија

К. Б. 23716

Основи
услуживања
зa 3. разред угоститељско-туристичке школе
образовни профили кувар и
посластичар

Мирко Лончар,
Наташа Лонцовић

Садржај уџбеника подељен је на пет поглавља:
1) Појмовне основе услуживања;
2) Дневни оброци;
3) Системи и начини услуживања;
4) Инструменти понуде у угоститељству;
5) Услуживање хране.
Уџбеник садржи питања за проверу знања,
резимее, кључне речи, стручну терминологију.
Графички и ликовно је добро опремљен,
садржи слике и шеме које одговарају садржају
и доприносе његовом лакшем разумевању.

Уџбеници (К. Б. 21652 и К. Б. 22716) намењени
Услуживање
су ученицима угоститељско-туристичке
зa 1. разред
школе. Аутори су уџбенике написали на
образовни профили конобар
основу дугогодишњег рада у угоститељству и
и угоститељски техничар
педагошког рада, учешћа на манифестацијама
Игор Гвозден, Душан
Комленац,
и такмичењима, као и рада на реформи
Далибор Ненадовић
система образовања кроз међународну
сарадњу. Уџбеници садрже питања и задатке,
К. Б. 21652

К. Б. 22716

Услуживање
зa 2. разред
образовни профил конобар

Душан Комленац,
Игор Гвозден,
Далибор Ненадовић,
Ђорђе Стојановић,
Мирољуб Глиџић

практичне вежбе, савете за младе угоститеље,
закључке, кључне речи, литературу... Графички
и ликовно су изузетно добро опремљени и
урађени су у пуном колору. Садрже слике и
шеме које одговарају садржају и доприносе
његовом бољем разумевању.

К. Б. 21670

Посластичарство
зa 1. разред

Милорад Вукић,
Милијанко Портић,
Милица Живковић
Видовић,
Јордан Настановић

К. Б. 22715

Посластичарство
зa 2. разред

Уџбеници су намењени ученицима
угоститељско-туристичке школе, образовни
профил посластичар. Настали су из тежњи
да се обједине теоријска и практична
настава на радост и ужитак свих који цене
посластичарство и посластичарску уметност.
Уџбеници прате светске трендове у развоју
посластичарства и засновани су на актуелним
подацима из ове области. Садрже питања и
домаће задатке, слике и шеме, литературу и
речник. Графички и ликовно су веома добро
опремљени, урађени су у пуном колору.
Садржај уџбеника за први разред подељен је
на четири поглавља:

Милорад Вукић, Милица 1) Основе посластичарства;
Живковић Видовић,
2) Преливи;
Јордан Настановић

3) Кремови;
4) Колачи од теста.

Садржај уџбеника за други разред подељен је
на четири поглавља:
1) Масе и торте;
2) Чајно пециво;
3) Сладоледи;
4) Декорације у посластичарству.

К. Б. 23715

Свечани
пријеми
зa 3. разред

Мирко Лончар,
Иво Миковић,
Нада Лончар

Уџбеник је намењен ученицима угоститељскотуристичке школе, за образовни профил
конобар. Написан је по Наставном плану
и програму из 2012. године и урађен по
Правилнику о стандардима квалитета уџбеника.
Садржај уџбеника подељен је на осам
поглавља:
1) Дневни оброци у угоститељству;
2) Организациони системи рада на заједничким
оброцима и свечаним пријемима;
3) Начини услуживања на заједничким
оброцима и свечаним пријемима;
4) Мени и мени-карта;
5) Заједнички оброци као облици угоститељске
понуде (појам, значај и врсте);
6) Свечани пријеми као облици угоститељске
понуде (појам, значај и врсте);
7) Услуживање с протоколарним захтевима (по
протоколу);
8) Кетеринг.
Аутори су циљеве лекција дали на почетку,
а резимее на крају сваког поглавља. Такође,
сходно Стандардима квалитета уџбеника,
свако поглавље садржи кључне речи, питања и
задатке за самопроцену савладаности садржаја
и литературу. На крају 2, 4, 5, и 6. поглавља
бојом су издвојене текстуалне целине под
називом „Сазнајте више”, које ученици нису у
обавези да науче за оцену, али из којих могу да
сазнају нешто ново.
Уџбеник је графички и ликовно изузетно добро
опремљен, одштампан је у пуном
колору, садржи слике и шеме које одговарају
садржају и доприносе његовом
бољем изгледу; има укупно 174 стране.

К. Б. 23674

Рачуноводство
за 3. разред трговинске
школе
образовни профил
трговински техничар

Јелена Руњић,
Кристина Гавриловић

Садржај уџбеника је у потпуности усклађен
са Планом и програмом наставе и учења за
предмет Рачуноводство који је предвиђен за
учење у трећем разреду трговинске школе
– образовни профил трговински техничар.
Аутори су обратили посебну пажњу на исходе
и испунили све захтеве који се односе на њих,
као и обавезни и препоручени садржај модула,
који одговара предвиђеном фонду часова.

У ПРИПРЕМИ

К. Б. 24675

Рачуноводство
за 4. разред трговинске
школе
образовни профил
трговински техничар

Кристина Гавриловић,
Јелена Руњић

У ПРИПРЕМИ

Уџбеник је прилагођен узрасту и развојном
нивоу ученика као и њиховом предзнању.
Има јасну, логичну и кохерентну структуру.
Функционална целина лекција садржи основни
текст и дидактичку апаратуру, што подразумева
издвојене кључне речи, речник непознатих
појмова, питања за проверу, резиме лекција,
као и делове за радознале и оне које желе да
прошире знање. Посебан допринос садржају
рукописа дају практичне вежбе и вежбе за
самосталан рад.

К. Б. 23774

Статистика
зa 3. и 4. разред

Јасна Солдић Алексић,
Нада Трифковић

Уџбеник је намењен настави у економским,
правно-биротехничким и угоститељскотуристичким 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.
Нарочита пажња посвећена је рачунарском
приступу у решавању статистичких проблема.
Специфичност уџбеника је 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.

К. Б. 23775

Статистика –
збирка задатака
зa 3. и 4. разред

Јасна Солдић Алексић,
Милан Вукосављевић,
Бојана Милићевић

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. 21175

Биологија
за средње стручне школе

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

К. Б. 21176

Екологија
и заштита
животне
средине
за средње стручне школе

Снежана Трифуновић

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.

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.

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

