СПИСАК УЏБЕНИКА ЗА
ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ
СМЕР: ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР И
ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
- за 1. разред (оба смера):
- Читанка за 1. разред гимназије и средње стручне школе, издавач Klett, аутор: М.
Павловић, 2012.
- Граматика за 1. разред гимназије и средње стручне школе, издавач Klett, аутор: В.
Ломпар

- за 2. разред (оба смера):
- Читанка за 2. разред гимназије и средње стручне школе, издавач Klett, аутори: М.
Павловић, В. Ломпар, А. Антић, 2014.

- за 3. разред (оба смера):
- Читанка за 3. разред гимназије и средње стручне школе, издавач Klett, аутори: Љ. Бајић,
М. Павловић, З. Мркало, 2016.
- Граматика за 3. разред гимназије и средње стручне школе, издавач Klett, аутор: В.
Ломпар, А. Антић

- за 4. разред (оба смера):
- Читанка за 4. разред гимназије и средње стручне школе, издавач Klett, аутори: Љ. Бајић,
М. Павловић, З. Мркало, 2016.
- Граматика од 1. до 4. разреда гимназије и средње стручне школе, издавач Klett, аутори:
В. Ломпар, А. Антић, 2016.

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
- За 1. разред (оба смера)
„New Headway Pre-Intermediate“ (IV издање)

- За 2. разред (оба смера)
„New Headway Pre-Intermediate“ у првом тромесечју, а у осталим New Headway
Intermediate“ (IV издање)

- За 3. разред (оба смера)
„New Headway Intermediate“ у првом полугодишту, а у другом „New Headway UpperIntermediate“ (IV издање)

- За 4. разред (оба смера)
„New Headway Upper-Intermediate“ (IV издање)

ИСТОРИЈА,ГЕОГРАФИЈА,ГРАЂАНСКО
ВАСПИТАЊЕ, ВЕРСКА НАСТАВА,
СОЦИОЛОГИЈА
- за 1. разред
- смер економски техничар:
- Историја за 1. разред средњих стручних школа, Завод за уџбенике, аутор Д.
Кочић
- Грађанско васпитање - Приручник за наставнике за 1. разред стручних школа,
аутори: Пешић и Кујевчанин, Издавач: Министарство просвете и спорта 2001.
- Верска настава - Православни катахизис
- Верска настава - Радна свеска за 1. разред, аутори: Еп. др Игњатије Мидић,
епископ Браничевски, издавач: Глас цркве, Ваљево, 2002.
- смер финансијски администратор:
- Историја за 1. разред средњих стручних школа, Завод за уџбенике, аутор Д.
Кочић
- Географија за 1. и 2. разред средњих стручних школа, Завод за уџбенике
- Грађанско васпитање - Приручник за наставнике за 1. разред стручних школа,
аутори: Пешић и Кујевчанин, Издавач: Министарство просвете и спорта 2001.
- Верска настава - Православни катахизис
- Верска настава - Радна свеска за 1. разред, аутори: Еп. др Игњатије Мидић,
епископ Браничевски, издавач: Глас цркве, Ваљево, 2002.
- за 2. разред
- смер економски техничар:
- Историја за 2. разред средњих стручних школа, Завод за уџбенике, аутор И.
Бецић
- Економска географија - Географија за 2. разред економске школе, група аутора: Ј.
Илић, В. Ђурић, Т. Ракићевић, Д. Родић, И. Ђорђевић, Завод за уџбенике
- Грађанско васпитање - Приручник за наставнике за 2. разред стручних школа,
група аутора, издавач: Министарство просвете и спорта 2002.
- Верска настава - Православни катахизис
- Верска настава - Радна свеска за 2. разред, аутори: Еп. др Игњатије Мидић,
епископ Браничевски, издавач: Глас цркве, Ваљево, 2002.
- смер финансијски администратор:
- Историја за 2. разред средњих стручних школа, Завод за уџбенике, аутор И.
Бецић

