Република Србија
Медицинска школа
Број: 961
25.05.2022.год.
Пожаревац
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 трећи разред
Гинеколошко-акушерска сестра
Издавач и
Катал. број
Klett

Klett

аутор

назив књиге

Љиљана Бајић,
Миодраг Павловић,
Зона Мркаљ
Весна Ломпар,
Александра Антић

Читанка, српски језик и књижевност за
трећи разред гимназија и средњих стручних
школа
Граматика, српски језик и књижевност за
трећи разред гимназија и средњих стручних
школа
Focus 3 уџбеник за други и трећи разред
гимназије и средњих стручних школа (први
страни језик), радна свеска и приручни

Акроноло

Sue Kay
Vaughan Jones
Daniel Brayshaw
Bartosz Michalowski

Klett

Владимир Вулетић

Социологија, уџбеник за 4. разред гимназије
и 3. разред средњих стручних школа

23184

Др Ј. Јањић, др М.
Павлов, Б.
Радивојевић

23185

Др Александра
Стојиљковић

Физика са збирком задатака и
приручником за лабораторијске вежбе за
медицинску, ветеринарску и текстилну
школу
Хемија за гимназију, медицинску,
пољопривредну и фризерску школу

JП „ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ“

23805
24819

Снежана Трифуновић
Др З. Комљеновић и др
Т. Ранђеловић
Др С. Костић

Биологија за други разред медицинске
школе
Хирургија са негом 1
Педијатрија са негом за медицинску сестру –
техничара и гинеколошко – акушерску
сестру

Др Р. Поповић и др П.
Здравствена нега 3
Боровић
23825
Др Д. Младеновић, др З.
Гинекологија и акушерство са негом за
Богдановић и др А.
медицинску и педијатријску сестру
Михаиловић
техничара
Напомена: Каталошки број важи само у случају издавача JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
23861

Медицинска сестра-техничар
Издавач и
Катал. број

Аутор

Назив књиге

Klett

Љиљана Бајић,
Миодраг Павловић,
Зона Мркаљ

Klett

Весна Ломпар,
Александра Антић

Читанка, српски језик и књижевност за
трећи разред гимназија и средњих
стручних школа
Граматика, српски језик и књижевност за
трећи разред гимназија и средњих
стручних школа
Focus 3, уџбеник за други и трећи разред
гимназије и средњих стручних школа
(први страни језик), радна
свеска и приручник
Математика за четворогодишње школе са
три часа недељно

Акроноло

22179*

Sue Kay, Vaughan Jones,
Daniel Brayshaw, Bartosz
Michalowski
Градимир Војводић,
Радивоје Деспотовић,
Војислав Петровић, Ратко
Тошић, Бранимир Шешеља

Klett
Владимир Вулетић
НОВИ
ЛОГОС**

Татјана Недељковић

21197**

Лија Стефан

23861

Др Р. Поповић и др П.
Боровић

„DATA
STATUS”

23825

23804
23805

Славица Бошковић
Др Д. Младеновић, др З.
Богдановић и др А.
Михаиловић
Др Ј. Теодоровић и други
Др З. Комљеновић и др Т.
Ранђеловић

23821

Др Ј. Букелић

23845

Др Ј. Букелић
Игњатије Мидић

Остали уџбенички материјал
Предмет
Здравствена нега

Социологија, уџбеник за 4. разред
гимназије и 3. разред средњих стручних
школа
Општа хемија 1, за први разред средње
школе
(Хемија – изборни предмет)
Збирка решених задатака из опште и
неорганске хемије за гимназије и средње
стручне школе
(Хемија – изборни предмет)
Здравствена нега 3
Инфектологија са негом за 3. и 4. разред
медицинске школе
Гинекологија и акушерство са негом за
медицинску и педијатријску сестру
техничара
Интерне болести са негом 1
Хирургија са негом 1
Неуропсихијатрија за медицинску сестру –
техничара
Специјална нега неуропсијатријских
болесника
Православни катихизис
за III и IV разред средњих школа

