
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      СРЕДЊА  ШКОЛА  „ХИЉАДУ  ТРИСТА  КАПЛАРА“ 

                                              ЉИГ  
 

 

 

                                      ШКОЛСКИ   ПРОГРАМ  

  

                       2020-2024 

 

 

 

 

 

 

 

         

 
                        децембар     2019 

 

 



  

 2 

                                                 САДРЖАЈ  
1. Лична  карта  школе..............................................................................................................................4 

1.2. Историјат  школе.............................................................................................................................5 

1.3. Верификација  школе......................................................................................................................7 

1.4. Мисија  школе.................................................................................................................................8 

2. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА……………….8Error! Bookmark not defined. 

3. ОПШТИ  ЦИЉЕВИ ВАСПИТАЊА  И  ОБРАЗОВАЊА ............................................................. 9 

4. ЦИЉЕВИ  ОБРАЗОВАЊА  У  СРЕДЊОЈ СТРУЧНОЈ   ШКОЛИ.........................................................................10 

5.ЦИЉЕВИ  ШКОЛСКОГ  ПРОГРАМА…………………………………………………………………………………………………………….11 

6. НАЗИВ, ВРСТА И ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА КОЈЕ ШКОЛА  

ОСТВАРУЈЕ И ЈЕЗИК НА КОМЕ СЕ ОСТВАРУЈЕ ПРОГРАМ ............ 6Error! Bookmark not defined. 

7 . ОБАВЕЗНИ И ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ И МОДУЛИ ПО ОБРАЗОВНИМ 14 

7.1.1. ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР…………………………………14Error! Bookmark not defined. 

8.2. КОНОБАР - ОБАВЕЗНИ И ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ПО РАЗРЕДИМА67Error! Bookmark not defined. 

10.ОБАВЕЗНИ  И  ИЗБОРНИ  ПРЕДМЕТИ  И  МОДУЛИ ПОДРУЧЈЕ  РАДА  : МАШИНСТВО  И  ОБРАДА  

МЕТАЛА............................................................................................................................................................117 

11.  ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ, ДОДАТНЕ И ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ............................................. 164 

12. ПРОГРАМ  РАДА  ОДЕЉЕЊСКОГ  СТАРЕШИНЕ.............................................................................164 

13.ПРОГРАМ  КУЛТУРНИХ  АКТИВНОСТИ  ШКОЛЕ..............................................................................165 

14.ПРОГРАМ  КАРИЈЕРНОГ  ВОЂЕЊА  И  САВЕТОВАЊА......................................................................166 

15. ПРОГРАМ  ЗАШТИТЕ  ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ....................................................................................167 

16.ПРОГРАМ  ЗАШТИТЕ  И  ПРЕВЕНЦИЈЕ  ОД  НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА  И  ЗАНЕМАРИВАЊА ............169 

17.ПРОГРАМ  РАЗВИЈАЊА  ЗДРАВИХ  СТИЛОВА  ЖИВОТА............................................................................171 

18.ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ  СПОРТА...................................................................................................................172 

19.ПРОГРАМ  САРАДЊЕ  СА  ЛОКАЛНОМ  САМОУПРАВОМ..........................................................................173 

20.ПРОГРАМ  САРАДЊЕ  СА  ПОРОДИЦОМ....................................................................................................174 

21. ПРОГРАМ  ИЗЛЕТА  И  ЕКСКУРЗИЈА............................................................................................................175 

22.ПРОГРАМ  БЕЗБЕДНОСТИ  И  ЗДРАВЉА  НА  РАДУ....................................................................................176 

23.ПРОГРАМ  РАДА  УЧЕНИЧКИХ  ОРГАНИЗАЦИЈА  У  ШКОЛИ......................................................................177 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 4 

1. ЛИЧНА   КАРТА    ШКОЛЕ 

 

Назив институције: Средња  школа «Хиљаду  триста  каплара» 

Адреса: ул. Војводе  Мишића  26,  Љиг 

Телефон: 014/3445-173; 

Телефон директора: 014/3443-653 

Телефон  секретара:014/3445-173 

Фах: 014/3445-173 

Е-маил:skola1300kaplaraljig@gmail.com 

Шифра  делатности:8531 

Број  смена:једна (настава  се  изводи  од  7.30 до  13.30  часова) 

Језик  на  коме се  изводи настава: српски  језик 

Страни језици који се уче у школи:енглески (први  страни  језик);немачки, руски  и  француски 

језик (други  страни  језик) 

Број ученика  у  школи:256 

Број  запослених: 43 

Оснивач:Скупштина  опшине  Љиг 

Датум оснивања:07.05.1963.године 

Уписана  у  регистар:код  Привредног  суда Ваљево/  01-2821/1-1963 
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                                              1.2.Историјат  школе 

 

  На  основу  важећег  Општег  закона  о  школству,  07.05.1963.године, Народни  одбор  

општине  Љиг,  на  п  осебним  седницама   Општинског већа  и  Већа  произвођача,  доноси  

одлуку  о  оснивању  Гимназије  „Лука  Спасојевић“ у  Љигу. 

Гимназија  је  основана   као  школа   општег  образовања   и  њени  задаци  су: 

- да   прошири    и  продуби  знање  ученика    из  природних  и  друштвених  наука  и   

опште   техничког  образовања; 

-да  негује  и  подстиче  личне  способности  и  склоности  ученика  и  помаже  им  у  

избору  даљег  школовања  и  позива  и 

- да  доприноси  даљем   интелектуалном  ,  физичком,  друштвеном    и  естетском   

васпитању  и  образовању   ученика  ради  њиховог  оспособљавања    за  њихов  активан  и  

друштвени  рад  и  за  културан  живот. 

Завод  за  основно  образоваање  и  образовање   наставника   је  преко  своје  стручне  

комисије   испитивао  услове  за  рад    новоосноване  гимназије  и  поднео  извештај  

Републичком  секретаријату  за  просвету. Републички  секретаријат  за  просвету   доноси   

решење  о   испуњености  услова и  почетку  рада   првог  разреда   гимназије  у  школској   

1963/1964.години. Решење  донето  07.09.1963. године.   

У  школској  1966/1967.години  раде  9  одељења   гимназије   са  247  ученика,  и  то:  2  

одељења   првог  разреда,   3  одељења  другог  разреда,  2  одељења  3  разреда  и  2  одељења  

четвртог  разреда. 

Одељења  Гимназије  раде  у  школској  згради  Основне  школе  „Сава  Керковић“  у  Љигу  у  

једној  смени. Гимназија  користи   салу   за  физичко  васпитање,  просторије  за  техничко  

образовање,  кабинет  за  физику  и  хемију. 

Тада  је  још  увек  у  плану  изградња  нове  школе. 

Од  школске  1972/1973.године   у  овој  школи  су  образовани   КВ  радници  машинске  струке  

као   издвојено  одељење    Техничке  школе  „Милица  Павловић“  из  Ваљева.  

 Године  1975   склопљен  је  уговор   између  Образовно  техничког  центра  „Милица   

Павловић“  из  Ваљева   и  Гимназије  „Лука  Спасојевић“   из  Љига,  о  организовању  рада  

четири   издвојена  одељења  за  образовање  омладине  по  Наставном  плану  и  програму  за  

редовно  школовање  омладине  у  школи  за  квалификоване  раднике  металске  струке.   

Школске  1975/76.године  организована  су  и  четири  одељења  металске  струке  и  то  у  

првом  разреду   2 одељења,  једно  у   другом  разреду   и  2  одељења  у  трећем  разред. 

Школске 1977/78. године Школа уписује ученике по новим наставним плановима и програмима 

са такозваним усмереним образовањем и васпитањем. Усаглашавањем  са  Законом о  

усмереним  образовањем  школа  мења  назив   29.01.1981.године   у  Образовни  центар  за 

усмерено  образовање  „Лука  Спасојевић“.  У  периоду  усмереног  образовања , Школа  је  

имала  следеће  струке  и  занимања:  

-Правна  и  биротехничка  струка : занимања  

а) техничар  за  послове  радних  односа  четврти  степен 

б)техничар  за  управне  послове  четврти  степен 

-Економско – комерцијална  струка: 

а) рачуноводствени  техничар четврти  степен 

- Машинска  струка: 
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а) бравар,  б)  грађевински  бравар  в) лимар  г) грађевински  лимар   д) инсталатер  водовода  и  

канализације ;  сва  занимања  трећег  степена 

-Математичко – техничка  струка:  занимање  Математичко-технички  сарадник  четврти  степен 

-Природно-техничка  струка  са  занимањем   лаборант  за  хемију  четврти  степен 

- Кожарска  струка   занимање  конфекционар  крзна   трећи  и  четврти  степен 

-Угоститељско  техничка  струка  занимања  кувар  и  конобар 

-Грађевинска  струка  занимања  тесар  и  зидар  други  степен 

-Прехрамбена  струка  занимање  месар-кобасичар  трећи  степен   и  месар  на  линији  клања  

други  степен 

-Металуршка  струка  са  занимањем  помоћни  ливац  други  степен 
Карактеристика овог система школовања је да су се ученици усмеравали ка одговарајућем образовном 

профилу након трећег разреда.   

Од школске 1987/88. године, на сходно Закону о усмереном образовању из 1986. 

године, ученици се усмеравају у струке и образовне профиле од првог разреда и то у природно-

математичкој, машинској и кожарској струци. 

Од  03.04.1991.године  назив  Образовни  центар,  Школа мења  у  средња  школа  „Лука  

Спасојевић“   

 Одлуком о мрежи школа (Службени гласник Републике Србије број 25/90) у Школи у 

Љигу од школске 1990/91. године уписују се у први разред ученици у: 

 -машинској струци  у  следећим  образовним  профилима:  машински  техничар  четврти  

степен,  машинбравар, металостругар,  аутомеханичар  и  аутолимар  трећи  степен. 

- текстилство  и  кожарство : кожарски  и  крзнарски  радник  трећи  степен 

Овом  одлуком  о  мрежи  школа  формирана  је  Гимназија  „Бранислав  Петронијевић“  

на  Убу,  а  у  Љигу   се формира  издвојено  одељење  ове  Гимназије,  општег  типа. 

Наредном одлуком о мрежи школа (Службени гласник републике Србије број 7/93) у 

Школи се од школске 1993/94. године уписују ученици у подручје рада машинство и кожарство. 

Исте године, Одлуком Министарства просвете Републике Србије (Службени гласник Републике 

Србије 37/93) школа се зове Техничка школа ''Лука Спасојевић'' Љиг.  

По одлуци Министарства просвете и Републике Србије која је објављена у Службеном 

гласнику Републике Србије број 7/93 у Школи се од школске 1996/97. године уписују у први 

разред ученици у подручју рада трговина, образовни профил трговац.  

Одлуком Министарства просвете и спорта Републике Србије од 03. 08. 2004. године, 

решењем број 611-00-00-626/2004-03 школа је променила статус и назив и сада се зове Средња 

школа ''Хиљаду триста каплара'' Љиг. Школа је регистрована за обављање средњег образовања 

и васпитања код Окружног привредног суда у Ваљеву решењем број Фи 2301/94.  

Решењем министарства просвете и спорта број 022-05-208/94-03 од 25.04.2005 године 

испуњени су услови у погледу простора, опреме, наставних средстава и потребног броја 

наставника и стручних сарадника и довољног броја ученика да Средња школа „Хиљаду триста 

каплара“ у улици Војводе Мишића 26 остварује наставне планове и програме и то: 

1. Гимназије - општи тип у I, II, III и IV разреду 
2. У подручију рада Трговина, угоститељство и туризам за образовни профил 

Туристички техничар у четворогодишњем образовању у I, II, III и IV разреду. 
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                                                     1.3.Верификација школе 

 

Решењем Министарства просвете и спорта Републике Србије број 022-05-208/94-03 од 

14. 04. 1994. године школа је регистрована за остваривање Плана и програма у следећим 

подручјима образовања: 

 У подручју рада машинство и обрада метала за образовни профил четворогодишњег 

образовања: 

1. машински техничар у првом, другом, трећем и четвром разреду 

 У подручју рада машинство и обрада метала за образовне профиле трогодишњег 

образовања: 

1. аутомеханичар у првом, другом и трећем разреду 

2. аутолимар у првом, другом и трећем разреду 

3. машинбравар у првом, другом и трећем разреду 

4. металостругар у првом, другом и трећем разреду 

Допуном решења Министарства просвете Републике Србије број 022-05-208/94-03 од 21. 

06. 1995. године школа је верификована за занимање бравар у трогодишњем трајању (у првом, 

другом и трећем разреду) и занимање заваривача и електрозаваривача у двогодишњем 

школовању (у првом и другом разреду), у подручју рада машинство и обрада метала. 

 

 Решењем Министарства просвете Републике Србије 022-05-208/94-03 од 28. 06. 1996. 

године школа је верификована за подручје рада трговина у трогодишњем трајању, образовни 

профил трговац у првом, другом и трећем разреду. 

 Како су испуњени услови за обављање васпитно-образовне делатности у подручју 

рада трговина и угоститељство, оформљено је и одељење образовног профила конобар и кувар 

и то решењем Министарства просвете и спорта Републике Србије број 022-05-208/94-03 од 26. 

11. 2002. године. 

РЕ-ВЕРИФИКАЦИЈА – образовног  профила  је  утврђена  од  стране  МИНИСТАРСТВА  

ПРОСВЕТЕ,  НАУКЕ  И  ТЕХНОЛОШКОГ  РАЗВОЈА  решењем  бр. 022-05-00208/94-03  од  

02.04.2014.године 
 Решењем министарства просвете и спорта број 022-05-208/94-03 од 25.04.2005 године 

испуњени су прописани услови у погледу простора, опреме, наставних средстава и довољног броја 

ученика да Средња школа ''Хиљаду триста каплара'' улица Војводе Мишића 26 остварује наставне 

планове и програме и то: 

1. Гимназије- општи тип у I, II, III и IV разреду 
2. У подручију рада трговина, угоститељство и туризам за образовни профил туристички 

техничар у I, II, III и IV разреду. 
Решењем  Министарства просвете, науке  и  технолошког  развоја  број 022-05-208/94-03  од   

27.01.2015.године  школа  је  верификована  за  остваривање  наставних  планова  и  програма : 

1. Подручје  рада  Економија,  право  и администрација: образовни  профил  Економски  
техничар  у  I, II, III и IV разреду 

2.  Трговина,  угоститељство  и  туризам: образовни  профил  Кулинарски  техничар  у  I, II, III 
и IV разреду 

3. Машинство  и  обрада  метала: образовни  профил  Заваривач   у  I, II и III разреду 
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                 1.4. МИСИЈА  ШКОЛЕ 

 

               Трудимо се  да  учинимо  школу центром средњег образовања за локалну заједницу и 

ширу друштвену средину и  субјектом који партиципира у њеном развоју, демократизацији, 

култури и социјализацији. Настојимо  да школа стекне углед и водеће место у систему 

образовања као мешовит тип средње школе. Стварамо  повољне околности у којима ће рад, 

образовање и учење бити задовољство, радост и потреба ученика, наставника, запослених и 

свих субјеката друштва на нивоу локалне заједнице.  

 

 

2. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 
 

Полазне основе Школског програма рада Школе темеље се на:  

- ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА (Сл.гласник РС, бр.55/2013) 
- ЗАКОН О СРЕДЊОЈ ШКОЛИ (Сл. гласник РС, бр. 55/2013) 
- РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ; 
- ИЗВЕШТАЈИ О САМОВРЕДНОВАЊУ РАДА ШКОЛЕ; 
- ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/19. ГОДИНУ 
- ПЛАН РАДА  ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/20. ГОДИНУ 
- ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА за подручја:  

1. економија, право и администрација образовни профили на четвртом степену 

стручности: 

- економски техничар (Сл. гласник РС бр. 3/96;3/05;6/05 , 9/05  9/19) 

2. трговина, угоститељство и туризам у оквиру кога се образују следећи образовни 

профили: 

 кувар (Сл. гласник РС бр. 10/12) и  

 конобар (Сл. гласник РС бр. 10/12).  
  

3. машинство  и  обрада  метала  у  оквиру  кога  се  образују  следећи  образовни  
профили: 
-аутомеханичар 
-заваривач   
-бравар 
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      - ПРАВИЛНИЦИ: 

1.Правилник о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у 

стручним и уметничким школама Сл.гласник - Просветни гласник бр.6/90 и 

Просветни гласник бр.4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 

2/02, 2/02, 5/03, 10/03, 24/04, 3/05, 6/05, 11/05, 6/06, 12/06, 8/08, 1/09, 3/09, 

10/09, 5/10, 8/10 - испр., 11/13, 9/19) 

2. Правилник о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем 

и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада економија, право и 

администрација („Просветни гласник”,  бр. 3/96, 3/97,  14/97, 12/02, 5/03, 11/06, 

4/13, 11/13, 9/19)  

3.Правилнику о наставном плану и програму за стицање образовања у 

трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној школи за подручје рада 

трговина, угоститељство и туризам („Просветни гласник” бр. 15/93, 20/93, 6/95, 7/96, 

11/02, 11/04, 11/06, 8/09, 10/12, 8/13, 11/13) 

4. Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава за средње 

школе („Просветни гласник”, бр. 6/03, 23/04 и 9/05)  

 

3.ОПШТИ  ЦИЉЕВИ  ВАСПИТАЊА  И  ОБРАЗОВАЊА 

 

         Циљеви образовања указују на главна вредносна опредељења у области образовања. Они 

истовремено  представљају мерило за  одређивање резултата (ефеката, исхода) образовања. 

   Циљеви    образовања  имају   оперативну функцију  и  представљају  основ  за   конципирање, 

планирање, организацију и реализацију целокупног процеса образовања.  

Они се односе на оно што се намеравало и очекивало. 

Образовање и васпитање се остварује са циљем да сваком ученику омогући: 

 

а) Развој свих аспеката личности у складу са развојним могућностима, интересовањима и 

              потребама 

б) Да упозна себе и да самостално, промишљено и одговорно доноси одлуке у приватном 

              животу, да разборито и одговорно учествује у доношењу одлука у јавном животу 

в) Познавање и разумевање природног и друштвеног окружења, њихове међусобне 

              повезаности и сопственог места у њима 

г) Развој осећања припадности социјалним групама и друштву као целини, као и осећање 

              припадности ширем европском простору 

Из ових општих циљева произилазе посебни циљеви Средњег стручног образовања. 

 

Посебни циљеви Средњег стручног  образовања 

 

Циљеви Средњег стручног  образовања и васпитања су да ученика оспособи да: 

 

 Стиче и унапређује знања, вештине и вредносне ставове, смисао за праве сазнајне, 

 моралне и естетске вредности 

 Развија способности за логичко, теоријско, практично, слободно (критичко) 

 и креативно мишљење; 

 Развија способности за истраживање и решавање проблема и слободно, умно 
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 (критичко) 

промишљање стварности; 

 Развија самосазнање, самопоштовање, одговорност, истрајност; 

 Васпитава за поштовање људске личности, њене слободе и достојанства, 

 за толеранцију и мирољубив саживот; 

 Развија позитивне социјалне интеракције, одговорност за поштовање људских  

слобода и права; 

 Развија способности за разумевање савременог света; 

 Стиче и развија знања о класичним културама и универзалној вредности хуманистичке 

баштине; 

 Стиче и развија знања о националној култури и другим савременим културама; 

 Развија тежњу за усавршавањем у личном, професионалном, јавном домену; 

 развија свест о значају хармоничног физичког и духовног развоја 

 Омогући пуно исказивање даровитости за науку, уметност, спорт 

 Развије позитиван однос према образовању, самообразовању, бризи о себи и  

одговорности за аутентичност и смисао свог живота 

 Развије стратегије учења, самосталног стицања знања и вештина и примене истих 

 Овлада информационим технологијама 

 Развије способност за тимски рад, кооперативно понашање и решавање проблема и 

аргументовано излагање својих ставова 

 Развије свест о значају чувања и унапређења животне средине 

 Развије знања, умења и навике потребне за наставак школовања 

 Помогне у адекватној примени стечених змања  и вештина 

 Стиче теоријска – функционална знања, која уме касније да примени у пракси 

 Стиче практична знања и умења 

 

               4.ЦИЉЕВИ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА У СРЕДЊОЈ СТРУЧНОЈ ШКОЛИ 

 

Циљ образовања и васпитања у Средњој стручној школи је да се путем стицања практичних и 

теоретских знања, овладавања вештинама, формирања ставова и вредности, у оквиру 

предвиђених наставних предмета, обезбеди: 

 

 пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој ученика ускладу 

са њиховим способностима, потребама, интересовањима; 

 унапређење језичке, математичке, научне, уметничке, културне, техничке,информатичке 

писмености, што је неопходно за наставак образовања и професионални развој и 

успешно обављање одабраног занимања; 

 подршка развоју међупредметних компетенција. 

 

Међупредметне компетенције обезбеђују ученицима успешно сналажење у свакодневном 

животу и раду. Оне су резултат великог броја активности које се остварују у свим наставним 

предметима и током целокупног Средњег стручног образовања. За њихов развој важни су не 

само садржаји већ и методе са којима се они проучавају и у њима треба да доминирају 

истраживачке и интерактивне методе, рефлексија, критичко мишљење, кооперативно учење и 

друге методе које јачају партиципацију ученика у образовно-васпитном процесу. 
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                   5.  ЦИЉЕВИ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 
 

Циљеви школског програма су: 

 обезбеђивање услова за успешно остваривање циљева и задатака 

образовања и васпитања, који су утврђени Законом о основама 
система образовања и васпитања 

 стварање услова за тимски рад свих чланова колектива, 
успостављајући корелацију међу наставним предметима са циљем 

повећања нивоа школских постигнућа ученика и подстицања 
ученика на примену стечених теоријских знања 

 успостављање и /или проширивање сарадње са социјалним 
партнерима у циљу обезбеђивања што бољих услова ученицима за 

реализацију практичних  активности 

 оспособљавање ученика за самостално и одговорно доношење 

одлука значајних и важних за сопствени развој и будући живот 

 развијање и неговање другарства и пријатељства, усвајање 

вредности заједничког живота и подстицање индивидуалних 

одговорности. 
 

Циљеви  школског програма који су произaшли из Развојног плана школе: 

 повећати  углед  школе истицањем основних и посебних обележја, 

промоцијом ученичких постигнућа и резултата рада наставника, 
као и подизањем културе понашања 

 изграђивати партнерски однос на релацији наставник – наставник, 
ученик – наставник, ученик – ученик, као и стварање подстицајне 

радне атмосфере у школи 

 развијати сарадњу са партнерима у земљи и иностранству 

 повећати ниво школских постигнућа корелацијом сродних области 

и већом применом стечених теоријских знања у пракси 

 мотивисати ученике за самообразовање и самоучење 

 развити систем самофинансирања којим би се повећала средства 
за финансирање развојних потреба школе 

 повећати безбедност и сигурност ученика у школи 

 подстицати и развијати социјалне вештине и демократски дух 

ученика 

 пружање помоћи ученицима у учењу, помоћи при избору даљег 

образовања, обуке и запослења 
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6.НАЗИВ, ВРСТА И ТРАЈАЊЕ ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА КОЈЕ ШКОЛА  

ОСТВАРУЈЕ И ЈЕЗИК НА КОМЕ СЕ ОСТВАРУЈЕ ПРОГРАМ 
 

 

У Средњој  школи  „Хиљаду  триста  каплра“  у  Љигу   образују се ученици 

четворогодишњих и трогодишњих профила, у оквиру три   подручја рада: 

 
Подручје рада Област Образовни профил Трајање 

1. 

1. 
ЕКОНОМИЈА, 

ПРАВО И 
АДМИНИСТРАЦИЈА 

ЕКОНОМИЈА 
ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР 4 године 

2. 

2. 

ТРГОВИНА, 

УГОСТИТЕЉСТВО 

И ТУРИЗАМ 

УГОСТИТЕЉСТВО И 

ТУРИЗАМ 

КОНОБАР 
3 године 

КУВАР 
3 године 

3. 
3. 

МАШИНСТВО  И  
ОБРАДА  МЕТАЛА 

 

Аутомеханичар 
3 године 

Заваривач 
3 године 

 

 

Настава се остварује  на српском језику. 

 

За општеобразовне предмете од школске 2014/15 године дефинисани су општи стандарди 

постигнућа. У складу са тим, приликом планирања васпитно образовног рада, предметни 

наставници у годишњим и месечним плановима рада истаћи ће начин провере остварености 

прописаних образовних стандарда и циљева учења наставног предмета (навешће 

доминантне активности ученика и наставника, као и начин и динамику оцењивања ученика) 

Приликом навођења теме или модула одредиће на којим образовним стандардима ће бити 

фокус учења наставног градива (основни, средњи или напредни ниво)  
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Листа изборних програма 

Р. б. 
Стручни изборни 

програми 

РАЗРЕД 

I II III IV 

1. Национална економија     2   

2. 
Комерцијално 

познавање робе 
   2   

3. Електронско пословање       2 

4. 

Основе банкарског 

пословања са 

евиденцијом 

      2 

* Ученик бира изборни предмет једном у току школовања 

 

 

Остваривање образовања и васпитања 

Обавезни облици образовно-васпитног рада 

ОБЛИК 

ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ 

РАДА 

I РАЗРЕД 

часова 

II РАЗРЕД 

часова 

III РАЗРЕД 

часова 

IV РАЗРЕД 

часова 

УКУПНО 

часова 

Час одељенског 

старешине 
до 74 до 72 до 70 до 62 до 278 

Додатна 

настава * 
до 30 до 30 до 30 до 30 до 120 

Допунска 

настава * 
до 30 до 30 до 30 до 30 до 120 

Припремна 

настава * 
до 30 до 30 до 30 до 30 до 120 

Друштвено-

корисни рад * 
до 30 до 30 до 30 до 30 до 120 

* Ако се укаже потреба за овим облицима рада 
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Факултативни облици образовно-васпитног рада** 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ 

РАДА 
I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД IV РАЗРЕД 

Екскурзија до 3 дана до 5 дана 

до 5 

наставних 

дана 

до 5 

наставних 

дана 

Језик националне мањине са елементима 

националне културе 
2 часа недељно 

Трећи страни језик 2 часа недељно 

Факултативни предмети/програми* 1–2 часа недељно 

Слободне активности ученика (хор, оркестар, 

секције, техничке, хуманитарне, спортско-

рекреативне и друге ваннаставне 

активности) 

30–60 часова годишње 

Друштвене активности – ученички 

парламент, ученичке задруге 
15–30 часова годишње 

Културно-уметничке активности школе 2 радна дана 

* Поред обавезних предмета и изборних програма школа може да организује, у складу са 

опредељењима ученика, факултативну наставу из предмета/програма који су утврђени плановима 

наставе и учења других образовних профила истог или другог подручја рада, као и плановима наставе 

и учења за гимназије, а који су утврђени школским програмом. 

** Факултативни облици васпитно-образовног рада обавезни су за ученике који се за њих определе. 

 

 

Остваривање плана и програма наставе и учења 

1. Распоред радних недеља у току наставне године 

  I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД IV РАЗРЕД 

Разредно-часовна настава 37 36 35 31 

Менторски рад (настава у 

блоку, пракса) 
  1 2 3 

Обавезне и факултативне 

ваннаставне активности 
2 2 2 2 

Матурски испит       3 

Укупно радних недеља 39 39 39 39 
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2. Подела одељења у групе 

разред предмет /модул 

годишњи фонд часова 
број ученика у групи 

– до вежбе 
практична 

настава 

настава у 

блоку 

I 

Рачуноводство 74   15 

Пословна 

кореспонденција 

и комуникација 

74   15 

II 

Рачуноводство 72   15 

Пословна 

кореспонденција 

и комуникација 

72   15 

Пословна 

информатика 
72   15 

Економско 

пословање 
72  30 15 

III 

Рачуноводство 70   15 

Пословна 

информатика 
70   15 

Статистика 70   15 

Економско 

пословање 
70  60 15 

IV 

Рачуноводство 124   15 

Статистика 62   15 

Економско 

пословање 
62  90 15 

Предузетништво 62   15 

 

.  
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1. разред – ЕКОНОМСКИ техничар 
 

ОБАВЕЗНИ  ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

Српски језик и књижевност  

Недељни фонд: 3 

Годишњи фонд: 111 

Циљеви предмета: 

 Проширивање и продубљивање знања о српском књижевном језику;  
 Развијање и неговање језичке културе, поштовање правила књижевног (стандардног) језика у 

усменом и писаном изражавању;  
 Подстицање ученика на усавршавање говорења, писања и читања, као и неговање културе 

дијалога;  
 Оспособљавање за ефикасно комуницирање;  
 Упознавање књижевне уметности;  

 Унапређивање знања о сопственој култури и културама других народа;  
 Развијање хуманистичког и књижевног образовања на најбољим делима српске и светске 

културне баштине;  

 Обезбеђивање функционалних знања из теорије и историје књижевности;  
 Оспособњавање ученика да користе стручну литературу и језичке приручнике; 
 Продубљивање и проширивање знања о српској и светској књижевности; 
 Оспособљавање за интерпретацију књижевних текстова; 
 Унапређивање књижевних знања и читалачких вештина; 
 Упознавање и проучавање репрезентативних дела српске и опште књижевности, књижевних 

жанрова, књижевноисторијских појава и процеса у књижевности; 

 Развијање трајног интересовања за нова сазнања. 

Наставне теме и препоручени број часова: 

 Увод у проучавање књижевног дела – 14 часова 
 Књижевност старог века – 12 часова 
 Средњовековна књижевност – 12 часова 
 Народна (усмена) књижевност – 13 часова 

 Хуманизам и ренесанса – 12 часова 

-Општи појмови о језику – 5 
-Фонетика – 11 
-Правопис – 12 
-Култура изражавања - 20 
 

 

Облици наставе:  

 Теоријска настава 

Корелација са другим предметима: 

 Историја 

 Грађанско васпитање / Верска настава 
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Страни језик 1 (енглески језик 1)

Недељни фонд: 2 

Годишњи фонд: 74 

Циљеви предмета: 

 Развијање  сазнајних и  интелектуалних  способности   и  стицање позитивног  односа   према  
другим  културама  уз уважавање  различитости  и  усвајање  знања  и  умења потребних  у 
комуникацији   на  страном  језику  у  усменом  и  писаном  облику  

Наставне теме и предвиђени број часова: 

Опште  теме: 80% 

- Свакодневни живот(организација  времена, послова, слободно  време) 

- Храна  и  здравље( навике  у  исхрани, карактеристична  јела  и  пића  у  земљама  света) 

- Познати  градови   и  њихове  знаменитости 

- Спортови  и  позната  спортска  такмичења 

- Живот  и  дела  славних  људи  20 века ( из  света  науке , културе) 

- Медији (штампа, телевизија) 

- Интересантне  животне  приче  и  догађаји  

- Свет  компјутера (распрострањеност и примена) 

 

Стручне  теме: 20%   

- Основна  стручна  терминологија 

- Примена  информационих  технологија  у  домену  струке 

- Основне  пословне  комуникације  и коресподенције (пословна  преписка  и  комуникација  у 

писаној  и  усменој  форми) 

- Мере  заштите и очувања  радне  и  животне  средине 

Стручне  теме  треба  распоредити  по  разредима  тако  да  буду  у  корелацији  са  садржајима  који  се  

обрађују  из  стручних  предмета 

 

 

Историја 

Недељни фонд: 2 

Годишњи фонд: 74 

Циљеви предмета: 

1. Стицање хуманистичког образовања и развијање историјске свести; 

2. Разумевање историјског простора и времена, историјских догађаја, појава и процеса и 

улоге истакнутих личности; 

3. Развијање индивидуалног и националног идентитета; 

4. Стицање и проширивање знања, развијање вештина и формирање ставова неопходних за 

разумевање савременог света (у националном, 

регионалном, европском и глобалном оквиру); 

5. Унапређивање функционалних вештина и компетенција неопходних за живот у савременом 

друштву (истраживачких вештина, критичког и 

креативног мишљења, способности изражавања и образлагања сопствених ставова, 

разумевања мултикултуралности, развијање толеранције и 

културе аргументованог дијалога); 

6. Оспособљавање за ефикасно коришћење информационо-комуникационих технологија; 

7. Развијање свести о потреби сталног усавршавања и свести о важности неговања културно-

историјске баштине. 

 
Наставне  теме  и  предвиђен  број  часова: 
 

 увод – 5 часова  
 Цивилизације  старог  века – 12 часова  

 Европа  и  Средоземље  у  средњем  веку 
– 14 часова 
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 Срби и њихово окружење   у средњем веку – 
18 часова 

 Европа  и  свет  од  краја 15  до  краја  18 

века – 13 часова 
 Српски  народ под  страном  влашћу од  краја  

15  до  краја 18  века – 12 часова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физичко васпитање 

Недељни фонд: 2 

Годишњи фонд: 74 

Циљ  предмета: 

Циљ физичког васпитања је да се разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности 
са осталим васпитно – 
образовним подручјима, допринесе интегралном развоју личности ученика (когнитивном, афективном, 
моторичком), развоју моторичких 
способности, стицању, усавршавању и примени моторичких умења, навика и неопходних теоријских 
знања у свакодневним и специфич- 

ним условима живота и рада 

Наставне теме и предвиђени број часова: 

- Тестирање  и  провера  савладаности  стандарда  из  основне  школе-6 часова 
- Теориских  часова – 2  у  првом   и  2 у  другом  полугодишту 
- Атлетика  - 14 часова 
- Гимнастика : вежбе  на  справама  и  тлу -12  часова  

- Спортска  игра: по  избору  школе – 14  часова  
- Физичка  активност, односно  спортска  активност: у  складу  са  могућностима  школе а  по  

избору  ученика -10 часова 
- Пливање 10  часова  
- Провера  знања  и  вештина 4 часа  

 

Математика 

Недељни фонд: 3 

Годишњи фонд: 111 

Циљеви предмета: 

- Развијање  логичког  и  апстрактног  мишљења 

- Развијање  способности  јасног  и  прецизног  изражавања и  коришћења  основног математичк-

логичког језика 

- Развијање  способности  одрђивања  и  процене  квантитативних величина  и  њиховог  односа 

- Развијање  осећаја  за  простор, разликовање  геометријских  објеката  и  њихови  узајамни  

односи  и  трансформације 

- Развијање  систематичности,  уредности, прецизности,  темељности, истрајности,  критичности  у  

раду 

- Оспособљавање  за  примену  стечених  знања  како  у  математици  тако  и  у  осталим  

предметима 

- Формирање  основа  за  наставак  образовања 

- Формирање  математичке  културе   која  подразумева  свест  о универзалности  и  примени  

математике  и  математичког  начина  мишљења 

-  

- Наставне теме и предвиђени број часова: 
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 Логика, скупови   и  функције – 12 часова 
 реални бројеви  и  рационални алгебарски  изрази - 30 часова 
 пропорције  и  процентни  рачун  – 18 часова 

 геометрија  – 24 часова 
 изометријске трансформације – 21 час 
 линеарне  једначине  и  неједначине  – 15 часова 

 

4  писмена  задатка    са исправкам  - планирано  12  часова  

 

Рачунарство и информатика 

Недељни фонд: 2 

Годишњи фонд: 74 

Циљеви предмета: 

Стицање знања, вештина и формирање вредносних ставова информатичке писмености неопходних за живот и 

рад у савременом друштву 

Облици наставе 
Облици наставе 
Модул се реализује кроз следеће облике 
наставе: 
● лабораторијске вежбе 
Подела одељења на групе 
Одељење се дели на 2 групе приликом 
реализације: 
● Лабораторијских вежби 

Наставне теме и предвиђени број часова 

‒ основи рачунарске технике 10 
‒ основе рада у рачунарском  систему  12 

‒ примена  ИКТ-а  38 

- рачунарске мреже, интернет и  електронска  комуникација  14  часова 

 

Биологија   

Недељни фонд: 2 

Годишњи фонд: 74 

Циљеви предмета: 

- Проширивање  знања  о  нивоима  организације  биолошких  система, грађи  и  функцији  

ћелије, току  и  значају  ћелијских  деоба 

- Разумевање  физиолошких  процеса   у  људском  организму 

- Упознавање  са  основним  фазама   развића  човека 

-  Разумевање  основних  принципа наслеђивања  особина 

-  Разумевање  проблема  везаних  за  период  одрастања  и  облике  ризичног  понашања и  

схватања улоге  и  значаја  породице  

Наставне теме и предвиђени број часова: 

 Биологија  ћелије – 11 часова 
 Основи  физиологије  човека -24 часа 
 биологија развића човека- 14 часова 

 наслеђивање  биолошких  особина – 14 

часова  
 полно и  репродуктивно  здравље – 11 

часова 
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Хемија 

Недељни фонд: 2 

Годишњи фонд: 74 

Циљеви предмета: 

- Развој функционалног система хемијског знања као подршке за изучавање стручних 

предмета; 

– Разумевање односа између структуре супстанци, њихових својстава као и могућности 

њихове примене; 

– Разумевање природних појава и процеса и хемијског приступа у њиховом изучавању; 

– Развој хемијске функционалне писмености; 

– Препознавање, разумевање и примена хемијских знања у свакодневном животу и 

професионалном раду; 

– Разумевање корисности од хемијске производње и за одабрану струку; 

– Развој способности за сагледавање потенцијалних ризика, могућности превенције и мерa 

заштите при хемијским незгодама у свакодневном 

животу и професионалном раду; 

– Развој одговорног става према коришћењу супстанци у свакодневном животу и у 

професионалном раду; 

– Развој комуникативности и спремности за сарадњу и тимски рад; 

– Развој одговорности, систематичности, прецизности и позитивног става према учењу; 

 – Развој свести о сопственим знањима и потреби за даљим професионалним 

напредовањем. 

Наставне теме и предвиђени број часова: 

 Структура  супстанци – 14 часова 
 Дисперзни  системи   - 8 часова 
 Хемијске  реакције  –18 часова 

- Хемија  елемената  и  једињења – 30 часова 

- Хемијски  аспекти  загађивања   животне  средине -4  

 

Облици  наставе : теоријска  настава  и  демонстрациони  огледи  

 

 
ОБАВЕЗНИ   СТРУЧНИ  ПРЕДМЕТИ 

 

 

Принципи економије 

 

Недељни фонд: 3 

Годишњи фонд: 111 

Циљеви предмета: 

 стицање основних знања о развоју економије, принципима, методима и моделима који се 

користе у економској науци; 
 стицање знања о функционисању тржишта;  
 стицање основних знања о трошковима предузећа; 
 стицање основних знања о понашању предузећа у различитим тржишним структурама; 

 стицање знања о тржиштима фактора производње и функционалној расподели дохотка. 

Назив модула и предвиђени број часова: 

 Економска наука – развој, принципи и методи анализе – 21 час 
 Понуда, тражња и функционисање тржишта – 33 часа 
 Трошкови производње – 18 часова 
 Тржишне структуре и понашање предузећа – 24 часа 
 Тржишта фактора производње и функционална расподела дохотка – 15 часова 
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Облици наставе: теоријска настава 

Корелација са другим предметима:  

 историја, 
 математика 
 пословна економија 
 економско пословање 
 банкарство и јавне финансије 
 статистика

 

Пословна економија  

Недељни фонд: 2 

Годишњи фонд: 74 

Циљеви предмета: 

- стицање основних знања о појму, предмету и циљевима изучавања пословне економије 

- стицање основних знанја о предузећу, његовим циљевима , врстама и организационим облицима 

- стицање основних знања о пословним функцијама предузећа 

- стицање знања о пословима и активностима предузећа 

- оспособљавање ученика за анализу показатеља остваривања циљева и задатака пословних функција 

Назив модула и предвиђени број часова: 

 Предузеће– 36 часова 
 Пословне функције предузећа- 38 часова 

 

Облици наставе: теоријска настава 

Корелација са другим предметима: 

-     економско пословање 

 математика 

 јавне финансије 

 банкарство 

 принципи економије 

 економска географија 

 статистика 

 

 

Рачуноводство 

Недељни фонд: 2+2 

Годишњи фонд: 74+74 

Циљеви предмета: 

 поштовање законске, професионалне и интерне регулативе у области рачуноводства 

 стицање знања о основним рачуноводственим категоријама 

 развијање способности за правилно коришћење, чување и одговорност за средства којим се 

послује 

 развијање функционалне рачуноводствене писмености 

 стицање знања и вештина за самостално прикупљање података о насталим економским 

променама, њихово тумачење и рачуноводствено обухватање 

 развијање вештина и компетенција евиденције пословања привредних субјеката по систему 

двојног књиговодства 

 оспособљавање ученика за одговорно, ажурно, прецизно и уредно вођење пословних књига 

стицање вештине рачуноводственог приказивања пословних процеса. 

 схватање улоге и значаја рачуноводства и рачуноводствених информација у пословном 

одлучивању и контроли пословања 
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 стицање знања и вештина обрачуна и евиденције резултата пословања предузећа 

 развијање вештина израде рачуноводствених извештаја у складу са Међународним 

рачуноводственим стандардима (МРС) и Међународним стандардима финансијског извештавања 

(МСФИ) 

 оспособљавање ученика за самостално обављање књиговодствених послова 

 развијање способности комуникације са окружењем 

 развијање способности тимског рада 

 изградња вредносних ставова за доношење аргументованих, исправних и благовремених 

професионалних и личних одлука 

 развијање способности управљања сопственим ресурсима времена и знања 

 развијање навика и умешности у коришћењу разноврсних извора знања 

 развијање интереса за даљи професионални развој у складу са сопственим потребама 

 развијање личних и професионалних ставова 

 

Наставне теме и предвиђени број часова: 

 рачуноводствено обухватање имовине привредног друштва и извора њеног финансирања – 

24+24 часа 
 систем двојног књиговодства – 24+24 часа 

 евиденција новчаних средстава – 12+12 часова 
 евиденција расхода и прихода – 14+14 часова 

Облици наставе: 74 часа теорије и 74 часа вежби 

Приликом реализације часова вежби, одељење се дели на 2 групе 

Корелација са другим предметима:  

 пословна кореспонденција и 
комуникација 

 математика 
 пословна економија 

 економска географија 
 принципи економије 
 

 

Пословна кореспонденција и комуникација 

Недељни фонд: 2 

Годишњи фонд: 74 

Циљеви предмета: 

 упознавање ученика са условима рада, потрошним материјалом, опремом, алатима и прибором 

 оспособљавање ученика за примену технике куцања 

 оспособљавање ученика за обликовање текстова на матерњем и страним језицима 

 оспособљавање ученика за састављање пословних писама и попуњавање пратећих докумената 

 стицање знања и вештина потребних за успешну примену службене пословне кореспонденције 

на практичним примерима 

 оспособљавање ученика за рад са текућом поштом и актима 

 оспособљавање ученика за вођење евиденција и класификацију документације 

 освајање пословног понашања као предуслова за успешну пословну комуникацију 

 оспособљавање за планирање, организовање и систематичност у пословној и службеној 

кореспонденцији 

 подстицање личног и професионалног развоја и усавршавања у складу са индивидуалним 

интересовањима и способностима 

 оспособљавање за примену стечених знања у другим предметима и свакодневном животу 

 развијање личних и професионалних ставова 
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Наставне теме и предвиђени број часова: 

 организација канцеларије и техника куцања – 
34 часа 

 пословна кореспонденција – 24 часа 

 евиденција и класификација докумената 
и рад са поштом – 16 часова 

 
 

 

 
 

 

Облици наставе: 74 часа вежби 

Приликом реализације часова вежби, одељење се дели на 2 групе 

Корелација са другим предметима: 

 рачуноводство 
 математика 

 пословна економија 
 економска географија 

 принципи економије 
 

 

 

ЕКОНОМСКА ГЕОГРАФИЈА 

Недељни фонд: 2 

Годишњи фонд: 74 

Циљеви предмета: 

 Разумевање корелативних односа између економске географије и других природних и 

друштвених наука; 

 Стицање нових знања о савременим економско-географским процесима у свету и у Србији; 

 Разумевање физичко и друштвено – географских фактора развоја привреде и друштва; 

 Стицање знања о светској привреди и привреди Србије; 

 Стицање нових актуелних знања о положају, месту и улози Србије на Балкану, у Европи и у свету; 

 Оспособљавање ученика да примењују географска знања и вештине у даљем образовном и 

професионалном развоју; 

 Оспособљавање ученика за одговорно опхођење према себи и окружењу и за активно 

учествовање у заштити, обнови и унапређи- 

 вању животне средине; 

 Развијање осећања припадности својој нацији као делу интегралног света; 

 Изградња и неговање националног и културног идентитета у мултиетничком, мултикултуралном и 

мултијезичком свету. 

Наставне теме и предвиђени број часова: 

Земља као животни и економски простор човека                                                                            28  часова 

Географија светске привреде и положај Србије у њој                                                                      28 часова 

Свет, Европска унија и Србија- савремени економски и политичко-географски процеси      18 часова 

Облици наставе: Теоријска настава 72 часа 

Корелација са другим предметима: 

 Историја 

 Биологија 

 Основи економије 

 Пословна економија 
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 Статистика  

 

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

 

Грађанско васпитање 

Недељни фонд:1 

Годишњи фонд: 37 

Циљеви предмета:  

 да се кроз стицање знања, овладавање вештинама, формирање ставова и система вредности 
допринесе оспособљавању ученика за компетентан, одговоран и ангажован живот у хуманом и 
демократски уређеном друштву утемељеном на основним људским вредностима, поштовању 
људских и грађанских права, у коме се уважава различитост, остварује солидарност и брига за 

друге. 

