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ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА 

ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР 
 

Стандард квалификације  
 

1. Назив квалификације: Економски техничар  

2. Сектор – подручје рада: Економија, право и администрација  

3. Ниво квалификације:IV  

4. Начин стицања квалификације: Квалификација се стиче након успешно завршеног средњег стручног образовања.  

5. Трајање: Програм средњег стручног образовања за стицање квалификације траје четири године.  

6. Начин провере: Достигнутост исхода програма средњег стручног образовања се проверава на матурском испиту који 

спроводи средња школа.  

7. Заснованост квалификације: Квалификација се заснива на опису рада, циљевима и исходима стручног образовања.  

Дужности – стручне компетенције:  

Обављање послова комуникације и администрације  

Обављање комерцијалних послова  

Обављање банкарских послова и послова осигурања  

Обављање послова рачуноводства и финансија 

 

 

Знања Вештине Способности и ставови 

По завршеном програму образовања, лице ће бити у стању да: 



–опише регулативе у 

области  рачуноводства  

–објасни процедуру 

класификовања 

књиговодствене 

документације.  

– тумачи садржаје 

књиговодствених 

докумената  

– објасни процес 

евидентирања пословних 

промена кроз пословне 

књиге  

– објасни различите врсте 

обрачуна економских 

вредности  

– наведе задатке везане за 

усаглашавање стања  

– наведе припремне радње 

израде финансијских 

извештаја  

– опише правила и 

поступке израде 

финансијских извештаја 

 – објасни врсту и сврху 

– примени законску, професионалну и 

интерну регулативу  

– систематизује и класификује 

књиговодствену документацију по 

периодима и активностима  

– спроводи поступак контирања 

пословних догађаја поштујући правила  

– припреми податке и израђује потребне 

обрачуне економских вредности. 

 – спроводи поступак усаглашавања 

промета и стања аналитичке и 

синтетичке евиденције  

– припреми податке за израду 

финансијских извештаја  

– учествује у изради и презентацији 

финансијских извештаја  

– контролише исправност 

књиговодствене документације  

– спроведе поступак чувања и одлагања 

књиговодствене документације  

– учествује у изради финансијског 

плана 

 – припрема податке за процену 

финансијске ситуације предузећа и 

анализу финансијског пословања 

– савесно, одговорно, уредно и 

прецизно обавља поверене послове;  

– ефикасно планира и организује време; 

 – испољи позитиван однос према 

значају спровођења прописа и важећих 

стандарда у раду;  

– испољи позитиван однос према 

функционалности и техничкој 

исправности уређаја и алата које 

користи при обављању посла;  

– испољи љубазност, комуникативност, 

предузимљивост, флексибилност у 

односу према сарадницима;  

– поштује принципе тимског рада;  

– се прилагођава у односу на промене у 

радном процесу;  

– решава проблеме у раду;  

– одреди приоритете;  

– исказује спремност за даље учење и 

усавршавање;  

– испољи позитиван однос према 

професионално 

-етичким нормама и вредностима. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Циљеви стручног образовања  

Циљ стручног образовања за квалификацију Економски техничар је оспособљавање ученика за вођење администрације, 

комуникацију са клијентима и сарадницима, обављање рачуноводствених, финансијских, комерцијалних, банкарских послова 

и послова осигурања. Неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потребе континуираног 

образовања, стручног усавршавања, развој каријере, унапређивања запошљивости, усмерава да лица буду оспособљавана за:  

– примену теоријских знања у практичном контексту;  

– примену безбедносних и здравствених мера у процесу рада; 

 – примену мера заштите животне средине у процесу рада;  

– употребу информатичке технологије у: прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном 

животу;  

– преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери;  

– препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу.  

Исходи стручног образовања  

Обављање послова рачуноводства и финансија 

Обављање комерцијалних послова 

контроле књиговодствене 

документације  

– објасни врсте и начине 

чувања књиговодствене 

документације  

– објасни врсту и сврху 

показатеља финансијске 

ситуације предузећа 



Знања Вештине Способности и ставови 

По завршеном програму образовања, лице ће бити у стању да: 

– планира активности у 

поступку маркетиншког истраживања  

– објасни сврху појединих 

докумената за потребе продаје и 

набавке;  