- Грађанско васпитање - Приручник за наставнике за 2. разред стручних школа,
група аутора, издавач: Министарство просвете и спорта 2002.
- Верска настава - Православни катахизис
- Верска настава - Радна свеска за 2. разред, аутори: Еп. др Игњатије Мидић,
епископ Браничевски, издавач: Глас цркве, Ваљево, 2002.
- за 3. разред
- смер економски техничар:
- Социологија за 3. разред средњих стручних школа и 4. разред гимназије, аутор В.
Вулетић, издавачка кућа Klett
- Грађанско васпитање - Приручник за наставнике за 3. разред стручних школа,
аутори: Попадић, Вујачић, Рудић, Оцић, издавач: Министарство просвете и спорта 2004.
- Верска настава - Православни катахизис
- Верска настава - Радна свеска за 3. разред, аутори: Еп. др Игњатије Мидић,
епископ Браничевски, издавач: Глас цркве, Ваљево, 2002.
- смер финансијски администратор:
- Грађанско васпитање - Приручник за наставнике за 3. разред стручних школа,
аутори: Попадић, Вујачић, Рудић, Оцић, издавач: Министарство просвете и спорта 2004.
- Верска настава - Православни катахизис
- Верска настава - Радна свеска за 3. разред, аутори: Еп. др Игњатије Мидић, епископ
Браничевски, издавач: Глас цркве, Ваљево, 2002.
- за 4. разред
- смер економски техничар:
- Грађанско васпитање - Приручник за наставнике за 4. разред стручних школа,
аутори: Кораћ, Марић, Гајић, Влаховић, издавач: Министарство просвете и спорта 2005.
- Верска настава - Православни катахизис
- Верска настава - Радна свеска за 4. разред, аутори: Еп. др Игњатије Мидић,
епископ Браничевски, издавач: Глас цркве, Ваљево, 2002.
- смер финансијски администратор:
- Социологија са правима грађана – нема уџбеника
- Грађанско васпитање - Приручник за наставнике за 4. разред стручних школа,
аутори: Кораћ, Марић, Гајић, Влаховић, издавач: Министарство просвете и спорта 2005.
- Верска настава - Православни катахизис
- Верска настава - Радна свеска за 4. разред, аутори: Еп. др Игњатије Мидић,
епископ Браничевски, издавач: Глас цркве, Ваљево, 2002.

МАТЕМАТИКА
- за 1. разред: Математика за стручне школе са три часа недељно; издао „Завод за уџбенике“,
аутори: Р. Деспотовић, Р. Тошић и Б. Шешеља
- за 2. разред: Математика за стручне школе са три часа недељно; издао „Завод за уџбенике“,
аутори: Б. Шешеља и друг
- за 3. разред : Математика за четворогодишње школе са три часа недељно (Економске школе);
издао „Завод за уџбенике“, аутори: В. Милошевић
- за 4. разред (оба смера):
- За предмет Математика за IV разред нема уџбеника.

ХЕМИЈА
Хемија за 1. разред економске школе издао „Завод за уџбенике“, аутор: Р. Николајевић
Напомена: У току летњег рспуста треба да буде објавњен нови уџбеник

ЕКОЛОГИЈА
Биологија, екологија за 1. разред економске школе издао „Завод за уџбенике“, аутор:Д.
Маринковић

БИОЛОГИЈА
Први разред: нема уџбеник

КОМЕРЦИЈАЛНО ПОЗНАВАЊЕ РОБЕ
Комерцијално познавање робе за II разред економске школе издао „Завод за уџбенике“, аутор: М.
Јанчетовић

ИНФОРМАТИКА И КОРЕСПОНДЕНЦИЈА
1. разред
Савремена пословна кореспонденција за економског техничара у I разреду и
туристичког техничара у III разреду - Елизабета Шарковић, Милена Стегеншек,
Мирослава Грујић - JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” - 650-02-49/96-03 од 20.6.1996.
Канцеларијско пословање за први разред средњих стручних школа, образовни профил
пословни администратор - Слободан Рајковић, Бранка Суботић – JП „ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ” - 650-02-469/2013-06 од 20.1.2014. (нема уџбеника за финансијског
администратора)
Рачунарство и информатика за први разред гимназија и средњих стручних школа Мирсад Имамовић - JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” - 650-02-681/2010-06 од 27.1.2011.
2. разред
Савремена пословна кореспонденција за економског техничара - Елизабета
Шарковић, Милена Стегеншек, Мирослава Грујић - JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” - 650-0200049/96-03 од 20.6.1996.
Канцеларијско пословање за други разред средњих стручних школа, образовни профил –
финансијски администратор - Слободан Рајковић, Бранка Суботић – JП „ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ” - 650-02-162/2014-06 од 27.8.2014.

Пословна информатика – нема уџбеника
3. разред
Пословна информатика - Драган Маринчић, Мирослав Сарделић - – JП „ЗАВОД ЗА
УЏБЕНИКЕ” - 632-02-66/92-03 од 13.7.1992.
Електронско пословање – нема уџбеника (користи се Електронско пословање 3. година,
проф. Раде Станкић, Економски факултет, издање 2014.г. )
4. разред
Пословна информатика - Драган Маринчић – JП „ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ” - 632-0266/92-03 од 13.7.1992.