Наставне теме и предвиђени број часова: 

 Увод 
 Ја, ми идруги  - 7 

 Комуникација у групи -  9 

 Односи у групи / заједници -  17 
 Шта носим са собом -

Верска настава 

Недељни фонд:1 

Годишњи фонд: 37 

Циљеви предмета:   

 развијање радозналости и отворености за културе традиционалних цркава, етничке и верске 

толеранције, 
 јачање поверења међу ученицима и спречавање понашања који нарушавају остваривања права 

на различитост 

Наставне теме и предвиђени број часова: 

 увод – 1 час 
 Хришћанство је Црква (заједнички литургијски живот као израз вере у Бога) – 4 часа 
 Појам о Богу у хришћанству – 2 часа 

 Познање Бога кроз Христа у Цркви – 3 часа 
 Крштење и рукоположење као сједињење са Христом у Литургији (подвижништво као средство 

за остварење личне заједнице са Богом) – 20 часова 
 Сликарство као израз човековог односа према Богу и свету који га окружује (разика између 

црквеног сликарства – иконографије и световног сликарства) – 7 часова 
 

 

2. разред – ЕКОНОМСКИ техничар 
 

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

Српски језик и књижевност 

Недељни фонд: 3 

Годишњи фонд: 10 

Наставне теме и препоруче број часова: 

-Барок,класицизам и просветитељство-14 
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 - Романтизам -25 
  
 -Реализам-27 

 

 -Морфологија -11 
 

 -Правопис -7 

 

 -Култура изражавања -24 

 

Страни језик 1 (енглески 1) 

Недељни фонд:2 

Годишњи фонд: 72 

 
Опште  теме:  

- Свакодневни  живот 
- Образовање (познати  региони  у  земљама  чији  се  језик  учи) 
- Културни  живот 

- Заштита  човекове  околине 
- Медији  
- Интересантне  животне  причеи  догађаји 
- Свет  компјутера 

 
Стручне  теме:  

- Основна  стручна  терминологија 

- Примена  информационих  технологија  у  домену  струке 
- Основне  пословне  комуникације и  коресподенције 
- Мере  заштите  и  очувања   радне  и  животне  средине 

 

 

Историја 

Годишњи фонд: 72 

Наставне теме и предвиђени број часова: 

 Европа  и  свет од  краја 18 века до  Првог  светског  рата  – 12 часова 

 Србија, Црна Гора и Срби у 

 Хабзбуршком и Османском царству 

 од краја XVIII века до Првог светског 

 рата – 14 часова; 

 ● Први светски рат и револуције у 

 Русији и Европи – 6 часова; 

 ● Свет између Првог и Другог светског 

 рата – 8 часова; 

 ● Југословенска краљевина – 9 часова; 

 ● Други светски рат – 6 часова; 

 ● Свет после Другог светског рата – 8 

 часова; 
 ● Југославија после Другог светског

Облици наставе: теоријска настава 

 

Физичко васпитање 

Недељни фонд: 2 

Годишњи фонд: 74 

Циљ  предмета: 
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Циљ физичког васпитања је да се разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности 
са осталим васпитно – 
образовним подручјима, допринесе интегралном развоју личности ученика (когнитивном, афективном, 
моторичком), развоју моторичких 
способности, стицању, усавршавању и примени моторичких умења, навика и неопходних теоријских 
знања у свакодневним и специфич- 

ним условима живота и рада 

Наставне теме и предвиђени број часова: 

- Тестирање  и  провера  савладаности  стандарда  из  основне  школе-6 часова 
- Теориских  часова – 2  у  првом   и  2 у  другом  полугодишту 
- Атлетика  - 14 часова 
- Гимнастика : вежбе  на  справама  и  тлу -12  часова  

- Спортска  игра: по  избору  школе – 14  часова  
- Физичка  активност, односно  спортска  активност: у  складу  са  могућностима  школе а  по  

избору  ученика -10 часова 
- Пливање 10  часова  
- Провера  знања  и  вештина 4 часа  

 

 

Математика 

Недељни фонд: 3 

Годишњи фонд: 108 

Циљеви предмета:  

- Развијање  логичког  и  апстрактног  мишљења 

- Развијање  способности  јасног  и  прецизног  изражавања и  коришћења  основног математичк-

логичког језика 

- Развијање  способности  одрђивања  и  процене  квантитативних величина  и  њиховог  односа 

- Развијање  осећаја  за  простор, разликовање  геометријских  објеката  и  њихови  узајамни  

односи  и  трансформације 

- Развијање  систематичности,  уредности, прецизности,  темељности, истрајности,  критичности  у  

раду 

- Оспособљавање  за  примену  стечених  знања  како  у  математици  тако  и  у  осталим  

предметима 

- Формирање  основа  за  наставак  образовања 

- Формирање  математичке  културе   која  подразумева  свест  о универзалности  и  примени  

математике  и  математичког  начина  мишљења 

Наставне теме и предвиђени број часова: 

 степеновање и кореновање - 15 часова 

 функција  и  график  функције  – 6 часова 
 квадратна  једначина, неједначина  и  функција  - 20 часова 
 експоненцијална  и  логаритамска  једначина, неједначина  и  функција  - 17 часа 
 тригонометрија – 22 
 полиедри  и  обртна  тела – 16  

 

 Четири школска писмена задатка са исправкама – 12 часова 

 

 

Ликовна  култура  

Годишњи фонд часова: 36 

Разред: Други 

 

Циљеви учења 

предмета: 
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– развијање визуелног опажања, стваралачког и критичког мишљења, естетских критеријума, 

индивидуалности, самопоуздања, радозналости, 

предузимљивости, емпатије и толеранције; 

– оспособљавање за изражавање идеја, ставова и емоција традиционалним и/или савременим 

средствима, за коришћење различитих информација 

као подстицај за стваралачки рад, за сарадњу и тимски рад; 

– упознавање са значајем и улогом визуелне уметности у друштву, свакодневном животу и 

раду и са најзначајнијим националним и светским 

уметничким делима, уметницима и споменицима културе; 

– формирање позитивног става према очувању визуелног националног идентитета, 

националне и светске културне баштине; 

– мотивисање ученика да доприносе естетском, културном и одговорном начину живљења и 

да прате дешавања у уметности и култури 

 

Препоручене  наставне  теме:  

-композиција 

-дизајн 

-простор 

-култура  и  уметничко  наслеђе 

 

 

 

ОБАВЕЗНИ  СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 

 

Принципи економије 

 

Недељни фонд: 3 

Годишњи фонд: 108 

Циљеви предмета: 

 стицање знања о важности проучавања економских активности на нивоу привреде као целине;  
 стицање основних знања о могућностима и начинима мерења резултата производње; 
 стицање основних знања о улози финансијског система у усклађивању штедње и инвестиција;  
 стицање основних знања о новцу, креирању новца и регулисању количине новца у оптицају; 
 стицање знања о промени вредности новца и промени нивоа цена; 
 стицање основних знања о незапослености као макроекономској варијабли; 

 стицање основних знанја о платном билансу и девизном курсу; 
 стицање основних знања о појму и значају међународне трговине; 
 развој личних и професионалних ставова. 

Назив модула и предвиђени број часова: 

 Макроекономија – теорија, анализа и политика -12 часова 
 Систем националних рачуна – 18 часова 
 Финансијски систем – 16 часова 

 Новац у макроекономији – 12 часова 
 Инфлација – 12 часова 

 Незапосленост – 12 часова 
 Платни биланс и девизни курс – 14 часова 
 Међународна трговина – 12 часова 

 

Облици наставе: теоријска настава 

Корелација са другим предметима:  

 историја, 
 математика 
 пословна економија 

 економско пословање 
 банкарство и јавне финансије 
 статистика 

 



  

 31 

 

Пословна економија 

Недељни фонд: 2 

Годишњи фонд: 72 

Циљеви предмета: 

 стицање основних знања о појму и подели трошкова пословања предузећа 
 стицање основних знања о калкулацијама трошкова предузећа 
 стицање основних знања о начинима исказивања резултата пословања предузећа 
 развијање знања и вештине анализе постигнутих резултата предузећа 
 развијање знања и вештине доношења закључака о оствареним резултатима пословања 

предузећа 
 

Назив модула и предвиђени број часова: 

      -  трошкови пословања предузећа- 32 часа 

-  економски принципи пословања- 20 часова   

-   резултати пословања предузећа- 20 часова

Облици наставе: теоријска настава 

Корелација са другим предметима: 

 економско пословање 
 математика 
 принципи економије 

 јавне финансије 
 банкарство 
 статистика 

 

 

 

Јавне финансије 

Недељни фонд: 2  

Годишњи фонд: 72 часов теорије  

Циљеви предмета: 

 стицање знања о појму, предмету и значају јавних финансија 
 стицање знања о природи и карактеру јавних финансија 
 стицање знања о природи и карактеру јавних прихода 
 стицање потребних знања о буџету и буџетском систему 

Назив модула и предвиђени број часова: 

 Појам и предмет јавних финансија – 12 часова 
 Јавни расходи – 18 часова 
 Јавни приходи – 30 часова 
 Буџет – 12 часова 

Облици наставе: теоријска настава 

Корелација са другим предметима: 

 економско пословање 

 

 математика 

 пословна економија 

 принципи економије 

 банкарство  

 статистика
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Рачуноводство 

Недељни фонд: 2+2 

Годишњи фонд: 72+72 

Циљеви предмета: 

 поштовање законске, професионалне и интерне регулативе у области рачуноводства 

 стицање знања о основним рачуноводственим категоријама 

 развијање способности за правилно коришћење, чување и одговорност за средства којим се 

послује 

 развијање функционалне рачуноводствене писмености 

 стицање знања и вештина за самостално прикупљање података о насталим економским 

променама, њихово тумачење и рачуноводствено обухватање 

 развијање вештина и компетенција евиденције пословања привредних субјеката по систему 

двојног књиговодства 

 оспособљавање ученика за одговорно, ажурно, прецизно и уредно вођење пословних књига 

стицање вештине рачуноводственог приказивања пословних процеса. 

 схватање улоге и значаја рачуноводства и рачуноводствених информација у пословном 

одлучивању и контроли пословања 

 стицање знања и вештина обрачуна и евиденције резултата пословања предузећа 

 развијање вештина израде рачуноводствених извештаја у складу са Међународним 

рачуноводственим стандардима (МРС) и Међународним стандардима финансијског извештавања 

(МСФИ) 

 оспособљавање ученика за самостално обављање књиговодствених послова 

 развијање способности комуникације са окружењем 

 развијање способности тимског рада 

 изградња вредносних ставова за доношење аргументованих, исправних и благовремених 

професионалних и личних одлука 

 развијање способности управљања сопственим ресурсима времена и знања 

 развијање навика и умешности у коришћењу разноврсних извора знања 

 развијање интереса за даљи професионални развој у складу са сопственим потребама 

 развијање личних и професионалних ставова 

 

Наставне теме и предвиђени број часова: 

 евиденција обавеза из пословања  – 20+20 
часова 

 евиденција потраживања из пословања – 
20+20 часова 

 евиденција сталних средстава – 16+16 
часова 

 утврђивање резултата пословања услужног 

предузећа – 16+16 часова 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Облици наставе: 72 часа теорије и 72 часа вежби 

Приликом реализације часова вежби, одељење се дели на 2 групе 

Корелација са другим предметима: 

 принципи економије  

 економско пословање 
 математика 
 пословна економија 
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Пословна кореспонденција и комуникација 

Недељни фонд: 2 

Годишњи фонд: 72 

Циљеви предмета:  

  упознавање ученика са условима рада, потрошним материјалом, опремом, алатима и прибором 

  оспособљавање ученика за примену технике куцања 

 оспособљавање ученика за обликовање текстова на матерњем и страним језицима 

 оспособљавање ученика за састављање пословних писама и попуњавање пратећих докумената 

 отицање знања и вештина потребних за успешну примену службене пословне кореспонденције 

на практичним примерима 

 оспособљавање ученика за рад са текућом поштом и актима 

 оспособљавање ученика за вођење евиденција и класификацију документације 

 усвајање пословног понашања као предуслова за успешну пословну комуникацију 

 оспособљавање за планирање, организовање и систематичност у пословној и службеној 

кореспонденцији 

 подстицање личног и професионалног развоја и усавршавања у складу са индивидуалним 

интересовањима и способностима 

 оспособљавање за примену стечених знања у другим предметима и свакодневном животу 

 азвијање личних и професионалних ставова 

 

Наставне теме и предвиђени број часова: 

 службена кореспонденција – 12 часова 

 планирање, организовање и реализација активности пословне и службене кореспонденције – 34 

часа 

 вештина комуницирања и правила пословног понашања – 26 часова 

 

Облици наставе: 72 часа вежби 

Приликом реализације часова вежби, одељење се дели на 2 групе 

Корелација са другим предметима:  

 историја, 
 математика 
 пословна економија 

 економска географија 
 принципи економије 
 рачуноводство 

 
 
 
Економско пословање 

 

 
Недељни фонд: 2 часа вежби 

Годишњи фонд: 72 часа вежби + 30 часова наставе у блоку 

Циљеви предмета:  

 стицање основних радних навика 

 развијање способности обављања стручних пословних задатака 

 развијање способности праћења позитивних законских прописа 



  

 34 

 оспособљавање ученика за оснивање привредног друштва на основу познавања и поштовања 

законске регулативе 

 оспособљавање ученика за припрему и обављање процеса инвентарисања 

 оспособљавање ученика за састављање оснивачког биланса 

 оспособљавање ученика за отварање пословних књига и књиговодствене евиденције 

 оспособљавање ученика за обављање платног промета 

 оспособљавање ученика за обављање благајничког пословања 

 развијање вештина за обављање општих административних послова 

 оспособљавање ученика за обављање пословне кореспонденције и комуникације 

 оспособљавање ученика за обављање комерцијалних послова 

 развијање вештина истраживања тржишта 

 развијање вештина планирања пословних активности и доношења пословних одлука 

 оспособљавање ученика за обављање промотивних активности 

 оспособљавање ученика за израду презентација 

 стицање вештина у обављању послова припреме и израде финансијских извештаја привредног 

друштва 

 развијање вештина организовања, обрачуна, праћења, контроле и анализе пословања 

 развијање вештина припреме и израде рачуноводствених извештаја у складу са Међународним 

стандардима финансијског извештавања (МСФИ) 

 оспособљавање ученика за коришћење књиговодственог софтвера 

 повезивање знања и вештина стечених у виртуeлном привредном друштву са пословима у 

реалном привредном друштву 

 неговање вештине комуникације у тиму и са окружењем 

 развијање интереса за даљи професионални развој у складу са сопственим потребама 

 

 

Наставне теме и предвиђени број часова: 

 оснивање и почетак пословања привредног друштва – 32 часова 

 послови платног промета и благајничко пословање – 20 часа 

 општи административни послови – 20 часова 

Настава у блоку:  

- пословање привредног друштва - 30 часова 

Облици наставе: вежбе 72 часа, настава у блоку 30 часова 

Приликом реализације часова вежби, одељење се дели на 2 групе 

Корелација са другим предметима:  

 историја, 
 математика 
 пословна економија 

 економска географија 
 принципи економије 
 рачуноводство 

 

Пословна информатика 

Недељни фонд: 2 часа вежби 

Годишњи фонд: 72 часова вежби 

Циљеви предмета:  

Оспособљавање ученика за примену нових технологија у струци 
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– Оспособљавање ученика за коришћење готових апликација 
– Развијање вештина за обраду слика 
– Развијање вештина за обраду звука 

– Развијање вештина израду мултимедијалних презентација 
– Развијање вештина табеларна израчунавања 
– Развијање вештина сложена табеларна израчунавања 
– Развијање вештина рад са базом података 
– Развијање способности за примену електронског приказивања резултата 

– Развијање способности за примену електронског пословања 

- Стицање знања за примену ЦМС апликација 

– Развијање вештина за управљање садржајем на Интернет презентацијама и Интернет апликацијама 
– Оспособљавање ученика за повезивање добијених знања и вештина 

– Оспособљавање ученика за самосталан рад 

Назив  и  трајање  модула: 

- Обрада  слика -14 часова 

- Израда  презентација -14  часова 

- Рад  са  табелама  - 24  часа 

- Напредни  рад  са  табелама- 20  часова 

Облици наставе: вежбе 72 часова 

Приликом реализације вежби, одељење се дели на 2 групе 

Корелација са другим предметима:  

 савремена пословна кореспонденција, 
 рачуноводство 
 статистика 

 

Пословни  енглески  језик 

 Недељни  фонд  часова: 1 

Годишњи  фонд: 36 

 

 

Циљеви  предмета: 

-Усвајање знања из страног језика и јачање самопоуздања код ученика да у усменој и писаној 

комуникацији користи језик и да се 
компетентно и самосвесно споразумева са људима из других земаља. 
- Оспособљавање ученика да упозна језик струке ради вођења пословне комуникације, праћења новина 

у струци и ширења пословних веза  

Препоручене  стручне  теме  и  граматички  садржаји  : 

основна  териминологија  која  се  односи на  послове  из  домена  општих, правних  и  кадровских  

послова  и  послова  набавке  и  продаје, трговине, малопродаје  и  велепродаје 

- основни  појмови  из  домена  банкарских  трансакција (уплате,  исплате, врсте  рачуна) 

- вођење  евиденције  и  документације  у   администрацији 

- праћење  новина  у  области међународно правно-административних   послова 

- основе  пословне  комуникације  и  коресподенције (пословна  преписка  и  комуникација  у  

писаној  и  усменој  форми) 

- опис  послова  у  фирмама (приватиним, државним) и  организација  послова 

- пословна  докумнетација 

- међукултурално   разумевање   (разлике   у  културама других  народа  и  говор  тела) 

- организација  и  структура  компанија ( врсте  компанија, њихова  структура, сналажење  у  

оквиру  компанија –где  се  шта  налази) 

 

граматички  садржаји : 
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- реченица  (изјаве – са  променом  глагослског  времена; молбе, захтеви  , наредбе; 

питања  са  променом  реда  речи  (директна  и  индиректна  питања) 

- именичка  група (члан)  

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

 

Грађанско васпитање 

Недељни фонд: 1 

Годишњи фонд: 36 

Циљеви предмета:  

 да се кроз стицање знања, овладавање вештинама, формирање ставова и система вредности 
допринесе оспособљавању ученика за компетентан, одговоран и ангажован живот у хуманом и 

демократски уређеном друштву утемељеном на основним људским вредностима, поштовању 
људских и грађанских права, у коме се уважава различитост, остварује солидарност и брига за 

друге. 

Наставне теме: 

 Уводни час 
 Права и одговорности: 16 часова: 

- Основни појмови 

- Врсте права и односи међу правима 

- Прав и одговорности 

- Кршење и заштита права 

- Планирање и извођење акција (у школи или 

локалној средини) у корист права – 16 часова 
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Верска настава 

Недељни фонд: 1 

Годишњи фонд: 36 

Циљеви предмета:  

 развијање радозналости и отворености за културе традиционалних цркава, етничке и верске 
толеранције, 

 јачање поверења међу ученицима и спречавање понашања који нарушавају остваривања права 
на различитост 

Наставне теме и предвиђени број часова: 

 Увод – 1 час 

 Света Тројица један Бог ( Бог као биће заједнице, слободе, љубави) – 4 часа 
 Онтолошке последице вере у Свету Тројицу као једног Бога – 13 часова 
 Стварање света ни из чега ( узрок постојања света јесте Бог као личност, Божја слобода) – 10 

часова 
 Црква – икона Царства Божијег – 8 часова  

 

 
 

3. разред – ЕКОНОМСКИ техничар 

 

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

Српски језик и књижевност 

Недељни фонд: 3 

Годишњи фонд: 105 

Наставне теме и број препоручених часова: 

-Модерна-29 

-Међуратна књижевност -33 

-Лексикологија -11 

-Правопис -8 

-Култура изражавања -24 

Корелација са другим предметима: 

 Историја  
опште стручни и уже стручни предмети 

 

Страни језик 1 (енглески 1) 

Недељни фонд: 2 

Годишњи фонд: 70 

 

Опште  теме:   

- Свакодневни  живот (генерацијски  конфликти и начини  превазилажења) 
- Образовање (образовање  за  све, пракса  и  припреме  за  будуће  занимање, размена  ученика) 
- Културни  живот (међународни  пројекти  и  учешће  међу  њима 
- Заштита  човекове  околине (волонтерски  рад) 

- Медији (штампа, телевизија, електронски медији) 
- Историјски  догађаји/личности из  земаља  чији  се  језик  учи 
- Свет  компјутера (предности  и  мане употребе  компјутера)  
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Стручне  теме:  

- Основна  стручна  терминологија 

- Примена  информационих  технологија  у  домену  струке 
- Основне  пословне  комуникације и  коресподенције 
- Мере  заштите  и  очувања   радне  и  животне  средине 

 
 

 

Физичко васпитање 

Недељни фонд: 2 

Годишњи фонд: 70 

 

Облици  наставе:  

- Теоријска настава  4 часа 

- Мерење  и  тестирање  8 часова 

- Практична  настава   58  часова   

 

Наставне теме и предвиђени број часова: 

 Тестирање  и  провера  савладаности  стандарда  из  основне  школе-6 часова 
 Теориских  часова – 2  у  првом   и  2 у  другом  полугодишту 
 Атлетика  - 12 часова 
 Гимнастика : вежбе  на  справама  и  тлу -12  часова  
 Спортска  игра: по  избору  школе – 12  часова  
 Физичка  активност, односно  спортска  активност: у  складу  са  могућностима  школе а  по  

избору  ученика -10 часова 

 Пливање 10  часова  
 Провера  знања  и  вештина 4 часа  

 

 

Математика 

Недељни фонд: 3 

Годишњи фонд: 105 

Циљеви предмета:  

- Развијање  логичког  и  апстрактног  мишљења 

- Развијање  способности  јасног  и  прецизног  изражавања и  коришћења  основног математичк-

логичког језика 

- Развијање  способности  одрђивања  и  процене  квантитативних величина  и  њиховог  односа 

- Развијање  осећаја  за  простор, разликовање  геометријских  објеката  и  њихови  узајамни  

односи  и  трансформације 

- Развијање  систематичности,  уредности, прецизности,  темељности, истрајности,  критичности  у  

раду 

- Оспособљавање  за  примену  стечених  знања  како  у  математици  тако  и  у  осталим  

предметима 

- Формирање  основа  за  наставак  образовања 

- Формирање  математичке  културе   која  подразумева  свест  о универзалности  и  примени  

математике  и  математичког  начина  мишљења 

Наставне теме и предвиђени број часова: 

 Комбинаторика  – 12   часова 

 Низови  – 10 часова 
 Аналитичка  геометрија  у  равни  - 26 часова 
 Функије  – 45 часова 

 
 Четири шк писмена задатка са исправкама – 12 часова 
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Социологија  са  правима  грађана 

Годишњи фонд 

часова: 70 

Разред: Трећи 

Циљеви учења 

предмета: 

– Оспособљавање ученика за живот у друштву изложеном сталним променама и изазовима 

које доноси развој савременог друштва 

– Развијање способности код ученика за улогу одговорног грађанина за живот у демократски 

уређеном и хуманом друштву 

– Унапређивање ученичке способности за све облике комуникације, дијалога и исказивања 

аргументованог става 

Оквирни број часова по темама 

● Структура и организација друштва 

(15 часова) 

● Држава и политика (16 часова) 

● Устав и правна држава (8 часова) 

● Људска права и слободе (8 часова) 

● Култура и друштво (16 часова) 
● Друштвене промене и развој друштва ( 7 часова) 

 

ОБАВЕЗНИ  СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 

 

Банкарство 

Недељни фонд: 2 

Годишњи фонд: 70 

Циљеви предмета: 

 стицање знања о банкарском систему 

 стицање знања о организацији и функционисању централне и пословних банака 
 стицање знања о банкарским пословима 

Назив модула и предвиђени број часова: 

 Банкарски систем – 40 часова 
 Банкарски послови – 30 часова 

Облици наставе: торијска настава  

Корелација са другим предметима: 

 економско пословање 
 математика 
 пословна економија 
 јавне финансије 

 савремена пословна кореспонденција 
 статистика 

 

     -    предузетништво

 

Пословна економија 

Недељни фонд: 2 

Годишњи фонд: 70 

 

Циљеви предмета: 

 стицање основних знања о менаџменту предузећа 
 развијање знања и вештина, планирања, организовања и контроле пословних активности 
 стицање основних знања о управљања пословним функцијама предузећа 

 развијање способности оцењивања сопственог и мтуђег рада 
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 стицање основних знања о организационом понашању, организационој култури и 
мултикултурализму 

 развијање способности за рад у групи и тимски рад 

 развијање способности за решавање конфликтних ситуација 

Назив модула и предвиђени број часова: 

 Основи менаџмента – 30 часова 
 

 

 Менаџмент пословних функција  
предузећа – 40 часова 

 

Облици наставе: теоријска настава  

Корелација са другим предметима: 

 економско пословање 
 математика 
 принципи економије 

 јавне финансије 

 банкарство 
  

 статистика 

 

 

Статистика 

Недељни фонд: 2 

Годишњи фонд: 70 

Циљеви предмета: 

 стицање основног знања о статистици и основним статистичким појмовима 

 оспособљавање ученика за рад са подацима 

 оспособљавање ученика да примењију и анализирају мере централне тенденције и мере 

дисперзије 

 стицање основних знања о простој линеарној регресији и корелацији 

 развијање вештина за употребу простог линеарног регресног модела 

Назив модула и предвиђени број часова: 

 Статистика– основни појмови –12 часова 
 Дескриптивна статистика – 34 часа 

 Проста линеарна регресија и корелација 
-24 часа

Облици наставе: вежбе (одељење се дели на две групе) 

Корелација са другим предметима: 

 савремена пословна кореспонденција 
 економско пословање 
 математика 

 пословна економија 

 рачуноводство 
 пословна информатика 
 јавне банкарство 
 финансије 
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Рачуноводство 

Недељни фонд: 2 часа теорије + 2 часа вежби 

Годишњи фонд: 70 часова теорије + 70 часа вежби  

Циљеви предмета:  

 поштовање законске, професионалне и интерне регулативе у области рачуноводства 

 стицање знања о основним рачуноводственим категоријама 

 развијање способности за правилно коришћење, чување и одговорност за средства којим се 

послује 

 развијање функционалне рачуноводствене писмености 

 стицање знања и вештина за самостално прикупљање података о насталим економским 

променама, њихово тумачење и рачуноводствено обухватање 

 развијање вештина и компетенција евиденције пословања привредних субјеката по систему 

двојног књиговодства 

 оспособљавање ученика за одговорно, ажурно, прецизно и уредно вођење пословних књига 

стицање вештине рачуноводственог приказивања пословних процеса. 

 схватање улоге и значаја рачуноводства и рачуноводствених информација у пословном 

одлучивању и контроли пословања 

 стицање знања и вештина обрачуна и евиденције резултата пословања предузећа 

 развијање вештина израде рачуноводствених извештаја у складу са Међународним 

рачуноводственим стандардима (МРС) и Међународним стандардима финансијског извештавања 

(МСФИ) 

 оспособљавање ученика за самостално обављање књиговодствених послова 

 развијање способности комуникације са окружењем 

 развијање способности тимског рада 

 изградња вредносних ставова за доношење аргументованих, исправних и благовремених 

професионалних и личних одлука 

 развијање способности управљања сопственим ресурсима времена и знања 

 развијање навика и умешности у коришћењу разноврсних извора знања 

 развијање интереса за даљи професионални развој у складу са сопственим потребама 

 развијање личних и професионалних ставова 

Наставне теме и предвиђени број часова: 

 Евиденција материјала -  20+20 часова 
 Евиденција дугорочних финансијских пласмана и капитала - 10+10 часова 
 Евиденција производног процеса - 20+20 часова 
 Утврђивање и расподела резултата пословања производног предузећа и рачуноводствено 

извештавање - 20+20 часова 

Облици наставе: теоријска настава 70 часова, вежбе 70 часова 

Приликом реализације часова вежби, одељење се дели на 2 групе 

Корелација са другим предметима: 

 српски језик 
 историја 
 математика 

 пословна економија 
 принципи економије  
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Економско пословање 
 
 

Недељни фонд: 2 часа вежби 

Годишњи фонд: 70 часова вежби + 60 часова наставе у блоку 

Циљеви предмета:  

 стицање основних радних навика 

 развијање способности обављања стручних пословних задатака 

 развијање способности праћења позитивних законских прописа 

 оспособљавање ученика за оснивање привредног друштва на основу познавања и поштовања 

законске регулативе 

 оспособљавање ученика за припрему и обављање процеса инвентарисања 

 оспособљавање ученика за састављање оснивачког биланса 

 оспособљавање ученика за отварање пословних књига и књиговодствене евиденције 

 оспособљавање ученика за обављање платног промета 

 оспособљавање ученика за обављање благајничког пословања 

 развијање вештина за обављање општих административних послова 

 оспособљавање ученика за обављање пословне кореспонденције и комуникације 

 оспособљавање ученика за обављање комерцијалних послова 

 развијање вештина истраживања тржишта 

 развијање вештина планирања пословних активности и доношења пословних одлука 

 оспособљавање ученика за обављање промотивних активности 

 оспособљавање ученика за израду презентација 

 стицање вештина у обављању послова припреме и израде финансијских извештаја привредног 

друштва 

 развијање вештина организовања, обрачуна, праћења, контроле и анализе пословања 

 развијање вештина припреме и израде рачуноводствених извештаја у складу са Међународним 

стандардима финансијског извештавања (МСФИ) 

 оспособљавање ученика за коришћење књиговодственог софтвера 

 повезивање знања и вештина стечених у виртуeлном привредном друштву са пословима у 

реалном привредном друштву 

 неговање вештине комуникације у тиму и са окружењем 

 развијање интереса за даљи професионални развој у складу са сопственим потребама 

Наставне теме и предвиђени број часова: 

  Опште – комерцијални послови производно-трговинског привредног друштва – 28 часова 

  Рачуноводствени послови производно-трговинског привредног друштва – 28 часова 

  Годишњи финансијски извештај производно-трговинског привредног друштва – 14 часова 

Настава у блоку:  

- Пословање производно-трговинског привредног друштва - 60 часова 

Облици наставе: вежбе 70 часова, настава у блоку 60 часова 

Приликом реализације часова вежби, одељење се дели на 2 групе 

Корелација са другим предметима:  

 историја, 
 математика 
 пословна економија 
 економска географија 
 принципи економије 

 рачуноводство 
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Пословна информатика 

Недељни фонд: 2 часа вежби 

Годишњи фонд: 70 часова   вежби 

Назив  и  трајање  модула : 

 креирање базе  података – 16 часова 
 упити  над  базом  података-   14 часова 

 форме, извештаји  и  макрои  у  бази  података – 16  часова 
 електронско  пословање  -  12  часова 
 израда  сајта – 12  часова  

 

Приликом реализације вежби, одељење се дели на 2 групе 

Корелација са другим предметима:  

 савремена пословна кореспонденција, 
 рачуноводство 
 статистика 

 

Право  

ЦИЉЕВИ УЧЕЊА: 

– Стицање основних знања о држави и праву 

– Стицање знања о врстама, положају, настанку и престанку привредних субјеката 

– Формирање става о важности сталног праћења промена правних прописа 

– Стицање знања о посебним врстама уговора у привреди 

– Стицање основних знања о управном поступку као базичном правном поступку 

– Оспособљавање ученика за комуникацију са државним органима 

 

Назив  и  трајање  модула  предмета: 

1. Основи  права  и  организације  државе  - 35 часова 

2. Привредни  субјекти -   35  часова 

 

 

Пословни  енглески  језик 

 Недељни  фонд  часова: 1 

Годишњи  фонд: 35 

 

Препоручене  стручне  теме  и  граматички  садржаји  
 

- терминологија  која  се  односи  на  вештине  руковођења  предузећима 

- основни  појмови  везани  за  улагања, увоз  и извоз добара 

- овладавање  стручним  изразима  везаним  за  новац (функције  новца, улога новца у 

монетарном  систему, електронски  новац) 

- вештине  неопходне  за  истраживање  тржишта 

- овладавање  вештином  вођења  презентација (структура  презентације,  технике  и 

правила  при  изради  презентације 

- пословна  преписка  

- вођење  банковне  и  канцеларијске  документације 

- вештине  неопходне  за успешно  предузетништво  

граматички  садржаји:  

1. Именичка  група 
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- Чланови (одрђени  и неодређени  нулти  члан) 

- Именице  (бројиве  и  небројиве) 

- Заменице  

- Придеви  

- Бројеви  

- Кванитификатори 

2. Глаголска  група  

- Времена  

- Модални  глаголи  

- Пасивне  конструкције 

- Прилози  

- Предлози  

- Трећи  кондиционла 

 

ИЗБОРНИ  ПРОГРАМ  ОБРАЗОВНОГ  ПРОФИЛА  

 

Комерцијално  познавање  робе  

Годишњи фонд часова: 70 

Разред: Трећи 

 

Циљеви учења: 

 – Стицање знања о основним карактеристикама производа и робног асортимана; 

– Оспособљавање ученика да овладају вештинама које доприносе правом и одговорном 

избору робе; 

– Стицање компетенција значајних за свакодневни живот и даљи професионални развој; 

– Развијање самосталности у раду стварањем услова за практичну активност ученика 

Оквирни број часова по темама 

● Појам, систематизација и 

класификација робе (3) 

● Квалитет робе (7) 

● Амбалажа и паковање робе (7) 

● Складиштење и транспорт робе (3) 

● Минералне сировине (5) 

● Енергија (12) 

● Металуршки производи (8) 

● Неметални производи (7) 

● Хемијски производи (6) 

● Прехрамбени производи (12) 

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

 

Грађанско васпитање 

Недељни фонд: 1 

Годишњи фонд: 35 

Циљеви предмета:  

 да се кроз стицање знања, овладавање вештинама, формирање ставова и система вредности 
допринесе оспособљавању ученика за компетентан, одговоран и ангажован живот у хуманом и 

демократски уређеном друштву утемељеном на основним људским вредностима, поштовању 
људских и грађанских права, у коме се уважава различитост, остварује солидарност и брига за 
друге. 

Наставне теме: 



  

 45 

 увод 
 демократија и политика - 5 часова 

 грађанин и друштво -  9 часова 
 планирање конкретне акције – 8 часова 

 грађанска и политичка права и право на грађанску иницијативу  - 9 часова 
 

 

Верска настава 

Недељни фонд: 1 

Годишњи фонд: 35 

 

Циљеви предмета:  

 развијање радозналости и отворености за културе традиционалних цркава, етничке и верске 
толеранције, 

 јачање поверења међу ученицима и спречавање понашања који нарушавају остваривања права 
на различитост 

Наставне теме и предвиђени број часова: 

 Увод 1 час 
 Тајна Христова-јединство Бога и човека као циљ због кога је Бог створио свет 2 часа 

 Христово оваплоћење и страдање, смрт као последица греха првих људи – 4 часа 
 Бог је васкрсао Христа из мртвих Духом Светим (превазилажење смрти за створену природу као 

плод слободне, личне заједице Бога и човека у Христу) 4 часа 
 Исус Христос као нови Адам и начелник све твари – 4 часа 
 Улога Духа Светога у сједињењу људи и створене природе са Христом (Дух Свети конституише 

Цркву као конкретну Литургијску заједницу кроз Крштење, Миропомазање и Рукоположење) – 5 
часова 

 Литургија као икона истинског постојања света-Царства Божијег (спасење света заједничко дело 
Св.Тројице и људи; разлика између Бога и људи али не и одељеност) – 6 часова 

 Апостолско прејемство (епископ као икона Христа, свештеници иконе Апостола, Литургија као 
икона будућег века – 6 часова 

 Распеће и Васкрсење Христово у православној иконографији – 4 часа 
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4.  разред – ЕКОНОМСКИ техничар 
 

                   ОБАВЕЗНИ     ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

Српски језик и књижевност 

Недељни фонд: 3 

Годишњи фонд: 93 

 

Наставне теме и препоручени број часова: 

 
- Савремена поезија – 12 

- Савремана проза -27 
- Савремена драма – 9 
- Класици светске књижевности -10 
- Синтакса -8 

- Правопис -6 
- Култура изражавања-21 

 
 

 
 
 
 

 

Облици наставе: торијска настава 93 часа 

Корелација са другим предметима: 

 Историја   опште стручни и уже стручни предмет

 

Страни језик 1 (енглески језик 1) 

Недељни фонд: 2 

Годишњи фонд: 62 

 

Опште  теме: 

- Свакодневни  живот (планови  за  будућност, посао  и  каријера) 
- Образовање (могућности  образовања у  иностранству, размена  ученика, усавршавање  у  

струци) Друштвено  уређење  и  политички  системи  у  земљама  чији се  језик  учи  
- Културни  живот (манифестације , сајмови и  изложбе  општег  карактера  везане  за  струку) 

- Медији (утицај  медија) 
- Историјске  везе  Србије  и  земања  чији  се  језик  учи 
- Свет  компјутера 

 
Стручне  теме:  

- Основна  стручна  терминологија 
- Примена  информационих  технологија  у  домену  струке 

- Основне  пословне  комуникације и  коресподенције 
- Мере  заштите  и  очувања   радне  и  животне  средине 
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Физичко васпитање 

Недељни фонд: 2 

Годишњи фонд: 62 

 

Облици  наставе:  

- Теоријска настава  4 часа 

- Мерење  и  тестирање  8 часова 

- Практична  настава   52  часова   

 

Наставне теме и предвиђени број часова: 

 Тестирање  и  провера  савладаности  стандарда  из  основне  школе-6 часова 
 Теориских  часова – 2  у  првом   и  2 у  другом  полугодишту 
 Атлетика  - 10 часова 

 Гимнастика : вежбе  на  справама  и  тлу -10  часова  
 Спортска  игра: по  избору  школе – 10  часова  
 Физичка  активност, односно  спортска  активност: у  складу  са  могућностима  школе а  по  

избору  ученика -8 часова 

 Пливање 10  часова  
 Провера  знања  и  вештина 4 часа  

 

 

Математика 

Недељни фонд: 3 

Годишњи фонд: 93 

Циљеви предмета:  

 Развијање  логичког  и  апстрактног  мишљења 

 Развијање  способности  јасног  и  прецизног  изражавања и  коришћења  основног математичк-

логичког језика 

 Развијање  способности  одрђивања  и  процене  квантитативних величина  и  њиховог  односа 

 Развијање  осећаја  за  простор, разликовање  геометријских  објеката  и  њихови  узајамни  

односи  и  трансформације 

 Развијање  систематичности,  уредности, прецизности,  темељности, истрајности,  критичности  у  

раду 

 Оспособљавање  за  примену  стечених  знања  како  у  математици  тако  и  у  осталим  

предметима 

 Формирање  основа  за  наставак  образовања 

 Формирање  математичке  културе   која  подразумева  свест  о универзалности  и  примени  

математике  и  математичког  начина  мишљења 

  

Наставне теме и предвиђени број часова: 

 Елементи привредне  математике 40 часова 
 Зајам  26 часова 

 

 Примери  практичне  примене привредне  и  финансијске  математике  -15 часова 
 

 Четири школска писмена задатака са исправкама – 12 часова 
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ОБАВЕЗНИ  СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 

 

Банкарство 

Недељни фонд: 2 

Годишњи фонд: 62 

Циљеви предмета: 

 стицање знања о теоријским приступима и пракси мађународне трговине, као и оспособљавање 
ученика да прате токове и збивања у међународној трговини. 

Назив модула и предвиђени број часова: 

- Банкарско пословање – 25 часова 

- Финансијски информациони систем – 12 часова 

- Финансијско тржиште и хартије од  

   вредности – 25 часова 

 

 

 

Облици наставе: торијска настава     

 

Корелација са другим предметима: 

 економско пословање 
 математика 
 пословна економија 
 предузетништво 

 принципи економије 
 пословна  

кореспонсенција 

 јавне финансије  

 статистика 

 

     

 

Пословна економија 

Недељни фонд: 2 

Годишњи фонд: 62 

Циљеви предмета: 

 стицање основних знања о финансијском менаџменту 
 развијање вештине управљања финансијама предузећа 
 стицање основних знања о циљевима и начинима обављања финансијске анализе у предузећу 
 развијање способности ученика за процену успешности пословања предузећа на основу анализе 

финансијских показатеља 

 развијање конвергентног и дивергентног мишљења кроз решавање проблемских и пројектних 
задатака 

Назив модула и предвиђени број часова: 

 Финансијски менаџмент – 24 часа 
 Економско финансијска анализа 

пословања предузећа – 38 часова  

 

 

 

Облици наставе: торијска настава  

Корелација са другим предметима: 

 економско пословање 

 математика 

 пословна економија 
 јавне финансије 

      -    банкарство 

 статистика 

 

 

 

 

Статистика 
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Недељни фонд: 2 

Годишњи фонд: 62 

Циљеви предмета: 

 оспособљавање ученика за коришћење индексних бројева и анализу временских серија на 
конкретним емпиријским примерима 

 стицање основних знања о пословној статистици као области примењене статистике 
 оспособљавање ученика за коришћење одговарајућих података за потребе предузећа на 

конкретним емпиријским примерима 

Назив модула и предвиђен број часова 

 Индексни бројеви и анализа временских серија-32 часа 
 Пословна статистика – 30 часова 

Облици наставе: вежбе (одељење се дели у 2 групе ) 

Корелација са другим предметима: 

 савремена пословна кореспонденција 
 економско пословање 
 математика 

 пословна економија 
 рачуноводство 

 пословна информатика 
 јавне финансије 

 банкарство 
 

 

  
 

Рачуноводство 

Недељни фонд: 4 часа вежби 

Годишњи фонд: 124 часа вежби  

Циљеви предмета:  

 поштовање законске, професионалне и интерне регулативе у области рачуноводства 

 стицање знања о основним рачуноводственим категоријама 

 развијање способности за правилно коришћење, чување и одговорност за средства којим се 

послује 

 развијање функционалне рачуноводствене писмености 

 стицање знања и вештина за самостално прикупљање података о насталим економским 

променама, њихово тумачење и рачуноводствено обухватање 

 развијање вештина и компетенција евиденције пословања привредних субјеката по систему 

двојног књиговодства 

 оспособљавање ученика за одговорно, ажурно, прецизно и уредно вођење пословних књига 

стицање вештине рачуноводственог приказивања пословних процеса. 

 схватање улоге и значаја рачуноводства и рачуноводствених информација у пословном 

одлучивању и контроли пословања 

 стицање знања и вештина обрачуна и евиденције резултата пословања предузећа 

 развијање вештина израде рачуноводствених извештаја у складу са Међународним 

рачуноводственим стандардима (МРС) и Међународним стандардима финансијског извештавања 

(МСФИ) 

 оспособљавање ученика за самостално обављање књиговодствених послова 

 развијање способности комуникације са окружењем 

 развијање способности тимског рада 

 изградња вредносних ставова за доношење аргументованих, исправних и благовремених 

професионалних и личних одлука 

 развијање способности управљања сопственим ресурсима времена и знања 

 развијање навика и умешности у коришћењу разноврсних извора знања 
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 развијање интереса за даљи професионални развој у складу са сопственим потребама 

 развијање личних и професионалних ставова 

Наставне теме и предвиђени број часова: 

 Евиденција робног промета - 72 часа 
 Евиденција увоза и извоза - 16 часова 
 Евиденција услуга у робном промету - 16 часова 
 Утврђивање резултата пословања трговинског предузећа - 20 часова 

Облици наставе:  вежбе 124 часа 

Приликом реализације часова вежби, одељење се дели на 2 групе 

Корелација са другим предметима: 

 српски језик 
 историја 
 математика 
 пословна економија 
 принципи економије  

 

Маркетинг 

Недељни фонд: 2 часа теорије  

Годишњи фонд: 62 часова теорије   

Циљеви предмета: 

 Стицање знања о маркетингу и маркетинг активностима 

 Стицање знања о маркетиншким истраживањима 

  Развијање способности и овладавање вештинама маркетиншких истраживања 

  Стицање знања о основним инструментима маркетинга 

  Развијање способности комуникације са окружењем 

  Развијање способности тимског рада 

  Развијање навика и умешности у коришћењу разноврсних извора знања 

Наставне теме и предвиђени број часова: 

 Основи маркетинга – 12 часова 
 Тржиште и маркетиншка истраживања – 18 часова 
 Инструменти маркетинга – 32 часа 

Облици наставе: теоријска настава 62 часова  

Корелација са другим предметима: 

 српски језик 
 историја 
 пословна економија 
 принципи економије  

 

Економско пословање 

 

 
Недељни фонд: 2 часа вежби 

Годишњи фонд: 62 часа вежби + 90 часова наставе у блоку 

Циљеви предмета:  

 стицање основних радних навика 

 развијање способности обављања стручних пословних задатака 

 развијање способности праћења позитивних законских прописа 
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 оспособљавање ученика за оснивање привредног друштва на основу познавања и поштовања 

законске регулативе 

 оспособљавање ученика за припрему и обављање процеса инвентарисања 

 оспособљавање ученика за састављање оснивачког биланса 

 оспособљавање ученика за отварање пословних књига и књиговодствене евиденције 

 оспособљавање ученика за обављање платног промета 

 оспособљавање ученика за обављање благајничког пословања 

 развијање вештина за обављање општих административних послова 

 оспособљавање ученика за обављање пословне кореспонденције и комуникације 

 оспособљавање ученика за обављање комерцијалних послова 

 развијање вештина истраживања тржишта 

 развијање вештина планирања пословних активности и доношења пословних одлука 

 оспособљавање ученика за обављање промотивних активности 

 оспособљавање ученика за израду презентација 

 стицање вештина у обављању послова припреме и израде финансијских извештаја привредног 

друштва 

 развијање вештина организовања, обрачуна, праћења, контроле и анализе пословања 

 развијање вештина припреме и израде рачуноводствених извештаја у складу са Међународним 

стандардима финансијског извештавања (МСФИ) 

 оспособљавање ученика за коришћење књиговодственог софтвера 

 повезивање знања и вештина стечених у виртуeлном привредном друштву са пословима у 

реалном привредном друштву 

 неговање вештине комуникације у тиму и са окружењем 

 развијање интереса за даљи професионални развој у складу са сопственим потребама 

Наставне теме и предвиђени број часова: 

  Опште – комерцијални послови трговинског привредног друштва – 26 часова 

  Рачуноводствени послови трговинског привредног друштва – 26 часова 

  Коришћење програма за књиговодствене послове – 10 часова 

Настава у блоку:  

- Пословање трговинског привредног друштва - 90 часова 

Облици наставе: вежбе 62 часа, настава у блоку 90 часова 

Приликом реализације часова вежби, одељење се дели на 2 групе 

Корелација са другим предметима:  

 историја, 
 математика 
 пословна економија 
 економска географија 
 принципи економије 
 рачуноводство 

 

Предузетништво 

Недељни фонд: 2 часа вежби 

Годишњи фонд: 62 часа вежби  

Циљеви предмета:  

 Развијање пословних и предузетничких знања, вештина и понашања; 

 Развијање предузетничких вредности и способности да се препозна предузетничка могућност 

(шанса) у пословном окружењу; 
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 Развијање пословног и предузетничког начина размишљaња; 

 Оспособљавање за формулисање и процену пословних идеја; 

 Оспособљавање за самозапошљавање; 

 Оспособљавање за израду једноставног пословног плана мале фирме; 

 Развијање способности комуникације са окружењем; 

 Развијање способности тимског рада; 

 Развијање навика и умешности у коришћењу разноврсних извора знања; 

 Развијање интереса за даљи професионални развој у складу са сопственим потребама; 

 Развијање личних и професионалних ставова. 

