
Република Србија 

Медицинска школа 

Број: 960 

25.05.2022.год. 

П о ж а р е в а ц 

Лоле Рибара 6-8 

 

На основу члана 34. став 2.и 12.и 13.Закона о уџбеницима (''Службени гласник РС'', број 27/18), 

члана 75.став 2.тачка 12. Статута Медицинске школе број 467 од 15.03.2018. године и одлуке 

Наставничког већа од 25.05.2022. године, директор Медицинске школе доноси 

 

ОДЛУКУ 

о избору уџбеника за школску 2022/23.годину – за други разред 

 

 

Лабораторијски техничар  

 
Катал. 

број 
Аутор(и) Назив књиге 

„KLETT”    Миодраг Павловић Читанка, уџбеник за 2. разред гимназије 

и средњих стручних школа 
„KLETT”    Весна Ломпар, 

Александра Антић 

Граматика, уџбеник за други разред 

гимназија и средњих стручних школа 

 

Акроно

ло ДОО 

 

Sue Kay, 

Vaughan Jones, 

Daniel Brayshaw, Bartosz 

Michalowski, Lynda Edwards 

 

FOCUS 2 - 

(уџбенички комплет-уџбеник и  радна 

свеска) - енглески  језик за први разред 

гимназије и први и други  разред средњих 

стручних школа 

 

22179* Градимир Војводић, Радивоје 

Деспотовић, Војислав Петровић, 

Ратко Тошић, Бранимир Шешеља 

Математика за четворогодишње школе са 

три часа недељно 

 
JП ЗАВОД 

ЗА 

УЏБЕНИКЕ 

Милан Распоповић, 

Татјана Бобић 

 

 

Физика 2 – уџбеник са збирком задатака 

и приручником за лабораторијске вежбе 

за други разред средњих медицинских 

школа 

 
JП ЗАВОД 

ЗА 

УЏБЕНИКЕ 

Милка Бубало Живковић, Бојан 

Ћерчан, Даринка Максимовић 
Географија Србије 

23185 Др Александра Стојиљковић Хемија за гимназију, медицинску, 

пољопривредну и фризерску школу 
 Олга Бергер-Јекић и др. 

 
Микробиологија са паразитологијом и 

епидемиологијом 1 

22743 Др Радослав Борота Патологија 

  хистологија 



22754 Др Б. Станковић и други Аналитичка хемија 
JП ЗАВОД 

ЗА 

УЏБЕНИКЕ 

Др Ненад Хавелка  Психологија за 2. и 3. разред медицинске 

школе 

 

Остали уџбенички материјал 

Предмет  

Географија Фузичко-географска карта Србије, Горан Јовановић 

650-02-00787/2010-06. од 7. 3. 2011. 

 

Напомена: Каталошки број важи само у случају издавача JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 

* Обратити пажњу да уџбеник буде са наведеним каталошким бројем и да буде за школе са три 

часа математике недељно. Од истих аутора постоје и  уџбеници за школе са четири часа 

недељно, које не треба куповати. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Медицинска сестра-техничар 

 
Катал. 

број 

аутор назив књиге 

„KLETT”    Миодраг Павловић Читанка, уџбеник за 2. разред гимназије и 

средњих стручних школа 
„KLETT”    Весна Ломпар, 

Александра Антић 

Граматика, уџбеник за други разред гимназија 

и средњих стручних школа 

 
Акро оло 

ДОО 

 

Sue Kay, 

Vaughan Jones, 

Daniel Brayshaw, Bartosz 

Michalowski, Lynda Edwards 

 

FOCUS 2 - 

(уџбенички комплет-уџбеник и  радна свеска) - 

енглески  језик за први разред гимназије и први и 

други  разред средњих стручних школа 

 

22179* Градимир Војводић, Радивоје 

Деспотовић, Војислав Петровић, 

Ратко Тошић, Бранимир 

Шешеља 

Математика за четворогодишње школе са три 

часа недељно 

22187 Милан Распоповић, 

Татајана Бобић, 

 

Физика 2 – уџбеник са збирком задатака и 

приручником за лабораторијске вежбе за други 

разред средњих медицинских школа 

JП 

„ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИК

Е* 

Снежана Трифуновић Биологија за други разред медицинске школе 

22745 Др А. Баљозовић и други Здравствена нега 2 

22743 Др Радослав Борота Патологија 

22740 Др Ш. Радуловић Микробиологија са епидемиологијом 
21727 Душан Бацковић Хигијена са здравственим васпитањем за 

први и други разред медицинске школе 
„DATA 

STATUS“ 
Невена Дивац, Милица 

Простран, Зоран Тодоровић, 

Радан Стојановић 

Фармакологија за 2. и 4. разред медицинске 

школе 

JП 

„ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИК

Е” 

Видосава Ђурђић Медицинска биохемија 

24814 Олга Вучић Филозофија за 4. разред медицинске школе 

 

Остали уџбенички материјал 

Предмет  

Здравствена нега Дневник рада 

Напомена: Каталошки број важи само у случају издавача JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 

* Обратити пажњу да уџбеник буде са наведеним каталошким бројем и да буде за школе са три 

часа математике недељно. Од истих аутора постоје и  уџбеници за школе са четири часа 

недељно, које не треба куповати. 

