
Уџбеници за средњу школу

ЗДРАВСТВО, 
ФАРМАЦИЈА 
И СОЦИЈАЛНА 
ЗАШТИТА

Кликом на корицу 
уџбеника можете 
прелистати део 

његовог садржаја.



Јован Марић,  
Јоана Марић-Бурмазовић

К. Б. 21721

Медицинска 
етика

Специфичност овог уџбеника је у поентирању 
важности етички исправног односа 
здравственог рaдника према болеснику и 
психолошког значаја квалитетне моралне 
комуникације. Оригиналност је и у обради 
етичких проблема у појединим гранама 
медицине, од хируршких до интернистичких 
грана, етичких проблема у фармацији, 
стоматологији, здравственом просвећивању…

зa 1. и 2. разред

Душан Бацковић

К. Б. 21727

Хигијена са 
здравственим 
васпитањем

Садржај је усклађен са бројем наставних 
часова на годишњем нивоу, заснован на 
савременим здравственим доктринама и 
прилагођен узрасту; у функцији је оптималног 
усвајања нових сазнања, васпитних вредности 
и ставова, неопходних за професионални 
развој личности будућих здравствених 
радника.

зa 1. и 2. разред

Даница Обрадовић, 
Бранко Милутиновић

К. Б. 21726

Анатомија и 
физиологија 
човека

Ученици средњих школа здравственог смера 
у овом уџбенику упознаће се с грађом и 
функционисањем људског тела. Приликом 
израде уџбеника аутори су се руководили 
наставним Планом и програмом стручних 
предмета за образовни профил општег смера.
Уџбеник је илустрован и стручно издељен на 
поглавља, према логичном редоследу, почев 
од анатомске и хистолошке грађе до функције 
органа.

за 1. разред медицинске 
школе и зуботехничке школе 

https://issuu.com/zavodzaudzbenike/docs/21721_medicinska_etika_-_nove_korice
https://issuu.com/zavodzaudzbenike/docs/21726_anatomija_i_fiziologija_korice
https://issuu.com/zavodzaudzbenike/docs/21727_________


Стојан Алексов, 
Александра Спалевић

К. Б. 21723

Радна свеска из 
лабораторијских 
техника

Ученици радну свеску треба да користе као 
подсетник у свакодневном раду.

зa 1. разред медицинске 
школе за санитарно-
-еколошке техничаре и 2. 
разред лабораторијских 
техничара

Даница Обрадовић, 
Бранко Милутиновић

К. Б. 21724

Радна свеска 
из анатомије 
и физиологије 
човека

Бројним оригиналним цртежима, шематским 
приказима и питањима омогућава 
разумевање, учење и проверу стеченог знања 
из анатомије и физиологије човека. Радна 
свеска прати наставни план и програм.

зa 1. разред

Жељка Николов,
Меланија Илић,
Снежана Миловановић,
Александра Христић

К. Б. 21733

Радна свеска 
за здравствену 
негу

Радна свеска је резултат вишегодишњег 
истрајног рада наставника са циљем да 
ученици лакше савладају, разумеју и провере 
стечено знање из предмета здравствена 
нега. Конципирана је тако да садржи питања 
и задатке разврстане према различитим 
нивоима знања.

https://issuu.com/zavodzaudzbenike/docs/21724_anatomija_i_fiziologija_rs_-_korice
https://issuu.com/zavodzaudzbenike/docs/21723_korice
https://issuu.com/zavodzaudzbenike/docs/21733_radna_sveska_zdravstvena_nega_-_korice_za_st


Ружица Обрадовић

К. Б. 22758

Здравствена 
психологија

У складу са иновираним Наставним планом 
и програмом, садржај овог уџбеника 
груписан је у шест великих тематских 
целина: Здравствена психологија, Психички 
живот човека, Психологија болесног човека, 
Бол, Комуникација са болесном особом и 
Сагоревање на послу. Уџбеник има јасну, 
логичну и кохерентну структуру. Oсновни 
текст прате елементи веома разгранате и 
разноврсне дидактичко-методичке апаратуре. 
Поред стручних садржаја, нагласак је на 
хуманистичким вредностима, нарочито 
значајним за ову професију (разумевање, 
емпатија, племенитост, асертивна 
комуникација).
Питања и задаци, осим што служе за проверу 
наученог, упућују на могућности његове примене, 
развијајући истовремено и више когнитивне 
функције, као што су разумевање и критичко 
мишљење.
Језик и стил су примерени узрасту ученика, 
излагање је веома занимљиво. Графичка 
структура прати структуру садржаја и 
обезбеђује прегледност.

за 2. и 3. разред медицинске 
школе
образовни профили: 
медицинска сестра-техничар; 
стоматолошка сестра-
-техничар; физиотерапеутски 
техничар; лабораторијски 
техничар; козметички 
техничар; здравствени 
неговатељ; масер – у 2. 
разреду и фармацеутски 
техничар – у 3. разреду

Јелена Мицић

К. Б. 22744

Кинезиологија − 
практикум

Овај уџбеник је настао из потребе да се 
након дугог низа година ученицима омогући 
да наставу вежби из кинезиологије прате уз 
одговарајуће податке како из анатомије, тако 
и уз приказ антропометријских техника које 
проучавају. За израду уџбеника коришћени су 
подаци наших стручњака, али и стручњака из 
иностранства који се баве истом тематиком.