 

Наставне теме и предвиђени број часова: 

  Основи предузетништва – 30 часова 

  Пословни план – 32 часа 

Облици наставе: вежбе 62 часа 

Приликом реализације часова вежби, одељење се дели на 2 групе 

Корелација са другим предметима:  

 историја, 
 математика 
 пословна економија 
 економска географија 

 принципи економије 
 рачуноводство 

 
 
 

 

ПРАВО  

 

 
Недељни фонд: 2 часа вежби 

Годишњи фонд: 62 часа вежби  

 

 
Назив  и  трајање  модула  предмета: 

1. Права  и  обавезе  у  вези  са  

пословањем  - 31  час 

2. Комуникација  са  државним  

органима  -  31  час
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ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

 

Грађанско васпитање 

Недељни фонд: 1 

Годишњи фонд: 31 

Циљеви предмета:  

 да се кроз стицање знања, овладавање вештинама, формирање ставова и система вредности 
допринесе оспособљавању ученика за компетентан, одговоран и ангажован живот у хуманом и 
демократски уређеном друштву утемељеном на основним људским вредностима, поштовању 
људских и грађанских права, у коме се уважава различитост, остварује солидарност и брига за 
друге. 

Наставне теме: 

 увод 

 права и слободе 
 свет информација – 15 часова 
 свет професионалног образовања и рада – 15 часова 
 завршни час – шта носим са собом 

 

Верска настава 

Недељни фонд: 1 

Годишњи фонд: 31 

Циљеви предмета:  

 развијање радозналости и отворености за културе традиционалних цркава, етничке и верске 
толеранције, 

 јачање поверења међу ученицима и спречавање понашања који нарушавају остваривања права 
на различитост 

Наставне теме и предвиђени број часова: 

 увод 1 час 
 Хришћанско схватање историје (старојелинско и савремено схватање историје без Бога) 4 часа 
 Есхатон-будуће Царство Божије као узрок Цркве и историје (последњи догађај, догађај Царства 

Божијег даје валидност и постојање историјским догађајима) – 3 часа 
 Смрт природе као разједињење, распадање и смрт личности као прекид заједнице са личношћу 

за коју смо били везани, коју смо највише волели - 4 часа 

 Литургија нам открива и циљ због кога је Бог створио свет и људе (да свет постане Царство 
Божије у коме неће бити смрти) – 2 часа 

 Помесна и васељенска Црква, њихов однос – 4 часа 
 Јединство Цркве (на помесном и васељенском нивоу) – 6 часова 
 Теологија православне ументости (књижевности, сликарства, архитектуре, музике) – 6 часова 
 Црква и свет (њихов однос) – 4 часа 
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3.разред – ЕКОНОМСКИ техничар 

                      (ПО  СТАРОМ  НАСТАВНОМ ПЛАНУ  И  ПРОГРАМУ) 

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

Српски језик и књижевност 

Недељни фонд: 3 

Годишњи фонд: 108 

Циљеви предмета:  

 образовање и васпитање ученика као слободне, креативне и културне личности, критичког ума, 
оплемењеног језика и укуса; 

 да упознаје ученика са књижевношћу; развија хуманистичко и књижевно образовање из 
националне и светске културне баштине;  

 упућује ученике на истраживачки и критички однос према књижевној уметности;  
 оспособљава ученике да се служе стручно и литературом и другим изворима сазнања;  
 развија језичке и изражајне способности ученика;  
 подстиче ученике за усавршавање говорења, писања и читања; оспособљава ученике за стално 

самообразовање 

Наставне теме и предвиђени број часова: 

 књижевност – 70 часова (модерна 30 часова, међуратна и ратна 30 часова, лектира 10 часова) 

 језик – 28 часова  култура изражавања – 10 часова 
Облици наставе: торијска настава 108 часова 

Корелација са другим предметима: 

 Историја   опште стручни и уже стручни предмети 

 

Страни језик 1 (енглески 1) 

Недељни фонд: 3 

Годишњи фонд: 108 

Циљеви предмета: 

 овладавање комуникативним вештинама и развијање способности и метода учења страног 
језика; 

 развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, моралних 
и естетских ставова;  

 развијање општих и специфичних стратегија учења и критичког мишљења;  
 развијање способности за самостално, аутономно учење, тражење, селекцију и синтезу 

информација;  
 стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према сопственом језику 

и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији;  
 стицање свести и сазнања о функционисању страног и матерњег језика 
 овладавање језиком струке, и то у оноликој мери која је неопходна да се страни језик користи 

ради информисаности и оспособљености за једноставну пословну комуникацију у усменом и 
писаном облику. 

Наставне теме:  

1.Identity 

2.Laughter 

3.Style 

4.Beauty 

5.New Frontiers 

6.Soft Machine 

7.Journeys 

8.Global Issues 

9.Society 

10.Conflict 

 Писмени задаци – по два у сваком полугодишту 

 

Социологија 

Недељни фонд: 2 

Годишњи фонд: 72 

Циљеви предмета:  
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 упознавање ученика са предметом, сазнајним задацима и методом проучавања; 
 схватање значаја рада као процеса стварања и самостварања човека;  
 схватање сложености односа природа, човек и друштво;  

 упознавање и разумевање структуре друштва главних димензијаи елемената;  
 разумевање појма проблема и улоге културе у друштву;  
 упознавање са основним појмовима промене, развоја, стагнације друштва;  
 схватање места и значаја социологије у систему друштвених наука, разумевање односа природе 

и друштва, смисла и значаја заштите човекове животне средине;  
 разумевање узрока настанка друштвених група;  
 развијање друштвености, идентитета, солидарности и критичности као важних особина 

личности;  
 разумевање друштвеног живота и сопствене улоге и положаја у друштву;  
 разумевање културног идентита појединаца, групе и друштва у савременом друштву и 

разумевање улоге човека као покретача промена и развоја друштва 

Наставне теме и предвиђени број часова: 

 социолошки приступ друштву 
 друштвена структура и друштвене промене 

 основне области друштвеног живота 
 појаве и проблеми савременог друштва 

Облици наставе: теоријска настава 

Корелација са другим предметима: 

 грађанско васпитање, 
 историја,  
 филозофија,  
 српски језик и књижевност,  

 психологија,  
 устав и права грађана,  
 музичка култура,  
 ликовна култура  

 

 

Физичко васпитање 

Недељни фонд: 2 

Годишњи фонд: 72 

Циљеви предмета:  

 квалитетно и квантитативно продубљавање физичких способности и спортско-моторног 
образовања ученика, започето у ранијим нивоима образовања; 

 развијање спортских активности које доприносе подизању физичке културе ученика у складу са 
индивидуалним потребама и могућностима;  

 стварање услова који ће допринети јачању здравља и радне способности.  
 Програмски садржаји овог васпитно-образовног подручја усмерени су на: развијање физичких 

способности, спортско-техничко образовање и теоријско образовање 
 

Наставне теме и предвиђени број часова: 

 Атлетика – 5 часова  Спортске игре – 44 часа 
 Вежбање на справама и на тлу – 16 часова 
 Тестови физичких способности – 7 часова 

 

 

Математика 

Недељни фонд: 3 

Годишњи фонд: 108 

Циљеви предмета:  

 стицање навика и умећа као што су систематичност, истрајност, преданост раду, тачност, 
уредност и поступност у изражавању, дефинисању појмова и опису поступака; 

 развијање вредносних ставова, организационих способности, комуникације у социјалној групи 
(рад у паровима, тимски рад), толеранције, поверења у сопствене способности 
(самовредновање);  

 развијање смисла и потребе за самосталним радом и одговорности за резултате рада логичког 
расуђивања и уопштавања, математичке интуиције, маште и стваралаштва;  

 развијање менталних способности ученика; стицање темељних математичких знања и умења 
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потребних за разумевање појава и примену у свакодневном животу; за лакше разумевање и 
усвајање садржаја других наука, за лакше укључивање у динамичке токове савременог друштва 
и за наставак даљег образовања;  

 стицање основне математичке писмености, разумевање математичког језика, његове синтаксе и 
семантике,  

 развијање способности и умећа решавања математичких проблема 

Наставне теме и предвиђени број часова: 

 Полиедри – 13 часова  Обртна тела – 9 часова  Низови – 12 часова 

 Аналитичка геометија у равни – 28 часова 
 Елементи линеарног програмирања 5 часова 
 Елементи привредне и финансијске математике – 25 часова 
 Полугодишња и годишња систематизација градива – 4 часа 
 Четири шк писмена задатка са исправкама – 12 часова 

 

 

СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 

Основи економије 

Недељни фонд: 2 

Годишњи фонд: 72 

Циљеви предмета:  

 стицање основних знања из области националне економије; 
 оспособљавање ученика да прате токове националне економије;  

 стицање  знања о привредном систему, економској политици, инвестицијама и други. 

Наставне теме и предвиђени број часова: 

 Предмет  изучавања националне економије – 3 часа 
 Привредни развој – 3 часа 
 Привредни развој СФРЈ -5 часа 

 Развој појединих делатности Југословенске привреде – 22 часа 
 Развојна политика и инвестиције – 7 часова 
 Привредни систем – 3 часа 
 Претпоставке развоја Србије – 15 часова  

 Економска политика – 4 часа 
 Социјални развој и политика - 3 часа 
 Актуелни проблеми и приоритети привредног развоја 4 часа 

 Стање привреде и перспективе – 3 часа 

Облици наставе: торијска настава 72 часа 

Корелација са другим предметима: 

 историја, 
 математика 
 пословна економија 

 економска географија 
 монетарна економија и банкарство 
 статистика 

 

Пословна економија 

Недељни фонд: 2 

Годишњи фонд: 72 

 

Циљеви предмета:  

 упознавање ученика са новом научном дисциплином, 
 упознавање са садржајем управљачке функције, с 
 тицање основних знања о појму планирања као активности управљања,  
 стицање основних знања о појму и карактеристикама организационе структуре и оспособљавање 

ученика за израду организационе шеме предузећа и за коришће-ње контроле у управљању 
предузећем, као и упознавање ученика са особинама и способностима неопходним за 

менаџера... 

Наставне теме и предвиђени број часова: 
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 Дефинисање управљања – 2 часа 
 Теорије и концепти управљања – 2 часа 
 Активности управљања – 2 часа 

 Планирање – 15 часова 
 Организовање – 15 часова 
 Вођење – 10 часова 

 Организациона култура и клима – 9 
часова 

 Контрола – 6 часова 

 Менаџер – 10 часова 
 Лексикон основних појмова – 1 час 

Облици наставе: теоријска настава 72 часа 

Корелација са другим предметима: 

 историја, 
 математика 
 основи економије 

 економска географија 
 монетарна економија и банкарство 
 статистика 

 

Рачуноводство 

Недељни фонд: 2 теорије + 2 вежби 

Годишњи фонд: 72 теорије  + 72 вежби + 30 часова у блоку 

Циљеви предмета: 

 да се ученици ослободе да прате и анализирају пословање у производном предузећу и 
развијање ученичких способности... 

Наставне теме и предвиђени број часова: 

 Евиденција залиха производа – 10+10 
 Евиденција новчаних средстава 6+6 
 Евиденција потраживања 6+6 
 Евиденција обавеза 6+6 

 Евиденција капитала 6+6 
 Евиденција расхода 8+8 
 Евиденција прихода 6+6 

 Евиденција производње- интерни обрачун 16+16 
 Евиденција недовршене производње и готових производа 2+2 
 Утврђивање и распоређивање резултата 6+6 

Настава у блоку: 

Евиденција пословања производног привредног друштва 

Средства и извори средстава 

Расходи и приходи Резултат пословања 

Рачуноводствено извештавање у складу са МРС 

Облици наставе: теоријска настава 72 часа, вежбе 72 часа, настава у блоку 30 часова 

Приликом реализације часова вежби, одељење се дели на 2 групе 

Корелација са другим предметима: 

 српски језик 
 историја 

 математика 

 пословна економија 
 монетарна економија и банкарство 

 статистика 

 

Статистика 

Недељни фонд: 2 

Годишњи фонд: 72 

Циљеви предмета: 

 да ученицима пружи почетна знања о статистици и њеном значају у друштви, а посебно у 

области привређивања и да их оспособи за разумевање и примену основних метода 
дескриптивнре анализе 

Наставне теме и предвиђени број часова: 

 Увод у статистику – 2 часа  Статистичко посматрање – 7 часова 
 Сређивање и груписање података – 10 часова 
 Приказивање статистичких података – 10 часова 
 Средње вредности 15 часова  Дисперзија серија – 5 часова 
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 Релативни бројеви – 11 часова 
 Коефицијент просте линеарне корелација – 6 часова 
 Анализа података – 6 часова 

Облици наставе: теоријска настава 72 часа 

Корелација са другим предметима: 

 српски језик 
 историја 
 математика 

 пословна економија 
 рачуноводство 
 пословна информатика 

 

Уставно и привредно право 

Недељни фонд: 2 

Годишњи фонд: 72 

 

Циљеви предмета:   

 стицање општих знања о држави, праву, правним нормама, правним актима и другим основним 
правним појмовима. 

 Током изучавања ових појмова повезиваће се са позитивним правом и савременом праксом 
Наставне теме и предвиђени број часова: 

 Друштвене норме 8 часова 
 Основни појмови о држави – 13 часова 
 Правна норма – 5 часова 
 Правни акти – 5 часова 

 Правна снага нормативног акта – 4 часа  
 Субјекти права, објекти права и правне 

чињенице – 7 часова 
 Примена права – 5 часова 

 Правна средства – 3 часа 
 Правни систем – 2 часа 
 Демократија и механизми власти у 

Србији – 7 часова 

 Србија као држава, аутономија и 
локална самоуправа – 6 часова 

 Грђанин и његова права и слободе у 
Србији – 7 часова

Облици наставе: теоријска настава 72 часа 

Корелација са другим предметима: 

 српски језик  историја 

 

Монетарна економија и банкарство 

Недељни фонд: 2 

Годишњи фонд: 72 

Циљеви предмета:  

 да ученицима пружи елементарна теоријска знања и омогући разумевање као и даље изучавање 
монетарних токова у економији и проблема предузећа у областима финансирања, инвестирања и 
обезбеђења ликвидности са акцентом на савремено финансиско тржиште и његове инструменте 

Наставне теме и предвиђени број часова: 

 Финансије и монетарна економија 4 часа 
 Новац и новчани систем – 20 часова 
 Финансијски системи монетарно кредитна политика – 10 часова 
 Финансијска функција и финансијски менаџмент – 14 часова 
 Суштина и значај финансијског тржишта – 24 часа 

Облици наставе: теоријска настава 72 часа 

Корелација са другим предметима: 

 српски језик 
 историја  
 математика 

 основи економије 
 пословна економија 
 рачуноводство 

 

Пословна информатика 

Недељни фонд: 2 часа вежби 

Годишњи фонд: 72 часа вежби 



  

 59 

Циљеви предмета:  

 да се ученици оспособе за табеларна израчунавања, за прављење различитих врста графикона, 
за различите операције везане за базе података у excel-у, за обраду слика, за конверзију 

формата, за обликовање слика,  за израду мултимедијалних презентација, рад са текстом и 

сликом у презентацији и друго 

Наставне теме и предвиђени број часова: 

 Рад са табелама – 56 часова 
 Обрада слика на рачунару – 6 часова 
 Израда презентација – 10 часова 

Облици наставе: вежбе 72 часа 

Приликом реализације вежби, одељење се дели на 2 групе 

Корелација са другим предметима:  

 савремена пословна кореспонденција, 
 рачуноводство  статистика 

 

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

 

Грађанско васпитање 

Недељни фонд: 1 

Годишњи фонд: 36 

Циљеви предмета:  

 да се кроз стицање знања, овладавање вештинама, формирање ставова и система вредности 
допринесе оспособљавању ученика за компетентан, одговоран и ангажован живот у хуманом и 
демократски уређеном друштву утемељеном на основним људским вредностима, поштовању 
људских и грађанских права, у коме се уважава различитост, остварује солидарност и брига за 

друге. 

Наставне теме: 

 увод 
 демократија и политика - 5 часова 

 грађанин и друштво -  9 часова 
 планирање конкретне акције – 8 часова 

 грађанска и политичка права и право на грађанску иницијативу  - 9 часова 
 

 

Верска настава 

Недељни фонд: 1 

Годишњи фонд: 36 

 

Циљеви предмета:  

 развијање радозналости и отворености за културе традиционалних цркава, етничке и верске 
толеранције, 

 јачање поверења међу ученицима и спречавање понашања који нарушавају остваривања права 

на различитост 

Наставне теме и предвиђени број часова: 

 Увод 1 час 
 Тајна Христова-јединство Бога и човека као циљ због кога је Бог створио свет 2 часа 
 Христово оваплоћење и страдање, смрт као последица греха првих људи – 4 часа 

 Бог је васкрсао Христа из мртвих Духом Светим (превазилажење смрти за створену природу као 
плод слободне, личне заједице Бога и човека у Христу) 4 часа 

 Исус Христос као нови Адам и начелник све твари – 4 часа 
 Улога Духа Светога у сједињењу људи и створене природе са Христом (Дух Свети конституише 

Цркву као конкретну Литургијску заједницу кроз Крштење, Миропомазање и Рукоположење) – 5 
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часова 
 Литургија као икона истинског постојања света-Царства Божијег (спасење света заједничко дело 

Св.Тројице и људи; разлика између Бога и људи али не и одељеност) – 6 часова 

 Апостолско прејемство (епископ као икона Христа, свештеници иконе Апостола, Литургија као 
икона будућег века – 6 часова 

 Распеће и Васкрсење Христово у православној иконографији – 4 часа 

 

4.разред – ЕКОНОМСКИ техничар 
 

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 

Српски језик и књижевност 

Недељни фонд: 3 

Годишњи фонд: 99 

 

Циљеви предмета:  

 образовање и васпитање ученика као слободне, креативне и културне личности, критичког ума, 

оплемењеног језика и укуса; 
 да упознаје ученика са књижевношћу;  
 развија хуманистичко и књижевно образовање из националне и светске културне баштине;  
 упућује ученике на истраживачки и критички однос према књижевној уметности;  
 оспособљава ученике да се служе стручно и литературом и другим изворима сазнања;  

 развија језичке и изражајне способности ученика;  
 подстиче ученике за усавршавање говорења, писања и читања; оспособљава ученике за стално 

само-образовање 

Наставне теме и предвиђени број часова: 

 Књижевност – 66 часова (проучавање књижевног дела 10 часова, савремена књижевност 35 
часова, лектира 15 часова) 

 Језик – 22 часа  Култура изражавања – 11 часова 
Облици наставе: торијска настава 99 часова 

Корелација са другим предметима: 

 Историја   опште стручни и уже стручни предмети 

 

 

 

 

Страни језик 1 (енглески језик 1) 

Недељни фонд: 3 

Годишњи фонд: 99 

Циљеви предмета:  

 овладавање комуникативним вештинама и развијање способности и метода учења страног 
језика; 

 развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, моралних 

и естетских ставова;  
 развијање општих и специфичних стратегија учења и критичког мишљења;  
 развијање способности за самостално, аутономно учење, тражење, селекцију и синтезу 

информација;  
 стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према сопственом језику 

и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији;  

 стицање свести и сазнања о функционисању страног и матерњег језика 
 овладавање језиком струке, и то у оноликој мери која је неопходна да се страни језик користи 

ради информисаности и оспособљености за једноставну пословну комуникацију у усменом и 
писаном облику. 

Наставне теме:  
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1.Going to Extremes 

2.Living Together 

3.Global Network 

4.Happy and Successful 

5.Pop Culture 

6.Something Different 

7.Body and Mind 

8.Consumer Society 

9.Right and Wrong 

10.Life Changes 

 
 Писмени задаци – по два у сваком полугодишту 

 

Физичко васпитање 

Недељни фонд: 2 

Годишњи фонд: 66 

 

Циљеви предмета:  

 квалитетно и квантитативно продубљавање физичких способности и спортско-моторног 
образовања ученика, започето у ранијим нивоима образовања; 

 развијање спортских активности које доприносе подизању физичке културе ученика у складу са 
индивидуалним потребама и могућностима;  

 стварање услова који ће допринети јачању здравља и радне способности.  
 Програмски садржаји овог васпитно-образовног подручја усмерени су на: развијање физичких 

способности, спортско-техничко образовање и теоријско образовање 

Напомена предметног наставника: програм се реализује по избору ученика. Ученик се на основу 

својих способности и интереса опредељује за један спорт у коме се обучава, усавршава и развија своје 

стваралаштво током целе школске године.  

Наставне теме и предвиђени број часова: 

 Спортске игре – 59 часова  Тестови физичких способности – 7 часова 
 

Математика 

Недељни фонд: 3 

Годишњи фонд: 99 

Циљеви предмета:  

 стицање навика и умећа као што су систематичност, истрајност, преданост раду, тачност, 

уредност и поступност у изражавању, дефинисању појмова и опису поступака; развијање 
вредносних ставова, организационих способности, комуникације у социјалној групи (рад у 
паровима, тимски рад), толеранције, поверења у сопствене способности (самовредновање); 
етичких и естетских вредности; 

 развијање смисла и потребе за самосталним радом и одговорности за резултате рада логичког 

расуђивања и уопшта-вања, математичке интуиције, маште и стваралаштва; развијање 
менталних способности ученика, позитивних особина личности и научног погледа на свет; 
стицање темељних математичких знања и умења потребних за разумевање појава и законитости 
у природи и друштву и примену у свакодненом животу и пракси;  

 стицање шире образовне основе потребне за лакше разумевање и усвајање садржаја других 
наука, за лакше укључивање у динамичке токове савременог друштва, привреде, технолошког и 

информатичког света и за наставак даљег образовања;  
 стицање основне математичке писмености,  
 разумевање математичког језика, његове синтаксе и семантике,  
 развијање способности и умећа решавања математичких проблема;  
 усвајање метода математичког мишљења,  
 развијање појмовног и апстрактног мишљења 

Наставне теме и предвиђени број часова: 

 Елементи финансијске математике 16 часова 

 Функције 23 часа 

 Извод функције 26 часова 

 Комбинаторика и вероватноћа 18 часова 
 Ползгодишња и горишња систематизација градива 4 часа 
 Четири школска писмена задатака са исправкама – 12 часова 
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СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 

 

Основи економије 

Недељни фонд: 2 

Годишњи фонд: 66 

Циљеви предмета:  

 стицање знања о теоријским приступима и пракси мађународне трговине, као и оспособљавање 
ученика да прате токове и збивања у међународној трговини. 

Наставне теме и предвиђени број часова: 

 Теорија међународне политке 13 часова 
 Трговинска политика – 7 часова 
 Платни биланс 11 часова 

 Девизни курс – 6 часова 

 Међународно кретање капитала – 11 часова 
 Институционализација светске привреде – 3 

часа 

 Интеграција светске привреде – 15 часова 
Облици наставе: торијска настава 66 часова 

Корелација са другим предметима: 

 историја, 
 математика 
 пословна економија 

 економска географија 
 монетарна економија 

и банкарство 

 статистика 

 

Пословна економија 

Недељни фонд: 2 

Годишњи фонд: 66 

Циљеви предмета:  

 разврставање управљања и стицање основних знања о карактеристикама свих облика, 
 упознавање ученика са основним појмовима о производном менаџменту, пројектима и 

управљању пројектима, као и њихово оспособљавање а израду пројеката,  
 стицање основних знања о задацима и садржини трговинског менаџмента, маркетинг менаџера,  

 способљавање за решавање кадровских проблема у предузећу и друго.  

Наставне теме и предвиђени број часова:  

 Увод у изучавање – 1 час 
 Диверсификација управљања – 3 часа 
 Производни менаџмент – 5 часа 
 Управљање информационим системима – 

5 часа 
 Финансијски менаџмент – 15 часова 

 Пројектни менаџмент – 6 часова 
 Трговински менаџмент – 15 часова 
 Управљање маркетингом – 5 часова 
 Управљање људским ресурсима – 10 

часова 
 Лексикон основних појмова – 1 час 

Облици наставе: торијска настава 66 часова 

Корелација са другим предметима: 

 историја, 
 математика 
 пословна економија 

 економска географија 
 монетарна економија и банкарство 
 статистика 

 

Рачуноводство 

Недељни фонд: 2 теорије + 2 вежби 

Годишњи фонд: 66 теорије  + 66 вежби + 30 часова у блоку 

Циљеви предмета: 

 усвајање основних знања из рачуноводствене евиденције трговинских предузећа и банака,  
 развијање рачуноводствене логике, тачности, уредности, систематичности, рационалности, 

одговорности и поштења;  
 развијање повезивање теоријско-стручних знања са праксом конкретних трговинских предузећа 

и банака;  
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 оспособљавање да континуирано прате и примењују све законске промене рачуноводствене 
проблематике.      

Наставне теме и предвиђени број часова: 

 Евиденција пословања трговинских привредних друштава 46+46 

 Евиденција набавке робе 12+12 
 Евиденција реализација робе 8+8 
 Евиденција увоза и извоза робе 8+8 
 Евиденција комисионих и консигнационих послова 4+4 
 Евиденција трошкова трговине 4+4 
 Утврђивање резултата трговинског привредног друштва 8+8 

 Извештавање по МРС 2+2 
 Специфичности књиговодства банака 14+14 
 Основе рачуноводственог планирања, контроле, ревизије и анализе 6+6 

Настава у блоку: 

Евиденција пословања трговинског привредног друштва 

Средства и извори средстава 

Расходи и приходи 

Резултат пословања 

Рачуноводствено извештавање у складу са МРС 

Облици наставе: теоријска настава 66 часова, вежбе 66 часова, настава у блоку 30 часова 

Приликом реализације часова вежби, одељење се дели на 2 групе 

Корелација са другим предметима: 

 српски језик 
 историја 

 математика 

 пословна економија 
 монетарна економија и банкарство 

 статистика 

 

 

Статистика 

Недељни фонд: 2 

Годишњи фонд: 66 

Циљеви предмета:  

 да ученицима пружи знања о суштини и значају пословне статистике и да их оспособи за 

разумевање и примену метода пословне статистике у анализи пословања предузећа и 
економској анализи функционисања друштвене заједнице 

Наставне теме и предвиђени број часова: 

 Увод у пословну статистику – 1 час 
 Статистичко приказивање производње и промета 5 часова 
 Статистичко испитивање динамике производње и промета – 18 часова 
 Статистичко приказивање основних средстава – 10 часова 
 Статиситчко приказивање запослених – 9 часова 

 Статистичко обухватање продуктивности рада – 11 часова 
 Статистика зарада – 12 часова 

Облици наставе: теоријска настава 66 часова 

Корелација са другим предметима: 

 српски језик 
 историја 
 математика 
 пословна економија 

 рачуноводство 

 пословна информатика 
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Уставно и привредно право 

Недељни фонд: 2 

Годишњи фонд: 66 

Циљеви предмета:   

 стицање општих знања о држави, праву, правним нормама, правним актима и другим основним 
правним појмовима. 

 омогућиће се њихово повезивање са позитивним правом и савременом праксом 

Наставне теме и предвиђени број часова_ 

 Грађанско право – 8 часова 

 Грађанско правни однос – 5 часова 
 Облигационо право – 5 часова 
 Уговор – 15 часова 
 Уговор о купопродаји – 6 часова 
 Уговор о трговинском посредништву – 3 часа 
 Уговор о трговинском заступништву – 3 часа 

 Уговор о комисиону 3 часа 

 Уговор о ускладиштењу робе 3 часа 
 Уговор о шпедицији – 3 часа 
 Уговор о превозу 3 часа 
 Уговор о осигурању – 3 часа 
 Хартије од вредности – 6 часова 

Облици наставе: теоријска настава 66 часова 

Корелација са другим предметима: 

 српски језик  историја 

 

Монетарна економија и банкарство 

Недељни фонд: 2 

Годишњи фонд: 66 

Циљеви предмета:   

 да ученицима пружи теоријска знања и омогући разумевање и даље изучавање  места и улоге 
банкарског система у привреди са акцентом на улози централне банке, као и знања о 
банкарским пословима циљевима и смислу банкарског пословања 

Наставне теме и предвиђени број часова: 

 Банка и наука о банкарству – 3 часа 

 Банкарски систем Србије – 5 часова 

 Народна банка Србије – 13 часова 
 Платни промет у земљи – 8 часова 
 Пословно банкарство Србије – 5 часова 

 Банкарски послови – 10 часова 

 Банкарско пословање – 9 часова 

 Банкарски менаџмент – 11 часова 
 Информациони систем банке – 2 часа 

Облици наставе: теоријска настава 66 часова 

Корелација са другим предметима: 

 српски језик 
 историја  
 математика 

 основи економије 
 пословна економија 
 рачуноводство 

 

 

Маркетинг 

Недељни фонд: 2 часа 

Годишњи фонд: 66 часова 

Циљеви предмета: 

 стицање основних знања о маркетингу и основама за примену маркетинг концепта у пракси; 
 интегрално сагледавање инструмената маркетинга;  
 примена маркетинга у пракси 

Наставне теме и предвиђени број часова: 

 Увод  1 час 
 Приступ изучавању маркетинга – 4 часа 
 Тржиште -  7 часова 
 Маркетинг активности – 9 часова 

 Маркетиг информациони систем – 3 часа 
 Инструменти маркетинга – 22 часа 
 Економска пропаганда – 16 часова 
 Понашање потрошача – 3 часа 
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 Лексикон основних појмова – 1 час 
Облици наставе: теоријска настава 66 часова 

Корелација са другим предметима: 

 економска група предмета 

 

 

      Пословна информатика 

Недељни фонд: 2 часа вежби 

Годишњи фонд: 66 часова вежби 

Циљеви предмета:  

 да се ученици оспособе за рад са базама података, 
 да разликује основне појмове о базама података,  
 да креира и обавља промене над табелама, упитима, обрасцима и извештајима, повезује табеле, 

пронађе и управља подацима из базе података користећи упите и функције за сортирање 
расположиве у апликацији, креира електронску доку-ментацију, разликује више платних 
картица и познаје поступак on-line плаћања 

Наставне теме и предвиђени број часова: 

 Рад са базама података – 56 часова 

 Електронско пословање – 10 часова 

Облици наставе: вежбе 66 часова 

Приликом реализације вежби, одељење се дели на 2 групе 

Корелација са другим предметима:  

 савремена пословна кореспонденција, 
 рачуноводство 
 статистика 
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ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

 

Грађанско васпитање 

Недељни фонд: 1 

Годишњи фонд: 33 

Циљеви предмета:  

 да се кроз стицање знања, овладавање вештинама, формирање ставова и система вредности 
допринесе оспособљавању ученика за компетентан, одговоран и ангажован живот у хуманом и 
демократски уређеном друштву утемељеном на основним људским вредностима, поштовању 
људских и грађанских права, у коме се уважава различитост, остварује солидарност и брига за 
друге. 

Наставне теме: 

 увод 

 права и слободе 
 свет информација – 15 часова 
 свет професионалног образовања и рада – 15 часова 
 завршни час – шта носим са собом 

 

Верска настава 

Недељни фонд: 1 

Годишњи фонд: 33 

Циљеви предмета:  

 развијање радозналости и отворености за културе традиционалних цркава, етничке и верске 
толеранције, 

 јачање поверења међу ученицима и спречавање понашања који нарушавају остваривања права 
на различитост 

Наставне теме и предвиђени број часова: 

 увод 1 час 
 Хришћанско схватање историје (старојелинско и савремено схватање историје без Бога) 4 часа 
 Есхатон-будуће Царство Божије као узрок Цркве и историје (последњи догађај, догађај Царства 

Божијег даје валидност и постојање историјским догађајима) – 3 часа 
 Смрт природе као разједињење, распадање и смрт личности као прекид заједнице са личношћу 

за коју смо били везани, коју смо највише волели - 4 часа 

 Литургија нам открива и циљ због кога је Бог створио свет и људе (да свет постане Царство 
Божије у коме неће бити смрти) – 2 часа 

 Помесна и васељенска Црква, њихов однос – 4 часа 
 Јединство Цркве (на помесном и васељенском нивоу) – 6 часова 
 Теологија православне ументости (књижевности, сликарства, архитектуре, музике) – 6 часова 
 Црква и свет (њихов однос) – 4 часа 
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Трговина, туризам  и  угоститељство: КУВАР  И  КОНОБАР  

 

Листа изборних предмета према програму образовног профила 

 

Рб Листа изборних предмета 
РАЗРЕД 

I II III 

Стручни предмети    

1. Пословна информатика у туризму и угоститељству  2  

2. Барско пословање  2  

3. Маркетинг у туризму и угоститељству   2 

4. Општа туристичка географија   2 

Општеобразовни предмети    

1. Страни језик I   2 

2. Изабрани спорт  1 1 

3. Историја (одабране теме)   1 

4. Ликовна култура  1  

5. Музичка култура  1  

 

** Професионална пракса се обавља у периоду од1.9. до 15.8. текуће школске године у првом и другом 

разреду. Закључна оцена утврђује се на седници одељењског већа после 15.8. текуће школске године. 

На истој седници утврђује се и општи успех ученика о завршеном разред 

 

 

 

Факултативни облици образовно - васпитног рада током школске године по разредима 

 

 

Екскурзија 

I разред II разред III разред 

до 3 дана до 5 дана 

до 5 

наставних 

дана 

Језик другог народа или националне мањине са 

елементима националне културе 
2 часа недељно 

Трећи страни језик 2 часа недељно 

Други предмети * 1 – 2 часа недељно 

Стваралачке и слободне активности ученика  

(хор, секције и друго) 
30-60 часова годишње 

Друштвене активности – ученички парламент, 

ученичке задруге 
15 – 30 часова годишње 

Културна и јавна делатност школе 2 радна дана 
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Остали обавезни облици образовно – васпитног рада зоком школске године 

 

 I разред 

часова 

II разред 

часова 

III разред 

часова 

УКУПНО 

часова 

Час одељењског старешине 68 64 60 192 

Додатни рад* до 30 до 30 до 30 до 120 

Допунски рад* до 30 до 30 до 30 до 120 

Припремни рад* до 30 до 30 до 30 до 120 

 

Подела одељења на групе за образовни профил: конобар 

 

разред предмет / модул 

годишњи фонд часова 
број 

ученика у 

групи - до вежбе 
практична 

настава 

настава 

у блоку 

I 

Рачунарство и информатика 68   15 

Хигијенски стандарди и заштита на раду 30 30  15 

Основе угоститељског услуживања 174 174 30 15 

Професионална пракса   30 15 

II 

Пословна комуникација 60 60 30 15 

Услуживање пића и напитака 132 132 60 15 

Професионална пракса   60 15 

III 

Услуживање јела пред госом 120 144 90 15 

Припрема јела пред гостом 30 36  15 

Свечани пријеми 90  30 15 

Предузетништво 60   15 
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Школски програм се остварује у оквиру 39 наставних недеља. Приказ остваривања школског програма 

по недељама дат је у табели испод, и исти је и за конобаре, и за куваре. 

 

 

 I разред II разред 
III 

разред 

Разредно – часовна настава 34 32 30 

Менторски рад (настава у блоку, пракса) 3 5 4 

Обавезне ваннаставене активности 2 2 2 

Завршни испит   3 

Укупно радних недеља 39 39 39 
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1. разред – КОНОБАР 

 

ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

Српски језик и књижевност 

Недељни фонд: 3 

Годишњи фонд: 102 

Циљеви предмета: 

- Проширивање и продубљивање знања о српском књижевном језику;  
- Развијање и неговање језичке културе, поштовање правила књижевног (стандардног) језика у 

усменом и писаном изражавању;  
- Подстицање ученика на усавршавање говорења, писања и читања, као и неговање културе 

дијалога;  
- Оспособљавање за ефикасно комуницирање;  
- Упознавање књижевне уметности;  

- Унапређивање знања о сопственој култури и културама других народа;  
- Развијање хуманистичког и књижевног образовања на најбољим делима српске и светске 

културне баштине;  
- Обезбеђивање функционалних знања из теорије и историје књижевности;  
- Развијање трајног интересовања за нова сазнања. 

Оквирни број часова по наставним темама: 

- Увод у проучавање дела - 13 часова 

- Књижевност старог века - 12 часова 
- Средњовековна књижевност – 12 часова 
- Народна књижевност – 12 часова 
- Хуманизам и ренесанса – 10 часова 

- Општи појмови о језику – 5 часова 

- Фонетика – 10 часова 
- Правопис – 10 часова 
- Култура изражавања – 18 часова 

Облици наставе:  

- Теоријска настава 
Корелација са другим предметима: 

- Историја - Грађанско васпитање / Верска настава 
 

Страни језик 

Недељни фонд: 2 

Годишњи фонд: 68 

Циљеви предмета: 

- Развијање сазнајних и интелектуалних способности и стицање позитивног односа према другим 
културама уз уважавање различитости и усвајање знања и умења потребних у комуникацији на 
страном језику у усменом и писаном облику, како у свакодневном животу тако и у пословном 
окружењу;  

- Овладавање језиком струке и то у оноликој мери која је неопходна да се језик користи ради 

информисаности и оспособљености за једноставну комуникаицју у усменом и писаном облику на 
страном језику;  

- Оспособљавање ученика за разумевање усменог говора и прочитаних текстова;  
- Оспособљавање ученика за кратко монолошко излагање на страном језику; 
- Оспособљавање ученика за писање краћих текстова различитих садржаја; 
- Оспособљавање ученика за учешће у дијалогу на страном језику и размену краћих писаних 

порука; 
- Оспособљавање ученика да преводи, сажима и препричава садржај краћих усмених и писаних 

текстова; 
- Оспособљавање ученика да користе медије као изворе информација и развијају критичко 

мишљење у вези са њима. 
Наставне теме: 

 школа, школски живот и образовање – 6 часова 
 живот младих – 6 часова  исхрана – 2 часа 
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 културне и историјске тековине – 8 часова 
 спорт – 3 часа 

 наука – 2 часа 

 посао – 2 часа 

 зашатита животне средине – 2 часа 
 уметност – 2 часа 

 путовања – 2 часа 

 стручна тематика – 2 часа 
 реченица, именичка и глаголска група, творба речи, фонологија, лексикологија, лексикографија 

– 22 часа 
 школски писмени задаци – 6 часова 

Препоручене теме опште и стручне и граматички садржаји (80% + 20%). 

Облици наставе:  

- Социјална интеракција кроз рад у учионици која подразумева групно и индивидуално решавање 

проблема  
- По 1 писмени задатак у полугодишту 

Корелација са другим предметима: - Сви предмети 

 

Физичко васпитање 

Недељни фонд: 2 

Годишњи фонд: 68 

Циљеви предмета: 

- Интегрални развој личности ученика (когнитивни, моторички, афективни), развој моторичких 
способности, стицање, усавршавање и примена моторичких умења, навика и неопходних 
теоријских знања у свакодневним и специфичним условима живота и рада;  

- Подстицање раста и развоја и утицање на правилно држање тела (превенција постуралних 
поремећаја); 

- Развој и усавршавање моторичких способности и теоријских знања неопходних за самостални 
рад на њима;  

- Стицање моторичких умења (вештина) и теоријских знања неопходних за њихово усвајање;  
- Проширење и продубљавање интересовања које су ученици стекли у основној школи и 

потпуније сагледавање спортске гране за коју показују посебан интерес;  
- Усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаних општим 

циљем овог предмета (васпитно-образовног подручја); 
- Мотивација ученика за бављење физичким активностима и формирањем позитивних психо-

социјалних образаца понашања;  
- Оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним условима 

живота и рада.  
Оквирни број часова по наставним темама: 

- Тестирање и провера савладаности стандарда из основне школе - 6 часова 
- Теоријских часова – по 2 часа у пологодишту 

- Атлетика – 11 часова 
- Гимнастичке вежбе на справама и на тлу – 11 часова 
- Спортска игра (по избору школе) – 12 часова 
- Физичка активност односно спортска активност у складу са могућностима школе, а по избору 

ученика – 10 часова 
- Пливање – 10 часова 

- Провера знања и вештина – 4 часа 
Облици наставе: Теоријска настава (4 часа)  

- Мерење и тестирање (8 часа) 
- Практична настава (56 часова) 

Корелација са другим предметима: 

- Екологија и заштита животне средине 
- Музичка култура  
- Исхрана 
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Математика 

Недељни фонд: 2 

Годишњи фонд: 68 

Циљеви предмета: 

- Развијање логичког и апстрактног мишљења;  
- Развијање способности јасног и прецизног изражавања и коришћења основног математичког 

језика;  
- Развијање способности одређивања и процене квантитативних величина и њиховог односа;  
- Развијање осећаја за простор, разликовање геометријских објеката и њихови узајамни односи и 

трансформације;  
- Разумевање функционалних зависности, њихово представљање и примена;  
- Развијање систематичности, уредности, прецизности, темељности, истрајности, критичности у 

раду. 
 

Оквирни број часова по наставним темама: 

- Реални бројеви - 8 часова 
- Пропорционалност - 11 часова 
- Рационални алгебарски изрази – 13 часова 
- Геометрија – 14 часова 

- Линеарне једначине и неједначине – 14 
часова 

- Четири писмена задатка са исправкама  – 8 
часова 

Облици наставе:  

- Теоријска настава (68) часова 

Корелација са другим предметима: 

- Хемија 
- Предузетништво 
- Рачунарство и информатика 

- Економика угоститељских и туристичких предузећа 
 

 

Рачунарство и информатика 

 

Недељни фонд часова вежби: 2 

Годишњи фонд чаосва вежби: 68 

Циљеви предмета: 

- Стицање знања, вештина и формирање вредносних ставова информатичке писмености 
неопходних за живот и рад у савременом друштву;  

- Оспособљавање ученика за коришћење основних могућности рачунарског система;  

- Оспособљавање ученика за рад са програмима за обраду текста;  
- Оспособљавање ученика за рад са програмом за табеларни прорачун;  
- Оспособљавање ученика за израду слајдова, презентација; 
- Оспособљавање ученика за рад са Интернетом и електронску комуникацију. 

Оквирни број часова по наставним темама 

 

- Основе рачунарске технике - 12 часова 
- Обрада текста - 16 часова 
- Табеларни прорачуни – 16 часова 

- Слајд, презентације – 10 часова 
- Интернет и електронска комуникација – 14 

часова 

Облици наставе:  

- Подела одељења на две групе 
- Лабораторијске вежбе  

Корелација са другим предметима: 

- Сви предмети 
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Хемија 

Недељни фонд: 1 

Годишњи фонд: 34 

Циљеви предмета: 

- Развој функционалног система хемијског знања као подршке за изучавање стручнх предмета;  
- Разумевање односа између структуре супстанци, њихових својстава као и могућности њихове 

примене; 
- Разумевање природних појава и процеса и хемијског приступа у њиховом изучавању;  
- Развој хемијске научне писмености;  
- Препознавање, разумевање и примена хемијског знања у свакодневном животу и 

професионалном раду;  
- Разумевање корисности од хемијске производње и за одабрану струку;  

- Развој способности за сагледавање потенцијалних ризика, могућности превенције и мере 
заштите при хемијским незгодама у свакодневном животу и професионалном раду;  

- Развој комуникативности и спремности за сарадњу и тимски рад;  

- Развој одговорности, систематичности, прецизности и позитивног става према учењу;  
- Развој свести о сопственом знању и потреби за даљим професионалним напредовањем;  

Оквирни број часова по наставним темама: 

- Структура супстанце - 4 часа 
- Диспезни системи - 3 часа 

- Хемијске реакције – 5 часова 
- Хемија елемената и једињења – 20 часова 

- Хемијски аспекти загађивања животне средине – 2 часа 
Облици наставе:  

- Теоријска настава  - Демонстрациони огледи 
Корелација са другим предметима: 

- Екологија и заштита животне средине 
- Исхрана - Здравствена култура 

 

Географија 

Недељни фонд: 1 

Годишњи фонд: 34 

Циљеви предмета: 

- Уочавање и схватање корелативних односа између географије и других природних и друштвених 
наука;  

- Стицање нових актуелних знања о положају, месту и улози Србије на Балканском полуострву и 
југористочној Европи; 

- Стицање нових и продубљених знања и објашњења о савременим географским појавама, 
објектима и процесима на територији РС; 

- Стицање нових актуелних знања о порасту, кретањима, структурним променама и 
територијалном размештају становништва;  

- Разумевање актуелне географске стварности наше земље и савременог света;  
- Развијање осећања припадности својој нацији као делу интегралног света, изградња и неговање 

националног и културног идентитета у мултиетничком, мултикултуралном и мултијезичком свету;   
- Оспособљавање ученика да примењују географско знање и вештине у даљем образовном и 

професионалном развоју;  
- Оспособљавање ученика за одговорно опхођење према себи и окружењу и за активно 

учествовање у заштити животне средине.  