– наведе документацију и 

евиденције о извршеним набавкама и 

продаји робе  

– објасни елементе плана 

набавке и плана продаје  

– објасни процедуру уговарања  

– објасни послове набавке у 

земљи и иностранству – разликује 

организационе облике трговине – 

објасни послове складиштења – објасни 

послове продаје у земљи и 

иностранству 

– прикупља информације са 

тржишта  

– израђује делове плана 

маркетинга према упутствима 

надређеног  

– састави обавештење  

– оглас о промоцији  

– дистрибуира промотивни 

материјал предузећа различитим 

каналима  

– обради 

захтев/наруџбину/клијента  

– изради различите врсте 

понуда за клијенте  

– састави план набавке и 

продаје  

– организује послове 

складиштења робе  

– уговара и прати реализацију 

посла  

– одабере најповољнију понуду  

– састави извештаје о 

извршеним набавкама и продаји робе 

– савесно, одговорно, уредно и 

прецизно обавља поверене послове;  

– ефикасно планира и 

организује време; 

 – испољи позитиван однос 

према значају спровођења прописа и 

важећих стандарда у раду;  

– испољи позитиван однос 

према функционалности и техничкој 

исправности уређаја и алата које 

користи при обављању посла;  

– испољи љубазност, 

комуникативност, предузимљивост, 

флексибилност у односу према 

сарадницима;  

– поштује принципе тимског 

рада;  

– се прилагођава у односу на 

промене у радном процесу;  

– решава проблеме у раду;  

– одреди приоритете;  

– исказује спремност за даље 

учење и усавршавање;  



– испољи позитиван однос 

према професионално 

-етичким нормама и 

вредностима. 

 

Обављање банкарских послова и послова осигурања 

Знања Вештине Способности и ставови 

По завршеном програму образовања, лице ће бити у стању да: 

– наведе начине пружања 

сервисних услуга у банкарству и 

осигурању  

– објасни процедуру отварања, 

вођења и гашења динарских и девизних 

рачуна физичких и правних лица  

– разликује кредитне услове и 

врсте кредита  

– опише поступак одобравања 

кредита  

– разликује врсте осигурања и 

– примењује правила пружања 

сервисних услуга у банкарству и 

осигурању  

– обрађује различите врсте 

кредитних захтева  

– спроводи поступак 

одобравања кредита  

– примењује технике продаје 

различитих врста осигурања  

– саставља понуду и полису 

осигурања  

– савесно, одговорно, уредно и 

прецизно обавља поверене послове;  

– ефикасно планира и 

организује време; 

 – испољи позитиван однос 

према значају спровођења прописа и 

важећих стандарда у раду;  

– испољи позитиван однос 

према функционалности и техничкој 

исправности уређаја и алата које 

користи при обављању посла;  



врсте осигураних ризика  

– наведе елементе понуде и 

полисе осигурања  

– разликује врсте благајне и 

класификује благајничку документацију  

– разликује готовинско и 

безготовинско плаћања 

 – објасни процедуру вођења 

евиденције у банкарском пословању и 

пословима осигурања 

– примењује правила, 

процедуре и технике у пословима са 

готовином  

– обавља готовинска и 

безготовинска плаћања 

 – пружа обавештења и 

информације и води евиденцију у 

банкарском пословању и пословима 

осигурања  

– спроводи поступак 

архивирања и одлагања докумената 

– испољи љубазност, 

комуникативност, предузимљивост, 

флексибилност у односу према 

сарадницима;  

– поштује принципе тимског 

рада;  

– се прилагођава у односу на 

промене у радном процесу;  

– решава проблеме у раду;  

– одреди приоритете;  

– исказује спремност за даље 

учење и усавршавање;  

– испољи позитиван однос 

према професионално 

-етичким нормама и 

вредностима. 

 

Обављање послова комуникације и администрације 

Знања Вештине Способности и ставови 

По завршеном програму образовања, лице ће бити у стању да: 

– упореди правила пословне и 

службене коресподенције  

– изабере најефикаснији начин 

и средстава комуникације  

– примењује технику слепог 

куцања  

– користи различита средства 

комуникације – спроведе поступак 

– савесно, одговорно, уредно и 

прецизно обавља поверене послове;  

– ефикасно планира и 

организује време; 



– идентификује интерну и 

екстерну коресподенцију и 

комуникацију 

 – познаје организациону 

структуру предузећа  

– објасни значај заштите 

личних и пословних података  

– опише поступак организовања 

службених састанака 

 – разликује врсте записника са 

састанка  

– познаје простор, правила и 

организацију рада у канцеларији  

– разликује врсте 

канцеларијског материјала, опреме, 

прибора и алата  

– класификује документацију 

према намени 

пријема и слања, дописа и захтева.  