РАЧУНОВОДСТВО И СТАТИСТИКА
- за 1. разред (оба смера):
- Рачуноводство за први разред економске школе – економски техничар, В.
Познанић - Леко, Завод за уџбенике
- Збирка задатака из рачуноводства за први разред економске школе, В. Познанић
– Леко, К. Станисављевић - Дулијан, Ј. Мугоша, Завод за уџбенике
- за 2. разред (оба смера):
- Рачуноводство за други разред економске школе - економски техничар, В.
Познани - Леко, Завод за уџбенике
- Збирка задатака из рачуноводства за други разред економске школе – В.
Познанић – Леко, Ј. Мугоша, К. Станисављевић - Дулијан, В. Малешевић, Завод за
уџбенике
- смер финансијски администратор:Финансијско рачуноводствена обука – нема уџбеника
- за 3. разред:
- смер економски техничар:
- Рачуноводство за трећи разред економске школе - економски техничар, В.
Познанић - Леко, Завод за уџбенике
- Збирка задатака и тестова из рачуноводства за трећи разред економске школе –
В. Малешевић, Завод за уџбенике
- Статистика за трећи и четврти разред економске школе – економски техничар,
М. Жижић, М. Видић, М. Вукосављевић, Завод за уџбенике
- Збирка задатака из статистике за трећи и четврти разред економске школе, М.
Жижић, М. Видић, Завод за уџбенике
- смер финансијски администратор:
- Рачуноводство за трећи разред економске школе - економски техничар, В.
Познанић - Леко, Завод за уџбенике
- Збирка задатака и тестова из рачуноводства за трећи разред економске школе –
В. Малешевић, Завод за уџбенике
- Финансијско рачуноводствена обука – нема уџбеника

- за 4. разред:
- смер економски техничар:
- Рачуноводство за четврти разред економске школе - економски техничар, В.
Познанић - Леко, Завод за уџбенике
- Збирка задатака и тестова из рачуноводства за четврти разред економске школе
– В. Коџо и В. Малешевић, Завод за уџбенике
- смер финансијски администратор:
- Рачуноводство за четврти разред економске школе - економски техничар, В.
Познанић - Леко, Завод за уџбенике
- Збирка задатака и тестова из рачуноводства за четврти разред економске школе
– В. Коџо и В. Малешевић, Завод за уџбенике
- Статистика за трећи и четврти разред средње стручне школе, Р. Драгутиновић
Митровић, Дата Статус
- Статистика, збирка задатака за трећи и четврти разред средње стручне школе,
Р. Драгутиновић, Дата Статус
- Финансијско рачуноводствена обука - нема уџбеника
- Ревизија - нема уџбеника

ЕКОНОМСКА ГРУПА ПРЕДМЕТА
- за 1. разред:
- смер економски техничар:
- Пословна економија за први разред економске школе, Завод за уџбенике, аутори:
Ставрић, Пауновић, Бојовић,
- Основи економије за I разред економске школе, Завод за уџбенике, аутори:
Богдановић, Иванишевић
- смер финансијски администратор:
- Пословна економија за I разред, Завод за уџбенике, аутори: Пауновић, Стојковић,
Добриловић
- Принципи економије за I разред економске школе, Дата Статус, аутори: Ђ.
Митровић, Б. Пешаљ,
- Финансијско пословање за I разред, Завод за уџбенике, аутори: Закић, Ђурђевић,
Мировић
- За 2. разред:
- смер економски техничар:
- Пословна економија за II разред економске школе, Завод за уџбенике, аутори:
Кисић, Павловић
- Основи економије за II разред економске школе, Завод за уџбенике, аутори: Д.
Драгишић, Б. Илић, Б. Медојевић, М. Павловић
- смер финансијски администратор:
- Пословна економија – нема уџбеника
- Принципи економије за II разред, Дата Статус, аутор: Ђ. Митровић
- Право за II разред - нема уџбеника
- Финансијско пословање за II разред - нема уџбеника
- за 3. разред:
- смер економски техничар:

- Пословна економија за III разред, Завод за уџбенике
- Основи економије за III разред, Завод за уџбенике, аутори: Деветаковић, Јовановић
- Монетарна економија и банкарство за III разред, Завод за уџбенике, аутори:
Живковић, Ристић, Ђорђевић
- Уставно и привредно право - Право за III разред, Завод за уџбенике, аутори:
Суботић, Мијатовић
- смер финансијски администратор:
- Пословна економија – нема уџбеника
- Национална економија за III разред, Завод за уџбенике, аутори: Деветаковић, Јовановић,
Ракаловић, Стојановић, Молнер
- Финансијско пословање за III разред, Дата Статус, аутори: Марковић, Стојадиновић
- Јавне финансије за III разред, Завод за уџбенике, аутори: Раичевић, Кецман
- Право за III разред – нема уџбеника
- за 4. разред:
- смер економски техничар:
- Пословна економија за IV разред економске школе, Завод за уџбенике, аутори:
Ставрић, Пауновић, Петковић
- Основи економије за IV разред, Завод за уџбенике, аутор: Унковић
- Монетарна економија и банкарство за IV разред, Завод за уџбенике, аутори:
Живковић, Бојовић, Крстић
- Маркетинг за IV разред, Завод за уџбенике, аутори: Ханић, Ловрета, Ачић
- Уставно и привредно право – Право за IV разред, Завод за уџбенике, аутори:
Суботић, Мијатовић
- смер финансијски администратор:
- Финансијско пословање за IV разред - нема уџбеника
- Ревизија за IV разред - нема уџбеника
- Предузетништво за IV разред, Завод за уџбенике, аутори: Сајферт, Ђорђевић,
Ћоћкал