Оквирни број часова по наставним темама: 

- Увод - најмање 2 часа 
- Савремене компоненте географског положаја РС – најмање 3 часа 
- Природни ресурси РС и њихов економско-географски значај – најмање 6 часова 
- Становништво и насеља РС – најмање 5 часова 
- Привреда РС –најмање 2 часа 
- Регионалне целине РС – најмање 10 часова 

- Србија и савремени процеси у Европи и свету – најмање 6 часова 

Облици наставе:  

- Теоријска настава (34 часова) 
Корелација са другим предметима: 
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- Историја 
- Српски језик и књижевност 

- Туристичка географија 

- Предузетништво 

- Економика туристичких и угоститељских 
предузећа 

- Грађанско васпитање / Верска настава 

 

 

ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 

 

Страни језик II (пета година учења) 

Недељни фонд: 2 

Годишњи фонд: 68 

Циљеви предмета: 

- Развијање сазнајних и интелектуалних способности и стицање позитивног односа према другим 
културама уз уважавање различитости и усвајање знања и умења потребних у комуникацији на 
страном језику у усменом и писаном облику, како у свакодневном животу тако и у пословном 

окружењу;  
- Овладавање језиком струке и то у оноликој мери која је неопходна да се језик користи ради 

информисаности и оспособљености за једноставну комуникаицју у усменом и писаном облику на 
страном језику;  

- Оспособљавање ученика за разумевање усменог говора и прочитаних текстова;  
- Оспособљавање ученика за кратко монолошко излагање на страном језику; 
- Оспособљавање ученика за писање краћих текстова различитих садржаја; 

- Оспособљавање ученика за учешће у дијалогу на страном језику и размену краћих писаних 
порука; 

- Оспособљавање ученика да преводи, сажима и препричава садржај краћих усмених и писаних 
текстова; 

- Оспособљавање ученика да користе медије као изворе информација и развијају критичко 

мишљење у вези са њима. 

Наставне теме: 

- - Граматички садржаји: 
- Реченица   - Именичка група    - Глаголска група  

Опште теме  

- Стручне теме  
Облици наставе:  

- Комуникативна настава страних језика уз примену техника рада у групама и паровима, додатних 
средстава у настави (АВ материјали, ИТ, игре, аутентични материјали), као и уз примену 
принципа наставе по задацима (tast-based language teaching); 

Корелација са другим предметима: 

- Maтерњи језик 

- Историја 
- Социологија са правима грађана 

- Музичка култура  

- Ликовна култура 
- Информатика и рачунарство 

 

Здравствена култура 

Недељни фонд: 2 

Годишњи фонд: 68 

Циљеви предмета: 

- Стицање знања о основним принципима савремене заштите здравља, превентивним 
активностима које су најефикасније у заштити здравља становништва;  

- Стицање знања о хигијенским принципима на основу којих ученици формирају позитиван став са 
циљем да се усвоји и увек примењује здраво понашање, здрав стил живљења као основа за 

очување здравља; 
- Стицање знања и усвајање вештина о указивању неодложне помоћи животно угроженим лицима 

у непредвиђеним задесним ситуацијама 
Оквирни број часова по наставним темама: 
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- Лична хигијена и хигијена здравствене културе - 19 часова 
- Ментална хигијена – 10 часова 

- Хигијена исхране – 9 часова 

- Комунална хигијена – 7 часова 

- Хигијена рада – 7 часа 

- Основе прве помоћи – 16 часова 

Облици наставе:  

- Теоријска настава (68 часова) 
Корелација са другим предметима: 

- Билогија 
- Хемија 
- Физика 

 

Основе туризма и угоститељства 

Недељни фонд: 2 

Годишњи фонд: 68 

Циљеви предмета: 

- Разумевање теоријских основа, основних принципа и организације туризма;  
- Схватање туристичке индустрије кроз међузависности различитих сектора; 
- Упознавање ученика са делатношћу угоститељства, његовим карактеристикама и значајем 

Оквирни број часова по наставним темама: 

- Појмовне основе туризма - 6 часова 
- Облици, видови и функције туризма – 6 

часова 

- Туристичко тржиште – 8 часова 
- Нови трендови у туризму – 8 часова 
- Угоститељство – 5 часова 

- Услуге у угоститељству – 5 часова 
- Угоститељске пословне јединице – 20 

часова 

- Кадрови у угоститељству – 5 часова 
- Узансе у угоститељству – 5 часова 

Облици наставе:  

- Теоријска настава (68 часова) 
Корелација са другим предметима: 

- Стручни предмети (Услуживање, Основе куварства, Основе посластичарства) 
- Економика угоститељских и туристичких предузећа 

- Предузетништво 

 

Услуживање 

Недељни фонд часова вежби: 6; Годишњи фонд часова вежби: 204 

Недељни фонд часова практичне наставе: 6; Годишњи фонд часова практичне наставе: 204 

Годишњи фонд наставе у блоку: 60 

Циљеви предмета: 

- Примена теоријских знања у практичном контексту;  
- Примена сигурносних и здравствених мера у процесу рада; 
- Преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери; 
- Благовремено реаговање на промене у радној средини;  
- Препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу;  
- Употреба информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у 

раду и свакодневном животу; 
-  Оспособљавање ученика за обављање припремних и завршних радова у угоститељским 

објектима;  
- Оспособљавање ученика за квалитетно услуживање пићем и напицима у различитим 

угоститељским објектима и различитим приликама. 
Оквирни број часова по наставним темама: 

- Хигијенски стандарди и заштита на раду -  60 часова 

- Основе угоститељског услуживања -  408 часова 
Облици наставе:  

- Вежбе  
 

- Практична настава 
 

- Одељење се дели у две групе 
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Корелација са другим предметима: 

- Страни језици 
- Исхрана 

- Основе туризма и угоститељства 
- Основе куварства 
- Основе посластичарства 
- Рачунарство и информатика 
- Психологија у туризму и угоститељству 
- Туристичка географија 

- Предузетништво 

 

 

Професионална пракса 

Годишњи фонд наставе у блоку: 30 

Циљеви предмета: 

- Оспособљавање ученика за практичну припрему стечених теоријских знања, практичних 
вештина и ставова;  

- Оспособљавање за правилно и рационално коришћење опреме и уређаја, инвентара и намештаја 
за услуживање гостију;  

- Оспособљавање за самостално руковање, подешавање и одржавање опреме и уређаја, 
инвентара и намештаја за услуживање;  

- Развијање радних навика, сигурности, прецизности и одговорности у раду;  
- Оспособљавање за коришћење средстава заштите на раду и заштите животне средине; 
- Оспособљавање за правилно опхођење са гостима и колегама; 
- Оспособљавање ученика за услуживање гостију на доручку; 
- Оспособљавање ученика за обављање припремних и завршних радова у угоститељским 

објектима.  
Оквирни број часова по наставним темама: 

- Основе угоститељског услуживања – 30 часова 

- Услуживање пића и напитака – 60 часова 
Облици наставе:  

- Настава у блоку 
- Одељење се дели у две групе 

Корелација са другим предметима: 

- Здравствена култура  

 

**Професионална пракса обавља се у периоду од 1.9. до 15.8. текуће школске године у првом 

и другом разреду. Закључна оцена утврђује се на седници одељењског већа после 15.8. 

текуће школске године. На истој седници утврђује се и општи успех ученика о завршеном 

разреду. 

 

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

 

 

Грађанско васпитање 

Недељни фонд: 1 

Годишњи фонд: 34 

Циљеви предмета: 

- Стицање знања, развијање вештина, усвајање вредности и формирање ставова који су 
претпоставка за успешан, одговоран и ангажован живот у демократском друштву;  
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- Оснаживање ученика за поштовање, одбрану и афирмацију вредности демократског друштва;  
- Јачање друштвене кохезије, уважавање различитости и подршка сузбијању сваког облика 

дискриминације и насиља. 

Оквирни број часова по наставним темама: 

- Ја, ми и други – 7 часова 
- Комуникација у групи – 9 часова 
- Односи у групи, заједници – 18 часова 

Облици наставе:  

- Теоријска настава (34 часова) 
Корелација са другим предметима: 

- Српски језик и књижевност 

- Историја 
- Социологија са правима грађана 

 

Верска настава 

Недељни фонд: 1 

Годишњи фонд: 32 

 

2. разред – КОНОБАР 

 

ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

Српски језик и књижевност 

Недељни фонд:2 

Годишњи фонд: 64 

Циљеви предмета: 

‒ Проширивање и продубљивање знања о српском књижевном језику 
‒ Развијање и неговање језичке културе 
‒ Подстицање ученика на усавршавање говорења, писања и читања, као и неговање културе 

дијалога 
‒ Развијање хуманистичког и књижевног образовања на најбољим делима српске и светске 

културне баштине 
Оквирни број часова по наставним темама: 

- Барок, класицизам, просветитељство – 10 часова 

- Романтизам – 14 часова 

- Реализизам – 14 часова 

- Морфологија са творбом речи – 10 часова 

- Правопис – 6 часова 

- Култура изражавања – 10 часова 

Облици наставе: теоријска настава 

Корелација са другим предметима: 

-Грађанско васпитање/верска настава 

 

Страни језик 

Недељни фонд:2 

Годишњи фонд: 64 

Циљеви предмета: 

‒ Развијање сазнајних и интелектуалних способности и стицање позитивног односа према другим 
културама уз уважавање различитости и усвајање знања потребних у комуникацији на страном 



 

78 

језику у усменом и писаном облику 
‒ Оспособљавање ученика за разумевање усменог говора и писаних текстова 

‒ Оспособљавање ученика за кратко монолошко излагање 

‒ Оспособљавање ученика да преводи и препричава садржај краћих текстова 
Оквирни број часова по наставним темама: 

-Опште и стручне теме и граматички садржаји (80%+20%) 

Наставне теме:  

 из шивота младих – 6 часова 
 породица и друштво – 8 часова 
 из савременог живота и тековина културе и науке народа чији се језик учи – 16 часова 
 стручна тематика 5 часова 

 реченица, именичка и глаголска група, ортографија, творба речи, лексикографија  - 25 часова 
 школски писмени задаци – 65 часова 

 

Облици наставе:  теоријска настава 

  

 Корелација са другим предметима: 

 -матерњи језик 

 -историја 

 -социологија са правима грађана 

 -музичка култура 

 -ликовна култура 

-информатика и рачунарство  

 

 Физичко васпитање 

Недељни фонд:2 

Годишњи фонд: 64 

Циљеви предмета: 

- Унапређење и очување здравља; правилно држање тела 
- Развој и усавршавање моторичких способности и теоријских знања 

- Мотивација ученика за бављење физичким активностима 
Облици наставе: 

- теоријска настава – 4 часа 
- мерење и тестирање – 6 часова 
- практична настава – 56 часова 
- -Вежбе обликовања 

- -Атлетика 

- -Спортска гимнастика 

- -Спортска игра 

- Оквирни број часова по теми: 

- - тестирање и провера савладаности из основне школе - 5 часова 

- - теоријски часови  - по 2 у сваком полугодишту 

- - атлетика - 11 часова 

- - гимнастика: вежбе на справама и тлу - 11 часова 

- - спортска игра: по избору школе - 11 часова 

- - спортска активност у складу са могућностима школе, а по избору ученика - 9 часова 

- - пливање - 9 часова 

- - провера знања и вештина - 4 часа 

- Корелација са другим предметима: 

- -Екологија и заштита животне средине 

- -Хемија 

- -Ликовна култура 

- -Музичка култура 

- -Исхрана
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Математика 

Недељни фонд:2 

Годишњи фонд: 64 

Циљеви предмета: 

-Развијање логичког и апстрактног мишљења 

-Развијање способности коришћења основног математичко-логичног језика 

-Развијање осећаја за простор, разликовање геометријских објеката... 

Оквирни број часова по наставним темама: 

- тригонометрија правоуглог троугла – 7 часова 

- степеновање и кореновање – 12 часова 
- функција и график функције – 6 часова 
- квадратна једначина и квадратна функција – 15 

часова 

- тела – 10 часова 
- низови – 6 часова 

Облици наставе: 

- теоријска настава 

*За реализацију 4 писмена задатка са исправкама планирано је 8 часова. 

Корелација са другим предметима: 

-Хемија 

-Економика туристичких и угоститељских 

предузећа 

-Предузетништво  

-Рачунарство и информатика 

 

Екологија и заштита животне средине 

Недељни фонд: 1 

Годишњи фонд: 32 

Циљеви предмета: 

- Схватање односа човека и животне средине 

- Разумевање структуре екосистема и 

биосфере 

- Схватање концепта одрживог развоја 

- Упознавање са различитим облицима загађивања животне средине и њиховим утицајима на здравље 
човека 

Оквирни број часова по наставним темама: 

-основни појмови екологије – 5 часова 

-животна средина и одрживи развој – 18 часова 

-еколошка култура – 9 часова 

Облици наставе: 

- Комбинација различитих облика наставног рада и врста наставе 
Корелација са другим предметима: 

-Хемија -Географија -Здравствена култура 

 

 

ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 

 

Страни језик II 

Недељни фонд: 2 

Годишњи фонд: 64 

Циљеви предмета: 

 Развијање сазнајних и интелектуалних способности и стицање позитивног односа према другим 
културама уз уважавање различитости и усвајање знања потребних у комуникацији на страном 

језику у усменом и писаном облику 
 Оспособљавање ученика за разумевање усменог говора и писаних текстова 
 Оспособљавање ученика за кратко монолошко излагање 
 Оспособљавање ученика да преводи и препричава садржај краћих текстова 

Оквирни број часова по наставним темама: 
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 Опште и стручне теме и граматички садржаји (80%+20%) 
Опште теме:  

 свакодневни живот 

 заштита човекове околине 

 медији 

 свет компјутера 
Стручне теме: 

 занимања 
 врсте угоститељских објеката 

 врсте намирница и јела 
 храна по регионима 

 Пословна комуникација у писаном и усменом облику 
Граматика 

Облици наставе: комуникативно-интерактивна  

Корелација са другим предметима: 

 матерњи језик 
 историја 

 социологија са правима грађана 

 музичка култура 
 ликовна култура 

 информатика и рачунарство 

 

Услуживање 

Недељни фонд – вежбе: 6 часова; годишњи фонд 192 часа 

Недељни фонд практична настава: 6 часова; годишњи фонд: 192 часа 

Блок настава: 90 часова 

Циљеви предмета: 

 Примена теоријских знања у практичном контексту 
 Примена сигурносних и здравствених мера у раду  
 Оспособљавање ученика за обављање припремних и завршних радова у угоститељским 

објектима 

 Оспособљавање ученика за квалитетно услуживање пићем и напицима 

 
Назив модула: Пословна комуникација 

Трајање модула: 150 часова 

Циљеви модула: 

 Оспособљавање ученика за успешну комуникацију са гостима и запосленима у угоститељском 
објекту 

 Оспособљавање ученика за аминистративно-књиговодствене послове у угоститељским објектима 
-Предвиђене недеље рада: 

 Пословна комуникација – 7 недеља 
 Инструменти понуде и документи продаје – 3 недеље 

Облици наставе: 

 вежбе – 60 часова 
 практична настава - 60 часова 
 настава у блоку - 30 часова 

 
Назив модула: Угоститељско услуживање 

Трајање модула: 324 часова 

Циљеви модула: 

 Оспособљавање ученика за квалитетно услуживање пићем и напицима 

 Оспособљавање ученика за успешни комуникацију са гостима и особљем у угоститељским 
објектима 

-Предвиђене недеље рада: 

 Точионица пића – 2 недеље 
 Услуживање пића и напитака – 2 недеље 
 Алкохолна пића – 4 недеље 
 Безалкохолна пића – 2 недеље 
 Топли и хладни напици – 2 недеље 
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 Барске мешавине – 4 недеље 
 Вина и виногорја – 6 недеља 

Облици наставе: 

 вежбе – 132 часа 
 практична настава – 132 часа 
 настава у блоку - 60 часова 

 

Исхрана 

Недељни фонд: 2 

Годишњи фонд: 64 

Циљеви предмета: 

 Стицање знања о хранљивим материјама 
 Стицање знања о принципима правилне исхране 

 Оспособљавање ученика да утврди састав оброка ради задовољавања енергетских потреба 

 Стицање знања о болестима које изазива неправилна исхрана 
Оквирни број часова по наставним темама: 

 Хранљиве материје – 23 часа  Правилна исхрана – 23 часа 
 Кварење намирница и конзервисање – 18 часова 

Облици наставе: - Теоријска настава 

Корелација са другим предметима: 

 Здравствена култура 
 Куварство и посластичарство 

 Основи угоститељства  
 Хемија 

 

Економика туристичких и угоститељских предузећа 

Недељни фонд: 1 

Годишњи фонд: 32 

Циљеви предмета: 

 упознавање организације и пословних активности предузећа 

 оспособљавање ученика за успешно и рационално решавање економских и организационих 
питања предузећа 

Оквирни број часова по наставним темама: 

 појмовно одређење економике и организације предузећа – 2 часа 
 појам предузећа – 5 часова 
 средства предузећа – 4 часа 

 извори средстава – 2 часа 
 расходи предузећа – 10 часова 

 резултати рада и расподела – 5 часова 
 мерила успешности пословања предузећа – 4 часа 

Облици наставе: - Теоријска настава 

Корелација са другим предметима: 

 Стручни предмети 
 Основе туризма и угоститељства 

 Предузетништво 

 

Основе куварства 

Недељни фонд: 2 

Годишњи фонд: 64 

Циљеви предмета: 

 Упознавање ученика са начинима термичке, механичке обраде и применом животних намирница 
у куварству 

 Упознавање ученика са начином припреме фондова, сосева, варива, супа, чорби, предјела и 
готових јела 

 Упознавање ученика са начином чувања јела до услуживања 
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Оквирни број часова по наставним темама: 

 Појам и значај куварства 
 Стручна терминологија у куварству 

 Куварске методе припреме намирница 

Облици наставе: 

- Теоријска настава 
Корелација са другим предметима: 

 Здравствена култура 
 Услуживање 
 Исхрана 

 

Туристичка географија 

Недељни фонд: 1 

Годишњи фонд: 32 

Циљеви предмета: 

 Стицање знања о туристичко-географском простору 
 Стицање знања о туристичким вредностима Србије 

 Разумевање међузависности туризма и географске средине 
Оквирни број часова по наставним темама: 

 географски и и туристички положај Србије – 5 часова 
 природне и туристичке вредности Србије – 10 часова 
 антропогене туристичке вредности Србије – 6 часова 
 материјална основа туризма – 4 часа 
 правци туристичког кретања у Србији – 2 часа 

 перспективе развоја туризма Србије – 5 часова 
Облици наставе: - Теоријска настава 

Корелација са другим предметима: 

 Историја 
 Здравствено васпитање 

 Маркетинг у туризму и угоститељству 
 Стручни предмети 

 

 

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

 

Грађанско васпитање 

Недељни фонд: 1 

Годишњи фонд: 32 

Циљеви предмета: 

 Стицање знања, развијање вештина, усвајања вредности и формирање ставова који су 
претпоставка за успешан, одговоран и ангажован живот у демократском друштву 

 Јачање друштвене кохезије, уважавање различитости и подршка сузбијању сваког облика 
дискриминације и насиља 

Оквирни број часова по наставним темама: 

 Права и одговорности – 16 часова  Планирање и извођење акције – 16 часова 
Облици наставе: - Теоријска настава 

Корелација са другим предметима: 

 Српски језик и књижевност 
 Историја 

 Социологија са правима грађана 
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Верска настава 

Недељни фонд: 1 

Годишњи фонд: 32 

Програм верске наставе остварује се на основу Правилника о наставном плану и програму предмета 

Верска настава за средње школе „(Просветни гласник“, бр.6/03, 23/04 и 9/05). 

 

 

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ПРЕДВИЂЕНИ ПРОГРАМОМ ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ – СТРУЧНИ 

 

Пословна информатика у туризму и угоститељству 

Недељни фонд: 2 

Годишњи фонд: 64 

Циљеви предмета: 

 Развој способности за примену рачунарства и информатике у угоститељству и туризму 
 Подстицање осамостаљивања ученика у коришћењу рачунарског система у будућем раду и 

даљем школовању  
Оквирни број часова по наставним темама: 

 Табеларни прорачуни – 11 часова 

 Обрада цртежа на рачунару – 12 часова 
 Обрада видео и аудио записа – 9 часова 
 Обрада дигиталне фотографије на рачунару 

– 12 часова 

 Презентације – 12 часова 
 Интернет презентације – 8 часова 

Облици наставе: - Теоријска настава 

Корелација са другим предметима: 

 математика 
 рачунарство и информатика 

 маркетинг у туризму и угоститељству 
 предузетништво 

 

Барско пословање 

Недељни фонд: 2 

Годишњи фонд: 64 

Циљеви предмета: 

 Оспособљавање ученика да уз примену хигијенских стандарда у угоститељству изврши 
припремне и завршне радове у бару 

 Оспособљавање ученика да примењује правила пословне комуникације у бару 
 Оспособљавање ученика да услужује госте пићем, напицима и једноставним јелима у бару 

Оквирни број часова по наставним темама: 

 Хигијенски стандарди у бару – 5 часова 
 Припремни и завршни радови у бару – 12 

часова 

 Пословна комуникација – 7 часова 
 Сервирање и услуживање – 20 часова 
 Припрема барских мешавина – 20 часова 

Облици наставе: - Вежбе  

Корелација са другим предметима: 

 Хигијенски стандарди у угоститељству 
 Здравствена култура 

 Услуживање 
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ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ – ОПШТЕОБРАЗОВНИ 

 

Изабрани спорт 

Недељни фонд: 1 

Годишњи фонд: 32 

Циљеви предмета: 

 Стицање теоријских знања о изабраном спорту 
 Социјализација ученика кроз изабрани спорт 

 Откривање талентованих и даровитих ученика за одређени спорт 
Оквирни број часова по наставним темама: 

 спортско-техничко образовање 
 индивидуална и колективна тактика изабраног спорта 

 правила изабраног спорта 
 организовање одељењских и међуодељењских такмичења 
 Спортови: атлетика, гимнастика, ритмичка гимнастика, рукомет, кошарка, одбојка, мали фудбал, 

плес 

Корелација са другим предметима: 

 Екологија и заштита животне средине 
 Хемија 
 Ликовна култура 

 Музичка култура 
 Исхрана 

 

Ликовна култура 

Недељни фонд: 1 

Годишњи фонд: 32 

Циљеви предмета: 

 Развијање стваралачког мишљења, визуелног опажања, радозналости и маштовитости 
 Оспособљавање изражавања идеја, ставова, порука, емоција савременим и традиционалиним 

визуелним медијима 

 Упознавање са значајем уметности у друштву, свакодневном животу и раду 
Оквирни број часова по наставним темама: 

 Дигитална фотографија 
 Примитивна племенска уметност 
 Цивилизације прошлости 
 Ктитори, мецене и колекционари 
 Уметност рециклирања 

 Уметност и наука 
 Уметност 21. века 

 Стрип 
 Знаменити српски уметници 
 Трагом наслеђа 
 Необична уметност 
 Улична уметност 

 Времеплов 

Облици наставе: - Теоријски садржаји и ликовни радови  

Корелација са другим предметима: 

 музичка култура 
 српски језик и књижевност 
 историја 

 хемија 
 математика 
 рачунарство и информатика 

 

Музичка култура 

Недељни фонд: 1 

Годишњи фонд: 32 

Циљеви предмета: 

 Оспособљавање ученика за разликовање стилова музичких жанрова 

 Развијање свести о значају и улози музичке уметности кроз развој цивилизације и друштва 
 Развијање навика код ученика за праћење културно-уметничких манифестација 

-Оквирни број часова по наставним темама: 
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 Класична музика – 10 часова 
 Опера и балет – 6 часова 

 Традиционална музика – 6 часова 

 Џез и блуз музика – 4 часа 
 Филм и филмска музика – 4 часа 

 Хор – 5 часова 

Облици наставе: - Теоријска настава 

Корелација са другим предметима: 

 ликовна култура 
 физичко васпитање 
 српски језик и књижевност 
 математика 

 екологија и заштита животне средине 
 географија 
 верска настава 
 грађанско васпитање 
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3. разред – КОНОБАР 

 

ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 

Српски језик и књижевност 

Недељни фонд: 2 

Годишњи фонд часова  60 

Циљеви: 

 Упознавање са основним одликама модерне,представницима и њиховим делима 
  Упознавање ученика са одликама  међуратне књижевности,представницима и делима 
  Систематизовање знања о синтакси 
  Оспособљавање ученика за примењивање знања из језика и правописа у складу са језичком 

нормом 
Теме:                                               Оквирни број часова: 

-Модерна       12 часова 

-Међуратна књижевност   12 часова 

-Савремена књижевност    7 часова 

-Лексикологија     6 часова 

-Синтакса      5 часова      

-Правопис      6 часова   

-Култура изражавања    12 часова 

Облици наставе: - Теоријска настава 

 Корелација са другим предметима: 

 Грађанско васпитање 
 

 Верска настава 
 

 Социологија са правима 
грађана

                                            

Физичко васпитање 

Недељни фонд: 2 

Годишњи фонд часова: 60 

Циљеви: 

 Унапређење и очување здравља 
 Правилно држање тела 
 Развој и усавршавање моторичких способности 

 Стицање моторичких умења(вештина) и теоријских знања 
 Мотивација ученика за бављење физичким активностима 
 Форморање позитивних психосоциолошких образаца понашања 

 Естетско изражавање покретом и доживљавање естетских вредности покрета и кретања 
 Повезивање моторичких задатака у целине 
 Припреме за школска такмичења,игре,сусрете,манифестације 
 Сједињавање кинетичких и енергетских елемената у целине и развијање ритма 

 Избор спортских активности као трајног опредељења за њахово свакодневно упражњавање 
 

Теме:                                                             Оквирни број часова: 

-Тестирање и провера савладаности стандарда                    5 часа 

-Теоријска настава                                                              4 часа (2 у првом и 2 у другом 

полуг.) 

-Атлетика                                                                           10 часова 

-Гимнастика-на справама и тлу                                           10 часова 

-Спортска игра по избору школе                                         10 часова 

-Спортска активност по избору ученика                                8 часова 

-Пливање                                                                             9 часова 

-Провера знања и вештина                                                   4 часа 

Облици наставе: 

 Теоријска настава  Мерење и тестирање   Практична настава 
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Корелација са другим предметима: 

-Екологија и заштита 

животне средине 

-Хемија 

-Ликовна култура 

-Музичка култура 

-Исхрана 

                                                

Maтематика  

Недељни фонд часова: 1 

Годишњи фонд часова: 30 

Циљеви: 

‒ Упознавање са координатном методим 

‒ Разумевање зависности положаја праве и међусобног положаја две праве од 
коефицијента         

‒ Разумавање положаја кружнице и мањусобног положаја праве и кружнице од 
коефицијената у њиховим једначинама 

‒ Упознавање са основним елементима финансијске математике 

‒ Уочавање разлике између простог и сложеног каматног рачуна 

‒ Оспособљавање за примену стечених знања у свакодневном животу 
Теме:                                                                          Оквирни број часова: 

-Аналитичка геометрија у равни                                          17 часова 

-Елементи финансијске математике                                       9 часова 

-За реализацију 2 писмена задатка са исправкама                 4 часа 

Облици наставе: - Теоријска настава  

Корелација са другим предметима: 

-Хемија 

-Економика туристичких и угоститељских 

предузаћа 

-Предузетништво 

-Рачунарство и информатика 

                                                      

Историја 

Недељни фонд: 2 

Годишњи фонд часова: 60 

Циљеви: 

‒ Проширивање знања о настанку модерне српске државе 
‒ Уочавање улоге знаменитих личности у развоју српске државности 
‒ Разумевање међународног контекста укоме настаје и постији српска држава 
‒ Проширивање знања о југословенској идеји и носиоцима идеје о стварању југословенске 

државе 
‒ Уочавање улоге знаменитих личности у политичком животу југословенске државе 

‒ Сагледавање међународног положаја југословенске државе 
‒ Разумевање политичких иекономских односа у савременом свету 

‒ Проширивање знања о најзначајнијим мењународним организацијама и чланству у њима 
Теме:                                                                            Оквирни број часова: 

-Српска држава и државност                                                    31 час 

-Српски народ у југословенској држави                                 13 часова 

-Достигнућа српске културе                                                    9 часова 

-Српски народ и Србија у савременом свету                            7 часова 

Облици наставе: - Теоријска настава  

Корелација са другим предматима: 

-Српски језик и књижевност 

-Географија 

-Социологија са правима грађана 

-Грађанско васпитање 

-Верска настава 

                                             

Социологија са правима грађана 

Недељни фонд: 1 

Годишњи фонд часова: 30 

Циљеви: 
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‒ Оспособљавање ученика за живот у друштву изложеном сталним променама и изазовима које 
доноси развој савременог друштва  

‒ Развијање способности код ученика за улогу одговорног грађанини,за живот у демократски 

уређеном и хуманом друштву 
‒ Унапређење ученичке способности за све облике комуникације,дијалога и исказивања 

аргументованог става 
‒ Обогаћивање знања о државности Републике Србије поређењем трдиције и садашњег стања 
‒ Развијање знања о аутономији и локалној самоуправи 
‒ Развијање знања о културним тековинама  

Теме:                                                                             Оквирни број часова: 

-Структура и организација друштва                                     8 часова 

-Устав и правна држава у Србији                                          4 часа 

-Држава и политика                                                             4 часа 

-Грађанин и његова права и слободе у Србији                      4 часа 

-Србија као држава,аутономија и локална самоуправа          2 часа 

-Култура и друштво                                                             5 часа 

-Друштвене промене и развој друштва                                 3 часа 

Облици наставе: - Теоретска настава 

Корелација са другим предметима: -  Историја 

 

 

ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 

 

Страни језик II 

Недељни фонд:2 

Годишњи фонд часова: 60 

Циљеви: 

‒ Оспособљавање ученика за разумевање усменог говора 
‒ Оспособљавање ученика за писање краћих текстова различитогсадржаја 
‒ Оспособљавање ученика за кратко монолошко излагање и за учешће у дијалогу на страном 

језику 
‒ Оспособљавање ученика за функционално читање и разумавање текстова 

‒ Стицање и овладавање социокултурним компетенцијама неопходним за писану  и усмену 
употребу језика 

                                     

Опште теме: 

-Свакодневни живот 

-Образовање 

-Познате фирме, предузећа, установе, 

институције 

-Културни живот 

-Заштита човекове околине 

-Медији 

-Историјски догађаји  

-Свет компјутера 

Стручне теме: 

-Занимљиви описи послова 

-Врсте угоститељских објеката 

-Прибири опрема за рад у угоститељству 

-Врсте намирница,јела и посластица 

-Храна по регијама,одлике националних 

кухиња и обичаји у исхрани 

-Начин сервирања хране и посластица 

-Мере одржавања хигијене и квалитета 

-Мере заштите и одржавања човекове 

околине 

-Читање,праћење и вођење прорисане 

документације у домсну струке 

-Пословна комуникација у писменој форми 

Облици наставе: - теоријска настава 

Корелација са другим предметима: 

-Матерњи језик 

-Историја 

-Социологија са правима грађана 

-Музичка култура 

-Ликовна култура 

-Информатика и рачунарство 
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Свечани пријеми 

Недељни фонд часова вежби: 3;  

Годишњи фонд часова вежби: 90 

Блок настава: 30 часова годишње 

Циљеви: 

‒ Оспособљавање ученика за успешну комуникацију са гостима и запосленим особљем у 

угоститељским објектима 
‒ Оспособљавање ученика за квалитетно услуживање пића, напитака,хране и посластица на 

различитим заједничким оброцима и свечаним пријемима  
Теме:                                                                               Оквирни број часова: 

-Дневни оброци у угоститељству                                                                        2 недеље 

-Организациони системи рада на заједничким оброцима и свечаним пријемима 2 недеље 

-Начини услуживања на заједничкимоброцима и свечаним пријемима                 2 недеље 

-Мени и мени карта                                                                                                  4 недеље 

-Заједнички облици угоститељске понуде                                                               5 недеља 

-Свечани пријеми                                                                                                    10 недеља 

-Услуживање са протоколарним захтевима                                                            3 недеље 

-Кетеринг                                                                                                                 2 недеље 

Одељење се дели на две групе при извођењу вежби и блок наставе. 

Корелација са другим предметима: 

-Основе туризма и угоститељства 

-Исхрана 

-Страни језик 

-Основе куварства 

-Основе посластичарства 

-Предузетништво 

        

                                                            

 Услуживање 

 

Недељни фонд часова вежби: 5; годишњи фонд: 150 

Недељни фонд часова практичне наставе: 6; годишњи фонд: 180 

Блок настава: 90 часова годишње 

Циљеви: 

‒ Примена теоријских знања у практичном контексту 

‒ Примена сигурносних и здравствених мера у процесу рада 
‒ Преузимање одговорности за напредивање у послу и каријери 
‒ Благовремено реаговање на промене у радној средини 
‒ Употреба информатичке технологије у прикупљању,организовању и кроишћењу информација у 

раду и свакодневном животу 

‒ Оспособљавање ученика за обављање припремних и завршних радова у угоститељству 
‒ Оспособљавање ученика за квалитетно услуживање пићем и напицима у угоститењским 

објектима у различитим приликама. 
Назив модула:                                                                          Оквирни број часова: 

-Угоститељско услуживање                                                      354 часа 

                                                                                                   120 часа вежби 

                                                                                                  144 часа практичне наставе 

                                                                                                     90 часа наставе у блоку 

-Припрема јела пред гостом                                                               66 часова 

                                                                                                      30 часа вежби 

                                                                                                    36 часа практичне наставе 

Облици наставе: 

-Вежбе -Практична настава -Настава у блоку 

Корелација са другим предметима: 

-Сви стручни предмети                                           
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 Психологија у туризму и угоститељству 

Недељни фонд: 2 

Годишњи фонд часова: 60 

Циљеви: 

‒ Стицање основних знања о природи психолошких процеса и особинама и њиховом манифестовању 
и понашању 

‒ Разумевање принципа и законитости људског понашања у групи и процесу рада 
‒ Стицање општих знања о психологији личности-структура,динамика и развој личности 
‒ Развијање свести о личној одговорности за међуљудске односе 
‒ Усвајање социјалних вештина за конструктивно решавање конфликата 
 

‒ Усвајање знања и развијање вештина значајних за похођење са гостом-корисником услуга 
‒ Развијање свести о неопходности планирања маркетиншких стратегија у туризму и угоститељству. 

Теме :                                                                                           Оквирни број часова: 

-Психологија као наука                                                                              4 часа 

-Психички процеси                                                                                   10 часова 

-Личност                                                                                                     6 часова 

-Међуљудски односи на раду                                                                   8 часова 

-Комуникација                                                                                           10 часова 

-Психологија опхођења са гостима                                                         15 часова 

-Психологија рекламе                                                                                7 часова           

Облици рада:  - Теоријска настава 

Корелација са другим предметима: 

-Здравствена култура 

-Предузетништво 

-Услуживање 

-Професионална пракса 

-Социологија са правима грађана и грађанско 

васпитање. 

                                                  

Основе посластичарства 

Недељни фонд: 1 

Годишњи фонд часова: 30 

Циљеви: 

‒ Упознавање ученика са врстама и карактеристикама посластица 
‒ Упознавање ученика са начином припреме посластица 
‒ Упознавање ученика са начином чувања посластица до услуживања 
‒ -Упознавање ученика са начином декорисања посластица 

Назив модула:                                                                                   Оквирни број часова: 

-Основе посластичарства                                                                                30 часова 

Облици рада:  - Теоријска настава 

Корелација са другим предметима: 

-Наука о исхрани -Услуживање пића и напитака -Услуживање хране и посластица 

                                                             

Предузетништво 

Недељни фонд: 2 

Годишњи фонд часова: 60 

 

Циљеви: 

‒ Разумевање појма и значаја предузетништва 
‒ Развијање способности за уочавање, формулисање и процену пословних људи 

‒ Упознавање ученика са елементима маркетинг плана и развијање смисла за тимски рад 
‒ Упознавање ученика са суштином менаџмент функција и вештина 
‒ Разумевање значаја биланса стања и биланса успеха и токова готовине као најважнијих 

финансијских извештаја у бизнис плану 
‒ Оспособљавање ученика даразуме ,доведе у везу делове бизнис плана и овладавање вештином  
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презентације бизнис плана 
Теме :                                                                                               Оквирни број часова: 

-Предузетништво и предузетник                                                                     6 часова 

-Развијање и процена пословних идеја ,маркетинг плана                               16 часова 

-Управљање и организација                                                                          18 часова 

-Економика пословања                                                                                  10 часова 

-Ученички пројекат-презентација пословног плана                                         8  часова 

Облици наставе: - Вежбе(радионица) 

Одељење се дели на две групе. 

Корелација са другим предметима: 

-Сви стручни предмети. 

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

 

Грађанско васпитање 

Недељни фонд: 1 

Годишњи фонд часова:30 

Циљеви: 

‒ Разумевање појмова демократија,политика,власт,грађански живот 
‒ Упознанање функционисања демократије и њених институција 
‒ Сагледавање улоге грађанина-грађанке у демократском друштву 
‒ Упознавање са радом локалне самоуправе 
‒ Учествовање грађанина-грађанке у политици 
‒ Упознавање ученика са правом на грађанску иницијативу 

‒ Сагледавање неопходности и начина активног учешћа грађана у демократском друштву 
 

Теме:                                                                                    Оквирни број часова: 

-Демократија и политика                                                                  4 часа 

-Грађанин и друштво                                                                       8 часова 

-Грађанска и политичка права и право на грађанску иницијативу   10 часова 

-Планирање конкретне акције                                                          8 часова 

Облици(врсте)наставе: - Теоријска настава 

Корелација са другим предметима: 

-Српски језик и 

књижевност 

-Историја 

-Социологија са правима грађана 

 

Верска настава 

Недељни фонд: 1 

Годишњи фонд: 32 

Програм верске наставе остварује се на основу Правилника о наставном плану и програму предмета 

Верска настава за средње школе „(Просветни гласник“, бр.6/03, 23/04 и 9/05). 

 

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ПРЕМА ПРОГРАМУ ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА 

 

Стручни предмети                                        

Маркетинг у туризму и угоститељству 

Недељни фонд: 2 

Годишњи фонд часова: 60 
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Циљеви: 

‒ Оспособљавње ученика за успешне марктиншке и продајне технике у области пружања услуга у 
туризму и угоститељству 

‒ Упознавање ученика са понашањем потрошача у куповини 
‒ Упознавање ученика са основним техникама истраживања тржишта и базом података 

Теме:                                                                                                       Оквирни број часова: 

-Увод у маркетинг у туризму          8 часова 

-Туристичко тржиште и примена маркетинга      20 часова 

-Инструменти маркетинг микса          16 часова 

-Понашање потрошача у процесу куповине у туризму     10 часова 

-Истраживање туристичког тржишта и формирање маркетиншке базе података      6 часова 

Облици наставе: - Теоријска настава 

Корелација са другим предметима: 

-Куварство 

-Основе туризма и угоститељства 

-Економика и организација туристичких предузећа 

-Предузетништво 
                                

 

Општа туристичка географија 

 

Недељни фонд: 2 

Годишњи фонд: 60 

Циљеви: 

‒ Стицање знања о туристичко-географском простору и кретању у њему 
‒ Упознавање са карактеристикама најпознатијих туристичких вредности појединих туристичких 

региона 
‒ Разумевање међузависности туризма и географске средине  

Теме:                                                                                                Оквирни број часова: 

-Простор и туризам        6 часова 

-Туристичке вредности      10 часова 

-Саобраћај и туризам         2 часа 

-Фактори туристичких кретања     5 часова 

-Туристичка кретања и туристички превози    6 часова 

-Туристички локалитети ,места,центри и регије     2 часа 

-Туристичке регије Европе                                                           18 часова 

-Остале туристичке регије света                                                   9 часова 

-Савремени трендови и перспективе развоја туризма                       2 часа 

Облици наставе: - Теоријска настава 

Корелација са другим  предметима: 

        -Историја 

 

    -Здравствена култура 

 

- Маркетинг у туризму и 

угоститељству 

 

Општеобразовни предмети                                    

 

Страни језик  I 

Недељни фонд: 2 

Годишњи фонд часова: 60 

Циљеви: 

‒ Развијање сазнајних и интелктуалних способности за стицање позитивног односа према другим 
културама 

‒ Разумавање усменог говора и изражавање у писаном облику 
‒ Упознавање различитости култура 

Теме 

Опште: 
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-Свакодневни живот 

-Образовање 

-Познате фирме,предузећа ,установе,институције 

-Културни живот 

-Заштита човекове околине 

-Медији 

-Историјски догађаји-личности из земаља чији се 

језик учи 

-Свет компјутера 

Стручне: 

-Занимања,описи послова и задужења у домену угоститељства 

-Врсте угоститељских објеката и описи услуга у угоститељству 

-Прибор и опрема за рад у угоститељском објекту 

-Врсте намирница,јела и посластица 

-Храна по регијама,одлике националних кухиња и обичаја у исхрани 

-Начин сервирања хране и посластица 

-Мере одржавања хране и квалитета 

-Читање,праћење и вођење прописане документације у домену струке 

Облици наставе: - Теоријска настава 

Корелација са другим предметима: 

-Српски језик и књижевност 

-Социологија са правима грађана 

-Одређени садржаји стручних предмета 

 предвиђен је по један писмени задатак у сваком полугодишту. 
 У трећем разреду трогодишње средње стручне школе нису предвиђени нови граматички 

садржаји. У настави се систематизују и утврђују они граматички садржаји чије савладавање 
ученицима представња посебну тешкоћу, а који се у датој струци често користе. 

                                         

 

Изабрани спорт 

Недељни фонд: 1 

Годишњи фонд часова: 30 

Циљеви: 

‒ Да ученици задовоље своја интересовања и потребе за стицањем знања,способности за за 

бављење спортом 
‒ Стицање теоријских знања о изабраном спорту,пружање неопходних знања из изабраног спорта 
‒ Социјализација ученика кроз изабрани спорт и неговање етичких вредности према учесницима у 

такмичењу 
‒ Откривање даровитих и талентованих ученика за одређени спорт и њихово подстицање да се 

баве спортом 
Теме: 

-Атлетика 

-Гимнастика 

-Ритмичка гимнастика 

-Рукомет 

-Кошарка 

-Одбојка 

-Мали фудбал 

-Плес 

Ученик се опредељује за један спорт. 

Школа нуди најмање два колективна и два индивидуална спорта. 

Прихватају се спортови за које се определи највише ученика. 

 

 

Историја (одабране теме) 

Недељни фонд: 1 

Годишњи фонд часова :30 

Циљеви: 

‒ Стицање хуманистичког образовања и развијање историјске свести 
‒ Разумевање историјског простора и времена, историјских догађаја, појава и процеса и улоге 

историјских личности 
‒ Развијање индивидуалног и националног идентитета 
‒ Развијање свести о потреби сталног усавршавања и свести о важности неговања културно-

историјске баштине 
Теме: 
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-Село и град некад и сад 

-Култура одевања и исхране некад и сад 

-Војска, оружје и рат некад и сад 

-Новац и банке кроз историју 

-Верски живот и обичаји кроз историју 

-Образовање и васпитање кроз историју 

-Комуникације,путовања и туризам некад и сад 

-Друштвени и породични живот кроз историју 

-Фотографија, филм, радио и телевизија кроз 

историју 

-Брига о телу и здрављу кроз историју 

-Грбови и заставе некад и сад 

-Спорт некад и сад 

Од дванаест тема, наставник предлаже шест, а група од предложених шест бира четири теме. 

Наставник одређује распоред и динамику активости за сваку тему. 

Облици наставе: - Теоријска настава 

Корелација са другим предметима: 

-Српски језик икњижевност 

-Географија 

-Социологија са правима грађана 

-Грађанско васпитање 

-Верска настава 

-Ликовна култура 

-Музичка култура 
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НАПОМЕНА 

За образовни профил конобар и образовни профил кувар  исти су програми за следеће предмете : 

Обавезни општеобразовни  и обавезни стручни предмети:  

 
- српски језик и књижевност  
- страни језик 
- физичко васпитање 
- математика 
- рачунарство и информатика 

- историја 
- хемија 
- екологија и изаштита животне средине 
- географија 
- социологија са правима грађана 

- здравствена култура 
- основи туризма и угоститељства 

- економика туристичких и угоститељских предузећа 

- исхрана 
- психологија у туризму и угоститељству (код конобара је ово обавезни стручни предмет, а код кувара 

је на листи изобрних стручних предмета) 
 
Изборни предмет: - Грађанско васпитање     - Верска настава 

Изборни предмети према програму образовног профила:                                

Стручни предмети: -Маркетинг у туризму и угоститељству                                                              

-Општа туристичка географија                                                                            

Општеобразовни предмети: -Страни језик I                                                                                                      

-Изабрани спорт                                                                                                   

-Историја (одабране теме)                       

- Стицање знања о храњивим материјама и енергетској вредности животних намирница;  
- Стицање знања о принципима правилне исхране и потребама у исхрани; 
- Оспособљавање ученика да утврди састав оброка којима се задовољавају енергетске потребе 

људи;  
- Стицање знања о болестима које изазива неправилна исхрана.  

Оквирни број часова по наставним темама: 

- Храњиве материје – 25 часова - Правилна исхрана – 25 часова 
- Кварење намирница и конзервисање – 18 часова 

Облици наставе:  

- Теоријска настава (68 часова) 
Корелација са другим предметима: 

- Хигијенски стандарди у куварству, посластичарству и угоститељству 
- Хемија 
- Здравствена култура  

- Куварство и посластичарство 
- Основе угоститељства 

 

Професионална пракса – први и други разред 

Годишњи фонд наставе у блоку: 30 

Циљеви предмета: 

- Оспособљавање ученика за припрему фондова и сосова;  
- Оспособљавање ученика за припрему и издавање салата;  
- Оспособљавање ученика за припрему и издавање прилога и варива;  
- Оспособљавање ученика за припрему, примену и издавање бистрих и густих супа, чорби;  
- Оспособљавање ученика за припрему и издавање топлих предјела; 
- Оспособљавање ученика за припрему и издавање готових јела; 

- Оспособљавање ученика за припрему и издавање националних јела; 
- Оспособљавање ученика за припрему и издавање печења.  