– пружа обавештења и 

информације и води евиденцију  

– организује састанке  

– достави позив за састанак 

 – израђује различите врсте 

записника са састанка  

– користи канцеларијску 

опрему, алате, прибор, канцеларијски 

материјал и обрасце у складу са 

наменом,  

– сортира документацију 

 – испољи позитиван однос 

према значају спровођења прописа и 

важећих стандарда у раду;  

– испољи позитиван однос 

према функционалности и техничкој 

исправности уређаја и алата које 

користи при обављању посла;  

– испољи љубазност, 

комуникативност, предузимљивост, 

флексибилност у односу према 

сарадницима;  

– поштује принципе тимског 

рада;  

– се прилагођава у односу на 

промене у радном процесу;  

– решава проблеме у раду;  

– одреди приоритете;  

– исказује спремност за даље 

учење и усавршавање;  

– испољи позитиван однос 

према професионално 

-етичким нормама и 

вредностима. 

 



           План наставе и учења 

 

A1. ОБАВЕЗНИ 

ПРЕДМЕТИ 

 

I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД IV РАЗРЕД УКУПНО 

недељн

о 

годишњ

е 

 

недељн

о 

годишње 

 

недељно годишње 

 

недељно годишње 

 

годишње 

т в т в т в т в т в т в т в т в т в ∑ 

1. Српски  

језик и  

књижевност 

3  111  3  108  3  105  3  93  417  417 

2. Страни 

језик(енглеск

и) 

2  74  2  72  2  70  2  62  278  278 

3. Физичко 

васпитање 

2  74  2  72  2  70  2  62  278  278 

4. Математика 3  111  3  108  3  105  3  93  417  417 

5. Рачунарство 

и 

информатика 

 2  74              74 74 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стручни предмети 

6. Историја 2  74  2  72          146  146 

7. Хемија 2  74              74  74 

8. Биологија 2  74              74  74 

9. Ликовна 

култура 

    1  36          36  36 

10

. 

Социологија 

са правима 

грађана 

        2  70      70  70 

Б: ИЗБОРНИ 

ПРОГРАМИ 

                   

1. Грађанско 

васпитање / 

Верска 

настава 

1  37  1  36  1  35  1  31  139  139 

2. Изборни 

програми** 

        2  70  2  62  132  132 

УКУПНО А1+Б 17 2 629 74 14  504  13/15

* 

 455/

525

* 

 11/13

* 

 341/403*  1929/20

61 

74 1929/206

1 

УКУПНО 19 703 15 504 13/15* 455/525* 11/13* 341/403* 2003/2135* 



 

А2: 

ОБАВЕЗНИ 

СТРУЧНИ 

ПРЕДМЕТИ 

I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД IV РАЗРЕД УКУПНО 

недељ

но 

годишње 

 

недељ

но 

годишње 

 

недељн

о 

годишње 

 

недељн

о 

годишње 

 

годишње 

т в т в т в т в блок т в т в блок т в т в б

л

о

к 

т в бло

к 

∑ 

1. Принципи 

економије 

3  111  3  108             219   219 

2. Пословна 

економија 

2  74  2  72   2  70   2  6

2 

  278   278 

3. Рачуноводс

тво 

2 2 74 74 2 2 72 72  2 2 70 70   4  1

2

4 

 216 34

0 

 556 

 

4. 

Пословна 

кореспонде

нц. и 

комуникац. 

 2  74  2  72             14

6 

 146 

5. Економска 

географија 

2  74                 74   74 

6. Пословни 

енглески 

    1  36   1  35   1  3

1 

  102   102 



језик 

7. Пословна  

информати

ка 

     2  72   2  70        14

2 

 142 

8. Јавне 

финансије 

    2  72             72   72 

9. Банкарство          2  70   2  6

2 

  132   132 

10. Статистика           2  70   2  6

2 

  13

2 

 132 

11. Право          2  70   2  6

2 

  132   132 

12. Маркетинг               2  6

2 

  62   62 

13. Економско 

пословање 

     2  72 30  2  70 60  2  6

2 

9

0 

 20

4 

180 384 

14. Предузетни

штво 

               2  6

2 

  62  62 

Б: ИЗБОРНИ 

ПРЕДМЕТИ 

 



1

. 