 

 

 



Зубни техничар  

 
Катал. број Аутор  Назив књиге 
„KLETT” Миодраг Павловић Читанка, уџбеник за 2. разред гимназије и 

средњих стручних школа 
„KLETT” Весна Ломпар, 

Александра Антић 

Граматика, уџбеник за други разред 

гимназија и средњих стручних школа 

 

Акроноло 

ДОО 

 

Sue Kay, 

Vaughan Jones, 

Daniel Brayshaw, Bartosz 

Michalowski, Lynda Edwards 

 

FOCUS 2 - 

(уџбенички комплет-уџбеник и  радна свеска) 

- енглески  језик за први разред гимназије и 

први и други  разред средњих стручних школа 

 

22179* Градимир Војводић, Радивоје 

Деспотовић, Војислав 

Петровић, Ратко Тошић, 

Бранимир Шешеља 

Математика за четворогодишње школе са три 

часа недељно 

 

JП „ЗАВОД ЗА 

УЏБЕНИК“ 

Милан Распоповић, 

Татјана Бобић 

 

 

Физика 2 – уџбеник са збирком задатака и 

приручником за лабораторијске вежбе за 

други разред средњих медицинских школа 

 

23185 Др Александра Стојиљковић Хемија за гимназију, медицинску, 

пољопривредну и фризерску школу 
21727 Душан Бацковић Хигијена са здравственим васпитањем за 

први и други разред медицинске школе 

22740 Др Ш. Радуловић Микробиологија са епидемиологијом 

22748 Др Благоје Грковић и др 

Милош Теодосијевић 

Технологија зуботехничког материјала за 2. и 

3. разред 

22752 Др Добривоје М. Трифуновић 

и др Олга Јанковић 

Фиксна протетика 1 

24190 Звонко Сајферт, Дејан 

Ђорђевић, Драган Ћоћкало 

Предузетништво за 3.разред трогодишњих и 

4.разред четворогодишњих средњих стучних 

24814 Олга Вучић Филозофија за 4. разред медицинске школе 

 

Остали уџбенички материјал 

  Предмет  

 22763 Фиксна протетика 1 Радна свеска – Фиксна протетика 1, 

Нико Комленић 

 

 

Напомена: Каталошки број важи само у случају издавача JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” 

 

* Обратити пажњу да уџбеник буде са наведеним каталошким бројем и да буде за школе са три 

часа математике недељно. Од истих аутора постоје и  уџбеници за школе са четири часа 

недељно, које не треба куповати. 



 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Сходно члану 34. став 2. Закона о уџбеницима, Одлуку о избору уџбеника доноси наставничко 

веће на образложен предлог стручних већа за области предмета, односно стручног већа за 

разредну наставу.. 

Сходно члану 75.став 2. Статута Медицинске школе у Пожаревцу, Наставничко веће одобрава 

употребу уџбеника и друге литературе. 

На основу члана 34.став 12.Закона о уџбеницима избор уџбеника се врши за период од четири 

школске године. 

Став 13.прописује да изузетно, одлуку о промени уџбеника може донети наставничко веће на 

образложени предлог стручних већа за област предмета, односно стручног већа за разредну 

наставу, о чему у року од осам дана од дана доношења одлуке обавештава Министарство. 

 

На седници Наставничког већа 25.05.2022. године донета је Одлука о избору уџбеника за 

школску 2022/23. годину на образложени предлог стручних већа за област предмета, односно 

стручног већа за разредну наставу, о чему у року од 8 дана обавештава Министарство.  

 

 

ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења запослени  има право да против  поднесе 

приговор Школском одбору, у року од 8 дана од дана достављања одлуке. Ако Школски одбор не 

одлучи по приговору у року од 15 дана, запослени има право да у року од 15 дана од истека рока 

за одлучивање о приговору поднесе тужбу надлежном суду. 

         

 

                                          Директор 

        

                                  ____________________ 

                                       Тина Капларевић 
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