Оквирни број часова по наставним темама: 
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- Фондови и сосови – 12 часова 
- Једноставне и сложене салате – 6 часова 

- Прилози и варива – 12 часова 
- Бистре и густе супе, чорбе – 12 часова 

- Топла предјела – 12 часова 
- Готова јела – 24 часа 

- Национална јела – 9 часова 
- Печења – 3 часа 

Облици наставе:  

- По завршетку наставе, 5 дана по 6 часова 
Корелација са другим предметима: 

- Основе услуживања 
- Хемија 
- Здравствена култура  

- Исхрана 
- Националне кухиње 
- Економика и организација туристичких и 

угоститељских предузећа 
 Професионална пракса се реализује по 

завршетку наставе у трајању од 30 
часова, и то: 5 дана по 6 часова до 15. 

августа. 

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

 

Грађанско васпитање 

Недељни фонд: 1 

Годишњи фонд: 34 

Наставни план и програм за грађанско 

васпитање за образовни профил: кувар за 

први разред је исти као и наставни план и 

програм за образовни профил:конобар. 

 

Верска настава 

Недељни фонд: 1 

Годишњи фонд: 32 

Наставни план и програм за верску наставу 

за образовни профил: кувар за први разред 

је исти као и наставни план и програм за 

образовни профил:конобар. 
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Листа изборних предмета према програму образовног профила 

Рб Листа изборних предмета РАЗРЕД 

I II III 

Стручни предмети    

1. Пословни страни језик  2 2 

2. Путеви хране  2  

3. Познавање животних намирница  2  

4. Пословна информатика у туризму и угоститељству  2  

5. Психологија у туризму и угоститељству   2 

6. Маркетинг у туризму и угоститељству   2 

7. Општа туристичка географија   2 

Општеобразовни предмети    

1. Страни језик I   1 

2. Изабрани спорт  1 1 

3. Историја (одабране теме)   1 

4. Ликовна култура  1  

5. Музичка култура  1  

 

** Професионална пракса се обавља у периоду од1.9. до 15.8. текуће школске године у првом и другом 

разреду. Закључна оцена утврђује се на седници одељењског већа после 15.8. текуће школске године. 

На истој седници утврђује се и општи успех ученика о завршеном разреду. 

Подела одељења на групе за образовни профил: кувар: 

разред предмет / модул 

годишњи фонд часова број ученика у 

групи - до 

вежбе 
практична 

настава 
настава у блоку 

 

I 

Рачунарство и информатика 68   15 

Увод у куварство 168  18 15 

Термичке – топлотне обраде 

намирница 
36  12 15 

Фондани и сосови 84  12 15 

Салате 24  6  

Прилози и варива 96  18  

Професионална пракса   30  

II 

Бистре и густе супе, чорбе 84 42 12 15 

Топла предјела 108 54 24 15 

Готова јела 168 84 36 15 

Национална јела 24 12 6  

Печења 168 84 36  

Професионална пракса   60  

III 

Куварство 300 180 120 15 

Националне кухиње 60   15 

Предузетништво 60   15 
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    Остали обавезни облици образовно – васпитног рада зоком школске године 

 

 I разред 

часова 

II разред 

часова 

III разред 

часова 

УКУПНО 

часова 

Час одељењског старешине 68 64 60 192 

Додатни рад* до 30 до 30 до 30 до 120 

Допунски рад* до 30 до 30 до 30 до 120 

Припремни рад* до 30 до 30 до 30 до 120 

*Ако се укаже потреба за овим облицима рада 

 

 

1. разред – КУВАР 

 

ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 

  

Српски језик и књижевност 

Недељни фонд: 3 

Годишњи фонд: 102 

Наставни план и програм за српски језик за образовни профил: кувар за први разред је исти као и 

наставни план и програм за образовни профил:конобар. 

 

Страни језик 

Недељни фонд: 2 

Годишњи фонд: 68 

Наставни план и програм за страни језик за образовни профил: кувар за први разред је исти као и 

наставни план и програм за образовни профил:конобар. 

 

Физичко васпитање 

Недељни фонд: 2 

Годишњи фонд: 68 

Наставни план и програм за физичко васпитање за образовни профил: кувар за први разред је исти као 

и наставни план и програм за образовни профил:конобар. 

 

Математика 

Недељни фонд: 2 

Годишњи фонд: 68 

Наставни план и програм за математику за образовни профил: кувар за први разред је исти као и 

наставни план и програм за образовни профил:конобар. 
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Рачунарство и информатика 

Недељни фонд часова вежби: 2 

Годишњи фонд часова вежби: 68 

Наставни план и програм за рачунарство и информатику за образовни профил: кувар за први разред је 

исти као и наставни план и програм за образовни профил:конобар. 

 

Хемија 

Недељни фонд: 1 

Годишњи фонд: 34 

Наставни план и програм за хемију за образовни профил: кувар за први разред је исти као и наставни 

план и програм за образовни профил:конобар. 

 

Географија 

Недељни фонд: 1 

Годишњи фонд: 34 

Наставни план и програм за географију за образовни профил: кувар за први разред је исти као и 

наставни план и програм за образовни профил:конобар. 

 

 

 

ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 

 

Здравствена култура 

Недељни фонд: 2 

Годишњи фонд: 68 

Наставни план и програм за здравствену културу за образовни профил: кувар за први разред је исти 

као и наставни план и програм за образовни профил:конобар. 

 

Основи туризма и угоститељства 

Недељни фонд: 2 

Годишњи фонд: 68 

Наставни план и програм за основи туризма и угоститељства за образовни профил: кувар за први 

разред је исти као и наставни план и програм за образовни профил:конобар. 

 

Куварство 

Недељни фонд часова вежби: 12 

Годишњи фонд часова вежби: 408  

Годишњи фонд наставе у блоку: 60 
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Циљеви предмета: 

- Оспособљавање ученика за примену хигијенских стандарда у куварству;  
- Оспособљавање ученика за израду угоститељске понуде; 

- Оспособљавање ученика за механичку обраду и примену животних намирница;  
- Оспособљавање ученика за термичку обраду животних намирница;  

- Оспособљавање ученика за припрему, примену и издавање фондова и сосева; 
- Оспособљавање ученика за припрему и издавање салата; 
- Оспособљавање ученика за припрему, примену и издавање прилога и варива;  
- Оспособљавање ученика за припрему, примену и издавање бистрих и густих супа, чорби; 
- Оспособљавање ученика за припрему, примену и издавање топлих предјела; 
- Оспособљавање ученика за припрему и издавање готових јела; 
- Оспособљавање ученика за припрему, примену и издавање печења;  

- Оспособљавање ученика за припрему, примену и издавање хладних предјела;  
- Оспособљавање ученика за припрему, примену и издавање јела по поруџбини;  
- Оспособљавање ученика за припрему и издавање готових јела са жара; 
- Оспособљавање ученика за припрему, примену и издавање посластица. 

Оквирни број часова по наставним темама: 

- Увод у куварство - 186 часова 
- Термичке, топлотне обраде намирница – 

48 часова 

- Фондови и сосови – 96 часова 
- Салате – 30 часова 

- Прилози и варива – 114 часова 
Облици наставе:  

- Подела одељења на две групе 
- Кабинетске вежбе (408 часова) 
- Настава у блоку (60 часова) 

Корелација са другим предметима: 

- Исхрана 
- Хемија 
- Здравствена култура  

- Основе услуживања 

- Националне кухиње 
- Економика и организација угоститељско-

туристичких предузећа 

 

Исхрана 

Недељни фонд: 2 

Годишњи фонд: 68 

Циљеви предмета: 

 

 

2. разред – КУВАР 

 

ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

Српски језик и књижевност 

Недељни фонд: 2 

Годишњи фонд: 64 

Наставни план и програм за српски језик и књижевност за образовни профил: кувар за други разред је 

исти као и наставни план и програм за образовни профил: конобар. 

 

Страни језик 

Недељни фонд: 2 
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Годишњи фонд: 64 

Наставни план и програм за страни језик за образовни профил: кувар за други разред је исти као и 

наставни план и програм за образовни профил: конобар. 

 

Физичко васпитање 

Недељни фонд: 2 

Годишњи фонд: 64 

Наставни план и програм за физичко васпитање за образовни профил: кувар за други разред је исти 

као и наставни план и програм за образовни профил: конобар. 

 

Математика 

Недељни фонд: 2 

Годишњи фонд: 64 

Наставни план и програм за математику за образовни профил: кувар за други разред је исти као и 

наставни план и програм за образовни профил: конобар. 

 

Екологија и заштита животне средине 

Недељни фонд: 1 

Годишњи фонд: 32 

Наставни план и програм за екологију и заштиту животне средине за образовни профил: кувар за други 

разред је исти као и наставни план и програм за образовни профил: конобар. 

 

 

ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 

 

Куварство 

Недељни фонд часова вежби: 12 часова; годишњи фонд часова вежби: 384 

Недељни фонд часова практичне наставе: 6; годишњи фонд часова практичне наставе: 192 

Блок настава: 90 часова 

Циљеви предмета: 

-Оспособљавање ученика за примену хигијенских стандарда у куварству 

-Оспособљавање ученика за израду угоститељске понуде 

-Оспособљавање ученика за припрему, примену и издавање разних врста јела 

Назив модула: Бистре и густе супе, чорбе 

Трајање модула: 138 часова 

Циљеви модула: 

-Оспособљавање ученика за припрему, примену и издавање бистрих и густих супа и чорби 

-Оспособљавање ученика за израду основних калкулација 

Облици наставе: 

-вежбе – 84 часа 

-практична настава - 42 часа 

-настава у блоку - 12 часова 

Назив модула: Топла предјела 

Трајање модула: 186 часова 

Циљеви модула: 
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-Оспособљавање ученика за припрему, примену и издавање топлих предјела 

-Оспособљавање ученика за израду основних калкулација 

Облици наставе: 

-вежбе – 108 часова 

-практична настава - 54 часа 

-настава у блоку - 24 часа 

Назив модула: Готова јела 

Трајање модула: 288 часова 

Циљеви модула: 

-Оспособљавање ученика за припрему, примену и издавање готових јела 

-Оспособљавање ученика за израду основних калкулација 

Облици наставе: 

-вежбе – 168 часова 

-практична настава - 84 часа 

-настава у блоку - 36 часова 

Назив модула: Национална јела 

Трајање модула: 42 часа 

Циљеви модула: 

-Оспособљавање ученика за припрему, примену и издавање националних јела 

-Оспособљавање ученика за израду основних калкулација 

Облици наставе: 

-вежбе – 24 часа 

-практична настава - 12 часова 

-настава у блоку - 6 часова 

Назив модула: Печења 

Трајање модула: 24 часа 

Циљеви модула: 

-Оспособљавање ученика за припрему, примену и издавање печења 

-Оспособљавање ученика за израду основних калкулација 

Облици наставе: 

-вежбе – 12 часова 

-практична настава - 6 часова 

-настава у блоку - 6 часова 

 

Економика и организација угоститељских предузећа 

Недељни фонд: 1 

Годишњи фонд: 32 

Наставни план и програм за економику и организацију угоститељских предузећа за образовни профил: 

кувар за други разред је исти као и наставни план и програм за образовни профил: конобар. 

 

Туристичка географија 

Недељни фонд: 1 

Годишњи фонд: 32 

Наставни план и програм за туристичку географију за образовни профил: кувар за други разред је исти 

као и наставни план и програм за образовни профил: конобар. 

 

Професионална пракса – први и други разред 

Годишњи фонд часова блок наставе: 60 

 

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

 

Грађанско васпитање 

Недељни фонд: 1 

Годишњи фонд: 32 
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Наставни план и програм за грађанско васпитање за образовни профил: кувар за други разред је исти 

као и наставни план и програм за образовни профил: конобар. 

 

Верска настава 

Недељни фонд: 1 

Годишњи фонд: 32 

Наставни план и програм за верску наставу за образовни профил: кувар за други разред је исти као и 

наставни план и програм за образовни профил: конобар. 

 

 

Стручни изборни предмети 

 

Пословни страни језик (пета година учења) 

 

Недељни фонд: 2 

Годишњи фонд: 64 

Циљеви предмета: 

-Развијање сазнајних и интелектуалних способности и стицање позитивног односа према другим 

културама уз уважавање различитости и усвајање знања и умења потребних у комуникацији на страном 

језику у усменом и писаном облику 

Оквирни број часова по наставним темама: 

Опште теме:  

-свакодневни живот 

-заштита човекове околине 

-медији 

-свет компјутера 

Стручне теме: 

-занимања 

-врсте угоститељских објеката 

-врсте намирница и јела 

-храна по регионима 

-пословна комуникација у писаном и усменом облику 

Граматика: 

-реченица -именичка група -глаголска група 

Облици наставе: 

-Комуникативна настава, рад у паровима и групама, настава у задацима 

Корелација са другим предметима: 

-матерњи језик 

-историја 

-социологија са правима грађана 

-музичка култура 

-ликовна култура 

-информатика и рачунарство 

 

Путеви хране 

 

Недељни фонд: 2 

Годишњи фонд: 64 

Циљеви предмета: 

‒ Упознавање ученика са развојем хране кроз историју  

‒ Упознавање ученика са територијалном заступљеношћу животних намирница 
‒ Упознавање ученика са утицајем познатих кувара, познатих личности и догађаја на путеве хране. 

Оквирни број часова по наставним темама: 

-Увод у путеве хране – 2 часа 

-Путеви хране кроз развој куварства – 14 

-Регионална подељеност животних намирница – 

18 часова 

-Утицај знаменитих личности и догађаја на 

путеве хране – 8 часова 

-Утицај познатих личности и догађаја наших 

простора на путеве хране – 8 часова 

-Утицај познатих кувара на путеве хране – 8 

часова 

-Путеви хране у савременом добу – 6 часова 

Облици наставе: - Теоријска настава 

Корелација са другим предметима: 

-куваство 

-исхрана 

-здравствена култура 

-познавање животних намирница 

-туристичка географија 

-историја 
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Познавање животних намирница 

 

Недељни фонд: 2 

Годишњи фонд: 64 

Циљеви предмета: 

‒ Стицање знања о основним карактеристикама животних намирница, њиховом хемијском и 
биолошком саставу 

‒ Стицање основних знања о исхрани и њеном значају за човека и друштво 

‒ Упознавање ученика са основним врстама и карактеристикама намирница биљног и животињског 
порекла 

Оквирни број часова по наставним темама: 

-Основни састојци прехрамбених прозвода – 

8 часова 

-Житарице – 8 часова 

-Поврће и зачини – 10 часова 

-Технологија меса – 16 часова 

-Млеко, јаја, масти и уља – 8 часова 

-Пића и воће – 10 часова 

-Материје за заслађивање – 4 часа 

Облици наставе: - Теоријска настава  

Корелација са другим предметима: 

-куваство -исхрана -здравствена култура 

 

 

Пословна информатика у туризму и угоститељству 

 

Недељни фонд: 2 

Годишњи фонд: 64 

Наставни план и програм за пословну информатику у туризму и угоститељству за образовни профил: 

кувар за други разред је исти као и наставни план и програм за образовни профил: конобар. 

 

 

Општеобразовни изборни предмети 

 

Изабрани спорт - у другом или трећем разреду 

 

Недељни фонд: 1 

Годишњи фонд: 32 

Наставни план и програм за изабрани спорт за образовни профил: кувар за други разред је исти као и 

наставни план и програм за образовни профил: конобар. 

 

 

Ликовна култура 

 

Недељни фонд: 1 

Годишњи фонд: 32 

Наставни план и програм за ликовну културу за образовни профил: кувар за други разред је исти као и 

наставни план и програм за образовни профил: конобар. 

 

Музичка култура 

 

Недељни фонд: 1 

Годишњи фонд: 32 

Наставни план и програм за музичку културу за образовни профил: кувар за други разред је исти као и 

наставни план и програм за образовни профил: конобар. 
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3. разред – КУВАР 

 

ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

Српски језик и књижевност 

Недељни фонд: 2 

Годишњи фонд часова  60 

Наставни план и програм за српски језик и књижевност за образовни профил: кувар за трећи разред је 

исти као и наставни план и програм за образовни профил: конобар. 

 

Физичко васпитање 

Недељни фонд: 2 

Годишњи фонд часова  60 

Наставни план и програм за физичко васпитање за образовни профил: кувар за трећи разред је исти 

као и наставни план и програм за образовни профил: конобар. 

                                                       

Mатематика 

Недељни фонд: 1 

Годишњи фонд часова:  30 

Наставни план и програм за математику  за образовни профил: кувар за трећи разред је исти као и 

наставни план и програм за образовни профил: конобар. 

                                                        

Историја 

Недељни фонд: 2 

Годишњи фонд часова  60 

Наставни план и програм за историју за образовни профил: кувар за трећи разред је исти као и 

наставни план и програм за образовни профил: конобар. 

                                  

Социологија са правима грађана 

Недељни фонд: 1 

Годишњи фонд часова:  30 

Наставни план и програм за социологију са правима грађана  за образовни профил: кувар за трећи 

разред је исти као и наставни план и програм за образовни профил: конобар. 

 

 

ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 

 

Куварство 

Недељни фонд часова вежби: 10; годишњи фонд часова вежби: 300 

Недељни фонд часова практичне наставе: 6; годишњи фонд часова практичне наставе: 180 

Годишњи фонд часова блок наставе: 120 

-Годишњи фонд часова  600. 

Циљеви: 

‒ Оспособљавање ученика за припрему, примену и издавање хладних јела и предјела 
‒ Оспособљавање ученика за израду основних калкулација 
‒ Оспособљавање ученика за припрему, примену и издавање јела по поруџбини 

‒ Оспособљавање ученика за припрему, примену и издавање јела са роштиља 
‒ Оспособљавање учениказа припрему, примену и издавање посластица 

 

Назив модула:                                                               Оквирни број часова: 

-Хладна предјела и јела                                                       196 часова 

-Јела по поруџбини                                                              316 часова 

-Јела са жара                                                                           44 часа 

-Посластице                                                                            44 часа 

Облици(врсте) наставе: 

-Вежбе                   

По модулима:   
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први модул         100 часова    

други модул        160 часова 

трећи модул          20 часа 

четврти модул       20 часа 

-Практична настава     

По модулима:      

први модул   60 часова 

други модул   96 часова 

трећи модул   12 часова 

четврти модул  12 часова 

-Настава у блоку  

По модулима :        

први модул      36 часова 

други модул    60 часова 

трећи модул    12 часова 

четврти модул 12 часова 

Одељење се дели на две групе од по 12 ученика при реализацији вежби, практичне наставе и наставе у 

блоку. 

Корелација са другим предметима 

-Здравствена култура 

-Исхрана 

-Хемија 

-Основе услуживања 

-Националне кухиње 

-Економика и организација угоститељско туристичких предузећа 
 

 

 

Националне кухиње 

 

Недељни фонд часова вежби: 2 часа 

Годишњи фонд часова вежби: 60 часова 

Циљеви: 

‒ Упознавање ученика са навикама у исхрани појединих народа света 
‒ Оспособљавање ученика да препознају основне карактеристике значајних кухиња света 
‒ Упознавање ученика са најпознатијим јелима светских кухиња 
‒ Оспособљавање ученика за припрему, примену и издавање најпознатијих јела 

Назив модула:                                                                          Оквирни број часова: 

-Националне кухиње                                                                     60часова 

Облици наставе: 60часова вежби. 

Одељење се дели у две групе. 

Корелација са другим предметима 

-Куварство 

-Здравствена култура 

-Исхрана 

-Основе услуживања 

-Туристичка географија 

-Географија 
 

 

Основи услуживања 

 

Недељни фонд: 1 

Годишњи фонд: 30 

Циљеви: 

‒ Упознавање ученика са улогом и значајем услуживања 
‒ Упознавање ученика са системом и начином услуживања 
‒ Оспособљавање ученика да препознају инаведу инструменте понуде 

‒ Оспособљавање ученика да знања из куварства прилагоде потрбама услуживања хране 
‒ Упознавање ученика са средствима за рад,дневним оброцима 

Теме:                                                                                  Оквирни број часова: 

-Појмовне основе услуживања                                                       6 часова 

-Дневни оброци                                                                             6 часова 

-Системи и начин услуживања                                                       6 часова 

-Услуживање хране                                                                      12 часова 

Облици (врсте)  наставе: - Теоријска настава 

Корелација са другим предметима: 

-Стручни предмети -Исхрана -Здравствена култура 
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Предузетништво 

 

Недељни фонд часова вежби: 2 

Годишњи фонд часова вежби: 60 

Наставни план и програм за предузетништво за образовни профил: кувар за трећи разред је исти као и 

наставни план и програм за образовни профил: конобар. 

 

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

 

Грађанско васпитање 

Недељни фонд: 1 

Годишњи фонд: 30 

Наставни план и програм за грађанско васпитање за образовни профил: кувар за трећи разред је исти 

као и наставни план и програм за образовни профил: конобар. 

 

Верска настава 

Недељни фонд: 1 

Годишњи фонд: 30 

Наставни план и програм за верску наставу за образовни профил: кувар за трећи разред је исти као и 

наставни план и програм за образовни профил: конобар. 

 

 

ИЗБОРНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 

 

 

Пословни страни језик (шеста година учења) 

 

Недељни фонд: 2 

Годишњи фонд часова: 60 

Циљеви : 

‒ Развијање сазнајних и интелектуалних способности и стицање позитивног односа према 
другим културама 

‒ Комуникација на страном језику у усменом и писаном облику 

‒ Писање краћих текстова 
‒ Монолошко излагање и учешће у дијалогу 
‒ Овладавање социокултурним компетенцијама неопходним за писану и усмену употребу јeзика 

Опште теме: 

-Свакодневни живот 

-Образовање 

-Познати региони у земљи чији се језик учи и 

њихова обележја 

-Културни живот 

-Заштита човекове околине 

-Медији 

-Интересантне животне приче 

-Свет компјутера 

Стручне теме: 

-Занимања,описи послова и уадужења у домену угоститељства 

-Врсте уготитељских објеката и описи услуга у угоститељству 

-Прибор и порема за рад у угоститељству -Врсте намирница,јела и посластица 

-Храна по регијама,одлике националних кухиња и обичаја у исхрани 

-Начин сервирања хране и посластица -Мере одржавања хигијене и квалитета 

-Читање,праћење и вођење прописане документације у домену струке 

Облици наставе: 

-Комуникативна настава 

-Рад у групама и паровима 

-Додатна средства у настави 

Корелација са другим предметима: 

-Матерњи језик 

-Историја 

-Социологија са правима грађана 

-Музичка култура 

-Ликовна култура 

-Информатика и рачунарство
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Психологија у туризму и угоститељству 

Недељни фонд: 2 

Годишњи фонд: 60 

Наставни план и програм за психологију у туризму и угоститељству за образовни профил: кувар за 

трећи разред је исти као и наставни план и програм за образовни профил: конобар. 

 

Маркетинг у туризму и угоститељству 

Недељни фонд: 2 

Годишњи фонд: 60 

Наставни план и програм за маркетинг  у туризму и угоститељству  за образовни профил: кувар за 

трећи разред је исти као и наставни план и програм за образовни профил: конобар. 

 

Општа туристичка географија 

Недељни фонд: 2 

Годишњи фонд: 60 

Наставни план и програм за општу туристичку географију за образовни профил: кувар за трећи разред 

је исти као и наставни план и програм за образовни профил: конобар. 

 

Страни језик I (седма година учења) 

Недељни фонд: 1 

Годишњи фонд: 30 

Наставни план и програм за страни језик I  за образовни профил: кувар за трећи разред је исти као и 

наставни план и програм за образовни профил: конобар. 

 

Изабрани спорт 

Недељни фонд: 1 

Годишњи фонд: 30 

Наставни план и програм за изабрани спорт  за образовни профил: кувар за трећи разред је исти као и 

наставни план и програм за образовни профил: конобар. 

 

Историја (одабране теме) 

Недељни фонд: 1 

Годишњи фонд: 30 

Наставни план и програм за историју  за образовни профил: кувар за трећи разред је исти као и 

наставни план и програм за образовни профил: конобар. 
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                             МАТУРСКИ И ЗАВРШНИ ИСПИТИ 
Матурски испит – економски техничар 

Матурски испит у стручним школама ученици полажу у складу са делом Правилника о плану и програму 

образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и уметничким школама („Службени гласник 

СРС – Просветни гласник“, број 6/90 и „Просветни гласник“, бр.4/91, 7/93, 17/93, 1/94, 2/95, 3/95, 8/95, 

5/96, 2/02, 5/03, 10/03, 24/04, 3/05, 6/05, 11/05, 6/06, 12/06, 8/08, 1/09, 3/09, 10/09, 5/10, 8/10) који 

се односи на садржај и начин полагања матурског испита. 
Матурски испит се састоји из два дела: 

- заједнички за сва подручја рада и све образовне профиле, 

- посебног за сваки образовни профил у оквиру подручја рада (за образовне профиле: економски 

техничар, финансијски техничар, и трговински техничар). 

У оквиру заједничког дела ученици полажу српски језик и књижевност матерњи језик, и књижевност 

за ученике који су наставу слушали на језику народности према садржајима дефинисаним планом и 

програмом у четворогодишњем образовању. 

Посебни део матурског испита обухвата: 

матурски практични рад са усменом одбраном и 

усмени испит из изборног предмета. 

Српски (матерњи језик) и књижевност полаже се писмено према четворогодишњем програму који је 

ученик завршио. За писмени задатак из српског језика стручни актив школе припрема шест тема (у року 

који одреди школа). Испитни одбор Школе утврђује четири теме из предложеног списка који је сачинио 

стручни актив, непосредно пре почетка полагања испита. Предложене изборне теме директор Школе 

чува до почетка испита запечаћене у коверту. Ученик бира једну од утврђених тема за испит. Писмени 

испит из српског језика ученици полажу истог дана и траје четири школска часа. 

Посебни део матурског испита 

Матурски практичан рад обухвата израду конкретног задатка или обављање конкретног посла, чиме 

ученик треба да покаже колико је оспособљен за укључивање у рад. Наставне теме (области) за 

образовни профил економски техничар, дефинисане су Наставним планом и програмом: 

‒ пословна средства; 
‒ благајничко пословање; 
‒ евиденција материјала, ситног   инвентара и амбалаже;  
‒ трошкови пословања у предузећу; 

‒ калкулације; 
‒ реализација робе и услуга;  

‒ утврђивање пословног резултата; 
‒ расподела пословног резултата 
‒ приходи и расходи у пословању предузећа 
‒ инвентарисање; 
‒ финансијско пословање у предузећу; 
‒ банкарско пословање;  
‒ изражавање пословног резултата; 

‒ статистичко обухватање производње и промета 
‒ изражавање пословног резултата 

Стручни актив сачињава листу конкретних радних задатака за израду стручног рада, а који произилазе 

из горе наведених тема (области). 

Школа наводи на исти начин испитне теме (области) за матурски практични рад за остале образовне 

профиле које има, а утврђене су прописаним плановима и програмима. 

Изборни део матурског испита 

За сваки образовни профил наставним планом и програмом утврђен је списак изборних предмета, који 

су од посебно значаја за даље образовање или професионални избор. Ученик се слободно опредељује 

за један са листе утврђених изборних предмета и испит полаже само усмено. Изборни предмети за 

образовни профил економски техничар су: 

‒ математика; 
‒ маркетинг;  
‒ основи економије;  
‒ пословна економија;  

‒ монетарна економија и 
банкарство;  

‒ рачуноводство 
‒ статистика  

 

Стручни актив сачивања конкретна испитна питања која произилазе из прописаних планова и програма. 
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             Матурски испит ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР по новом наст плану и програму  
Матурски испит  за овај образовни профил се састоји из три независна испита: 

1) испит из српског, односно језика националне мањине 

2) испит за проверу стручно-теоријских знања 

3) матурски практичан рад 
 

На писменом  испиту из српског језика, односно језика националне мањине ученик обрађује једну 

од четири понуђене теме које утврђује испитини одбор школе, на предлог стручног већа наставника 

српског језика, односно језика националне мањине 

Испит за проверу стручно-теоријских знања се полаже писмено, решавањем теста  

Тест садржи следеће предмете/модуле: 

- Туристичка географија 

- Историја уметности 

- Организација услуга превоза 

- Пласирање локалних туристичких понуда 

- Рецепцијско пословање 

- Комуникација са туристима током боравка у 

хотелу 

- Организовање услуга смештаја у 

домаћинству 

- Организовање скупова 

- Формирање и пласман туристичког путовања 

- Реализација и обрачун туристичког путовања 

Тест садржи до 50 задатака, вреднује се са укупно 100 бодова.  

Бодови се преводе у успех према следећој скали 

Укупан број бодова остварен на тесту УСПЕХ 

До 50 Недовољан (1) 

50,5 - 63 Довољан (2) 

63,5 - 75 Добар (3) 

75,5 - 87 Врло добар (4) 

87,5 - 100 Одличан (5) 

Испитну комисију за преглед тестова чине три наставника стручних предмета 
 

Матурским практичним радом се врши провера главних стручних компетенција прописаних планом и 

програмом образовног профила – туристички техничар: 

- формирање и пласман туристичке услуге 

- обављање послова на рецепцији 

Оцену о стеченим прописаним компетенцијама даје испитна комисија коју чине: 

- два наставника стручних предмета за образовни профил, од којих је један председник комисије 

- представник послодаваца – стручњак у датој области ког предлаже Унија послодаваца Србије у 

сарадњи са одговорајућим пословним удружењима, Привредном комором Србије и Центром. 

На матурском практичном раду ученик извршава сва стандардизована радна задатка, што одговара 

броју прописаних главних стручних компетенција, а свака компетенција проверава се једним радним 

задатком. 

Ученик извлачи задатак на самом испиту. Сваки радни задатак може да се оцени са највише 100 бодова.  

Успех на матурском практичном раду зависи од укупног броја бодова које је ученик стекао 

извршавањем свих прописаних радних задатака. Сваки члан комисије уноси оцене у свој образац за 

оцењивање, који садржи стандарде за дати радни задатак. На основу појединачног оцењивања свих 

чланова, испитна комисија утврђује поресечан број бодова за сваки радни задатак и тај податак уноси у 

Збирни образац за оцењивање радних задатака на матурском практичном раду, који је саставни део 

Записника о полагању матурског испита.  

Укупан број бодова преводи се у успех према следећој скали успешности: 

 

Укупан број бодова  за 2 радна задатка УСПЕХ 

До 100 Недовољан (1) 

101 - 126 Довољан (2) 

127 - 150 Добар (3) 

151 - 174 Врло добар (4) 

175 - 200 Одличан (5) 
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Завршни испит КОНОБАР 

(на основу Приручника о полагању завршног испита у образовном профилу Конобар- Завод 

за унапређење образовања и васпитања, март 2010)  

Завршни испит се спроводи у угоститељским објектима, ресторанима или школским кабинетима за 

услуживање где се налазе радна места и услови за које се ученик образовао у току свог школовања.  

 

У оквиру завршног испита ученик изводи два радна задатка којима се проверава стеченост програмом 

прописаних стручних компетенција.  

За сваког ученика директор школе именује ментора. Ментор је наставник стручних предмета који је 

обучавао ученика у току школовања. Он помаже ученику у припремама за полагање завршног испита.  

Стручно веће наставника стручних предмета школе бира комбинације радних задатака на основу  

листе комбинација из Приручника, и формира школску листу која ће се користити у том испитном  

року. Листа се формира у складу са могућностима реализације и специфичностима образовања. Број  

комбинација мора бити за 10% већи од броја ученика који полажу завршни испит у једној школи.  

 

Оцену о стеченим стручним компетенцијама даје испитна комисија.  

Комисију за оцењивање чине најмање три члана и три заменика, које именује директор школе.  

Структура комисије:  

• два наставника стручних предмета за образовни профил конобар, од којих је један председник  

комисије  

• представник послодаваца – стручњак у области услуживања – кога предлаже Унија послодаваца  

Србије у сарадњи са одговарајућим пословним удружењима, Привредном комором Србије и Центром.  

Базу података о екстерним члановима испитних комисија води Центар.  

 

РАДНИ ЗАДАЦИ  

За проверу прописаних компетенција утврђује се листа радних задатака.  

Листу радних задатака за проверу компетенција припрема Центар у сарадњи са координаторима  

радних група за израду наставних програма огледа и наставницима огледних школа. Сваки радни 

задатак је стандардизован.  

Од стандардизованих радних задатака сачињава се одговарајући број комбинација радних задатака за 

завршни испит. 

 

ОЦЕЊИВАЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА  

На завршном испиту ученик обавља два радна задатка. Успех зависи од укупног броја бодова које  

је ученик стекао извршавањем свих прописаних радних задатака. Структура бодова у обрасцима за  

оцењивање радних задатака подразумева следећу расподелу:  

• 30% бодова за припрему и уредност при изради радног задатка и  

• 70% бодова за елементе израде радног задатка.  

Сваки радни задатак може се оценита са највише 100 бодова.  

Елементи радног задатка  

1. Припрема за израду радног задатка – 10 бодова 
Писана припрема треба да садржи основне податке о сваком радном задатку појединачно:  

• потребан инвентар за израду и 

• кратак опис поступка израде радног задатка. 

2. Уредност при раду – 20 бодова 

Један од основних захтева наставног програма био је развити код ученика свест о обавези  

поштовања хигијенских норми, мера заштите на раду, мера противпожарне заштите али и 

заштите животне средине.  

У складу са тим, комисија на завршном испиту у оквиру сваког радног задатка оцењује:  

• припрему за рад (прописана одећа и обућа, лична хигијена за рад на радном месту);  

• уредност радног места - припрему (сав прибор, алат, машине, уређаји и судови 

припремљени на радном месту и друго), у току рада и у ком стању га оставља по завршеном 

радном задатку;  

• поштовање норми хигијене при раду;  

• спровођење мера заштите на раду и  

• поштовање важећих прописа у области заштите животне средине у свом делокругу рада.  

3. Израда радног задатка – 70 бодова, према следећој структури:  
 Технолошки процес израде (редослед операција) – 22 бода 
 Очекивано време за израду – 20 бодова 
  Параметри квалитета – 28 бодова 
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ЕВИДЕНТИРАЊЕ И УТВРЂИВАЊЕ УСПЕХА 

 

Сваки члан испитне комисије уноси своје оцене у образац записника који садржи стандарде за 

дати радни задатак.  

На основу појединачног оцењивања сваког члана, комисија утврђује просечан број бодова за 

сваки радни задатак и тај податак уноси у збирни образац за оцењивање радних задатака на завршном 

испиту.  

Укупан број бодова који ученик оствари на завршном испиту једнак је збиру просечно 

постигнутих бодова на свим радним задацима.  

Бодови се преводе у успех.  

 

Укупан број бодова 
УСПЕХ 

2 радна задатка 

До 100 Недовољан (1) 

101 - 126 Довољан (2) 

127 - 150 Добар (3) 

151 - 174 Врло добар (4) 

175 - 200 Одличан (5) 

 

 

A  ОБАВЉАЊЕ ПРИПРЕМНИХ РАДОВА У РАЗЛИЧИТИМ УГОСТИТЕЉСКИМ ОБЈЕКТИМА  

 

КОН -А1 Постављање стола са два кувера за енглески доручак  

КОН -А2 Постављање стола са два кувера по јеловнику a la carte 

КОН -А3 Постављање стола са два кувера за ручак по једноставном мениу (супа или чорба, главно јело 

са салатом, посластица или воће)  

КОН -А4 Постављање стола са два кувера за вечеру по сложеном менију – 4 ганга ( хладно предјело, 

топло предјело, главно јело са салатом, посластица или воће)  

КОН -А5 Постављање стола са два кувера за свечани ручак – (хладно предјело, супа/ чорба, главно 

јело са салатом, посластица или воће) банкет – 5 гангова)  

КОН -А6 Аранжирање платоа са аперитивом и постављање стола на свечаном пријему – коктелу  

КОН -А7 Постављање стола са два кувера за свечани пријем са хладно топлим бифеом - II варијанта  

 

 

 

Б ПРИЈЕМ И УСЛУЖИВАЊЕ ГОСТИЈУ И ОБАВЉАЊЕ ЗАВРШНИХ РАДОВА  

 

КОН -Б1 Услуживање главног јела енглеског доручка за две особе  

КОН -Б2 Услуживање телеће чорбе за две особе на ручку по јеловнику, применом француског начина 

услуживања – III варијанта  

КОН -Б3 Услуживање аперитива и хладног предјела на вечери по јеловнику, применом бечког начина 

услуживања  

КОН -Б4 Услуживање топлог предјела за два госта на вечери у а la carte ресторану, применом 

француског начина услуживања – III варијанта  

КОН -Б5 Услуживање предјела на свечаном ручку – банкету, за две особе, применом француског 

начина услуживања - II варијанта  

КОН –Б6 Услуживање белог бутељног вина за две особе у а la carte ресторану  

КОН –Б7 Услуживање црвеног бутељног вина за две особе у а la carte ресторану  
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Завршни испит КУВАР 
Завршни испит се спроводи у школским кабинетима за куварство или кухињама у склопу угоститељских 

објеката где се налазе радна места и услови за које се ученик образовао у току свог школовања.  
 

У оквиру завршног испита ученик изводи један радни задатак којим се проверава стеченост програмом 

прописане стручне компетенције Сваки радни задатак представља одговарајући мени састављен од 

сланих и слатких јела.  
 

За сваког ученика директор школе именује ментора. Ментор је наставник стручних предмета који је 

обучавао ученика у току школовања. Он помаже ученику у припремама за полагање завршног испита. 

Ученик извлачи радни задатак најкасније два дана пре почетка испита, без права замене.  
 

Оцену о стеченим стручним компетенцијама даје испитна комисија.  

Комисију за оцењивање чине најмање три члана и три заменика, које именује директор школе.  

Структура комисије:  

• два наставника стручних предмета за образовни профил кувар, од којих је један председник 

комисије  

• представник послодаваца – стручњак у области куварства – кога предлаже Унија послодаваца 

Србије у сарадњи са одговарајућим пословним удружењима, Привредном комором Србије и Центром.  
 

РАДНИ ЗАДАЦИ  

За проверу прописане компетенције утврђује се листа радних задатака  

Сваки радни задатак је формиран тако да обухвати одговарајући број различитих јела по врсти и 

критеријуму сложености – захтевности радног задатка.  

Листу радних задатака за проверу компетенције припрема Центар у сарадњи са координатором радне 

групе за израду наставног програма огледа и наставницима огледних школа. Сваки радни задатак је 

стандардизован.  
 

ОЦЕЊИВАЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА  

Завршни испит се обавља извршавањем једног радног задатка. Успех зависи од укупног броја 

бодова које је ученик стекао извршавањем прописаног радног задатка.  

Радни задатак може се оценита са највише 300 бодова.  

У табели је дата структура појединачног радног задатка и највећи број бодова који сваки 

елемент задатка носи.  

Елементи радног задатка Бодови 

1. Припрема за израду радног задатак (писани текст) 30 

2. Уредност у раду 60 

3. Израда радног задатка 210 

3.1. Технолошки процес израде (редослед операција) 120 

3.2. Очекивано време за израду 20 

3.3. Параметри квалитета 70 

Укупно 300 
 

ЕВИДЕНТИРАЊЕ И УТВРЂИВАЊЕ УСПЕХА  

Сваки члан испитне комисије уноси своје оцене у образац записника који садржи стандарде за 

дати радни задатак. На основу појединачног оцењивања сваког члана, комисија утврђује просечан број 

бодова за радни задатак и тај податак уноси у збирни образац за оцењивање радног задатака на 

завршном испиту.  

Укупан број бодова који ученик оствари на завршном испиту једнак је просечном броју бодова 

које је ученик стекао појединачним оцењивањем свих чланова испитне комисије.  

Бодови се преводе у успех.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укупан број бодова 
УСПЕХ 

2 радна задатка 

До 150 Недовољан (1) 

151 - 189 Довољан (2) 

190 - 225 Добар (3) 

226 - 260 Врло добар (4) 

261 - 300 Одличан (5) 
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РАДНИ ЗАДАЦИ: 

 

КУВ-1 Припрема менија: ВАЛДОРФ САЛАТА; КОРДОН БЛУ / МЕШАНО ВАРИВО / ЗЕЛЕНА САЛАТА; КОХ СА 

ВИНСКИМ ШАТООМ ЗА ДВЕ ОСОБЕ 

КУВ-2 Припремање менија: ГОВЕЂА САЛАТА; ПИЛАВ ОД ПИЛЕЋЕГ МЕСА / КРАСТАВАЦ САЛАТА; 

ПРИНЦЕС КРОФНЕ СА ШЛАГОМ ЗА ДВЕ ОСОБЕ 

КУВ-3 Припремање менија: ПИЛЕЋА САЛАТА; БАКРАЧ ГУЛАШ / САЛАТА ОД СВЕЖЕГ КУПУСА; 

ПАЛАЧИНКЕ У ШАТОУ ЗА ДВЕ ОСОБЕ 

КУВ-4 Припремање менија: ПУЊЕНА ЈАЈА КАСИНО; ГОВЕЂИ ГУЛАШ / ШИРОКИ РЕЗАНЦИ / ВИТАМИНСКА 

САЛАТА; ПАЛАЧИНКЕ СА ЏЕМОМ ЗА ДВЕ ОСОБЕ 

КУВ-5 Припремање менија: САЛАТА ОД ЛИГЊИ; КОТЛЕТ ИМПЕРИЈАЛ / ДИНСТАНИ ПИРИНАЧ / СРПСКА 

САЛАТА; ВОЋНА САЛАТА ЗА ДВЕ ОСОБЕ 

КУВ-6 Припрема менија: СМУЂ У МАРИНАТУ ОД ПОВРЋА; КОТЛЕТ ПАРМА / ПАРАДАЈЗ САЛАТА; ВОЋНА 

САЛАТА ЗА ДВЕ ОСОБЕ 

КУВ-7 Припрема менија: САЛАТА ОД ЛИГЊИ; АЈМОКАЦ ОД ПИЛЕЋЕГ МЕСА / ПИРИНАЧ ВАРИВО / 

МИМОЗА САЛАТА; ПАЛАЧИНКЕ СА ОРАСИМА ЗА ДВЕ ОСОБЕ 

КУВ-8 Припрема менија: ВАЛДОРФ САЛАТА; ЧОБАНСКИ ЋЕВАП / КРАСТАВАЦ САЛАТА; ПАЛАЧИНКЕ СА 

ЧОКОЛАДОМ ЗА ДВЕ ОСОБЕ 

КУВ-9 Припрема менија: ВЕЛУТЕ ОД ПИЛЕЋЕГ МЕСА; ТУРНЕДО РОСИНИ / МЕШАНО ВАРИВО / БАШТА 

САЛАТА; ПРИНЦЕС КРОФНЕ СА ШЛАГОМ ЗА ДВЕ ОСОБЕ 

КУВ-10 Припрема менија: ВЕЛУТЕ ОД ЦЕЛЕРА; РИБА НА ТРШЋАНСКИ НАЧИН / МИМОЗА САЛАТА; 

ПАЛАЧИНКЕ СА ЏЕМОМ ЗА ДВЕ ОСОБЕ 

КУВ-11 Припрема менија: KРЕМ ПОТАЖ ОД ПАРАДАЈЗА; РАМСТЕК МИРАБО / МЕШАНО ВАРИВО; КУПУС 

САЛАТА; СУВА ПИТА СА ОРАСИМА ЗА ДВЕ ОСОБЕ 

КУВ-12 Припрема менија: ПОТАЖ ОД ПЕЧУРАКА; БИФТЕК МОНТЕ КАРЛО / МЕШАНО ВАРИВО / ПАРАДАЈЗ 

САЛАТА; ПАЛАЧИНКЕ СА ЧОКОЛАДОМ ЗА ДВЕ ОСОБЕ 

КУВ-13 Припрема менија: РАГУ ЧОРБА ОД ПИЛЕЋЕГ МЕСА; ЛЕСКОВАЧКА МУЋКАЛИЦА НА ДРУГИ НАЧИН 

/ ЗЕЛЕНА САЛАТА; ПРИНЦЕС КРОФНЕ ЗА ДВЕ ОСОБЕ 

КУВ-14 Припрема менија: СРПСКА ПИЛЕЋА ЧОРБА; РОЛОВАНО ПИЛЕЋЕ МЕСО / МЕШАНО ВАРИВО / 

ПАРАДАЈЗ САЛАТА; КОХ СА ВИНСКИМ ШАТООМ ЗА ДВЕ ОСОБЕ 

КУВ-15 Припрема менија: ПОТАЖ ОД БРОКОЛИЈА; РОЛАТ ШТЕФАНИ / СПАНАЋ КАО КРЕМ / ПАРАДАЈЗ 

САЛАТА; ПАЛАЧИНКЕ СА ЏЕМОМ ЗА ДВЕ ОСОБЕ 

КУВ-16 Припрема менија: КРЕМ ПОТАЖ ОД ПОВРЋА; СРНЕЋИ РАГУ СА ПЕЧУРКАМА / ПАРИСКЕ КНЕДЛЕ / 

КРАСТАВАЦ САЛАТА; ПАЛАЧИНКЕ У ВИНСКОМ ШАТОУ ЗА ДВЕ ОСОБЕ 

КУВ-17 Припрема менија: КРОФНЕ СА СИРОМ, ТЕЛЕЋИ СОТЕ СА ПЕЧУРКАМА / ЧЕШКЕ КНЕДЛЕ / 

МИМОЗА САЛАТА; ПАЛАЧИНКЕ СА ОРАСИМА ЗА ДВЕ ОСОБЕ 

КУВ-18 Припрема менија: ПОХОВАНЕ ПАЛАЧИНКЕ СА ШУНКОМ; СОТЕ СТРОГАНОВ / СРПСКА САЛАТА СА 

СИРОМ; ВОЋНА САЛАТА ЗА ДВЕ ОСОБЕ 

КУВ-19 Припрема менија: РИЖОТО СА ПЕЧУРКАМА; РОЗБРАТНА НА СРПСКИ НАЧИН / КУПУС САЛАТА; 

КОХ СА ВИНСКИМ ШАТООМ ЗА ДВЕ ОСОБЕ 

КУВ-20 Припрема менија: РИЖОТО СА ПЛОДОВИМА МОРА; ФИЛЕ МИЊОНИ СА ПЕЧУРКАМА / МЕШАНО 

ВАРИВО / ЗЕЛЕНА САЛАТА; ПАЛАЧИНКЕ СА ОРАСИМА ЗА ДВЕ ОСОБЕ 

КУВ-21 Припрема менија: ГРАТИНИРАНЕ ПАЛАЧИНКЕ СА СИРОМ; ТЕЛЕЋИ МЕДАЉОНИ СА СОСОМ ОД 

ПЕЧУРАКА / МЕШАНО ВАРИВО / СРПСКА САЛАТА; ПРИНЦЕС КРОФНЕ СА ШЛАГОМ ЗА ДВЕ ОСОБЕ 

КУВ-22 Припрема менија: СМУЂ ОРЛИ; КРМЕНАДЛА НА ЦИГАНСКИ НАЧИН / ВИТАМИНСКА САЛАТА; 

ВОЋНА САЛАТА ЗА ДВЕ ОСОБЕ 

КУВ-23 Припрема менија: ШПАГЕТЕ КАРБОНАРЕ; ПУЊЕНИ СВИЊСКИ ФИЛЕ / МЕШАНО ВАРИВО / 

ВИТАМИНСКА САЛАТА; ПРИНЦЕС КРОФНЕ СА ШЛАГОМ ЗА ДВЕ ОСОБЕ 

КУВ-24 Припрема менија: ЛИГЊЕ ПРОВЕНСАЛ ; ТЕЛЕЋИ КОТЛЕТ ОРЛОВ / МЕШАНО ВАРИВО / СРПСКА 

САЛАТА; ВОЋНА САЛАТА ЗА ДВЕ ОСОБЕ 

КУВ-25 Припрема менија: ЈАЈА У МАЈОНЕЗУ; ТУРНЕДО РОСИНИ / МЕШАНО ВАРИВО / ЗЕЛЕНА САЛАТА; 

СУВА ПИТА СА ОРАСИМА ЗА ДВЕ ОСОБЕ 

КУВ-26 Припрема менија: КРОФНЕ СА СИРОМ; ФИЛЕ МИЊОНИ НА ЛОВАЧКИ НАЧИН / МЕШАНО ВАРИВО 

/ МИМОЗА САЛАТА; КОХ СА ВИНСКИМ ШАТООМ ЗА ДВЕ ОСОБЕ ПРИПРЕМА, СЕРВИРАЊЕ И ДЕКОРАЦИЈА 

СЛАНИХ И СЛАТКИХ ЈЕЛА  

КУВ-27 Припрема менија: РАГУ ЧОРБА СА ТЕЛЕЋИМ МЕСОМ; ЋУФТЕ НА ГРЧКИ НАЧИН /КУПУС САЛАТА; 

ВОЋНА САЛАТА ЗА ДВЕ 
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                                                             МАШИНСТВО  И  ОБРАДА  МЕТАЛА 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

 

(за трогодишње образовање) 

 

Циљ 
 

Циљ наставе српског језика и књижевности јесте проширивање и продубљивање знања о 

српском језику; унапређивање језичке и функционалне писмености; проширивање и 

продубљивање знања о српској и светској књижевности,  развијање љубави према књизи и читању, 

оспособљавање за интерпретацију уметничких текстова; упознавање репрезентативних дела 

српске и опште књижевности, књижевних жанрова, књижевноисторијских појава и процеса у 

књижевности; проширивање и продубљивање књижевних знања и читалачких вештина; 

образовање и васпитање ученика као слободне, креативне и културне личности, критичког ума и 

оплемењеног језика и укуса.   