Изборни 

програм 

образовног  

профила 

         2  70   2  6

2 

  132   132 

УКУПНО А2+Б 13 481 18 678 30 19 665 60 21 651 9

0 

131

9 

2052 3371 

 

Листа изборних општеобразовних предмета 

 

Р.Б. Општеобразовни изборни програми РАЗРЕД 

1. 2. 3. 4. 

1. Музичка култура*   2 2 

2. Изабрана поглавља математике*   2 2 

3. Историја(одабране теме)*   2 2 

4. Физика*   2 2 

5. Логика са етиком*   2 2 

НАПОМЕНА:*Ученик бира изборни програм једном у току школовањ 

 

Листа изборних стручних предмета 

Р.Б. Стручни изборни програми РАЗРЕД 

1. 2. 3. 4. 



1. Национална економија   2  

2. Комерцијално познавање робе   2 2 

3. Електронско пословање    2 

4. Основе банкарског пословања са 

евиденцијом 

   2 

НАПОМЕНА:*Ученик бира изборни програм једном у току школовања 

Обавезни облици образовно васпитног рада 

 

ОБЛИК ОБРАЗОВНО- 

ВАСПИТНОГ РАДА 

1.РАЗРЕД 

часова 

2.РАЗРЕД 

часова 

3.РАЗРЕД 

часова 

5.РАЗРЕД 

часова 

УКУПНО 

часова 

Час одељенског старешине 74 72 70 62 278 

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

Доопунска 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 

 

 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВМО 

ВАСПИТИОГ РАДА 

I 

РАЗРЕД 

часова 

II 

РАЗРЕД 

часова 

III 

РАЗРЕ

Д 

часова 

IV 

РАЗРЕД 

часова Екскурзија до 3 дана до 5 дана до 5 

нас 

гавних 

дана 

до 5 нас 

гавних 

дана 

Језик националне мањине са елементима 

нанионалне културе 

2 часа недељно 



Други страни језик 2 часа недељно 

Факултативни предмети/|фограми * 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 парламенг, 

ученичке задруге 

15-30 часова годишње 

Културно-уметничке активности школе 2 радна дана 

 

Подела одељења у групе-општеобразовни предмети 

предмет / модул 
годишњи фонд часова број 

ученика у 

групи - до 

вежбе практична 

настава 

настава у блоку 

Рачунарство и информатика 74   15 

 

Подела одељења у групе-стручни предмети 

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 

 

 

 



Први разред 

А1: ОПШТЕОБРАЗОВНИ  ПРЕДМЕТИ 

Српски  језик и књижевност 
 

   Циљ учења Српског језика и књижевности је унапређивање језичке и функционалне писмености; стицање и неговање језичке и књижевне културе;    

оспособљавање за тумачење и вредновање књижевних дела; афирмисање и прихватање вредности хуманистичког образовања и васпитања ученика; 

развијање личног, националног и културног идентитета, љубави према матерњем језику, традицији и култури српског народа и других народа и етничких 

заједница. 

            Недељни фонд часова: 3 часа 

            Годишњи фонд часова: 111 часова 

Област Број часова Садржај Исходи Стандарди 

Ј
Е

З
И

К
 

24 

Општи појмови о 

језику 

По завршетку првог разреда 

ученик ће бити у стању да: 

разуме језик као систем и 

разликује његове функције; 

препозна особине 

књижевних језика пре 

реформе Вука Караџића; 

 разликује глас, фонему 

и графему; 

2CJK.1.1.1. Има основна знања о језику 

уопште (шта је језик, које функције има); 

поштује свој језик и поштује друге 

језике; препознаје стереотипне ставове према 

језику. Разуме појам текста; разли-кује делове 

текста (увод, главни део, за- вршетак); 

препознаје врсте текстова (облике дискурса); 

разуме појам језичке варијативности и 

препознаје основне варијетете. 

Историја 

књижевних језика 

код Срба 

Раслојавање језика 

Фонетика (са 

фонологијом и 

морфологијом) 



Прозодија  класификује гласове 

према основним 

критеријумима; 

 одреди границу слога у 

типичним случајевима;  

 препозна гласовне 

алтернације и примени 

нормативна решења у вези 

с њима; 

 примени основна 

правила акценатске норме. 