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. Уџбеник је исти као и уџбеник који је коришћен у другом
разреду.
** Хемија - изборни предмет

Фармацеутски техничар
Издавач и
Катал. број
Klett

Klett

,,АКРОНО
ЛО“
д.о.о.
22179*

НОВИ
ЛОГОС**

аутор

назив књиге

Љиљана Бајић,
Миодраг Павловић,
Зона Мркаљ
Весна Ломпар,
Александра Антић

Читанка, српски језик и књижевност
за трећи разред гимназија и средњих
стручних школа
Граматика, српски језик и
књижевност за трећи разред
гимназија и средњих стручних школа

Sue Kay
Vaughan Jones
Daniel Brayshaw
Bartosz Michalowski

Градимир Војводић, Радивоје
Деспотовић, Војислав
Петровић, Ратко Тошић,
Бранимир Шешеља
Татјана Недељковић

21197**

Лија Стефан

Klett

Владимир Вулетић

23836
23854

Г. Попов, С. Стојменовић
Др Р. Иванић, mr ph Љ.
Вићентијевић
Др М. Покрајац и др Д. Панић
Нада Мајкић Singh

23841
JП „ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”
JП „ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ”

Др Ненад Хавелка

Focus 3 уџбеник за други и трећи
разред гимназије и средњих стручних
школа (први страни језик), радна
свеска и приручник
Математика за четворогодишње
школе са три часа недељно
Општа хемија 1, за први разред
средње школе
(Хемија – изборни предмет)
Збирка решених задатака из опште и
неорганске хемије за гимназије и
средње стручне школе
(Хемија – изборни предмет)
Социологија, уџбеник за 4. разред
гимназије и 3. разред средњих
стручних школа
Фармацеутска технологија 2
Фармакогнозија
Фармацеутска хемија 1 и 2
Медицинска биохемија 1
Психологија за 2. и 3. разред
медицинске школе

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. Уџбеник је исти као и уџбеник који је коришћен у другом
разреду.
** Хемија - изборни предмет

Зубни техничар
Издавач и
Катал.
број
Klett

Klett

аутор

назив књиге

Љиљана Бајић,
Миодраг Павловић,
Зона Мркаљ
Весна Ломпар,
Александра Антић

Читанка, српски језик и књижевност за
трећи разред гимназија и средњих стручних
школа
Граматика, српски језик и књижевност за
трећи разред гимназија и средњих стручних
школа
Focus 3, уџбеник за други и трећи разред
гимназије и средњих стручних школа (први
страни језик), радна
свеска и приручник
Социологија, уџбеник за 4. разред
гимназије и 3. разред средњих стручних
школа
Физика са збирком задатака и приручником
за лабораторијске вежбе за медицинску,
ветеринарску и текстилну школу
Општа хемија 1, за први разред средње
школе
(Хемија – изборни предмет)
Збирка решених задатака из опште и
неорганске хемије за гимназије и средње
стручне школе
(Хемија – изборни предмет)
Биологија за други разред медицинске
школе
(Биологија – изборни предмет)
Фиксна протетика 2

Акроноло

Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel
Brayshaw, Bartosz Michalowski

Klett

Владимир Вулетић

23184

Др Ј. Јањић, др М. Павлов, Б.
Радивојевић

НОВИ
ЛОГОС*

Татјана Недељковић

21197*

Лија Стефан

JП „ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ“**

23852
23851

Снежана Трифуновић
Др Олга Јанковић и др Нико
Комленић
Др Драгић Јовановић и др
Владимир Јовановић
Игњатије Мидић

Тотална протеза
Православни катихизис
за III и IV разред средњих школа

Остали уџбенички материјал
Предмет
238
Тотална протеза
Радна свеска – Тотална протеза, Нико Комленић
50
238
Фиксна протетика 2
Радна свеска – Фиксна протетика 2, Нико
53
Комленић
Напомена: Каталошки број важи само у случају издавача JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ”
* Хемија - изборни предмет
** Биологија – изборни предмет

Образложење
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