 

Задаци 

 

Настава језика (знања о језику, способност служење језиком и васпитна улога наставе 

језика). Ученици треба да: 

 овладају знањима о српском књижевном језику;  

 стекну вештине и способности његовог коришћења у општењу са другима, у писменом и 
усменом изражавању, приликом учења, образовања и интелектуалног развоја; 

 поштују матерњи језик, негују српски језик, традицију и културу српског народа, 
националних мањина, етничких заједница и других народа; 

 унапређују културу језичког општења, у складу са поштовањем расне, националне, културне, 
језичке, верске, родне, полне и узрасне равноправности, са развијањем толеранције и уважавања 
различитости и са поштовањем и уважавањем других језика и других култура. 

 

Настава књижевности (усвајање књижевних знања, развијање читалачких вештина и афирмисање 

васпитних вредности путем књижевности). Ученици треба да: 

 упознају репрезентативна дела српске књижевне баштине и дела опште књижевности, 
њихове ауторе, поетске и естетске вредности; 

 негују и развијају читалачке компетенције и интерпретацијске вештине посредством којих ће 
се упознавати са репрезентативним књижевним делима из историје српске и опште књижевности, 
читати их и тумачити у доживљајној и истраживачкој улози; 

 развијају литерарне афинитете и постану читаоци рафинираног естетског укуса који ће умети 
да на истраживачки, стваралачки и активан начин читају књижевна дела свих жанрова, вреднују их, 
говоре о њима и поводом њих;  

 усвоје хуманистичке ставове, уверења и систем вредности; 

 оспособе се за поуздано морално просуђивање, опредељивање за добро и осуду 
насилништва и нечовештва, одбацивање свих видова агресивног и асоцијалног понашања и за 
развијање самосвести и личне одговорности; 

 подстичу на саосећање са ближњима и одговорност према другом; 

 развију врлине разборитости и равнотеже и мудрости. 
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Општи задаци. Ученици треба да: 

 развијају и негују стваралачки и истраживачки дух у процесу учења и у примени стечених 
знања;  

 развијају и негују методичност и методичка поступања приликом овладавања сложеним и 
обимним знањима;  

 усаглашено са општим исходима учења, као и усклађено са узрастом и способностима, даље 
развијају знања, васпитне вредности и функционалне вештине које ће моћи да користе у даљем 
образовању, у професионалном раду и у свакодневном животу;  

 развијају лични и национални идентитет и осећање припадности држави Србији; 

 формирају вредносне ставове којима се чува национална и светска културна баштина; 

 буду оспособљени за живот у мултикултуралном друштву.  

 

I разред 
(3 часа недељно, 111 часова годишње) 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

  

КЊИЖЕВНОСТ (66 часова) 

 

 I УВОД У ПРОУЧАВАЊЕ КЊИЖЕВНОГ ДЕЛА (12 часова) 

Природа и смисао књижевности 

Структура књижевног дела 

Дела за обраду 
Сунце се девојком жени - лирска народна песма 

Бановић Страхиња - епска народна песма 

Девојка бржа од коња - народна приповетка 

Лаза Лазаревић: Први пут с оцем на јутрење - умет. припов. 

Софокле: Антигона - трагедија 

Иво Андрић: О причи и причању (Беседа приликом примања Нобелове награде) 

 

II КЊИЖЕВНОСТ СТАРОГ ВЕКА (10 часова) 

Еп о Гилгамешу (одломак) 

Хомер - Илијада (одломак - VI певање) 

Библија - из Старог завета; Легенда о потопу; из Новог завета; Јеванђеље по Матеју 

(Страдање и васкрсење Христово). 

 

III СРЕДЊОВЕКОВНА КЊИЖЕВНОСТ (11 часова) 

Сава Немањић (Св. Сава): Житије Св. Симеона (одломак) - Болест и смрт Св. Симеона 

Јефимија: Похвала кнезу Лазару 

Деспот Стефан Лазаревић: Слово љубве 

Усмено предање о Св. Сави - (народне песме, приче и легенде - избор). 

 

IV НАРОДНА (УСМЕНА) КЊИЖЕВНОСТ (11 часова) 

. 

Српска дјевојка - народна песма 
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Кнежева вечера - народна песма 

Марко пије уз рамазан вино - народна песма 

Диоба Јакшића - народна песма 

Ропство Јанковић Стојана - народна песма 

Бој на Мишару - народна песма 

 

V ХУМАНИЗАМ И РЕНЕСАНСА (11 часова) 

Хуманизам и ренесанса у Европи и код нас и главни представници (појам, особености, 

значај). 

Ф. Петрарка: Канцонијер (избор сонета) 

В. Шекспир: Ромео и Јулија 

Сервантес: Дон Кихот (одломак) 

Ш. Менчетић: Први поглед 

Џ. Држић: Горчије жалости јесу ли гди кому 

М. Држић: Новела од Станца 

 

VI БАРОК И КЛАСИЦИЗАМ (6 часова) 

Барок и класицизам и њихови главни представници у Европи и код нас (појам, особености, 

значај). 

И. Гундулић: Осман (одломци из I и VIII певања)  

Молијер: Тврдица 

 

VII ЛЕКТИРА (5 часова) 

Данте Алегијери: Божанствена комедија (одломак из Пакла) 

Д. Киш: Рани јади 

Избор из поезије савремених песника према избору ученика и наставника (Д. Радовић, М. 

Антић, Љ. Симовић и др.) 

 

VIII КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ 

На наведеним делима понављају се, проширују, усвајају и систематизују основни 

књижевнотеоријски појмови. 

Лирско, епско, драмско песништво. 

Лирске ("женске") и епске (јуначке) песме. Епски јунак. 

Епска поезија у прози: приповетка, новела, роман; једноставнији облици епске прозе: мит, 

предање, бајка, прича. Житије (животопис, биографија), похвала, слово. 

Драмска поезија (одлике, подела): трагедија, комедија, драма у ужем смислу речи. Фарса. 

Драма и позориште. Драмски јунак. 

Стих и проза. Метрика, хексаметар, десетерац, цезура. 

Средства уметничког изражавања 
Епитет, поређење, персонификација, хипербола, градација, антитеза, метафора, лирски 

паралализам. Симбол. Хуманизам, ренесанса, петраркизам, барок, класицизам. 

 

 ЈЕЗИК (25 часова) 

КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА (14 часова) 

 

II ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

Четири писмена задатка годишње. 
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II разред 

(2 часа недељно, 70 часова годишње) 

                   

            САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

Области: 

КЊИЖЕВНОСТ (48) 

ПРОСВЕТИТЕЉСТВО (5) 

РОМАНТИЗАМ (19) 

РЕАЛИЗАМ (19) 

ЛЕКТИРА (5) 

Иво Андрић: Мост на Жепи и друге приповетке  

Драгослав Михаиловић: Кад су цветале тикве 

Милутун Миланковић: Кроз васиону и векове 

КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ 

ЈЕЗИК (12) 

КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК 

ТВОРБА РЕЧИ 

ЛЕКСИКОЛОГИЈА 

ПРАВОПИС 

КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА (10) 

ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

Правописне вежбе: писање бројева и одричних облика глагола. Писање скраћеница. 

Писмени састави: израда плана писменог састава, усавршавање текста; писање побољшане верзије 

писменог састава (уношење нових података, отклањање безначајних појединости). 

Два писмена задатка годишње. 

 

 III разред 

(2 часа недељно, 60 часова годишње) 

 

                   САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 
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  КЊИЖЕВНОСТ (41) 

МОДЕРНА (18) 

МЕЂУРАТНА И РАТНА КЊИЖЕВНОСТ (18) 

     ЛЕКТИРА (5) 

     Рабиндранат Тагора: Градинар (41) 

     Иво Андрић: На Дрини ћуприја (одломци) 

   ЈЕЗИК (13) 

   КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА (6) 

   УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

Домаћи писмени задаци (читање и анализа на часу) 

Два писмена задатка. 

 

 

 

ПРВИ СТРАНИ ЈЕЗИК 
 

ЗАЈЕДНИЧКИ ДЕО ПРОГРАМА 

 

Циљ и задаци 

 
Циљ наставе страног језика је овладавање комуникативним вештинама и развијање 

способности и метода учења страног језика; развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, 

његових хуманистичких, моралних и естетских ставова; развијање општих и специфичних стратегија учења и 

критичког мишљења; развијање способности за самостално, аутономно учење, тражење, селекцију и 

синтезу информација; стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према 

сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у 

комуникацији; стицање свести и сазнања о функционисању страног и матерњег језика. 

Посебан циљ наставе страног језика у средњим стучним школама је овладавање језиком струке, 

и то у оноликој мери која је неопходна да се страни језик користи ради информисаности и оспособљености 

за једноставну пословну комуникацију у усменом и писаном облику. 

 

Задаци наставе страног језика су да ученици: 

 

- буду оспособљени да у школској и ван школској свакодневници могу писмено и усмено да остваре 
своје намере, диференцирано и сходно ситуацији; 

- продубљују и проширују комуникативне способности и постављају основе за то да страни језик 
функционално користе и после завршетка свог образовања (током студија, у будућем послу или 
даљем образовању); 

- стекну  увид у језичку стварност и буду оспособљени да  уоче контрасте и врше порђења у односу на 
сопсвену стварност; 
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- буду оспособљени да се компетентно и самосвесно споразумевају са људима из других земаља, 
усвајају норме вербалне и невербалне комуникације у складу са специфичностима језика који уче, 
као и да наставе, у оквиру формалног образовања и самостално, учење другог и трећег страног 
језика; 

- до краја трећег разреда средње стручне школе савладају први страни језик до нивоа Б1 према 
Заједничком европском оквиру. 

 

Напомена: 

Истичемо да ће степен постигнућа по језичким вештинама варирати, односно да ће рецептивне вештине 

(разумевање говора и читање) бити на предвиђеном нивоу, док се за продуктивне вештине (говор, 

интеракција, медијација и писање) може очекивати да буду за један ниво ниже (на пример, Б1+ 

рецептивно, Б1 продуктивно). 

Комуникативне функције:  

 

1. Представљање себе и других 

2. Поздрављање (састајање, растанак;формално, неформално, специфично по регионима) 

3. Идентификација и именовање особа,објеката, боја, бројева итд. 

4. Давање једноставних упутстава и команди 

5. Изражавање молби и захвалности 

6. Изражавање извињења  

7. Изражавање потврде и негирање 

8. Изражавање допадања и недопадања 

9. Изражавање физичких сензација и потреба 

10. Исказивање просторних и временских односа 

11. Давање и тражење информација и обавештења 

12. Описивање и упоређивање лица и предмета 

13. Изрицање забране и реаговање на забрану 

14. Изражавање припадања и поседовања 

15. Скретање пажње 

16. Тражење мишљења и изражавање слагања и неслагања 

17. Тражење и давање дозволе 

18. Исказивање честитки 

19. Исказивање препоруке 

20. Изражавање хитности и обавезности 

21. Исказивање сумње и несигурности 

 

Тематика 

 

II разред 

(2 часа недељно, 74 часа годишње) 

 

Општа тематика 

Из живота младих: забавни и спортски живот. 

Породица и друштво: средства јавног информисања; прославе, празници. 

Из савременог живота и тековина културе и науке народа чији се језик учи: значајни привредни и 

културни центри; примери људске солидарности; из живота и рада познатих људи. 

Школски писмени задаци: по један писмени задатак у сваком полугодишту. 
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III разред 

(2 часа недељно, 60 часова годишње) 

 

Општа тематика 

Из живота младих: дружење, слободно време. 

Породица и друштво: живот и обичаји; правила понашања у разним ситуацијама. 

Из савременог живота и тековина културе и науке народа чији се језик учи: природна блага; нове 

технологије и њихова примена; збивања у свету. 

Школски писмени задаци: по један писмени задатак у сваком полугодишту. 

Стручна тематика (од 20 до 50 одсто од укупног годишњег фонда часова)  
Различити типови текстова у настави (шематски прикази, упутства о примени апарата, инструмената или пак 

материјала, хемикалија, рецепти, декларације, краћи стручни текстови чији је садржај релевантан за 

тематске садржаје стручних предмета, извештаји, каталози, програми сајамских активности и сл) треба да 

обухватају следећу тематику вазану за струку: 

- Материјали, средства, сировине, препарати, намиринице;  
- Алати, машине и уређаји, прибор за рад, инструменти, опрема; 
- Припрема, производња, процес рада, пружање услуга, паковање, складиштење и контрола 

производа; 
- Прописана документација везана за струку;  
- Мере заштите и очувања радне и животне средине; 
- Праћење новина у области струке; 
- Пословна комуникација на страном језику релевантна за струку.  

 

  
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

 

Програм првог страног језика намењен је трогодишњем и четворогодишњем образовању и 

васпитању у средњим стручним школама и чини заокружену целину са програмом страних језика за 

основну школу, обезбеђујући тако континуитет учења страног језика започетог у основној школи.  

Структуру програма чине: 

а) захтеви и садржаји који су заједнички за трогодишње и четворогодишње школовање; 

б) захтеви и садржаји који су диференцирани према разликама у фонду часова и укупној 

оријентацији датог типа школе; 

- школски писмени задаци (за сваки разред по два писмена задатка); 

- језички садржаји (за сваки језик и сваки разред посебно);  

Облици наставе 

Комуникативна настава страних језика се реализује тако што се примењују различити облици рада 

као нпр. рад у групама и паровима, рад у пленуму или појединачни уз примену  додатних средстава 

у настави ( аудио-визуелних материјала, информационо-технолошких извора, игара, аутентичног 

материјала, итд.), као и уз примену принципа наставе по задацима (task-based language teaching; 

enseñanza por tareas, handlungsorientierter FSU...) 

 
Препоруке за реализацију наставе 
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У наставном процесу неопходно је ускладити улоге наставника, ученика и наставних средстава. Наставник 

мора да добро одреди колико времена на часу може да буде потрошено на фронтална излагања и 

објашњења,  фронталне активности као што су питања и одговори (разликујући при том референцијална, 

демонстративна и тест питања)  као и на остале облике рада. 

Наставници треба да схвате да су њихови поступци којима одражавају своје ставове и способности 

најважнији део окружења за учење и усвајање језика. Стога је неопходно да наставник прида значај : 

- вештинама подучавања; 
- вештинама организовања рада у учионици; 
- способностима да спорводи истраживања праксе и да размишља о свом искуству; 
- стиловима подучавања; 
- разумевању тестирања, оцењивања и евалуације и способностима за њихово спровођење; 
- знањима и способностима да предаје социокултурне садржаје; 
- интекултурним ставовима и вештинама; 
- знањима о естетској вредности књижевности и способностима да развије такво рзумевање код 

ученика; 
- способностима за индивидуализацију рада у одељењу у којем наставу похађају типови ученика с 

различитим способностима за учење. 
 

Ови релевантни квалитети и способности се најбоље развијају када наставник: 

-  надгледа, прати рад и одржава ред у учионици; 

-  стоји на располагању ученицима и пружа им индивидуалне савете; 

- преузме улогу супервизора и фацилитатора уважавајући примедбе у вези са њиховим учењем, 

реагујући на њих и координирајући њихове активности. 

 

ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ НА КРАЈУ III РАЗРЕДА 

СЛУШАЊЕ 

Ученици могу на овом нивоу могу да разумеју главне поруке и детаље неке изјаве ако се ради о темама  

које су у складу са интересовањима и узрасним карактеристикама. Они су у стању да из медија издвоје 

битне информације када се ради о актуелним догађајима и темама из њиховог домена интересовања 

односно струке. 

Ученик може да: 

- разуме опширнија упутства и објашњења ( нпр.у ситуацијама таком наставе) и да их примењује; 
- прати разговоре у свакодневним ситуацијама када се прича о познатим темама; да би био сигуран у 

разумевање може да саговорнику узвраћа питања и моли за објашњење; 
- разуме саопштења везана за орјентацију и сналажење у простору и свакодневне ситуације (нпр.на 

телефону) и реагује на адекватан начин; 
- разуме најаве преко разгласа, издваја битне и релевантне информације из њих  и понаша се у 

складу са њима; 
- издвоји најважније исказе из снимљених радио и ТВ емисија – под претпоставком да их могу више 

пута чути и гледати – када се ради о познатим темама; у стању је да садржаје својим речима 
преприча, сумира и коментарише; 

- приликом слушања примењује један проширени репертоар стратегија рецепције (нпр. критичко 
слушање, процењивање приликом слушања, слушање са задовољством). 
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ГОВОР 

ИНТЕРАКЦИЈА 

Ученици могу на овом нивоу да без припремања учествују у разговору о познатим темама и садржајима 

који их интересују и при том образлажу своје лично мишљење и реагују на мишљење других. 

 

Ученик може да: 

- изрази осећања (као нпр. изненађење, радост, тугу, бес и равнодушност) и реагује на одговарајуће 
емотивне реакције; 

- опише сопствене циљеве, надања, снове и  реагује код других на исте; 
- да започне разговор или дискусију, води их , прихвата или одбија мишљење других;  
- да у интервјуу наведе конкретне информације и реагује на спонтана питања или води припремљени 

интервју и поставља спонтано додатна питања; 
- примењује језичка средства  адекватна саговорнику и ситуацији; 
- користи реторичке стратегије (форме учтивог обраћања, повратна питања, поједностављења, 

реконструкције, невербална средства); 
 

МОНОЛОШКО ИЗЛАГАЊЕ 

Ученици могу на овом нивоу да пред публиком говоре уз припрему о темама из области њиховог 

искуства и интересовања, описујући релевантне садржаје и/или процењујући их. Могу да причају приче 

и извештавају о догађајима и о сазнањима поштујући одређени логички ток. 

Ученик може да: 

- изведе припремљену презентацију у вези са познатом темом и притом глобално објасни основне 
аспекте; 

- извести о сопственим сазнањима и опише сопствена осећања и реакције; 
- извештава о реалним догађајима;  
- користи стратегије за формирање и структурисање језичког излагања (нпр. уводне и закључне 

формулације, кључне речи); 
- да истакне значај одређених изјава пригодном гестиком и мимиком или наглашавањем и 

интонацијом 
 

ЧИТАЊЕ 

Ученици могу на овом нивоу да самостално читају, разумеју и процењују различите текстове који се 

односе на области њихових интересовања, струке и искуства. 

Ученик може да: 

- разуме комплексније захтеве и диференциране сажетке градива током наставе;  
- чита и разуме информативне, аргументационе, апелативне текстове (нпр. уводи, брошуре, 

писма читалаца, мејлови, блогови, омладински часописи или школске новине, веб странице за 
младе) као и дуже, чак и  нешто комплексније стручне текстове о познатим темама; 

- прошири репертоар стратегија читања (критичко, процењујуће читање и читање са уживањем); 
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ПИСАЊЕ 

Ученик на овом нивоу може да напише или сажме краћи текст о познатим темама и садржајима који их 

интересују корестећи једноставне фазе и реченице. 

Ученик може да: 

- састави лично саопштење ( кратко писмо) у којем се захваљује, извињава, договара или одговара на 
питање; 

- једноставним језичким средствима извештава о интересантним догађајима, описује своје хобије и 
интересовања и да друге пита о истим тим стварима; 

- прошири дате текстове, допуни, преиначи или пак да састави текст према датом моделу; 
- оно што је чуо, прочитао, видео или доживео репродукује кратким и једноставним реченицама и  

изнесе своје мишљење и запажање у вези са тим. 
 

УСТАВ И ПРАВО ГРАЂАНА 

(за све образовне профиле трогодишњег и четворогодишњег образовања) 

 

Циљ и задаци 

 

Циљ наставе овог предмета је стицање елементарне политичке културе и знања о демократском 

уређењу, положају грађанина, његовом учешћу у вршењу власти и политичком животу уопште.  

 

Задаци наставе предмета устав и права грађана су да ученици: 

- проуче све релевантне појмове устава, закона, других правних феномена, политичких 

институција и уставних принципа који су обухваћени садржином предмета;  

- упознају уставна права и уставом и законима предвиђене инструменте и могућности учешћа 

грађана у политичком процесу, тј. у вршењу власти и политичком животу уопште - почев од 

избора, гласања на референдуму итд;  

- стекну општу представу о уређењу Републике Србије; 

- усвоје вредности на којима се заснивају људска права и демократско друштво; 

- развију спремност да  делују у духу поштовања демократских вредности; 

- разумеју сложеност живота у мултикултуралној заједници и потребу узајамног уважавања и  

поштовања  различитости; 

- узму учешће у  животу заједнице, покрећу акције и преузимају одговорност за личне 

одлуке; 

- унапреде способности за прикупљање, анализу, организацију, критичку процену, примену и 

преношење информација из различитих извора релеватних за живот у демократском 

друштву; 

- унапреде способност исказивања сопственог става уз коришћење аргумената. 

 

 

 III  разред  

(1 час недељно) 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

 

1. УСТАВ И ПРАВНА ДРЖАВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ   
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- Обележја Устава Републике Србије од 2006. 

- Принцип уставности и законитости  

- Уставни суд  

- Судови у Републици Србији 

2. ДЕМОКРАТИЈА И МЕХАНИЗМИ ВЛАСТИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ   

- Сувереност народа и сувереност грађана 

- Облици непосредне демократије  

- Вишестраначки систем  

- Избори  

- Највиши органи државне власти у Републици Србији (Народна скупштина, Влада, председник 

Републике) 

3. ГРАЂАНИН И ЊЕГОВА ПРАВА И СЛОБОДЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ  

- Лична права 

- Политичка права 

- Економска и социјална права 

- Права припадника националних мањина 

- Заштита уставом гарантованих права и слобода  

4. ДРЖАВНО УРЕЂЕЊЕ И ТЕРИТОРИЈАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

-Уставна историја Србије 

- Територијална аутономија у Републици Србији 

- Локална самоуправа у Републици Србији 

 

ИСТОРИЈА 
 

Циљ и задаци  

 

Циљ наставе историје је стицање хуманистичког образовања и развијање историјске свести; 

разумевање историјског простора и времена, историјских догађаја, појава и процеса и улоге истакнутих 

личности; развијање индивидуалног и националног идентитета; стицање и проширивање знања, развијање 

вештина и формирање ставова неопходних за разумевање савременог света; унапређивање 

функционалних вештина и компетенција неопходних за живот у савременом друштву (истраживачких 

вештина, критичког и креативног мишљења, способности изражавања и образлагања сопствених ставова, 

разумевања мултикултуралности, развијање толеранције и културе аргументованог дијалога); 

оспособљавање за ефикасно коришћење информационо-комуникационих технологија; развијање свести о 

потреби сталног усавршавања и свести о важности неговања културно-историјске баштине. 

 

Задаци наставе историје су да ученици: 

- стекну и прошире знања о националној и општој историји (политичкој, економској, 

друштвеној, културној...), да разумеју узроке и последице историјских догађаја, појава и 

процеса, и улогу истакнутих личности у развоју људског друштва; 

- поседују свест о повезаности појава из прошлости са појавама из садашњости; 

- разумеју да национална историја представља саставни део регионалне, европске и глобалне 

историје; 

- развијају истраживачки дух и критички однос према прошлости; 
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- буду оспособљени за проналажење, прикупљање и коришћење информација датих у 

различитим симболичким модалитетима (историјске карте, графикони, табеле...) и њихово 

повезивање са претходним историјским знањем; 

- буду оспособљени да препознају различита тумачења истих историјских догађаја; 

- повезују стечена знања и вештине са садржајима сродних наставних предмета; 

- буду оспособљени за примену стечених знања и практичних вештина у свакодневном 

животу; 

- унапређују вештине неопходне за индивидуални и тимски рад (комуникативност, 

образлагање сопствених ставова, аргументовани дијалог...);  

- развијају одговорност, систематичност, прецизност и позитиван став према учењу; 

- развијају свест о квалитету стеченог знања и потреби сталног усавршавања. 

I разред 
(3 часа недељно, 111 часова годишње) 

 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

 

Праисторија и стари век 

 

Балканско полуострво у праисторији и античком добу:  

 

Средњи век 

СРБИ И ЊИХОВО ОКРУЖЕЊЕ У СРЕДЊЕМ ВЕКУ 

 

Срби и њихово окружење у раном средњем веку: 
. 

Срби и њихово окружење у позном средњем веку: 

Срби и остали балкански народи у борби против Османлија: 

       Нови век 
 

СРПСКИ НАРОД ОД КРАЈА XV ДО КРАЈА XVIII ВЕКА 

 

Српски народ под османлијском влашћу од краја XV до краја XVIII века: 

Српски народ под хабзбуршком и млетачком влашћу до краја XVIII века: 
 

 

СРПСКИ НАРОД КРАЈЕМ XVIII И У ПРВОЈ ПОЛОВИНИ XIX ВЕКА 

 

Стварање националних држава у Србији и Црној Гори:  

Српски народ под хабзбуршком влашћу у првој половини XIX века: 
 

СРПСКИ НАРОД У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ XIX И ПОЧЕТКОМ XX ВЕКА 

 

Србија 1858–1914:  

Црна Гора у другој половини XIX и почетком XX века:  

Балкански ратови:  

Српски народ у Аустроугарској у другој половини XIX и почетком XX века:  
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Савремено доба 

 

Србија и Црна Гора у Првом светском рату:  

Југославија од 1918. до 1941:  
Југославија у Другом светском рату: .  

Југославија после Другог светског рата:  
 

 

ГЕОГРАФИЈА 

 

 

Циљ и задаци 

 

Циљ наставе географије је стицање нових знања и развијање географског логичког 

мишљења о савременим друштвено географским појавама, процесима и законитостима, као и 

усвајање општих и посебних знања о светској привреди и разумевање савремене светске 

стварности и њених фундаменталних веза са становништвом и природном средином. 

Користећи претходно стечена знања и умења ученика, друштвена географија омогућава 

разумевање друштвено географских специфичности савременог света и доприноси развијању 

ученичких способности за функционално посматрање, класификацију и систематизацију 

географских знања. 

 

Задаци наставе географије су да ученици:  

- упознају основнe појмовe, појавe, процесe и законитости из области друштвене географије, као и  

њиховe узајамнe односe и интерактивнe везe са природном средином; 

- препознају позитивне и негативне утицаје човека на природну средину на глобалном и локалном 

нивоу; 

- стичу нова знања о различитим облицима људских заједница (породица, локална заједница, град, 

држава, Европа, свет) и о регионалним целинама у свету; 

- упознају актуелну и комплексну стварност и развијају свест о међународним односима и о глобалној 

међузависности савременог света; 

- унапређују вештине и способности за анализу и примену основних чиниоца који повезују различите 

друштвене и културне заједнице (производња, трговина, миграције, саобраћај и комуникације, 

културна размена и различити видови политичких и привредних интеграција); 

- препознају и функционално користе корелацију о природним и друштвеним карактеристикама 

одређеног простора које су од значаја за упознавање начина живота људи који га настањују; 

- упознају актуелну и комплексну географску стварност кроз кретање и територијални  размештај 

светског становништва; 

- препознају нова научна достигнућа и технолошки напредак и уоче њихов утицај на друштвене 

промене у свету; 

- развијају свест о сарадњи и солидарности са међународним организацијама као оквиру за решавање 

економских, социјалних, културних и хуманитарних проблема у савременом свету; 

- стичу и примењују вештине и знања из географије кроз самостално учење и истраживање; 

- користе писане, графичке и ликовне изворе информација које анализирају и примењују у процесу 

учења и истраживања (текст, слика, дијаграм, графикон, табела, карта, интернет, анкета, 

статистички подаци, видео и дигитални запис); 

- користе стечена географска знања за објашњавање основних демографских и привредних појава и 

процеса у свету и друштвеној средини; 

- представе и анализирају помоћу графичких метода појаве и процесе из друштвене географије, да их 

објашњавају, врше предвиђања и изводе закључке; 
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- препознају појаве штетне по природну и културну средину и активно учествују у њиховој заштити, 

обнови и унапређивању; 

- доприносе развијању ставова и вредности о географској средини, њеној међусобној условљености и 

променљивости у времену и простору; 

- развијају свест о међусобном уважавању, сарадњи, солидарности и толеранцији међу припадницима 

различитих социјалних, етничких и културних група и о активном доприносу друштвеној кохезији; 

- развијају свест о припадност своме народу као делу интегралног света и знају да доприносе 

заједничком животу људи и народа на равноправним основама;   

- уочавају узрочно-последичне везе и односе између друштвених и културних појава и процеса у 

времену и простору. 

 

I  разред  

(2 часа недељно, 74 часа годишње) 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

 

I УВОД 

 

II СТАНОВНИШТВО, РЕЛИГИЈА И КУЛТУРА  

 

Демографски развој 

Распоред становништва на Земљи 

Културни развој 

Становништво и друштвено-економски развој 

 

III НАСЕЉА  

 

IV ПОЛИТИЧКЕ И ЕКОНОМСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ САВРЕМЕНОГ СВЕТА  

 

Политичка карта света 

 

Глобализација и глобални процеси 

Индустријски развој и животна средина 

 

Светска трговина и регионална тржишта 

Европска унија 

Остале европске и ваневропске економске и политичке интеграције 

Глобализација и економски макрорегиони света 

Мултинационалне компаније 

 

Географија светске привреде 

Србија и савремени процеси у Европи и свету 

-  
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МУЗИЧКА УМЕТНОСТ 
(за образовне профиле трогодишњег и четворогодишњег образовања код којих се предмет изучава само 

једну годину) 

 

Циљ и задаци 

 

Циљ наставе предмета је развијање свести о значају и улози музичке уметности у развоју 

цивилизације и друштва; стицање знања о основним музичко-теоријским појмовима, формирање музичког 

укуса и развијање навике слушања вредних музичких остварења.  

 

Задаци наставе су да ученици: 

- прошире знање о музичко-теоријским појмовима;  

- стекну знања о музици различитих епоха;  

- оспособе за уочавање разлика и сличности између наше и других традиција и култура у 

домену музике; 

- развију навике слушања музике, формирају музички укус и оспособе се за разумевање 

музиког дела; 

- упознају изражајна средстава музичке уметности; 

- буду оспособљани за разликовање музичких стилова; 

- буду оспособљени да препознају и именују основне музичкие елементе који се односе на 

динамику,темпо,облик дела; 

- унапреде способност разликовања боје звука инструмената; 

- разумеју однос између избора извођачког састава и садржаја музике; 

- буду оспособљени да препознају најзначајнија музичка дела по епохама. 

 

I  р а з р е д  

(1 час недељно - 37 годишње) 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

 

Почеци музике. Извори и документа. Музика и магија. 

Музика старих источних народа. Музика Грчке и Рима. 

Развој музике у XIV, XV и XVI веку  

Барок у музици  

Опера у XVII веку - Монгеверди, Вивалди, Бах и Хендл. 

Опера у XVIII веку  

Музичко стваралаштво преткласике и класике  
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Романтизам у музици  

Романтична опера, оперета, балет  

Романтизам у словенским земљама  

Опера на почетку XX века  Пучини и веристи. 

Импресионизам  

Музика XX века у свету  

Савремена музика  

Џез и остали жанрови  

Примењена музика  

Сценска музика: Ф. Менделсон: „Сан летње ноћи" (избор); Е Григ: Солвејгина песма из „Пер Гинта". М. 

Равел: Атлантида (избор);  

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

(за образовне профиле трогодишњег и четворогодишњег образовања) 

 

Циљ и задаци 

 

Циљ наставе је унапређивање ликовне писмености и естетских критеријума,  оспособљавање за 

успешну визуелну и вербалну комуникацију. 

 

Задаци наставе су да ученици: 

- унапреде знања о ликовним законитостима, техникама, материјалима и прибору и буду 

оспособљени за примену стеченог знања у настави и свакодневном животу; 

- упознају национално и светско културно и уметничко наслеђе и развију одговоран однос 

према очувању културне и уметничке баштине; 

- унапреде естетске критеријуме; 

- развијају визуелно опажање, моторику, стваралачко и критичко мишљење, радозналост, 

имагинацију и иновативност кроз разноврсне ликовне и проблемске задатке и буду 

оспособљени да стечена искуства примењују у настави других предмета, свакодневном 

животу, даљем школовању и будућем занимању; 

- стекну увид у значај повезаности ликовног стваралаштва са осталим уметностима, наукама 

и процесима рада; 

- буду оспособљени за индивидуални и тимски рад;  

- буду оспособљени да примене стечена знања и умења у уређењу, унапређењу и очувању 

животне и радне средине. 
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 II разред  

(1 час недељно) 
 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

 

 

I  Целина  

  а) Општи појмови 

  б) Самостално ликовно изражавање  

  в) Уметничко наслеђе  

  

II  Целина  

             а) Општи појмови 

            б. Уметничко наслеђе  

           в) Самостално ликовно изражавање. Простор. Перспектива. 

 

III  Целина  

  а) Општи појмови 

  б. Самостално ликовно изражавање. Светлински односи. Боја. 

  в) Уметничко наслеђе 

IV  Целина   

            а) Општи појмови 

 б) Уметничко наслеђе  

  в) Самостално ликовно изражавање.  

Садржаји се реализују кроз следеће облике наставе: 

– индивидуални;  
– фронтални; 
– рад у паровима;   
– групни или тимски;  
– домаћи рад;  
– екскурзије, посете локалитетима, музејима, галеријама, установама за образовање уметника, 

уметничким атељеима; сусрете са уметницима и активно учешће у културним и уметничким 
манифестацијама и активностима. 

 

Корелација са другим предметима: 

– Музичка култура; 
– Српски језик и књижевност; 
– Историја; 
– Географија; 
– Биологија; 
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– Физика; 
– Хемија; 
– Математика; 
– Рачунарство и информатика. 

 

Вредновање и оцењивање: 

 

У настави ликовне културе оцењује се активност ученика, процес рада и  постигнути напредак, а 

вреднује и самовреднује резултат рада. 

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

Циљ и задаци 

 

Циљ физичког васпитања је да се разноврсним и систематским моторичким активностима, у 

повезаности са осталим васпитно – образовним подручјима, допринесе интегралном развоју личности 

ученика (когнитивном, афективном, моторичком), развоју моторичких способности, стицању, усавршавању 

и примени моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања у свакодневним и специфичним 

условима живота и рада. 

 

Задаци наставе физичког васпитања су: 

- развију свест о неопходности коришћења рачунара у свакодневном животу и раду и значају 

информатике за функционисање и развој друштва; 

- примене стечена знања и вештине у стицању конкретног образовања за будуће занимање; 

- подстицање раста и развоја и утицање на правилно држање тела (превенција постуралних 

поремећаја); 

- развој и усавршавање моторичких способности и теоријских знања неопходних самостални 

рад на њима; 

- стицање моторичких умења (вештина) и теоријских знања неопходних за њихово  усвајање; 

- проширење и продубљавање интересовања које су ученици стекли у основној школи и 

потпуније сагледавање спортске гране, за коју показују посебан интерес; 

- усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаних 

општим циљем овог предмета (васпитно- образовног подручја); 

- мотивација ученика за бављење физичким активностима и формирање позитивних психо-

социјалних образаца понашања; 

- оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним 

условима живота и рада. 
Садржаји програма усмерени су на: 

- развијање физичких способности 

- спортско - техничко образовање 

- повезивање физичког васпитања са животом и радом. 

 
РАЗВИЈАЊЕ ФИЗИЧКИХ СПОСОБНОСТИ 
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 На свим часовима наставе физичког васпитања, предвиђа се: 

 

- развијање основних елемената физичке кондиције карактеристичних за овај узраст и пол; као и других 
елемената моторне умешности , који служе као основа за повећавање радне способности, учвршћивање 
здравља и даље напредовање у спортско техничком образовању, 
- превентивно компензацијски рад у смислу спречавања и отклањања телесних деформитета, 
- оспособљавању ученика у самосталном неговању физичких способности, помагању раста, учвршћивању 
здравља, као и самоконтроли и провери својих физичких и радних способности. 

 

Програмски задаци се одређују индивидуално, према полу, узрасту и физичком развитку и физичким 

способностима сваког појединца, на основу оријентационих вредности које су саставни део упутства за 

вредновање и оцењивање напретка ученика као и јединственој батерији тестова и методологије за њихову 

проверу и праћење. 

 

СПОРТСКО ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 

 

Спортско техничко образовање се реализује у I, II, разреду кроз заједнички програм (атлетика, вежбе на 

справама и тлу) кроз програм по избору ученика, а у III разреду кроз програм по избору ученика. 

I разред 

( 2 часа недељно) 

 

1. АТЛЕТИКА 
1.1.Трчање:  

Усавршавање технике трчања на кратке и средње стазе: 

100 m ученици и ученице;  

800 m ученици и ученице ; 

штафета 4 x 100 m ученици и ученице 

 

Крос: јесењи и пролећни    

800 m ученице,  

1000 m ученици. 

 

1.2 Скокови:  

  Скок удаљтехником увинућа.  

  Скок увис леђном техником. 

1.3.Бацања:  

Бацање кугле, једна од рационалних техника (ученице 4 kg , ученици 5 kg ). 

Спровести такмичења у одељењу, на резултат, у свим реализованим атлетским 

дисциплинама. 

2. СПОРТСКА ГИМНАСТИКА -  ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ 
 

2.1. Вежбе на тлу  

2. 2. Прескок 
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2..3. Кругови 

2.4. Разбој 

             2.5. Вратило 

  2.6. Греда  

2.7. Коњ са хватаљкама  

 Школско такмичење (одељење, школа): актив наставника физичког васпитања бира справе на којима ће се 

ученици такмичити. 

 За напредније ученике: састави из система школских спортских такмичења и учешће на вишим нивоима 

школских такмичења. 

Минимални образовни захтеви 

СПОРТСКА ИГРА (по избору) 

II разред 

( 2 часа недељно) 

 

  1.  АТЛЕТИКА  

 

1.1Трчања:  

Усавршавање технике трчања на кратке и средње стазе: 

- 100 m ученици и ученице;  

- 800 m ученици и ученице  

- штафета 4 x 100 m ученици и ученице 

 

Крос: јесењи и пролећни    

- 800 m ученице,  

- 1000 m ученици. 

1.2.Скокови:  

- Скок удаљкорачном техником. 

- Скок увис леђном техника. 

1.3.Бацања:     

 

2. СПОРТСКА ГИМНАСТИКА: ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ 

2.1. Вежбе на тлу  

         2.2. Прескок 

        2.3. Кругови  

       2.4. Разбој 

       2.5. Вратило 

      2.6. Греда 

       2.7. Коњ са хватаљкама  

  Школско такмичење (одељење, школа): актив наставника физичког васпитања бира справе на којима ће се 

ученици такмичити. 

За напредније ученике: састави из система школских спортских такмичења и учешће на вишим нивоима 

школских такмичења. 
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Минимални образовни захтеви:  

За ученике: наставни садржаји из програма вежби на тлу, прескока, једне справе у упору и једне справе у 

вису;  

За ученице: наставни садржаји из програма вежби на тлу, прескока, греде и двовисинског разбоја. 

 

СПОРТСКА ИГРА (по избору) 

III разред 

( 2 часа недељно) 

 

ПРОГРАМ ПО ИЗБОРУ УЧЕНИКА 
 

Циљ и задаци 

 

Циљ наставе приграма по избору ученика -  изабрани спорт јесте да ученици задовоље своја 

интересовања и потребе за   стицањем знања, способности за бављење спортом као интегралним делом 

физичке културе и настојање да стечена знања примењују у животу (стварање трајне навике за бављење 

спортом и   учешћем на такмичењима);  

 

Задаци наставе програма по избору ученика – изабрани спорт јесу: 

 

- стицање теоријских знања у изабраном спорту, пружање неопходних знања из изабраног 

спорта (принципи, технике, начин вежбања – тренирања, стицање основних и продубљених 

тактичких знања); 

- социјализација ученика кроз изабрани спорт и неговање етичких вредности према 

учесницима у такмичењу;               

- откривање даровитих и талентованих ученика за одређени спорт и њихово подстицање да се 

баве спортом. 

 Ученици се на основу својих способности и интереса опредељују за један спорт у коме се обучавају, 

усавршавају и развијају своје стваралаштво током целе школске године. То могу да буду предложене 

спортске гране и други спортови за које ученици покажу интерес. 

 Да би се избор остварио, свака школаје дужна да обезбеди просторне и друге услове за реализацију 

бар четири спорта. 

 На почетку сваке школске године наставничко веће, на предлог стручног већа наставника физичког 

васпитања , утврђује спортове за који ученици те школе могу да се определе.  

 

ПРОГРАМ ПО ИЗБОРУ УЧЕНИКА 
 

РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА И НАРОДНИ ПЛЕСОВИ 
 

Савладавање основних вежби: докорак,“, мењајући корак галопом у свим правцима, полкин корак, 

далеко високи скок, „маказице; 

Систематска обрада естетског покрета тела у месту и у кретању без реквизита и са реквизитима, 

користећи при томе различиту динамику, ритам и темпо, 

Примена савладане технике естетског покрета и кретања у кратким саставима.  
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Треба савладати најмање пет народних плесова. 

Припрема за такмичење и приредбе и учешће на њима. 

 

РУКОМЕТ 

 

Увежбавати основне техничке елементе који су предвиђени програмским сад.жајима за основну 

школу. 

Покривање и откривање играча, одузимање лопте, ометање противника. Општи принципи постављања 

играчау одбрани и нападу. Напад са једним и два играча и напад против зонске одбране. Зонска одбрана 

и напад „човек на човека“. Уигравање кроз тренажни процес. 

Правила игре.  

Учествовање на разредним, школским и међусколским такмичењима. 

 

ФУДБАЛ 

 

Увежбавати основне техничке елементе који су предвиђени програмским сад.жајима за основну 

школу. 

Покривање и откривање играча, одузимање лопте и ометање противника. Општи принципи постављања 

играча у нападу и одбрани. Разне варијанте напада и одбране. Уигравање кроз тренажни процес.  