 објасни појам и значај 

књижевности као 

уметности речи и утврди 

њене сличности/разлике у 

односу на друге уметности 

и области културе; 

 тумачи књижевно дело 

са разумевањем његових 

жанровских карактеристика 

и књижевноисторијског 

контекста, користећи у 

анализи структурне и 

стилистичке елементе дела 

и употребљавајући 

 

2CJK.2.1.1. Има шира знања о језику уопште 

(која су битна својства језика); препознаје 

јединице и појаве које припа- дају различитим 

језичким нивоима/под- системима; има 

основна знања о писму уопште; има основна 

знања о правопису уопште (етимолошки – 

фонолошки пра-вопис; граматичка – логичка 

интерпунк-ција; графема – слово); Познаје 

одлике варијетета српског језика насталих на 

основу медијума и оних који су условље- ни 

социјално и функционално. 

 

2CJK.1.1.2. Разликује књижевни (стан- 

дардни) језик од дијалекта; зна основне 

податке о дијалектима српског језика; има 

правилан став према свом дијалекту и другим 

дијалектима српског језика и према оба 

изговора српског књижевног језика (поштује 

свој и друге дијалекте српског језика и има 

потребу да чува свој дијалекат; подједнако 

цени оба изговора српског књижевног језика – 

екавски и (и)јекавски); има потребу да учи, 

чува и негује књижевни језик; познаје најва- 

жније граматике и нормативне прируч- нике и 

69 

Књижевност као 

уметност речи 

Читање и 

проучавање 

књижевности 

Књижевни родови 

и  врсте 

Књижевност старог 

века 

Народна 

књижевност 

Средњовековна 

књижевност 

Хуманизам и 

ренесанса 

Лектире 



секундарне изворе; 

 истражи и објасни 

стваралачку улогу мита у 

књижевности; 

 вреднује одлике 

античког епа, библијског 

стила и представе света; 

 повеже знања из 

историје и историје 

уметности старог века 

(сумерско-вавилонскe, 

хебрејскe, хеленскe) са 

књижевним стваралаштвом 

тог раздобља; 

 поткрепљује 

примерима основне одлике 

народне књижевности 

(класификација, 

варијантност, 

формулативност); 

 анализира 

композиционе и 

стилистичке одлике 

народне бајке и вреднује 

поруке у односу на 

уме да се њима користи; има основна знања о 

развоју књижевног језика, писма и правописа 

код Срба. 

 

2CJK.2.1.2. Зна основне особине дијале- ката 

српског језика; зна основна правила екавског 

и (и)јекавског изговора; у једно- ставнијим 

случајевима пребацује (и)је- кавску реч у 

екавски лик и обрнуто. Сме- шта развој 

књижевног језика код Срба у друштвени, 

историјски и културни кон-текст. 

 

2CJK.1.1.3. Разликује правилан од непра- 

вилног изговора гласа; зна основну поде-лу 

гласова; има основна знања у вези са слогом и 

примењује их у растављању речи на крају 

реда; зна основна правила акценатске норме и 

уочава евентуалне разлике између свог и 

књижевног акцента. 

 

2CJK.2.1.3. Познаје говорне органе и начин на 

који се гласови производе; зна да дели гласове 

по свим критеријумима; разуме појам фонеме; 

зна сва правила акценатске норме и уме да 

прочита правилно акцентовану реч; зна 



властито читалачко и 

интермедијално искуство; 

 препозна одлике 

средњовековне 

књижевности и испита њен 

значај за српску културу; 

 образложи на 

примерима важност 

свеукупног културног 

заокрета који се догодио у 

епохи хуманизма и 

ренесансе; 

 наведе главне мотиве, 

тематику и стилске одлике 

репрезентативних 

књижевних дела хуманизма 

и ренесансе и покаже 

разлике и сличности у 

односу на античку и 

средњовековну 

књижевност/културу. 

механиз- ме фонолошки условљених 

гласовних промена (једначења сугласника по 

зву- чности и по месту творбе, сажимање и 

асимилацију вокала и губљење сугласни- ка). 

 

2CJK.3.1.2. При подели речи на слогове 

позива се на правила; акцентује једно- 

ставније примере. 

 

2СЈК.1.2.1. Познаје ауторе дела из обаве- зног 

школског програма и локализује их у контекст 

стваралачког опуса и књижев- ноисторијски 

контекст. 

 

2СЈК.1.2.2. Познаје књижевнотеоријску 

терминологију и доводи је у функцио-налну 

везу са примерима из књижевних и 

неуметничких текстова предвиђених 

програмом. 

 

2СЈК.1.2.4. Уочава и примерима аргу- ментује 

основне поетичке, језичке, естет- ске и 

структурне особине књижевних 

дела из обавезне школске лектире. 