зa 2. разред

https://issuu.com/zavodzaudzbenike/docs/22744_kineziologija_-_korice_4_boje_-_za_ctp
https://issuu.com/zavodzaudzbenike/docs/22758_zdravstvena_psihologija


Слађана Павић

К. Б. 23855

Инфективне и 
тропске болести

Ауторка уџбеника двадесет година предаје 
ђацима средње медицинске школе. На основу 
тог искуства, градиво је представљено јасно 
и концизно, а многе болести су приказане на 
колор сликама пацијената. Ово је посебно 
важно за болести које су ретке, те ђаци 
немају увек прилику током вежби да виде 
такве пацијенте. Садржај уџбеника одговара 
најновијим светским подацима из области 
инфектологије, као и најновијим законским 
прописима Републике Србије који се односе 
на пријаве заразних болести, вакцинацију и 
слично.

зa 3. и 4. разред

Љиљана Пауновић

К. Б. 23827

Токсиколошка 
хемија

Уџбеник обрађује основна знања из опште 
токсикологије и садржи специфична поглавља 
која се односе на токсиколошку анализу. 
Такође, обрађује групе отрова од највећег 
токсиколошког значаја из групе гасовитих, 
лако испарљивих, минералних, биљних и 
синтетских отрова, лекова и психоактивних 
супстанци, пестицида, дуготрајних органских 
загађивача и токсина − отрова природног 
порекла.

зa 3. и 4. разред

https://issuu.com/zavodzaudzbenike/docs/23827_toksikoloska_hemija_-_korice
https://issuu.com/zavodzaudzbenike/docs/23855_infektivne_i_tropske_bolesti_-_korice_4_boje


Милан Распоповић, 
Татјана Бобић

К. Б. 22187

Физика – 
уџбеник са 
збирком 
задатака и 
приручником за 
лабораторијске 
вежбе

Ово је интегративни уџбеник који структурно 
обједињује све елементе наставе физике и 
програмски покрива све образовне профиле у 
другом разреду средњих медицинских школа. 
По својој концепцији наставља се на уџбеник 
за први разред и заједно чине заокружени 
курс физике за ову категорију ученика. Многе 
дијагностичке и терапијске методологије, 
без којих је модерна медицина незамислива 
(ласер, ултразвучни апарат, гама нож, 
електромиограм, доплер апарат), објашњене 
су детаљно из аспекта физике и њених 
законитости.

зa 2. разред

Милан Распоповић, 
Татјана Бобић,
Богдан Пушара

К. Б. 21186

Физика − 
уџбеник са 
збирком 
задатака и 
приручником за 
лабораторијске 
вежбе

Ово је интегративни уџбеник који структурно 
обједињује све елементе наставе и повезује 
их у недељиву целину. Својим садржајем и 
ликовно-графичком опремом представља 
значајан искорак на пољу уџбеничке 
литературе намењене ученицима средњих 
медицинских школа. 
Испуњава све програмске захтеве физике 
за 1. разред средње медицинске школе, 
за образове профиле: медицинска сестра-
техничар, фармацеутски техничар, козметички 
техничар, здравствени неговатељ и масер.

зa 1. разред

https://issuu.com/zavodzaudzbenike/docs/21186_kb
https://issuu.com/zavodzaudzbenike/docs/22187_______


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

Миленија Марковић, 
Славица Вељовић

К. Б. 22088

Хемија
за 2. разред

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


Снежана Трифуновић

К. Б. 22741

Биологија
Уџбеник је написан у складу с најновијим 
сазнањима и прилагођен је ученицима другог 
разреда медицинске школе, који овај предмет 
изучавају као основни 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 2. разред
медицинске школе

Снежана Трифуновић

К. Б. 21720

Биологија
Уџбеник је намењен ученицима медицинске 
школе, образовни профил медицинска 
сестра-техничар, фармацеутски техничар, 
лабораторијски техничар и зубни техничар. 
Ауторка уџбеника је на једноставан, занимљив 
и савремен начин приближила нека 
фундаментална знања из биологије, екологије 
и заштите животне средине. Ученици, који 
успешно савладају материју из овог уџбеника, 
лакше ће разумети анатомију и физиологију, 
патофизиологију, микробиологију и остале 
стручне предмета из медицинске струке.

зa 1. разред 
медицинске школе

УЗ ШТАМПАНИ УЏБЕНИК ПОСТОЈИ И ДИГИТАЛНИ УЏБЕНИК.

УЗ ШТАМПАНИ УЏБЕНИК ПОСТОЈИ И ДИГИТАЛНИ УЏБЕНИК.

https://issuu.com/zavodzaudzbenike/docs/21720-pdf_za_ctp-05-08-20_1-21_final
https://issuu.com/zavodzaudzbenike/docs/22741_biologija.


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 