Правила малог фудбала.  

Учествовање на разним школским и међушколским такмичељима. 

 

КОШАРКА 

Увежбавати основне техничке елементе који су предвиђени програмским сад.жајима за основну 

школу 

Техника кошарке. Шутирање на кош из места и кретања, шут са једном или обема рукама, са разних 

одстојања од коша. Постављање и кретање играча у нападу и одбрани. Одбрана „зоном“ и „човек на 

човека“. Напад против ових врста одбрана. Контранапад у разним варијантама и принцип блока. 

 Правила игре и суђење.  

Учествовање на разредним и школским такмичењима. 

 

ОДБОЈКА 

 

Увежбавати основне техничке елементе који су предвиђени програмским сад.жајима за основну 

школу 

Техника одбојке. Игра са повученим и истуреним центром. Смечирање и његова блокада. Уигравање кроз 

тренажни процес. 

Правила игре и суђења.  

Учествовање на одељенским , разредним и међушколским такмичењима. 

 

ПЛИВАЊЕ 

Упознавање и примена основних сигурносних мера у пливању; 

Усвајање две технике пливања (по склоностима и избору ученика). Вежбање ради постизања бољих 

резултата. Скок на старту и окрети.  

Учествовање на одељенским , разредним и међушколским такмичењима. 
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БОРИЛАЧКЕ ВЕШТИНЕ 

 

Избор борилачке вештине која се изучава на матичним факултетима спорта и физичког васпитања, и која 

је у програму Школских спортских такмичења. Наставник у складу са могућностима школе и 

интересовањима ученика предлаже наставни програм. 

 

КЛИЗАЊЕ И СКИЈАЊЕ 

Програмски задаци из клизања и скијања обухватају савладавање основне технике и упознавање са 

правилима такмичења. Наставник предлаже наставни програм, који се заснива на програму клизања и  

предмета скијање на матичним факултетима. 

Облици наставе 

Предмет се реализује кроз следеће облике наставе: 

теоријска настава  

мерење и тестирање 

практична настава  

 

Подела одељења на групе 

 Одељење се не дели  приликом реализације; 

Настава се изводи фронтално и по групама, у зависности од карактера методске јединице која се реализује. 

Уколико је потребно, нарочито за вежбе из корективне гимнастике, пориступ је индивидуалан. 

Стручно веће наставника физичког васпитања, самостално, одређује редослед обраде појединих садржаја 

програма и циклуса; 

Часови у току недеље треба да буду распоређени у једнаким интервалима, не могу се одржавати као 

блок часови. Настава се не може одржавати истовремено са два одељења ни на спортском терену ни у 

фискултурној сали; 

У свим разредима настава физичког васпитања се реализује одвојено за ученике и одвојено за ученице, 

а само у школама које имају по два паралелна објекта за физичко фаспитање дозвољена је истовремена 

реализација часа ; 

 

Праћење, вредновање и оцењивање  

Праћење напретка ученика у физичком васпитању се обавља сукцесивно у току читаве школске године, на 

основу методологије праћења, мерења и вредновања ефеката у физичкимом васпитању – стандарди за 

оцењивање физичких способности ученика и постигнућа у спортскимиграма  

  

МАТЕМАТИКА 
 

Циљ и задаци 
Циљ наставе математике је да ученици усвоје знања, развију вештине, формирају ставове 

потребне за схватање појава и законитости у природи и друштву, формирање научног погледа на 

свет, решавање разноврсних задатака из струке и свакодневног живота, наставак математичког 

образовања и самообразовања и  развијање личности ученика. 

 

 
 

Задаци наставе математике су да ученици: 
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- развијају логичко и апстрактно мишљење; 

- развијају способности јасног и прецизног изражавања и коришћења основног 

математичко-логичког језика; 

- развијају способности одређивања и процене квантитативних величина и њиховог односа; 

- разликују геометријске објекте и њихове узајамне односе  и трансформације; 

- разумеју функционалне зависности, њихово представљање и примену; 
- развијају способности сагледавања струковних проблема и њиховог математичког моделовања и 

решавања;  

- развијају систематичност, уредност, прецизност, темељност, истрајност, критичност у 

раду, креативност и формирају систем вредности; 

- развијају радне навике и унапреде способности за самостални и групни рад;  

- стекну знања и вештине применљиве у савладавању наставних програма других  

предмета; 

- унапреде способност коришћења различитих извора информација и стручне литературе; 

- формирају свест о универзалности и примени математичког начина мишљења; 

- буду подстакнути за стручни развој и усавршавање у складу са индивидуалним 

способностима и потребама струке и  друштва; 

- унапреде способности решавања различитих проблема и нових ситуација у процесу рада 

и свакодневном животу. 
-  

 
 

- I разред 
- Програм је истоветан са програмом М4 

-  
-  

- II разред 
- (3 часа недељно, 105 часова годишње) 

-  
- Тригонометрија правоуглог троугла (8) 
- Степеновање и кореновање (17) 
- Квадратна једначина и квадратна функциjа (25) 
- Експоненцијална функција, логаритамска функцијa  (16) 
- Полиедри (16) 
- Обртна тела (11) 

 

-  НАПОМЕНА: Обавезна су четири двочасовна школска писмена задатка са једночасовним 
исправкама (12). 

-  
- III разред 

- (2 часа недељно, 64 часа годишње) 
-  

- Тригонометријске функције (24) 
- Аналитичка геометрија у равни  (21) 
- Низови (7) 
- НАПОМЕНА: Обавезна су четири двочасовна школска писмена задатка са једночасовним 

исправкама (12). 
 

- СЛОБОДНЕ МАТЕМАТИЧКЕ АКТИВНОСТИ 
-  
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- За рад у оквиру слободне математичке активности (секције, клуба и сл.), поред неких тема из 
наведеног програма за додатни рад (које су приступачне ученицима), узимати и друге садржаје 
које изаберу сами ученици у сарадњи са наставником, а првенствено: теме из историје 
математике, логичко-комбинаторне задатке, рационалне поступке рачунања и трансформација 
израза, занимљиве конструкције, елементе топологије, разне примене табела и дијаграма, 
бројевне системе, математичке игре и друге математичке занимљивости. 

-  
-  

- I разред 
-  
- Логика н скупови 
- Реални бројеви.  
- Пропорционалност величина.  
- Увод у геометрију.  
- Подударност, изометријске трансформације 
- Рационални алгебарски изрази.  
- Линеарне једначине н неједначине.  
- Линеарне функције.  
- Хомотетија и сличност.  
- Тригонометрија правоуглог троугла.  

 

-  
- II разред 

-  
- Степеновање и кореновање.  
- Квадратна једначина и квадратна функција.  
- Тригонометријске функције  
- Експоненцијална и логаритамска функција.  
-  

- III разред 
-  
- Полиедри и обртна тела.  
- Вектори.  

- Аналитичка геометрија у равни.  
-  

- Елементи лннеарне алгебре и линеарног програмирања  
-  

- Математичка индукција.  
- Низови.  
- Комплексни бројеви.  

- Елементи привредне и финансијске математике.  
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                  РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА 

 

 

Циљ и задаци 

 

Циљ наставног предмета рачунарство и информатика у средње стручној школи је 

стицање знања, овладавање вештинама и формирање вредносних ставова који доприносе развоју 

информатичке писмености неопходне за живот у савременом друштву, даље стручно усавршавање 

и практичну примену у процесу рада; као и оспособљавање ученика да ефикасно и рационално 

користе рачунаре на начин који не угрожава њихово физичко и ментално здравље.  

 

Задаци наставе рачунарство и информатика су да ученици: 

- развију свест о неопходности коришћења рачунара у свакодневном животу и раду и  значају 

информатике за функционисање и развој друштва; 

- примене стечена знања и вештине у стицању конкретног образовања за будуће занимање; 
- јачају способност за прецизно и концизно дефинисање проблема; упознају се са алгоритамским 

начином решавања проблема и основним алгоритмима; 
- стекну знања потребна за подешавање параметара оперативног система на нивоу корисничког 

интерфејса, коришћење могућности оперативних система и система датотека конкретног 
оперативног система; 

- овладају коришћењем програма за обраду текста и табеларних података и креирање докумената у 
коме су интегрисани текст, слика и табела;  

- упознају начине израде презентација и оспособе се за израду једноставнијих презентација; 
- разумеју принципе функционисања интернета, локалних мрежа и оспособе се за коришћење 

мрежних ресурса, интернет сервиса и система за електронско учење; 

- унапреде способности за брзо, ефикасно и рационално проналажење информација 

коришћењем рачунара, као и њихово критичко анализирање и преношење; 

- развију прецизност, рационалност и креативност у раду са рачунаром;  

- на адекватан начин користе предности рачунара и друштвених мрежа у удруживању са 

другима и покретању акција чији је циљ ширење корисних информација или пружање 

помоћи и подршке онима којима је то потребно; 
- изграде правилне ставове према коришћењу рачунара, без злоупотребе и претеривања које 

угрожава њихов физичко и ментално здравље; 
- упознају савремена ергономска решења која олакшавају употребу рачунара и изграде спремност за 

праћење нових решења у области информатичке технологије; 

- развијају способности да стечена знања примењују за решавање проблема и нових ситуација 

у процесу рада и свакодневном животу. 
 

 

I разред 

(2 часа недељно, 74 часа годишње) 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 
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1. Основе рачунарске технике (6-8) 
 

2. Основе рада у оперативном систему са графичким интерфејсом (8-10) 
 

3. Текст-процесор  (14-16) 
 

4. Слајд-презентације (10-12) 
 

5. Рад са табелама (14-16) 

 

6. Интернет и електронска комуникација (12-14) 
 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

 

I разред 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и исходима наставе, односно учења, планом рада и 

начинима оцењивања   

Облици наставе: Настава се реализује кроз лабораторијске вежбе 

Место реализације наставе: Лабораторијске вежбе се реализују у рачунарској лабораторији 

Подела одељења на групе: Приликом реализације вежби одељење се дели на две групе 

Препоруке за реализацију: 

- конкретне примере за вежбање прилагодити образовном профилу.  
- при реализацији модула инсистирати на вештинама; 
- потребно је објаснити градацију "податак-информација-знање" и утврдити значај информатике у 

прикупљању и чувању података, трансформацији у корисну информацију и интеграцији у знање; 
- за вежбање: превођења количине информација из једне мерне једнице у другу, или превођења из 

декадног бројевног система у бинарни и обратно, може се користити калкулатор (који се налази у 
саставу оперативног система); 

- важно је да се на примерима (звука, температуре, слике) ученицима приближи процес 
дискретизације информација, која је неопходна ради обраде на рачунару; 

- код упознавања са развојем информационих технологија не упуштати се у перформансе рачунара 
појединих генерација већ сагледати место информационих технологија  у развоју науке и технике у 
датом историјском периоду и утицај технологије на развој писмености, привреде и људског друштва 
уопште (реализовати кроз дискусију); 

- принцип рада рачунарског система објаснити правећи паралелу са системима који су ученицима већ 
познати из ранијег искуства. 

- ученици треба да упознају функционалне могућности компоненти и принцип рада рачунара без 
упуштања у детаље техничке реализације (електронске схеме, конструктивни детаљи итд.); 

- основне компоненте рачунара: објаснити ученицима начин повезивања рачунара, улазно – излазне 
портове и уређаје спољашње меморије, а централну јединицу само на нивоу основне блок – шеме 
(матична плоча, напајање, РАМ, процесор, графичка, звучна и мрежна карта);  

- објаснити значај и направити хијерархију утицаја појединих компоненти РС на перформансе 
рачунара; 

- развој компоненти рачунара треба приказати занимљивим видео исечцима и другим материјалима  
са Интернета; 
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- пожељно је да се ученицима покаже редослед расклапања и склапања рачунара, и омогући да то 
сами понове: из компоненти саставе рачунар и покрену га; 

- корисно је да се ученицима укаже на једноставне кварове које могу сами препознати и отклонити; 
- уводећи опште појмове, на пример: капацитет меморије, брзина процесора, наставник треба да 

упозна ученике са вредностима ових параметара на школским рачунарима (користећи „контролну 
таблу“ оперативног система);  

- за домаћи, ученици могу да, за кућне рачунаре, направе листу компоненти и њихових 
карактеристика; 

- ради постизања важног педагошког циља: развоја код ученика навике за самостално коришћење 
помоћне литературе, у овој наставној области ученици за домаћи задатак могу да, коришћењем 
рачунарских часописа или Интернета, опишу конфигурацију рачунарског система која у том моменту 
има најбоље перформансе. 

 
- . 

ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Циљ и задаци 

Циљ наставе екологијe и заштитe животне средине је да ученици развију еколошку и jeзичку 

писменост, да развију способности, вештине и ставове корисне у свакодневном животу и раду, да развију 

мотивацију за учење и интересовања за екологију као науку уз примену концепта одрживог развоја, 

етичности и права будућих генерација на очувану животну средину.  

Задаци наставе екологије и заштите животне средине су да ученици: 

 

- усвоје наставне садржаје екологије и заштите животне средине са научног аспекта као основ за 
професионални развој и наставак школовања; 

- разумеју опште законитости које владају у природи и прихвате их као основ за формирање 
сопствених и општих норми понашања према средини у којој живе; 

- стекну способност интегративног-мултидисциплинарног приступа наставним садржајима;  
- развију способности посматрања, уочавања, упоређивања и анализирања; 
- развију способност критичког мишљења и решавања проблема; 
- развију способност за писану и вербалну комуникацију на матерњем језику у екологији као науци;  
- развијају функционална знања из екологије и заштите животне средине;   
- развију способност коришћења информационих технологија; 
- развију способност проналажења, прикупљања и анализе биолошких материјала и података; 
- разумеју значај биолошке (органске) производње; 
- развију способност за рад у тиму, самовредновање, самостално презентовање резултата рада и 

вршњачко учење; 
- прихвате да су очување природе и заштита животне средине, поштовање и чување националне и 

светске културне баштине, одговорно коришћење природних ресурса и заштита животиња њихови 
приоритетни задаци; 

- развију свест о важности здравља и практикују здраве стилове живота; 
- развију толерантно, хумано понашање без обзира на националне, религијске, полне и друге 

разлике међу људима; 
- формирају радне навике и одговоран однос према раду; 
- оспособе се за самостално и целоживотно учење.  
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I  

 (1 час недељно, 37 часова годишње) 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 
 

I ОСНОВНИ ПОЈМОВИ И ПРИНЦИПИ ЕКОЛОГИЈЕ 
Предмет проучавања, значај екологије и нивои организације живог света. 

Услови живота и појам еколошких фактора.  

Адаптација на различите услове живота. Животна форма: појам, примери и класификација. 

Животно станиште. 

Појам и особине популације.  

Животна заједница (биоценоза) као систем популација и односи организама у биоценози.  

Екосистем као јединство биотопа и биоценозе и односи у екосистему. Класификација екосистема. 

Биосфера-јединствени еколошки систем Земље. Процеси кружења воде (хидролошки циклус), 

угљеника, азота, фосфора и сумпора. 

Животне области. Област мора и океана. Област копнених вода. Сувоземна област живота. 
II ЗАШТИТА И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ 

Концепт одрживог развоја. 

 
III ЗАШТИТА ПРИРОДЕ 

Проблеми угрожености живе и неживе природе. Савремени приступи и могућност заштите угрожене 

флоре, фауне, екосистема и предеоних целина. 

Национали паркови и природни резервати. 

 

X ЕКОЛОШКИ, ЗДРАВСТВЕНИ И СОЦИЈАЛНИ АСПЕКТИ ИНТЕГРАЛНОГ БИОЛОШКОГ ОБРАЗОВАЊА И 

ВАСПИТАЊА. 

 

 

 



 

146 

 

                                                       НАПОМЕНА 

За образовни профиле  аутомеханичар, бравар  и  заваривач  исти су програми за следеће предмете : 

Обавезни општеобразовни  и обавезни стручни предмети:  

 
- српски језик и књижевност  
- страни језик 
- физичко васпитање 

- математика 
- рачунарство и информатика 
- историја 
- екологија и изаштита животне средине 
- хемија  и  машински  материјали 
- техничко  цртање 
- механика 

- машински  елементи  
- организација  рада 
- технологија  обраде 

- основе  електротехнике 
 
док  су  различити  програми  за  технологије  образовног  профила  и  практичне  наставе  у  другом  и  

трећем  разреду. 
 
 

ХЕМИЈА  И  МАШИНСКИ  МАТЕРИЈАЛИ 

 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

Циљ наставе предмета хемија и технологија материјала је: 

- проширивање и продубљивање знања ученика, на основу одабраних научних садржаја структури 

супстанци и зависности особина супстанце од структуре; 

- упознавање основних појмова из области хемије неопходних за даље разумевање и схватање 

садржаја о материјалима који се користе у машинству. Задаци наставе предмета хемија и технологија 

материјала су: 

- упознавање особина техничких материјала и могућности њихове примене у машинству  

- стицање неопходних знања о структури материјала, као и о утицају структуре на промене особине 

материјала; 

- оспособљавање за правилан и рационалан избор материјала; 

- упознавање начина означавања по SRPS-у машинских материјала; 

- упознавање врста, особине и примене пластичних маса у машинској индустрији; 

- упознавање композитних материјала, њиховог састава, особине и примене у машинској 

индустрији; 

- упознавање особине, врсте и примене горива, мазива и помоћних материјала; 

- оспособљавање ученика да користи приручнике, стандарде, табеле и друге врсте стручних текстова. 

 

 

 

ПРВИ РАЗРЕД 

(2 часа недељно, 74 часа годишње) 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

 

ОСНОВНИ ХЕМИЈСКИ ПОЈМОВИ (2)  

СТРУКТУРА СУПСТАНЦЕ(4)  

 

РАСТВОРИ И ЕЛЕКТРИЧНЕ ОСОБИНЕ ВОДЕНИХ  РАСТВОРА (8)  

 

ПОЛИМЕРИ (3)  
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УВОД У ТЕХНОЛОГИЈУ МАТЕРИЈАЛА (1)          

ОСОБИНЕ МАТЕРИЈАЛА (10)  

 

СТРУКТУРА МЕТАЛА И ЛЕГУРА (9)  

 

ТЕХНИЧКО ГВОЖЂЕ (14)                            

 

ОБОЈЕНИ МЕТАЛИ (8)  

ПЛАСТИЧНЕ МАСЕ (3)  

 

КОМПОЗИТНИ МАТЕРИЈАЛИ (КОМПОЗИТИ) (1)   

 

СТАКЛО (5)  

ПОГОНСКИ МАТЕРИЈАЛИ (4) . 

 

ПОМОЋНИ МАТЕРИЈАЛИ (2)  

 

 

 

ТЕХНИЧКА ФИЗИКА 

 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

Циљ наставе предмета техничка физика је упознавање основних природних појава и схватање 

основних закона на којима почива кинематика, динамика, механика флуида и термодинамика, као подлога за 

разумевање других сродних дисциплина и њихове примене у решавању проблема конкретне машинске 

праксе. 

Задаци наставе предмета техничка физика су: 

- овладавање појмовима и законитостима из области кинематике, с посебним освртом на 

кинематику алатних машина и механизама у машинству; 

- овладавање појмовима и законитостима динамике (Њутнови закони, рад, снага, механичка 

енергија, степен корисног дејства и др.), са посебним освртом на њихову примену у машинству; 

- овладавање појмовима и законитостима из области механике флуида и термодинамике и њиховом 

применом у машинству. 

 

 

 

ПРВИ РАЗРЕД 

(2 часа недељно, 74 часа годишње) 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

 

КИНЕМАТИКА (26) 

ДИНАМИКА (26) 

МЕХАНИКА ФЛУИДА (12)  

ТЕРМОДИНАМИКА (10)  

. 

 

НАЧИН ИЗВРШАВАЊА ПРОГРАМА (УПУТСТВО) 

 

Садржаје програма је неопходно реализовати савременим наставним методама и средствима. У 

оквиру сваке програмске целине, ученике треба оспособљавати за: самостално проналажење, 

систематизовање и коришћење информација из различитих извора (стручна литература, интернет, 

часописи, уџбеници); визуелно опажање, поређење и успостављање веза између различитих садржаја 

(нпр. повезивање садржаја предмета са свакодневним искуством, садржајима других предмета и др.); 
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тимски рад; самопроцену; презентацију својих радова и групних пројеката и ефикасну визуелну, вербалну 

и писану комуникацију. 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност  је добра прилика за 

процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање ученика се одвија у складу са 

Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени 

напредак у остваривању задатака предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу 

аргументацију. 

 

 

ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ 

 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

Циљ наставног предмета техничко цртање је стицање знања о принципима техничког цртања и 

његове примене у машинству. 

Задаци наставе техничког цртања су: 

- оспособљавање ученика за схватање простора и просторне представе машинских делова, склопова, 

машина и постројења; 

- оспособљавање ученика за читање и разумевање техничке документације, споразумевањсе у 

процесу производње; 

- развијање осећаја за прецизност и тачност, уредност, естетику и одговорност; 

- развијање стваралачког односа и одговорности ученика према раду, као и интересовање за 

усавршавање у овој области. 

 

 

ПРВИ РАЗРЕД 

               (0+3 часа недељно, 111 часова годишње) 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 
 

1. УВОД У ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ (1) 

 

2. СТАНДАРДИ И ЊИХОВА ПРИМЕНА У МАШИНСТВУ (9) 

ГРАФИЧКИ РАД БРОЈ 1 (3) 

3. ГЕОМЕТРИЈСКО ЦРТАЊЕ (12) 

4. ПРОЈИЦИРАЊЕ (16) 

ГРАФИЧКИ РАД БРОЈ 2 (4) 

5. АКСОНОМЕТРИЈСКО ПРОЈИЦИРАЊЕ (4) 

6. ОСНОВИ ТЕХНИЧКОГ ЦРТАЊА (24) 

ГРАФИЧКИ РАД БРОЈ 3 (9) 

7. ЦРТАЊЕ МАШИНСКИХ ЕЛЕМЕНАТА (8) 

8. ИЗРАДА ЦРТЕЖА МАШИНСКИХ ДЕЛОВА И СКЛОПОВА (12) 

ГРАФИЧКИ РАД БРОЈ 4 (9) 

 

Препоручује се следећи садржај графичких радова: 

 

Графички рад бр. 1 (3 часа) 

Линије, употреба линија, руковање прибором (формат А4 –хамер хартија). 

 

Графички рад бр. 2 (4 часа) 

Пројицирање геометријских тела (два формата А4, хамер хартија). 

 

Графички рад бр. 3 (9 часова) 

Правоугло пројицирање модела (машинских делова) са применом пресека, котирања, толеранција: 

мера, положаја и облика. Означавања квалитета површи - храпавости. Урадити четири модела од којих су 

три омеђена равним, цилиндричним и коничним површима, а четврти настао из обртних тела (четири формата 

А4, хамер хартија). 
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Графички рад бр. 4 (9 часова) 

Израда цртежа четири детаља датог склопа (четири формата А4, хамер хартија). Време искористити и 

за читање цртежа и техничке документације. 

 

Техничко цртање као и други наставни предмети треба да формирају код ученика знање, вештине и 

навику како за практичну делатност у области материјалне производње, тако и за даље образовање и 

самообразовање. 

Поред наведених графичких радова, препоручује се и израда домаћих задатака након обраде 

одговарајућих наставних тема. Домаће радове ученици раде у свесци. Наставник је дужан да контролише 

домаће радове. 

Наставник ради са ученицима фронтално, групно и индивидуално. При томе даје упутства општег и 

посебног значаја за одређену наставну јединицу, односно тему. У току израде графичких радова наставник 

саветима и упутствима прати процес израде, што му омогућује да провери и оцени достигнути ниво вештина 

и знања. Графичке радове треба оцењивати у присуству ученика и указати му на уочене грешке. 

Садржаје програма је неопходно реализовати савременим наставним методама и средствима. У 

оквиру сваке програмске целине, ученике треба оспособљавати за: самостално проналажење, 

систематизовање и коришћење информација из различитих извора (стручна литература, интернет, 

часописи, уџбеници); визуелно опажање, поређење и успостављање веза између различитих садржаја 

(нпр. повезивање садржаја предмета са свакодневним искуством, садржајима других предмета и др.); 

тимски рад; самопроцену; презентацију својих радова и групних пројеката и ефикасну визуелну, вербалну 

и писану комуникацију. 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност  је добра прилика за 

процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање ученика се одвија у складу са 

Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени 

напредак  у остваривању задатака предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу 

аргументацију . 

 

 

                                                                              МЕХАНИКА 

 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

Циљ наставе предмета механика је стицање нових и продубљених знања механике, као 

фундаменталне техничке науке, ради тумачења појава и механичких законитости у природи и њихове 

примене у пракси и свакодневном животу и као подлоге за савладавање и разумевање других стручних 

предмета. 

Задаци наставе предмета механика су: 

 стицање знања о методама и поступцима решавања проблема у техници; 

 стицање знања о аксиомама статике, система сила у равни и условима равнотеже, тежишту и раванским 

носачима; 

 стицање знања о напонским стањима у материјалу и деформацијама које она изазивају; 

 стицање знања о техничком решавању проблема статике и отпорности материјала; 

— развијање логичког мишљења и расуђивања и систематичности у решавању техничких 

проблема. 

 

ПРВИ  РАЗРЕД  

(3 часа недељно, 111 часова годишње) 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

 

СТАТИКА (57) 

 

1. УВОД (1) 

2. ОСНОВНИ ПОЈМОВИ И АКСИОМЕ СТАТИКЕ (2) 

 

3. СИСТЕМ СУЧЕЉЕНИХ СИЛА У РАВНИ  
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4. СИСТЕМ ПРОИЗВОЉНИХ СИЛА У РАВНИ (13) 

 

5. ЦЕНТАР (СРЕДИШТЕ) МАСА (8) 

 

6. РАВАНСКИ НОСАЧИ (18) 

 

7. ТРЕЊЕ (4) 

 

 

                                             ОСНОВЕ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ 

 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

Циљ наставе наставног предмета основи електротехнике је да ученици упознају конструкцију, рад 

и улогу електротехничких и електронских машина, уређаја и опреме која се примењује у машинству као и 

средства рада за напајање машина електричном енергијом. 

Задаци наставе наставног предмета основи електротехнике  су: 

- упознавање основних закона и принципа електротехнике на којима је заснован рад машина и 

уређаја; 

- упознавање конструкције, начин рада и радних карактеристика мотора, генератора, 

трансформатора, постројења за пренос енергије и уређаја електронике који се примењују у машинству; 

- оспособљавање ученика за мање интервенције при раду електроопреме на машинама и 

уређајима. 

 

 

 

ДРУГИ  РАЗРЕД 

(2 часа недељно) 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

 

УВОД (1) 

ЕЛЕКТРОСТАТИКА(5) 

 

ЈЕДНОСМЕРНЕ СТРУЈЕ (10) 

 

ЕЛЕКТРОМАГНЕТИЗАМ  (9) 

НАИЗМЕНИЧНЕ СТРУЈЕ (10) 

 

ПРОИЗВОДЊА И ПРЕНОС ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ (2) 

 

ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ (12) 

 

ЕЛЕКТРОНИКА (15) 

УПРАВЉАЧКИ СИСТЕМИ (10) 

 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТСТВО) 

 

Садржај програма предмета  основи електротехнике  ученици треба да  упознају имајући у виду 

чињеницу да се највећи број машина и уређаја у машинству покреће електричном енергијом, командује 

системом електричног управљања. Због тога је потребно упознати системе напајања помоћних 

електронских инсталација, водова и трансформатора као и генератора. 

Садржаје програма је неопходно реализовати савременим наставним методама и средствима. У 

оквиру сваке програмске целине, ученике треба оспособљавати за: самостално проналажење, 

систематизовање и коришћење информација из различитих извора (стручна литература, интернет, 

часописи, уџбеници); визуелно опажање, поређење и успостављање веза између различитих садржаја 
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(нпр. повезивање садржаја предмета са свакодневним искуством, садржајима других предмета и др.); 

тимски рад; самопроцену; презентацију својих радова и групних пројеката и ефикасну визуелну, вербалну 

и писану комуникацију. 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност  је добра прилика за 

процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање ученика се одвија у складу са 

Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени 

напредак  у остваривању задатака предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу 

аргументацију. 

 

 

 

 

МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ 
 

 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

Циљ наставе предмета Машински елементи је стицање знања о врстама, конструктивним и 

функционалним карактеристикама и примени машинских елемената као саставних делова машинске 

функционалне целине — конструкције и машинског система. 

Задаци наставе предмета Машински елементи су: 

- схватање улоге и значаја општих машинских делова (елемената), који су заједнички већини 

машинских конструкција — уређаја и машинских система; 

- овладавање техничком документацијом и њеном применом у пракси; 

 - упознавање стандарда, симбола, ознака и оспособљавање за коришћење стандардних и препоручених 

вредности и величина из таблица, графикона, дијаграма и ЈУС стандарда; 

- схватање значаја квалитета обраде и толеранције у машинству са становишта функционисања 

конструкције и економичности производње; 

- развијање смисла за тачност, прецизност и естетски изглед, као и способност за самостално и 

организовано учествовање у раду и производњи. 

 

 

 

ДРУГИ РАЗРЕД 

(2 часа недељно, 72 часа годишње) 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

 

1. УВОД (2)  

 

2. ТЕХНОЛОГИЈЕ МЕРА И ОБЛИКА (8) 

 

ОСНОВЕ ПРОРАЧУНА МАШИНСКИХ ЕЛЕМЕНАТА (4) 

 

4. НЕРАЗДВОЈИВИ СПОЈЕВИ (8) 

Заковани спојеви 

Заварени спојеви 

Лемљени спојеви 

Лепљени спојеви 

 

5. РАЗДВОЈИВИ СПОЈЕВИ (1) 

 

6. НАВОЈНИ СПОЈЕВИ (10) 

 

7. СПОЈЕВИ ПОМОЋУ КЛИНОВА И ЖЛЕБНИ СПОЈЕВИ (5) 

8. СТЕЗНИ СПОЈЕВИ (4) 

9. ЕЛАСТИЧНЕ ВЕЗЕ (6) 



 

152 

 

10. ЕЛЕМЕНТИ ОБРТНОГ КРЕТАЊА (10) 

Осовине и вратила 

11. ВЕЖБЕ (16) 

 

ТРЕЋИ РАЗРЕД 

(2 часа недељно, 64 часа годишње) 

 

САДРЖАЈИ  ПРОГРАМА 

 

КЛИЗНИ ЛЕЖАЈИ (4) 

 

КОТРЉАЈНИ ЛЕЖАЈИ (4) 

 

СПОЈНИЦЕ (4) 

ЗУПЧАСТИ ПАРОВИ (4) 

ЦИЛИНДРИЧНИ  ЗУПЧАСТИ  ПАРОВИ (8) 

 

КОНУСНИ  ЗУПЧАСТИ  ПАРОВИ (4) 

 

ПУЖНИ ПАРОВИ (4)  

НОСИВОСТ ЗУПЧАСТИХ ПАРОВА (4) 

ЛАНЧАНИ ПАРОВИ (4)  

КАИШНИ И РЕМЕНИ ПАРОВИ (6) 

 

ЦЕВНИ ВОДОВИ, ЕЛЕМЕНТИ ЗА РЕГУЛИСАЊЕ ПРОТОКА И СУДОВИ ПОД ПРИТИСКОМ (6) 

ВЕЖБЕ (12) 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТСТВО) 

 

Садржаји овог предмета значајно треба да прошире техничка знања ученика неопходна за 

успешно укључивање у процес рада и производње. Због тога је потребно наћи могућности да се обезбеде 

одговарајући услови и одаберу оптималне и разноврсне методе рада у остваривању програма. То значи да 

се програм мора остварити у специјализованој учионици за машинске елементе (кабинету), која се може 

користити и за друге сродне предмете, уколико је број одељења у школи мали. Кабинет треба да буде 

опремљен узорцима свих машинских елемената и њиховим моделима, као и машинским склоповима у 

пресецима. 

Садржаје програма је неопходно реализовати савременим наставним методама и средствима. У 

оквиру сваке програмске целине, ученике треба оспособљавати за: самостално проналажење, 

систематизовање и коришћење информација из различитих извора (стручна литература, интернет, 

часописи, уџбеници); визуелно опажање, поређење и успостављање веза између различитих садржаја 

(нпр. повезивање садржаја предмета са свакодневним искуством, садржајима других предмета и др.); 

тимски рад; самопроцену; презентацију својих радова и групних пројеката и ефикасну визуелну, 

вербалну и писану комуникацију. 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност  је добра прилика за 

процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање ученика се одвија у складу са 

Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени 

напредак у остваривању задатака предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу 

аргументацију. 

 

 

 

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАДЕ 

 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

Циљ наставе предмета технологија обраде је стицање знања о принципима и законитостима 

обликовања производа, о системима, процесима и поступцима обраде и економичности израде производа. 
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Задаци наставе предмета технологија обраде су: 

 оспособљавање ученика за уочавање и схватање функционалне међузависности елемената, 

склопова и механизама на машинама за обраду материјала; 

 оспособљавање ученика за правилан избор машина, алата, режима и метода рада; 

 оспособљавање ученика за примену теоријских знања у практичном раду на различитим 

врстама  

обраде материјала и за боље разумевање конкретног радног процеса; 

— стицање знања о основама поступака израде одливака, отковака, отпресака и других врста 

припремака и упознавање технолошке опреме (постројења, машине, алат) која се користи у тим 

поступцима; 

 стицање знања о основама поступка обраде резањем, конструкцијама и експлоатацијским 

карактеристикама машина и алата за обраду на појединим врстама машина. 

 

 

ДРУГИ  РАЗРЕД  

(2 часа недељно) 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

 

1. УВОД (1) 

2. ЛИВЕЊЕ (10) 

3. ОБЛИКОВАЊЕ ДЕФОРМИСАЊЕМ (10) 

4. ОБРАДА ИЗРАДАКА ОД ЛИМА (8) 

5. ОБРАДА СПАЈАЊЕМ (12) 

6. ТЕРМИЧКА ОБРАДА (6) 

 ЗАТШИТА МАТЕРИЈАЛА (4) 

8. УВОД У ТЕОРИЈУ ОБРАДЕ РЕЗАЊЕМ (13) 

9. РЕЗАЊЕ ТЕСТЕРАМА (1) 

 

10. ОБРАДА СТРУГОТИНЕ (6) 

11. ОБРАДА РЕНДИСАЊЕМ И ПРОВЛАЧЕЊЕМ (5) 

 

 ОБРАДА БУШЕЊЕМ (5) 

13. ОБРАДА ГЛОДАЊЕМ (7) 

14. ОБРАДА БРУШЕЊЕМ И ГЛАЧАЊЕМ (7) 

 

15. ПОСТУПЦИ ИЗРАДЕ НАВОЈА И ЗУПЧАНИКА (4) 

 

 ОБРАДА НА НУМЕРИЧКИ УПРАВЉАНИМ МАШИНАМА АЛАТКАМА (10) 

 

 НЕКОНВЕНЦИОНАЛНИ ПОСТУПЦИ ОБРАДЕ (2) 

 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТСТВО) 

 

Садржаје програма је неопходно реализовати савременим наставним методама и средствима. У 

оквиру сваке програмске целине, ученике треба оспособљавати за: самостално проналажење, 

систематизовање и коришћење информација из различитих извора (стручна литература, интернет, 

часописи, уџбеници); визуелно опажање, поређење и успостављање веза између различитих садржаја 

(нпр. повезивање садржаја предмета са свакодневним искуством, садржајима других предмета и др.); 

тимски рад; самопроцену; презентацију својих радова и групних пројеката и ефикасну визуелну, 

вербалну и писану комуникацију. Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака 

активност  је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање 

ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати 
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да процењују сопствени напредак у остваривању задатака предмета, као и напредак других ученика уз 

одговарајућу аргументацију. 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА 

 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

Циљ наставе предмета организација рада је стицање основних знања из области организације и 

економике рада у процесима металопрерађивачке производње и машиноградње, као и знања о заштити 

човекове радне и животне средине. 

Задаци наставе предмета организација рада су: 

 разумевање друштвених производних односа и деловања економских законитости; 

 стицање основних знања о подели рада за успешно пословање предузећа; 

 стицање основних знања с подручја кључних производних фактора за борбу против губитака; 

 развијање свести о значају и важности културе и хуманизације материјалне производње; 

 схватање значаја заштите човекове животне и радне средине; 

 оспособљавање за самосталан рад, за даље образовање и успешно укључивање у процес 

савремене производње. 

 

 

ТРЕЋИ  РАЗРЕД 

(2 часа недељно, 64 годишње) 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

 

1. УВОДНИ ДЕО (1) 

2. ПОДЕЛА РАДА И ОРГАНИЗОВАЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ (8) 

3. ТЕХНИЧКИ СЕКТОР (12)  

4. ИЗВРШАВАЊЕ, ОДРЖАВАЊЕ И ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА ПРОИЗВОДЊЕ (12) 

5. ПРОИЗВОДНИ КАПАЦИТЕТИ У ИНДУСТРИЈСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ (6) 

 

 

 ПРОИЗВОДЊА У ПОСЕБНИМ УСЛОВИМА (4) 

7. ЕКОНОМИКА И МЕРЕЊЕ РЕЗУЛТАТА У ПРОИЗВОДЊИ (6) 

8. ЗАШТИТА РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (15) 

 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТСТВО) 

 

Изучавајући овај предмет, ученик треба да упозна основне елементе економике и основне 

специфичности организације рада и производње у струци, елементе заштите на раду и заштите животне 

средине. 

Садржаје програма је неопходно реализовати савременим наставним методама и средствима. У 

оквиру сваке програмске целине, ученике треба оспособљавати за: самостално проналажење, 

систематизовање и коришћење информација из различитих извора (стручна литература, интернет, 

часописи, уџбеници); визуелно опажање, поређење и успостављање веза између различитих садржаја 

(нпр. повезивање садржаја предмета са свакодневним искуством, садржајима других предмета и др.); 

тимски рад; самопроцену; презентацију својих радова и групних пројеката и ефикасну визуелну, вербалну 

и писану комуникацију. 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност  је добра прилика за 

процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање ученика се одвија у складу са 
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Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени 

напредак у остваривању задатака предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу 

аргументацију. 
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ПРАКТИЧНА  НАСТАВА 

 

ПРВИ  РАЗРЕД 

 

              Циљ  опште  машинске  праксе  је  да  допринесе  да  ученик,  у  свом  почетном   стручном   

образовању,  свестраније  сагледа   разноврсност    технолошких   процеса  и  поступака  у  машинству,  да  

учествује  у  практичној  примени  различитих  метода  обраде   и  обликовање метала   у  стварању  

производа,  да  у  оквиру  практичног  рада  схвати  повезаност   облика  и  функција машинског  дела,  да  

упозна  различита  средства  рада,   да  стиче  радне  навике  и  вештине  и  да  осети  потребу  за  

стваралаштвом. 

            Задаци  наставе  опште  машинске  праксе  су: 

- Упознавање уређаја,  алата,  прибора  и  машина; 

- Оспособљавање  за  рационално  и  економично  коришћење   материјала,  алата,  прибора,  

уређаја,  машина  и  енергије; 

- Овладавање  радном  документацијом  и  оспособљавање  за  њено  коришћење    у  процесу  

рада; 

- Савладавање  вештина  у  остваривању    радних  операција ручне   и  машинске  обраде,  

склапање,  расклапање  и  одржавање  машина  и  уређаја; 

- Оспособљавање  за  правилну  употребу  средстава  и  мера  заштите    на  раду  и с тицање   

навика  о  потреби   коришћења   ових  средстава; 

- Схватање  потребе  остваривања   захтеваног  квалитета   у  производњи    и  одржавању    

машина  и  уређаја и  примене  метода  мерења  и  контроле квалитета. 

 

 

                                                                  (4  часа  недељно,  148  часова  годишње) 

 

                                                                       САДРЖАЈ  ПРОГРАМА 

 

УВОД (2) 

МЕРЕЊЕ  И  КОНТРОЛИСАЊЕ (6) 

ПРИБОРИ  ЗА  СТЕЗАЊЕ  И  ПРИДРЖАВАЊЕ (3) 

ОЦРТАВАЊЕ  И  ОБЕЛЕЖАВАЊЕ  (4) 

ТУРПИЈАЊ (5) 

ОДВАЈАЊЕ  СЕЧЕЊЕМ  И  ОДСЕЦАЊЕМ  (6) 

ОБЛИКОВАЊЕ  ЛИМА  И  ПРОФИЛА(7) 

СПАЈАЊЕ  (8) 

БУШЕЊЕ,  УПУШТАЊЕ  И  РЕЗАЊЕ  НАВОЈА(9) 

РЕНДИСАЊЕ  (10) 

СТРУГАЊЕ  (10) 

ГЛОДАЊЕ  (10) 

БРУШЕЊЕ  (10) 

ТЕРМИЧКА  И  ТЕРМОХЕМИЈСКА  ОБРАДА  (10) 

ПОВРШИНСКА  ЗАШТИТА  (15) 

УПОЗНАВАЊЕ  МАШИНА  И  ЊИХОВИХ  ФУНКЦИЈА  (16) 

САСТАВЉАЊЕ  И  РАСТАВЉАЊЕ   МАШИНА  И  ЊИХОВИХ  ДЕЛОВА (17) 

 

 

                                        НАЧИН  ОСТВАРИВАЊА  ПРОГРАМА 

 

 

              Општу  машинску  праксу  треба  организовати  у  школској  радионици. Њен  програм  је 

идентичан  за  све  образовне  профиле   трећег  и  четвртог  степена  стручне  спреме. Ради  што  

ефикаснијег  остваривања  програма  сваки  ученик  мора  имати  своје  радно место  и  одговарајући  

радни  прибор. При  оцени   рада  ученика  пажњу  треба  обратити  на:тачност израде,  квалитет  обраде,  

уредно  одржавање  радног   места,  рационално  коришћење  материјала  и  енергије, чување  алата, 

прибора,  уређаја  и  машина  и  правилно  коришћење  средстава  заштите  на  раду. 
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ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА 

 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

Циљ наставе наставног предмета технологија образовног профила  је стицање стручно теоријских 

знања  потребних за успешно схватање технолошких процеса и технолошких законитости применљивих у 

непосредном извршилачком раду у домену образовног профила аутомеханичар. 

Задаци наставе наставног предмета технологија образовног профила  су: 

 - стицање знања о методама, поступцима и принципима техничког одржавања моторних возила 

принципима функционисања мотора и постављања дијагнозе кварова на њима; 

- стицање знања о значају мерења и контролисања, о мерним и контролним алатима, о потреби 

праћења и утврђивању квалитета извршеног задатка; 

- оспособљавање за разумевање и самостално коришћење техничке документације и стручне 

литературе за избор оптималног режима рада и примену стадарда; 

- схватање значаја повезаности и међузависности елемената радног процеса који представљају 

технолошку целину у одржавању систему моторног возила.  

 

 

ДРУГИ  РАЗРЕД 

(2 часа недељно, 74 часа годишње) 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

 

 

УВОД (1) 

МЕРЕЊЕ И КОНТРОЛИСАЊЕ (6) 

ЗНАЧАЈ И СИСТЕМ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОДРЖАВАЊА И ОПРАВКЕ ВОЗИЛА (4) 

ОПШТА РАЗМАТРАЊА О МОТОРНИМ И ПРИКЉУЧНИМ ВОЗИЛИМА (3) 

МОТОРИ СА УНУТРАШЊИМ САГОРЕВАЊЕМ (СУС)  

ГЛАВНИ ДЕЛОВИ И СКЛОПОВИ МОТОРА (12) 

РАЗВОДНИ МЕХАНИЗМИ (6) 

НАПАЈАЊЕ МОТОРА ГОРИВОМ И ДОВОД ГОРИВА ОТО (12) 

ОБРАЗОВАЊЕ СМЕСЕ КОД ДИЗЕЛ МОТОРА (6) 

ПОДМАЗИВАЊЕ МОТОРА (3) 

УРЕЂАЈИ ЗА ПАЉЕЊЕ СМЕСЕ (5) 

ЕЛЕКТРИЧНИ УРЕЂАЈИ НА МОТОРУ (4) 

 

 

ТРЕЋИ  РАЗРЕД 

(3 часа недељно, 96 часова годишње) 

 

САДРЖАЈИ  ПРОГРАМА 

 

 

МЕРЕЊЕ И КОНТРОЛИСАЊЕ (2) 

КОНСТРУКЦИЈА МОТОРНИХ ВОЗИЛА  (2) 

СИСТЕМИ ПРЕНОСА СНАГЕ (38) 

СИСТЕМИ ЗА ОСЛАЊАЊЕ (4)  

 

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЉАЊЕ (10)  

СИСТЕМИ ЗА КОЧЕЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА  (15)  

ТЕХНИЧКО ОДРЖАВАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА (20)  

ЕЛЕКТРО УРЕЂАЈИ НА ВОЗИЛУ (5)  

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТСТВО) 
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Технологија образовног профила је стручни предмет. Програм овог предмета је усмерен ка 

програмима практичне наставе са којима чине садржајну и логичку целину.   

Оперативним планом наставника школа може се дати већи или мањи акценат појединим 

тематским целинама или поглављима, уколико тиме усмерава оспособљеност ученика ка специфичним 

потребама привредног окружења.   

Садржаје програма је неопходно реализовати савременим наставним методама и средствима. У 

оквиру сваке програмске целине, ученике треба оспособљавати за: самостално проналажење, 

систематизовање и коришћење информација из различитих извора (стручна литература, интернет, 

часописи, уџбеници); визуелно опажање, поређење и успостављање веза између различитих садржаја 

(нпр. повезивање садржаја предмета са свакодневним искуством, садржајима других предмета и др.); 

тимски рад; самопроцену ; презентацију својих радова и групних пројеката и ефикасну визуелну, 

вербалну и писану комуникацију. 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност  је добра прилика за 

процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање ученика се одвија у складу са 

Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени 

напредак  у остваривању задатака предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу 

аргументацију . 