 



2СЈК.1.2.6. Наводи основне књижевно-

историјске и поетичке одлике стилских епоха, 

праваца и формација у развоју 

српске исветске књижевности и повезује их са 

делима и писцима из обавезне лектире 

школског програма. 

 

2СЈК.1.2.7. Анализира издвојене проблеме у 

књижевном делу и уме да их аргументује 

примарним текстом. 

 

2СЈК.1.2.8. Користи препоручену секундарну 

литературу (књижевноисто- ријску, критичку, 

аутопоетичку, теориј-ску) и доводи је у везу 

са књижевним текстовима предвиђеним 

програмом. 

 

2СЈК.1.2.9. На основу дела српске и светске 

књижевности формира читалачке навике и 

знања; схвата улогу читања у 

тумачењу књижевног дела и у изграђива- њу 

језичког, литерарног, културног и 

националног идентитета. 

  

2СЈК.2.2.4. Уочава и образлаже поетичке, 



језичке, естетске и структурне особине 

књижевноуметничких и књи-жевнонаучних 

дела у оквиру школске лектире; процењује да 

ли је сложенији књижевнонаучни текст 

(аутобиографија, 

биографија, мемоари, дневник, писмо, 

путопис...) добро структуриран и кохе- 

рентан, да ли су идеје изложене јасно и 

прецизно; уочава стилске поступке у 

књижевноуметничком и књижевнонауч- ном 

тексту; процењује колико одређене одлике 

текста утичу на његово разумева-ње и 

доприносе тумачењу значења текста. 

 

2СЈК.2.2.6. Приликом тумачења књижев-

ноуметничких и књижевнонаучних дела из 

школског програма приме- њује знања о 

основним књижевноисторијским и пое-

тичким одликама стилских епоха, права-ца и 

формација у развоју српске и свет- ске 

књижевности. 

 

2СЈК.3.2.6. Приликом тумачења и вре- 

дновања књижевноуметничких и књи- 

жевнонаучних дела примењује и упоре- ђује 



књижевноисторијске и поетичке одлике 

стилских епоха, праваца и формација у 

развоју српске и светске 

књижевности. 
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Правопис 

– примени одговарајућа 

правописна правила; 

 

– правилно попуни 

различите формула-ре и 

обрасце; 

 

– састави текст 

примењујући различите 

облике 

књижевноуметничког 

стила; 

 

– правилно распореди грађу 

при писању састава; 

2СЈК.1.3.4. Користи оба писма, дајући 

предност ћирилици; примењује основна 

правописна правила у фреквентним 

примерима и уме да се служи школским 

издањем Правописа; у писању издваја делове 

текста, даје наслове и поднаслове, уме да 

цитира и парафразира;  

саставља писмо – приватно и службено, 

биографију (CV), молбу, жалбу, захтев, оглас; 

зна да попуни различите форму- ларе и 

обрасце. 

 

2CJK.1.3.2. Говорећи и пишући о некој теми 

(из језика, књижевности или слобо- дна тема), 

јасно структурира казивање и повезује његове 

делове на одговарајући начин; разликује 

битно од небитног и држи се основне теме; 

саставља једно- ставнији говорени и писани 

текст кори- стећи се описом, приповедањем и 

излага- њем (експозицијом); уме укратко да 

опише своја осећања и доживљај књи- жевног 

Усмено и писано 

изражавање 



или другог уметничког дела; сажето 

препричава једноставнији 

књижевноуметнички текст и издваја његове 

важне или занимљиве делове; резимира 

једноставнији књижевни и 

неуметнички текст. 

 

2CJK.1.3.3. У расправи или размени ми- 

шљења на теме из књижевности, језика и 

културе уме у кратким цртама да изнесе и 

образложи идеју или став за који се залаже, 

говори одмерено, ослања се на аргументе, у 

стању је да чује туђе ми- шљење и да га узме у 

обзир приликом своје аргументације; пише 

једноставнији аргументативни текст на теме 

из књи- жевности, језика и културе. 

 

2CJK.1.3.1. Говори разговетно, поштују- ћи 

ортоепска правила књижевног језика; 

примењује књижевнојезичку акцентуа- цију 

или упоређује свој акценат са књи- жевним и 

труди се да је с њим усклади; течно и 

разговетно чита наглас књижев- не и 

неуметничке текстове; изражајно чита и казује 

лакше књижевноуметничке текстове; у 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 

ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 

I. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

Настава и учење српског језика и књижевности треба да допринесу развоју стваралачког и истраживачког духа који ће омогућити ученицима да 

развијају знања, вредности и функционалне вештине које ће моћи да користе у даљем образовању, у професионалном раду и у свакодневном животу; 

формирају вредносне ставове којима се чува национална и светска културна баштина; буду оспособљени за живот у мултикултуралном друштву; овладају 

општим и међупредметним компетенцијама, релевантним за активно учешће у заједници и целоживотно учење.  

 

званичним ситуацијама гово- ри о 

једноставнијим темама из области језика, 

књижевности и културе користе- ћи се 

коректним језичким изразом (тј. говори течно, 

без замуцкивања, пошта- палица, превеликих 

пауза и лажних почетака, осмишљавајући 

реченицу унапред) и одговарајућом основном 

терминологијом науке о језику и науке о 

књижевности, прилагођавајући прилика- ма, 

ситуацији, саговорнику и теми вербална и 

невербална језичка средства (држање, 

мимику, гестикулацију); говори уз 

презентацију;има културу слушања 



Квалитет и трајност знања, умења, вештина и ставова ученика умногоме зависе од принципа, облика, метода и средстава који се користе у процесу 

учења. Због тога савремена настава српског језика и књижевности претпоставља остваривање исхода уз појачану мисаону активност ученика, поштовања и 

уважавања дидактичких принципа (посебно: свесне активности ученика, научности, примерености, поступности, систематичности и очигледности), као и 

адекватну примену оних наставних облика, метода, поступака и средстава чију су вредност утврдиле и потврдиле савремена пракса и методика наставе и 

учења српског језика и књижевности (пре свега: разни видови организације рада и коришћење комуникативних, логичких и стручних  (специјалних) метода 

примерених садржајима обраде и могућностима ученика). Избор одређених наставних облика, метода, поступака и средстава условљен је, пре свега, 

исходима које треба остварити, а потом и садржајима који ће помоћи да се прописани исходи остваре.  

 

Редовна настава и учење српског језика и књижевности изводи се у учионицама и кабинетима за овај предмет, који треба да буду опремљени у складу 

са нормативима за гимназије. Делимично, она се организује и у другим школским просторијама (библиотеци – медијатеци и сл.).  

 

У настави српског језика и књижевности користе се одобрени уџбеници и приручници, као и библиотечко-информацијска и информатичка грађа, 

значајна за систематско оспособљавање ученика за самостално коришћење разних извора сазнања у настави и ван ње. 

 

Области Језик, Књижевност и Језичка култура треба да чине предметну целину, да се прожимају и употпуњују. Стога је препоручени број часова само 

оквиран (за област Језик 24 за Књижевност 69, а за Језичку културу 18). Пажљивим планирањем наставе и учења које треба да доведу до остварености 

предвиђених исхода за све три области, наставник ће сам, уз праћење резултата ученика, распоређивати број часова. 

 

II. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

ОБЛАСТ: ЈЕЗИК 

Програм за први разред гимназије у области Језик организован је у пет области/тема и усклађен са исходима учења за овај разред (а према описима 

стандарда ученичких постигнућа). Програмом се предвиђа проширивање знања из области обрађених у основној школи, али и увођење нових појмова. 

 



Општи појмови о језику. У оквиру ове теме ученици треба да стекну основна знања о језику као друштвеној појави и језику као систему знакова. Ова 

општа знања, поред своје општеобразовне вредности и значаја за олакшавање и побољшавање наставе српског језика, треба да послуже и лакшем 

савладавању градива из страних језика. 

 

Историја књижевних језика код Срба. У оквиру ове теме наставу језика треба функционално повезати са наставом књижевности. На пример, текстове 

Слово о писменима Црнорисца Храбра и Запис Глигорија дијака у Мирослављевом јеванђељу треба повезати са текстовима средњовековне књижевности. 

Раслојавање језика. Основне одлике дијалеката српског језика треба повезати са одговарајућим књижевним делима и/или филмским остварењима (нпр., 

за илустрацију призренско-тимочког дијалекта могу се узети одломци из одговарајућег књижевног дела, инсерти из филма и сл.). Нарочито је потребно 

нагласити да су екавски и ијекавски изговор равноправни изговори српског књижевног језика. И у овом случају је потребно упутити на књижевна дела 

која су писана екавским/ијекавским изговором (нпр. у Диоби Јакшића некада се јавља облик бијела, а некад б’јела, а такви примери се могу повезати и са 

питањима слога/стиха, и са питањима рефлекса јата). 