  

 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА  

 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ: 

  

 Циљ наставе наставног предмета практична  настава је стицање знања, умења и навика 

потребних за обављање послова  у оквиру образовног профила и оспособљавање за брзо укључивање у 

процес конкретне технологије рада. 

 

 Задаци наставе наставног предмета практична  настава су: 

- овладавање технолошким поступцима и методама растављања и састављања подсклопова, 

склопова и система моторног возила при њиховом одржавању; 

- оспособљавање ученика за правилну употребу, примену и одржавање средстава рада, њихово 

рационално и економично коришћење; 

- примена знања приликом утврђивање кварова  и насталих недостатака у функционисању 

уређаја и система моторног возила; 

- стицање знања умења и вештина у подешавању и испитивању рада мотора и моторних возила; 

-  стицање знања умења и вештина у мерењу и контролисању делова у процесу рада и 

остваривању потребног квалитета; 

- стицање знања и навика за правилно коришћење средстава заштите на раду. 

 

 

II   Р А З Р Е Д  

(12 часова недељно, 444 часа годишње) 

 

САДРЖАЈИ ПРОГАМА 

 

1. У ВО Д  (2) 

 

2. ТЕХНИЧКО ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА (12) 

3. ПОГОНСКИ МОТОР, ПОПРАВКА И ОДРЖАВАЊЕ ГЛАВНИХ ДЕЛОВА (156) 

4. АЛАТ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ДИЈАГНОСТИКУ КВАРОВА (42) 

 

Мототестер (6) 

Тестер издувних гасова (12) 

Комуникациони уређаји  (24) 

 

5. СПЕЦИФИЧНИ АЛАТИ И ОПРЕМА ЗА ДИЈАГНОСТИКУ  (24) 
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 6. ДИЈАГНОСТИКА МЕХАНИЧКЕ ИСПРАВНОСТИ ВОЗИЛА (12) 

 

7. СИСТЕМ ЗА ХЛАЂЕЊЕ (18) 

 

8. КАРБУРАТОР-ДОВОД ГОРИВА (48) 

   

9. ПУМПА ВИСОКОГ ПРИТИСКА (36) 

   

10. ДИЈАГНОСТИКА ПОЈЕДИНИХ ТИПОВА ДАВАЧА  (24) 

 

11. УРЕЂАЈИ ЗА ПАЉЕЊЕ СМЕШЕ (36) 

 

12. ЕЛЕКТРИЧНИ УРЕЂАЈИ НА МОТОРУ(16) 

  

13. ДИЈАГНОСТИКА ПОЈЕДИНИХ ТИПОВА АКТУАТОРА (18) 

 

 

III   Р А З Р Е Д  

(14 часова недељно, 448 часова годишње + 60 часова у блоку) 

 

САДРЖАЈИ ПРОГАМА 

 

 

1. ДИЈАГНОСТИКА  НЕИСПРАВНОСТИ НА СИСТЕМИМА ПАЉЕЊА (35) 

 

2. ДИЈАГНОСТИКА СИСТЕМА УБРИЗГАВАЊА БЕНЗИНА (35) 

 

3. ДИЈАГНОСТИКА РАЧУНАРСКИ КОНТРОЛИСАНИХ СИСТЕМА УБРИЗГАВАЊА ДИЗЕЛ 

(35) 

4. МЕХАНИЗАМ ЗА УПРАВЉАЊЕ (35) 

 

5. СПОЈНИЦЕ (42) 

 

6. МЕЊАЧКИ СТЕПЕНИ ПРЕНОСА (49) 

 

7. РАЧУНАРСКИ УПРАВЉАЧКИ СИСТЕМ АУТОМАТСКОГ МЕЊАЧА (14) 

 

8. ПОГОНСКИ МОСТ И ЗГЛОБНИ ПРЕНОСНИЦИ (35) 

 

9. СИСТЕМ ЗА ОСЛАЊАЊЕ, ТОЧКОВИ И ПНЕУМАТИЦИ (28) 

 

10. СИСТЕМ ЗА КОЧЕЊЕ (77) 

 

11. СИСТЕМИ КОЧЕЊА СА ABS-ОМ (14) 

 

12. ТЕХНИЧКО ОДРЖАВАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА (49) 

 

13.  НАСТАВА У БЛОКУ (60) 

Рад на поправци и одржавању моторних возила према условима и захтевима текуће 

технологије. 

Обука вожње ученика за Б категорију  моторног возила, према утврђеном програму 

аутошколе за 40 часова (уколико школа има обезбеђене услове за обуку вожње ученика). 

 



 

160 

 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТСТВО) 

 

Садржаји програма на самом почетку, усмеравају ученике ка занимању и образовном 

профилу.  

Треба истаћи да у повезивању теорије са праксом нема правила: у једном случају пракса 

претходи теорији, у другом теорија пракси (најчешће), а у трећем теорија и пракса усвајају се 

истовремено. Редослед и организација зависи од садржаја практичне наставе и општих услова у којима се 

остварују. 

Оперативним планом наставник планира и програмира сваку вежбу и наставну јединицу, 

дефинише, поред осталог, свако радно место и периодичну замену ученика на радним местима. паралелно 

са овим утврђује се функционални однос и повезаност са стручним предметима: организација рада, 

машински елементи, технологијом обраде, технологијом образовног профила.  

Садржаје програма је неопходно реализовати савременим наставним методама и средствима. У 

оквиру сваке програмске целине, ученике треба оспособљавати за: самостално проналажење, 

систематизовање и коришћење информација из различитих извора (стручна литература, интернет, 

часописи, уџбеници); визуелно опажање, поређење и успостављање веза између различитих садржаја 

(нпр. повезивање садржаја предмета са свакодневним искуством, садржајима других предмета и др.); 

тимски рад; самопроцену ; презентацију својих радова и групних пројеката и ефикасну визуелну, 

вербалну и писану комуникацију. 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност  је добра прилика за 

процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање ученика се одвија у складу са 

Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени 

напредак  у остваривању задатака предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу 

аргументацију . 

 

 

 

Образовни профил: ЗАВАРИВАЧ  

ТЕХНОЛОГИЈА ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

Циљ наставе предмета технологија образовног профила је стицање стручнотеоријских знања 

потребних за успешно схватање технолошког процеса и технолошких законитости применљивих у 

непосредном извршилачком раду у домену образовног профила заваривач. 

Задаци наставе предмета технологија образовног профила: 

 стицање знања о методама и поступцима гасног н електро заваривања о карактеристикама и 

примени апарата, прибора и уређаја који се користе у обављању послова и радних задатака заваривача; 

 сгицање знања о грешкама при заваривању, контроли и испитивању заварених спојева, о 

потреби праћења и утврђивању квалитета производа; 

 аспособљавање за разумевање и самостално коришћеи техничке документације и стручне 

литературе, за избор оптималног режима рада и примену стандарда; 

 схватање значаја повезаности и међузависности елемената радног процеса у обликовању 

конкретног производа као целине. 

  

II РАЗРЕД  

(2 часа недељно, 74 часа годишње) 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

 УВОД (1) 
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ЕЛЕКТРОЛУЧНО ЗАВАРИВАЊЕ (30) 

ГАСНО ЗАВАРИВАЊЕ (30) 

4. НАВАРИВАЊЕ (4) 

ЛЕМЉЕЊЕ (5) 

КОНТРОЛА (4) 

 

 

III РАЗРЕД 

(3 часа недељно, 96 часова годишње) 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

СТАНДАРДИ, ТЕХНИЧКА И ТЕХНОЛОШКА ДОКУМЕНТАЦИЈА (10) 

ЕЛЕКТРООТПОРНО ЗАВАРИВАЊЕ (12) 

ГАСНО И ЕЛЕКТРОЛУЧНО РЕЗАЊЕ (12) 

ЕЛЕКТРОЛУЧНО ЗАВАРИВАЊЕ (14) 

ГАСНО ЗАВАРИВАЊЕ (16) 

ОСТАЛИ ПОСТУПЦИ ЗАВАРИВАЊА (6) 

ГРЕШКЕ, НАПОНИ И ДЕФОРМАЦИЈЕ У ЗАВАРЕНИМ СПОЈЕВИМА (20) 

КОНТРОЛА И ИСПИТИВАЊЕ ЗАВАРЕНИХ СПОЈЕВА (6) 

 

 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

Циљ практичне наставе је стицање знања, радних вештина и навика потребних за обављање послова 

и самосталан извршилачки рад у оквиру образовног профила и оспоообљавање за брзо укључивање у 

процес конкретне производне технологије. 

Задаци практичне наставе су: 

 овладавање технолошким поступцима и методама заваривања. на карактеристичним пословима у 

изради и монтажи занатских и индустријских производа; 

 оспособљавање за правилну употребу, пранмену и одржавање оредстава рада, њихово рационално 

и економично коришћење уз сагледавање њихове материјалне вредности и века трајања; 

 примена знања у правилном избору материјала при завариваљу и оспособљавање за његово 

рационално коришћење и смањење отпада; 

    — стицање практичних знања о поступцима контроле и испитивању заварених спојева, уочавању 

грешака и остваривању квалитета производа; 

 стицање знања и навика за правилно коришћење средстава заштите на раду. 

 

II РАЗРЕД  

(12 чаоова недељно, 444 часа годишње) 

 САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

УВОД (2) 

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ ЕЛЕКТРОЗАВАРИВАЧА (36)  

ТЕХНИКА ЗАВАРИВАЊА (36) 

РУЧНО ЕЛЕКТРОЛУЧНО И ПОЛУАУТОМАТСКО ЗАВАРИВАЊЕ У ЗАШТИТНОМ ПРАХУ (54) 
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ЗАВАРИВАЊЕ УГАОНИХ СПОЈЕВА У РАЗНИМ  ПОЛОЖАЈИМА (60) 

ЕЛЕКТРООТПОРНО ЗАВАРИВАЊЕ (34) 

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ ЗА ГАСНО ЗАВАРИВАЊЕ (24) 

РАД АЛАТОМ ЗА ГАСНО ЗАВАРИВАЊЕ (42) 

ТЕХНИКА ГАСНОГ ЗАВАРИВАЊА (42)  

ЗАВАРИВАЊЕ МАТЕРИЈАЛА И КОНСТРУКЦИЈА (42) 

РАД НА ЗАВАРИВАЊУ ТАНКИХ ЛИМОВА (48) 

ЛЕМЉЕЊЕ (24) 

 

III РАЗРЕД 

(14 часова недељно, 448 часова годишње + 60 часова у блоку) 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

ЗАВАРИВАЊЕ РЕЛ ПОСТУПКОМ (84) 

ТВРДО ЛЕМЉЕЊЕ (21) 

РАД НА ЕЛЕКТРОЛУЧНОМ ЗАВАРИВАЊУ У ЗАШТИТИ ИНЕРТНИХ ГАСОВА И У МЕШАВИНИ 

ГАСОВА (56) 

РАД НА ЗАВАРИВАЊУ УГАОНИХ СПОЈЕВА У РАЗНИМ ПОЛОЖАЈИМА (56) 

РАД НА ЗАВАРИВАЊУ СУЧЕОНИХ СПОЈЕВА У РАВНИМ ПОЛОЖАЈИМА (112)  

РАД НА АУТОМАТСКОМ ЗАВАРИВАЊУ ПОД ПРЕЧКОМ (56) 

РАД НА ЗАВАРИВАЊУ СИВОГ ЛИВА (21) 

РАД НА ЖЛЕБЉЕЊУ И СЕЧЕЊУ МАТЕРИЈАЛА ПОМОЋУ  ЕЛЕКТРИЧНОГ ЛУКА (21) 

РАД НА АУТОМАТИМА ЗА РЕЗАЊЕ (21) 

 

НАСТАВА У БЛОКУ (60) 

Рад на различитим врстама заваривања према услоима и захтевима текуће технологије предузећа. 

 

                                                 ЗАВРШНИ   ИСПИТ  

АУТОМЕХАНИЧАР 

Завршним испитом проверава се општа припремљеност ученика за самостално обављање послова и 

радних задатака обухваћених образовним профилом. 

Завршни испит ученик полаже на крају стицања образовања трећег степена стручне спреме, образовног 

профила аутомеханичар. 

Садржај завршног испита: 

1. Практични рад  

2. Усмена провера знања 
Садржај практичног рада утврђен је наставним планом и програмом за образовни профил.  
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Задатак за практични рад образовног профила – аутомеханичар, ученик бира из следећих области: 

 Поправка погонских агрегата 

 Поправка система за пренос снаге 

 Поправка система за ослањање 

 Поправка система за управљање и кочење 

 Контрола исправности поправљеног возила 
Пре израде практичног рада ученик треба да изради писану припрему или план рада за извршење 

практичног задатка. 

Писана припрема и практични рад се оцењују јединственом оценом. 

Током усмене одбране рада ученик даје објашњења о начину израде, редоследу радних поступака и 

одговара на друга питања.  

За вредновање резултата завршног испита треба имати у виду: 

 Општу припремљеност кандидата да самостално примењује стечена знања, умења 
и вештине, 

 Какву је способност, спретност, уредност и радну дисциплину показао, 

 У којој мери је показао смисао за рационалну организацију посла, примену 
одређених поступака и метода, одговарајућег прибора и материјала и 

 Какве је резултате рада остварио и за које време. 
 

 

 

ЗАВАРИВАЧ : 

Садржај завршног испита: 

1. Практични рад  

2. Усмена провера знања 
Садржај практичног рада утврђен је наставним планом и програмом за образовни профил.  

Задатак за практични рад образовног профила – заваривач , ученик бира из следећих области: 

- Електролучно  заваривање  угаоних завара  или   цеви 

- Гасно  заваривање  танких  лимова  или  цеви  са  танким  зидовима, 

- Заваривање  легираних  челика,  ливеног   гвожђа  или  бакра, 

- Заваривање  у  више  слојева, 

- Контрола  и  испитивање  заварених  спојева 

 

 

       На   завршном  испиту  проверава  се  ниво   стечених   знања   и  способности   кандидата  да  та  

знања    примењује   у  свакодневном  извршавању   конкретних   радних  задатака  из  подручја  рада  

машинство  и  обрада    метала,  а   за   образовни  профил.  

     Испитна   питања  за  усмену  проверу  знања  заснивају се   на садржајима стручних  предмета, 

који  су  у  непосредној  вези  са   практичним  радом. 
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ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ, ДОДАТНЕ И ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ 

 

Допунска настава - уколико се укаже потреба да због повременог лошијег успеха појединих 

ученика из свих предмета организује допунски рад са ученицима. Тачан број ученика није унапред 

познат. 

Циљ допунског рада је давање допунских знања неопходних за праћење редовне наставе из одређеног 

предмета.  План допунске наставе саставни је део Годишњег плана рада школе, сачињен од стране 

стручних већа и претежно заступа наставне теме које у пракси ученици теже савладавају, или је за 

њихову реализацију потребан већи број часова од предвиђеног. У нашој школи, а на основу анализе 

успеха и броја недовољних оцена по предметима и разредима, потреба за допунском наставом постоји 

углавном за општеобразовне предмет (српски језик и књижевност, енглески језик, математика, 

историја), као и за мањи број стручних предмета у оквиру појединих образовних профила. Потреба за 

допунском наставом је израженија код ученика који похађају трогодишње образовање.  

Додатна настава -  Организује се са талентованим ученицима за припрему за окружна и 

републичка такмичења  

Додатни рад са ученицима који показују већу заинтересованост за поједине предмете организује се по 

разредима. Циљ додатног рада је допуњавање већ обрађене наставне области, али са ширег аспекта и 

са већим бројем информација. Програми додатне наставе и оперативни планови саставни су део 

Годишњег плана рада школе 

Припремна настава – организује се за  

 ученике завршних разреда и то за припрему за полагање матурских / завршних испита и за 
припрему за полагање пријемних испита за упис на факултете и више школе 
 ученике свих разреда који полажу поправне и разредне испите 
Програм допунске, додатне и припремне наставе Економско – трговинске школе представљен је 

кроз следеће активности, њихове носиоце и време њихове реализације: 

 

                                   

                                       ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ СТАРЕШИНА 
 

           Програм рада одељењских старешина спада у групу васпитних програма који се у школи спроводе, а пре 

свега у циљу подршке развоју личности ученика и неговања сарадње са родитељима. Одељењске старешине 

координирају радом одељења и одељењског већа. Они свој програм реализују кроз одржавање часова одељењског 

старешине, одржавање родитељских састанака, сазивање и вођење одељењских већа, консултације и саветовање са 

ученицима, родитељима, стручним сарадницима, директором и предметним наставницима.  

Тематске целине програма рада одељењских старешина су: 

1. креирање програма, активности и акција одељењске заједнице; 

2. праћење укупног наставног процеса за одељење – реализације, постигнућа, редовност вредновања знања, 

стагнације у напредовању, потребе за додатном подршком, иницирање израде педагошког профила и ИОП-а;  

3. подршка образовном напредовању ученика: подучавање или информисање о техникама учења, планирању 

времена, циљевима; 

4. информисање родитеља на редовним и вандредним родитељским састанцима, као и у индивидуалним 

контактима са њима; 

5. прикупљање, израђивање, класификовање документације о ученицима и њиховим активностима; 

6. подстицање ученика на вођење личног портфолиа; 

7. контролисање општег стања одељења, безбедности ученика и поштовања права ученика;  

8. спровођење појачаног васпитног рада са ученицима; 

9. саветовање у вези са професионалном оријентацијом; 

10. подстицање развоја емоционалне и социјалне зрелости различитим облицима, информисања, саветовања, 

дискусије; 

11. подстицање развијања позитивних друштвених вредности; 

12. пружање помоћи и подршке ученицима, родитељима, предметним наставницима. 
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                                  ПРОГРАМ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ 

 
             Културне активности реализоваће се кроз активности ученика и наставника, у сарадњи са 

локалном самоправом, културним институцијама у граду и земљи. Циљ ових активности је промоција 

културе и уметности, промоција школе, примена знања и вештина стечених у школи и ван ње, развијање 

естетских вредности и навика, јачање самопоуздања и вештине у јавном наступу, омогућавање 

испољавање уметничких талената ученика, унапређење етоса, унапређење сарадње са родитељима.  

 

 
АКТИВНОСТ/ТЕМА 

Време и место 

реализације 
Сарадници 

1.  - Разрада плана и програма за текућу школску 

годину; 

- Међународни дан писмености; 

 

 

Септембар 

Школа; 

8. Септембар; 

 

 

СВ за језик и 

комуникацију; 

СВ за језик и 

комуникацију; 

Стручни чл. 

библиотеке и 

предм. наставн; 

2.  - Међународни сајам књига; 

- Посета Андрићевој задужбини и Вуковом и 

Доситејевом музеју; 

 

Октобар 

Београд; 

 

 

СВ за језик и 

комуникацију; 

 

3.  - Припрема представе за  Дан  општине 

 

 

Новембар 

 

 

Драмска секција 

СВ друштвених 

наука и језика и 

комуникације; 

 

4.  - Припреме и разрада програма за обележавање 

Дана Св. Саве 

Децембар 

Гимназија 

СВ и ученици, 

чланови секција; 

5.   

- Дан Светог Саве 

 

Јануар 

 

СВ за језик и 

комуникацију, 

уметност и за 

друштвене науке; 

6.   

- Извођење представе ученика  

Фебруар 

Библиотека  

 

Драмска секција; 

7.  - Такмичење рецитатора; 

 

- Вече страних језика; 

 

- Представа Гимназије 

Март 

Гимназија 

 

 

Драмска секција; 

 

Током целе године посете културним дешавањима на нивоу града: 

Библиотека,  
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                            ПРОГРАМ КАРИЈЕРНОГ ВОЂЕЊА И САВЕТОВАЊА 

 

              На основу Закона о средњем образовању и васпитању, објављеног у „Службеном гласнику РС“ 

бр. 55/2013 од 25.06.2013., члан 15., школа је формирала Стручни тим за каријерно вођење и 

саветовање у чијем саставу су стручни сарадник,  наставници грђанског васпитања и одељењске 

старешине 4. разреда. 

Врста  услуге Опис  активности Начин  реализације Време Носиоци  

Каријерно   

информисање 

Информисање 

ученика  о  

наставку  

школовања 

Презентација  

високошколксих  

установа 

Фебруар-

април 

Одељенске  

старешине, 

педагог 

Информисање  

ученика  о  

конкурсима  за  

упис 

Интернет, огласне  

табле 

Јануар- мај Тим  за  КВИС 

Подршка  

ученицима  за  

полагање  

пријемног  испита 

Припремна настава Друго  

полугодиште 

Предметни  

наставници 

Информисање  о 

занимањима  и  

стању  на  тржишту  

рада 

Повезивање   са  

тржиштем  рада,  

Април Представник  

НСЗ 

Информисање  

ученика  основне  

школе  о  

занимањима  у  

нашој  школи 

Презентације  у  ОШ Април-мај Тим  за  КВИС 

Каријерно  

саветовање 

Индивидуално  

каријерно  

саветовање 

Пружање  подршке  

ученицима  који  

имају  дилему у  вези  

са  наставком  

школовања 

Током  године Педагог,  

одељенске  

старешине,  тим  

за  КВИС 

Групно  

саветовање 

Упућивање  ученика  у  

НСЗ,  информисање  о  

активностима тима  

КВИС 

Током  године Исто 

Повезивање  са  

пословном  

заједницом  

Сусрети  ученика  и  

представника  

различитих  

занимања 

Представници  

различитих  

занимања   да  одрже  

предавања  

ученицима 

Фебруар-март Исто 

 Организација  посета  Фебруар- Тим  за КВИС 
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стучним  особама  на  

послу 

април 

Образовање  о  

каријери  

Праћење каријере   

ученика  након  

средње  школе 

Информисање  и  

прикупљање  ЦВ од  

ученика 

Током  године Тим  за  кВИС 

Сарадња  са  

родитељима  

ученика  из  

осетљивих  група 

Радионице  за  

родитеље 

Друго  

полугодиште 

Тим  за  КВИС 

Планирање  

стручног  

усавршавања 

Семинари  за  чланове  

тима   КВИС 

У  току  године Тим  за   стручно  

усавршавање  

 

 

                                                   ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

                  Програм заштите животне средине чији је основни циљ развијање еколошке свести и усвајање 

еколошких вредности код ученика спроводиће се кроз активности еколошке секције школе, наставника 

биологије, али и свих предемтних наставника, стручних сарадника, осталих запослених, као и родитеља 

и локалне заједнице. 

1.област    Програм естетског обликовања школског простора 

 

Активност 

 

Време реализације 

 

Реализатор 

Опремање школских 

ходника паноима, 

радовима, сликама 

Октобар 

Фебруар 

 

Наставници и ученици 

Уређење школских 

учионица 

 

Септембар 

Одељењске старешине, 

родитељи и ученици 

Организовање изложбе 

уметничких радова 

 

Април 

Наст. ликовне културе, 

талентовани ученици 

 

2. област   Програм еколошког уређења школске средине 

Активност 

 

Време реализације Реализатор 

Обликовање живог кутка у 

кабинетима, гајење биљака, 

озелењавање учионица, 

ходника; 

Организовање акција 

Током школске године  

Чланови биолошке секције 

Наставник биологије  
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прикупљања саксијског 

биља за школски простор; 

Организовање акција 

чишћења школског простора 

и зелених површина 

Заинтересовани ученици и 

наставници 

Сређивање летње учионице. Април Еколошка секција 

Сређивање школских терена 

и простора  

Септембар 

Април 

Наст. физичког и ученици 

 

3. област  План и програм хигијенског уређивања школске средине 

Активност 

 

Време реализације Реализатор 

Чишћење учионица, 

ходника и санитарних 

чворова 

Дневно 

 

Помоћно особље 

 

Чишћење дворишта Дневно Помоћно особље 

Прање прозора и школског 

намештаја 

Недељно Помоћно особље 

 

 

4. област  План и програм учешћа школе у акцијама локалне самоуправе у области екологије и 

заштите животне средине 

Активност 

 

Време реализације Реализатор 

Организовање акција 

чишћења локација и 

зелених површина у граду, 

од значаја за локално 

становништво 

Април-јун Чланови биолошке секције 

Ученици добровољци 

Наставници  

Обележавање битних 

СВЕТСКИХ ДАНА ЗАШТИТЕ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ и 

обележавање акције 

ОЧИСТИМО СРБИЈУ 

 

 

Јун  

Чланови биолошке секције 

Ученици добровољци 

Наставници 

 

5. област План и програм учешћа школе у истраживачким еколошким  пројектима у циљу добијања 

награда и промоција школе и њених ресурса 

Активност Време реализације реализатор 



 

170 
 

 

Истраживачки радови 

по објављеним конкурсима 

еколошкох организација и 

институција 

Током године Ђачки парламент 

Чланови еколошке секције 

Наставници 

Директор 

 

 

 

6. област План и програм организовања трибина од стране  Еколошких институција и факултета 

Активност  

 

Време реализације Реализатор 

 

 

Трибине 

 

Током године по договору Ђачки парламент 

Биолошка секција 

Ученици 

 

 

 

ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ И ПРЕВЕНЦИЈЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА  И ЗАНЕМАРИВАЊА  

 
              Заштита и превенција од насиља, злостављања и занемаривања ученика у Средњој  школи   у 

Љигу остварује се кроз активности Тима за заштиту деце/ученика од насиља.  

        Састанци тима одржавају се редовно једанпут месечно, а по потреби и чешће. Тим на своје састанке 

по потреби позива и одељењске старшине, предметне наставнике, ученике или директора школе.  

На крају школске године Тим подноси извештај о раду и стању безбедности ученика, облицима и 

динамици превентивних активности, као и о броју и врсти интервенција, Наставничком већу на 

усвајање. У току школске године, периодично Тим информише Наставничко веће и Школски одбор, 

родитеље и ученике о безбедности ученика наше школе, степену и врсти ризика којима су изложени, 

начинима заштите.  

 

Тим се бави следећим активностима у области ПРЕВЕНЦИЈЕ: 

1. Едукација и информисање 

 Превентивне активности Облик и методе 

рада  

Носиоци 

активности 

Временска 

динамика 

1. Информисање новозапослених о 

правима ученика на заштиту од свих 

облика насиља и о Посебном 

протоколу о заштити деце од 

насиља 

Презентација и 

разговор 

Стручни сарадник, 

психолог 
Септембар  
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2. Подсећање свих запослених на 

права деце на заштиту од насиља, 

занемаривања и злостављања 

Диксусија на 

седници НВ 
Директор Септембар  

3. Унапређење вештина комуникације 
Радионица за 

наставнике 

Наставник 

грађанског 

васпитања 

До краја 1. 

полугодишта 

4. Унапређење вештана решавања 

сукоба 
Радионица за 

наставнике 

Наставник 

грађанског 

васпитања 

До краја 2. 

полугодишта 

    5. Учешће у процесу појачаног 

васпитног рада са ученицима као 

стандардне процедуре у 

случајевима кршења правила 

понашања 

Праћење 

поштовања 

процедуре 

појачаног 

васпитног рада 

Директор и 

секретар 

Од октобра до 

краја школске 

године 

      6. Едуковање ученика за 

препознавање и пријављивање 

насиља и упознавање ученика са 

појмом насиља, злостављања и 

занемаривања деце, врстама 

облицима појављивања, као и 

Посебним протоколом о заштити 

деце од насиља 

 

Са ученицима 1. 

разреда 

едукативне 

радионице 

Стручни сарадник, 

педагог  
Октобар  

Са ученицима 2, 3. 

и 4. разреда 

структуирани 

разговор 

Одељењске 

старешине 

Октобар  на 

часу 

одељењског 

старешине 

7. Информисање родитеља о 

Посебном протоколу за заштиту 

деце од насиља и мотивисање за 

препознавање и пријављивање 

насиља  

Информисање на 

родитељским 

састанцима 

Одељењске 

старешине 

Септембар и 

новембар (1. 

родитељски 

и/или 

родитељски на 

тромесечју)  

8. 

Филозофска секција о проблему 

дискриминације за ученике 3. и 4. 

разреда 

Дебата  
Наставник 

филозофије 
Новембар. 

9. Подстицање равноправног односа 

према различитима од себе 

Организовање 

једне акције 

против 

дискриминације 

Ђачки парламент 

уз помоћ 

наставника ГВ 

До краја првог 

полугодишта 

10. Трибина о партнерском насиљу у 

младалачким везама и о 

породичном насиљу 

Трибина 
Стручни сарадник, 

психолог 
Фебруар  

11. Едукација ученика у циљу 

превенције болести зависности Радионице  
Стручни сарадник, 

психолог 

Новембар  

Април  
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2.  Подизање нивоа безбедности и могућности праћења стања у школи коришћењем видео надзора 

којим су покривени ходници школе и праћењем квалитета дежурстава професора. 

Носилац: директор. 

Временска динамика: перманентно. 

3.  Анализа стања поштовања права ученика анкетирањем свих ученика у школи о облицима и 

заступљености насиља, злостављања и занемаривања према њима – у школи, породици и локалној 

средини. 

Носилац: Тим за заштиту деце од насиља и Тим за самовредновање. 

Рок: мај сваке друге школске године 

У обласити ИНТЕРВЕНЦИЈЕ Тим: 

1. На сваком састанку разматра све препознате и пријављене случајеве насиља и на њих примењује 

Протокол о заштити деце од насиља. Сви ученици, запослени и родитељи морају бити обавештени да 

сва сазнања о случајевима насиља могу пријавити неком од чланова Тима, одељењском старешини, 

директору, стручном сараднику, или било којој другој одраслој особи од поверења која ће пријаву 

проследити Тиму.  

2. Предлаже, прати и спроводи мере заштите у случајевима препознате и установљене појаве насиља, 

злостављања или занемаривања: 

а) према ученику који је трпео насиље пружањем подршке, охрабрења, развијањем стратегија за 

превазилажење стреса и по потреби укључивањем стручних служби ван школе у рад са учеником – 

Центра за социјални рад, дечјег психијатра, педијатра; 

б) према ученику који је вршио насиље саветовањем, као и упућивањем предлога за изрицање васпитно 

дисциплинских мера и по потреби укључивањем надлежних стручних служби ван школе у рад са 

учеником;  

в) саветодавањем са родитељима ученика који су на било који начин укључени у ситуацију у којој се 

насиље дешава - као родитељи жртве или родитељи ученика који врши насиље или као извршиоци 

насиља над дететом. 

У планирање и спровођење мера заштите по потреби су укључене стручне надлежне службе – Центар за 

социјални рад, полиција, дечји психијатар. 

3. Прати ефекте предузетих мера прикупљањем података и праћењем ученика укључених у ситуацију у 

којој је било насиља. Дужина праћења зависи од врсте, облика и интензитета насиља, процењеног 

степена ризика, процењеног степена промене постигнуте спровођењем мера заштите, а најмање 2 

месеца. 

4. Води ЕВИДЕНЦИЈУ и чува документацију о свим превентивним и интервентним активностима, 

резултате анкете, извештаје и фотографије са радионица и трибина. 

 

                                   ПРОГРАМ РАЗВИЈАЊА ЗДРАВИХ СТИЛОВА ЖИВОТА 

 

            Школа је превенцији физичког и менталног здравља посвећена кроз обавезну наставу, рад 

одељењских старешина, стручног сарадника, психолога, као и кроз факултативне ваннаставне 

активности. 

У оквиру обавезне наставе кроз наставни програм биологије, психологије и физичког васпитања 

наставници редовно развијају знања, позитивне ставове и подстичу развијање здравих животних навика. 
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У оквиру других наставних предмета такође се наглашавају ризици неадекватног понашања када се уче 

одговарајуће наставне јединице које су са тим темама повезане. 

Вананаставне факултативне активности, кроз организовање радионица, трибина, гледање и анализу 

филмова, често уз иницијативу или активно учешће Ђачког парламента, едукованих вршњачких 

едукатора и спољних сарадника- професионалаца или родитеља промовишу здраву исхрану, 

апстиненцију од алкохола и одговорно понашање у циљу заштите репродуктивног здравља. 

 

 

Тема 

Наставни предмети на 

чијим часовима 

обавезне наставе се 

тема обрађује 

Вананставних активности 

(координира психолог) 

Облик рада Сарадници 

1.  

 

Начела здраве исхране 

Биологија 

Хемија 

Физичко васпитање 

Грађанско васпит. 

Филм  

 

Завод за јавно 

здравље 

(родитељи) 

2.  

Превенција анорексије и 

булимије 

Биологија 

Психологија 

Физичко васпитање 

Трибина Дечји 

психијатар 

3.  

Рекреативно бављење 

спортом 

Биологија 

Физичко васпитање 

Вежбање  

Турнири 

Планинарење 

Крос  

Ђачки 

парламент, 

Спортски савез 

4.  
Заштита репродуктивног 

здравља 

Биологија 

Психологија 

Грађанско васпит.  

Радионице 

Трибина 

Вршњачки 

едукатори, 

 

5.  Здрави партнерски односи 

Биологија 

Психологија 

Књижевност 

Филозофија 

Социологија 

Грађанско васпит. 

Радионица 
Центар за 

социјални рад 

6.  Алкохолизам 

Биологија 

Хемија 

Психологија 

Књижевност 

Предавања 

Радионице 
Психијатри 

7.  Патолошко коцкање 

Психологија 

Књижевност 

Математика 

Предавање Психијатри 

8.  Наркоманија 
Биологија 

Психологија 
Презентација  

ЈАЗАС 

 

9.  Дискриминација 
Грађанско васпит. 

Филозофија 

Филозофска 

секција 

Трибина 

Наставник 

филозофије, 

 

 

                                      

 

                                             ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА 

 

                   Промоцијом школског спорта и организовањем спортских догађаја у школи координираће 

наставници физичког васпитања. Значајно учешће у организовању спортских активности има и Ђачки 

парламент који иницира школске турнире.  
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С Е П Т Е М Б А Р 

Атлетика – припрема ученика за одељењски крос и крос РТС-а 

(одржава се на стадиону према планираном плану и програму уз стручну пратњу наставника 

физичког васпитања). 

О К Т О Б А Р 

Одбојка –припрема ученика за општинско и окружно такмичење 

(изводи се на основу датог распореда такмичења ученика средњих школа,). 

Н О В Е М Б А Р 

Стони тенис - припрема ученика за општинско и окружно такмичење 

(изводи се на основу датог распореда такмичења ученика средњих школа  

Д Е Ц Е М Б А Р 

Кошарка - припрема ученика за општинско и окружно такмичење 

(изводи се на основу датог распореда такмичења ученика средњих школа, - мушка екипа од 

12 ученика, уз пратњу наставника). 

Ј А Н У А Р 

 

Ф Е Б Р У А Р 

 Мали фудбал - припрема ученика за општинско и окружно такмичење 

(изводи се на основу датог распореда такмичења ученика средњих школа, - мушка екипа од 

10 ученика, уз пратњу наставника физичког васпитања). 

М А Р Т 

Рукомет – припрема ученика за општинско и окружно такмичење 

(изводи се на основу датог распореда такмичења ученика средњих школа, -мушка екипа од 

12 ученика, уз пратњу наставника физичког васпитања). 

А П Р И Л 

Школски турнир у баскету  

(одржава се на терену у школском дворишту по пријави екипа ученика свих разреда - мушка 

екипа коју чини 4 ученика,  уз суђење и пратњу наставника физичког васпитања, а на 

иницијативу Ђачког парламента). 

  

М А Ј 

Школски турнир у малом фудбалу 

(одржава се на терену у школском дворишту по пријави екипа ученика свих разреда -  мушка 

екипа од 10 ученика,  уз суђење и пратњу наставника физичког васпитања, а на иницијативу 

Ђачког парламента. 

 
                 

 

 

 

         ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ 

 
           Школа са локалном самоуправом сарађује развијајући партнерске односе и сарадњу. Непосредан 

утицај локална самоуправа, осим преко финансирања материјалних трошкова школе,  остварује преко 

своја три представника у Школском одбору. Они учествују у дикусији и усвајању свих школских 

докумената и доношењу свих одлука. Школа настоји да се преко њих, као и у директној сарадњи 

директора са представницима локлне самоуправе превазиђу озбиљни проблеми у финансирању, 
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нарочито развојних активности школе, који већ доста дуго постоје због степена економске развијености 

општине. 

Користиће подршку локалне самоуправе за своје активности, школа истовремно пружа подршку развоју 

културе, спорта и грађанских иницијатива у својој локалној средини доприносећи унапређењу квалитета 

живота за све грађане.  

  

Активност 

Носилац активности 

из школе 

1. Сарадња у вези са обезбеђивањем материјалних услова рада 

школе 

Директор 

ШО 

2.  Сарадња у вези са креирањем мреже школа у општини Директор 

ШО 

3. Организовање одласка ученика на семинаре у ИС Петница Директор 

4. Организовање семинара за наставнике у школи Директор 

5. Обезбеђивање средстава за учешће наших ученика на 

окружним такмичењима 

Директор 

6 Организовање такмичења у нашој школи Директор 

7. Сарадња на еколошким пројектима Еколошка секција 

Ђачки парламент 

8. Сарадња у организацији спортских догађаја у граду СВ за физичко 

васпитање 

Ђачки парламент 

9. Прослава Дана општине СВ за језик и 

комуникацију, 

Драмска секција 

 
                                                       ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ 

 

          У узрасном периоду на коме се налазе ученици наше школе, између 15 и 19 година, значај и улога 

породице у којој одрастају је веома важна, а односи неретко испуњени недовољним разумевањем и 

проблемима. Циљ школе је да породицу укључи у свој рад  као партнера у образовно-васпитном 

процесу.  

         Превасходни интерес породице је адекватан развој њихове деце, па је школа својим програмом 

предвидела редовно информисање родитеља о образовном напредовању, понашању и односима које 

ученици граде у школској средини.  

Савет родитеља сматрамо веома значајним телом које укључујемо у доношења одлука на које родитељи 

могу да утичу. 

 

 Активности Носиоци активности 

1. Одржавање редовних родитељских састанака: септембар, 

новембар, јануар, април, јун  

Одељењске 

старешине 

2. Индивидуално праћење напредовања доласком родитеља у 

школу 

Одељењске 

старешине; педагог  

3. Писмено обавештавање родитеља о проблемима у 

понашању или напредовању  

Одељењски 

старешина; педагог  

4. Планирање мера за превазилажење проблема у похађању, 

понашању или образовном напредовању 

Одељењски 

старешина; педагог ; 

директор; Тим за 

заштиту ученика од 

насиља 

5. Сарадња са родитељима на изради педагошког профила  Педагог ; одељењски 

старешина; Стручни 

тим за ИО 

1.  Сарадња са родитељима на изради ИОП-а Стручни тим за ИО 

2.  Психолошко саветовање са родитељима о развојним 

проблемима и васпитног стила 

Стручни сарадник, 

педагог  

3.  Професионална оријентација – информисање, саветовање, Стручни тим за 
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посредовање, припрема ученика за полагање пријемних 

испита 

каријерно вођење 

4.  Трибине о професионалној оријентацији и здравим 

стиловима живота 

Стручни сарадник, 

педагог  

5.  Анкетирање у вези са самовредновањем рада школе Тим за 

самовредновање 

 

 

                                                ПРОГРАМ ИЗЛЕТА И ЕКСКУРЗИЈА 

 

              Екскурзија је факултативни ваннаставна активност која се остварује ван школе и може се 

организовати ако су  испуњени следећи услови: дата писмена сагласност родитеља за најмање 60% 

ученика истог разреда, изузетно, 60% родитеља ученика одељења, сагласност Савета родитеља на 

програм и цену екскурзије и избор агенције, и ако су створени услови за остваривање циљева и 

задатака путовања.  

Свака екскурзија мора да има свој циљ, задатак и садржај, односно, програм путовања који је саставни 

део годишњег плана рада школе. 

Тим за израду предлога плана и програма екскурзије сваког разреда чине одељењске  старешине тог 

разреда, наставник географије, историје и ликовне културе, као и представници Ђачког парламента. 

Важна је улога предметних наставника географије, историје и ликовне културе као најкомпететнијих за 

избор релевантне дестинације ради остварења циљева ексурзије. 

 

Најважнији циљеви извођења екскурзије, као факултативне активности су:  

1) непосредно упознавање природних феномена,  
2) упознавање историјски значајних локалитета,  
3) упознавање других култура (када се ескурзија изводи у иностранству) или обичаја одређеног 

краја (када се изводи у земљи), 
4) упознавање културног наслеђа - архитектуре и других садржаја културе и уметности, 
5) упознавање привредних достигнућа која се могу довести у везу са програмом образовања у 

школи. 
Поред едукативних нису занемарљиви ни циљеви који се односе на развијање позитивних друштвених 

вредности, развијање личних интересовања, упознавање са новим начинима провођења слободног 

времена, унапређење етоса. 

Задаци екскурзије су:  

- проучавање објекта и феномена у природи и друштву;  
- уочавање узрочно-последичних односа у конкретним природним и друштвеним условима; 
- развијање интересовања за природу и изграђивање еколошких навика;  
- упознавање начина живота и рада људи појединих крајева;  
- развијање позитивног односа према: националним, културним и естетским вредностима, 

спортским потребама и навикама;  
-  развијање позитивних социјалних односа; 
- схватање значаја здравља и здравих стилова живота;  
- подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја. 

 

САДРЖАЈ ПЛАНИРАНИХ ЕКСКУРЗИЈА 

            Садржај екскурзије на предлог тима за израду плана и програма разматрају ученици, родитељи и 

наставници, а програм за сваку школску годину усаваја се у току претходне школске године одлуком 

Наставничког већа. Екскурзија се изводи уколико има довољно пријављених ученика. 
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                                                ПРОГРАМ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ 

 

            У сарадњи школе, родитеља и локалне самоуправе спроводе се активности усмерене на развој 

свести за спровђење и унапређење безбедности и здравља на раду.  

У циљу заштите безбедности и здравља на раду школа је донела више правилника и аката, обезбедила 

потребна средства, спроводи мере и организује обуке у циљу остваривања највиших могућих стандарда 

заштите. 

 Правилници и акти на 

којима се заснива 

заштита безбедности 

и здравља на раду 

Средства којима школа 

располаже у циљу 

одржавања 

безбедности и 

здравља на раду 

Мере које се редовно 

спроводе ради 

обезбеђивања услова 

за заштиту 

безбедности и 

здравља на раду 

Програми (обуке) 

који се у школи 

спроводе ради 

заштите безбесности 

и здравља на раду 

1)  Правилник о 

безбедности и 

здрављу на раду 

 

Ормарић за прву 

помоћ и заштиту 

Сервисирање 

противпожарних 

апарата 

Обука за 

противпожарну 

заштиту 

2)  Акт о процени ризика 

на радном месту и у 

радној околини 

 

Сервисирани 

противпожарни 

апарати 

Сервисирање система 

за грејање и 

одржавање котлова 

Обука о заштити 

безбедности и 

здравља на раду 

3)  Правилник о заштити 

од пожара 

 

 

   

 

 

                                             ПРОГРАМ РАДА УЧЕНИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У ШКОЛИ 

ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕЊСКИХ ЗАЈЕДНИЦА 

              У школи функционише 14 одељењских заједница којима руководи председник. У оквиру 

одељењских заједница разматрају се питања од значаја за одељење у целини, групу ученика или 

појединачног учника у вези са реализовањем наставног процеса, додатне подршке, васпитног рада. 

Подршку раду одељењске заједнице пружа пре свега одељењски старешина, али и директор и стручни 

сарадник, психолог. У одељењским заједницама развијају се социјалне вештине, функционисање у 

оквиру колектива, толеранција, солидарност, подстиче се коперативно учење, пружање помоћи и 
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подршке ученицима који имају потребу за тим, развија другарство. Одељењска заједница бира два 

своја представника за Ђачки парламент школе. 

  

 

 

ПРОГРАМ РАДА ЂАЧКОГ ПАРЛАМЕНТА 

Ђачки парламент чине по два представника сваког одељења, односно 30 ученика. Радом Ђачког 

парламента руководи председник.  

Циљ рада Ђачког парламента је старање о поштовању права ученика у школи и унапређење квалитета 

рада школе.  

Задаци рада Ђачког парламента су: 

1) давање мишљења и предлога стручним органима, Школском одбору, Савету родитеља и директору о 

правилима понашања у школи, мерама безбедности ученика, годишњем плану рада, Школском 

развојном плану, Школском програму, начину уређивања школског простора, избору уџбеника, 

слободним и ваннаставним активностима, учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији 

свих манифестација ученика у школи и ван ње и другим питањима од значаја за њихово образовање; 

2) разматрање односа и сарадње ученика и наставника и стручних сарадника и школског етоса; 

3) обавештавање ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање и о активностима 

Ђачког парламента; 

4) активно учешће у процесу планирања развоја школе и у самовредновању рада школе; 

5) предлагање чланова стручног актива за развојно планирање из реда ученика. 

 

Паламент бира два представника ученика који учествују у раду Школског одбора, односно проширеног 

сазива Школског одобра. 

Садржај рада Ђачког парламента: 

1. Организовање јавних дискусија и дебата о питањима од посебног значаја за ученике 
2. Иницирање и спровођење акција којима се обогаћује културни и спортски живот школе 
3. Израда и реализација пројеката за унапређење услова рада школе 
4. Израда и реализација пројеката за унапређење образовања и васпитања ученика у областима 

које нису заступљене обавезним наставним програмима 
5. Учешће у хуманитарним акцијама 
6. Промоција школе 
7. Промоција науке, културе и уметности 

 

Начин спровођења програма Ђачког парламента 

               Своје активности Ђачки парламент спроводи самостално уз помоћ и подршку најкомпетенијих 

наставника за одређену област, директора, секретара, стручних сарадника, родитеља и локалне 

самоуправе. Ради унапређења свог рада Ђачки парламент остварује сарадњу и са другим ученичким 

организацијама, пре свега у локалној средини, али и у држави, као и са организацијама цивилног 

друштва. 
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