Фонетика (са фонологијом и морфологијом). Опис артикулацији гласова у српском језику треба поредити са изговором гласова у страном језику 

познатом ученицима (нпр. назални гласови у српском и француском, лабијализовани вокали у српском и немачком и сл.). Такође, ученицима треба 

скренути пажњу на важност правилне артикулације гласова у говору. С обзиром на то да су ученици основна знања о већини гласовних алтернација већ 

стекли на основношколском нивоу, нарочиту пажњу треба посветити нормативним решењима, и то у оним случајевима где се најчешће греши. На пример: 

предшколски, претчас, одељење, изузеци, тачки, гледалаца и сл. 

 

Прозодија. Знања о акценатском систему српског језика треба да буду применљива, тј. треба да допринесу да ученици боље и потпуније усвоје 

књижевнојезичку норму и да побољшају своје изражајне способности.  

 

ОБЛАСТ: КЊИЖЕВНОСТ 

 

Програм за први разред гимназије у сегменту Књижевност организован је у седам области/тема и усклађен с исходима учењаза овај разред (а према 

описима стандарда ученичких постигнућа). 

 

Књижевност као уметност речи. У оквиру ове теме ученици ће се упознати са појмом и врстама уметности, спознаће књижевност као уметности речи и 

моћи ће да је упореде са другим уметностима. Препорука је да се упореде различита средства изражавања (реч, тон, звук, облик...). 

 



Читање и проучавање књижевности. Ова тема треба да повеже ученицима познати приступ књижевном делу са наукама о књижевности. Могуће теме су: 

књижевно дело као естетски предмет – структура књижевног дела, примање и деловање књижевног дела на читаоца. Предвиђени садржаји треба да 

омогуће читање и тумачење књижевних дела, уз разумевање књижевног жанра, књижевне епохе и културне традиције. Ученици се упознају са примарним 

и секундарним изворима за проучавање књижевног дела. Уводе се и појам и врсте науке о књижевности (књижевност као предмет теорије књижевности, 

историје књижевности и књижевне критике). 

 

Књижевни родови и врсте. Систематизују се и, на примерима, обнављају и проширују знања стечена у основној школи: лирско, епско и драмско 

песништво, лирска песма, епска песма, уметничка приповетка, роман, драма. 

 

Књижевност старог века. Значај и вредности књижевности старог века (тематика, одлике, допринос културној баштини). Еп у књижевности старог века 

(улога мита у слици света, тематика епа, хомерски еп). Библијски свет (значење и поуке). Античка трагедија (особине, традиција, универзалне вредности 

које афирмише). Важно је повезати знања из историје и историје уметности са књижевним стваралаштвом старог века. 

 

Народна књижевност. Одлике и својства народне књижевности. Класификација књижевних врста народне књижевности. Структура народне бајке. 

Обнављање и продубљивање знања о варијантности (Диоба Јакшића и Опет Диоба Јакшића). Одлике бајке (могуће је поредити мит и бајку, источну и 

западну цивилизацију – уколико се наставници и ученици определе за Хиљаду и једну ноћ, вредности и поруке бајке у различитим уметностима). 

 

Средњовековна књижевност. Српска књижевност и култура у средњем веку. Уметничке/литерарне вредности српске средњевековне књижевности. 

(Међусобни утицаји историје, културе, мотива могуће је увођењем тематских кругова – повезати роман Доротеј са поетиком средњовековне књижевности; 

поезија М. Ракића и В. Попе, из изборног дела, као историјски и литерарни одјек средњовековне књижевности). Особине и врсте српске књижевности 

средњег века. 

 

Хуманизам и ренесанса. Хуманизам и ренесанса у књижевности и уметности. Значај хуманизма и ренесансе за развој европске културе и цивилизације. 

Разлике и сличности са претходним епохама. Области/теме из књижевности прате одговарајући садржаји: књижевна дела за обраду и изборни садржаји. 

Све што се чита и обрађује у настави књижевности, сматра се лектиром. Дела за која је потребно више времена ученицима да их прочитају, посматрају се 

као домаћа лектира. За њено читање потребно је оставити више времена да би се ученици активно укључили у наставну интерпретацију на часовима 

српског језика и књижевности. Ово треба имати у виду при планирању редоследа и начина остваривања наставе, јер домаћу лектиру прате обимни и 

детаљни истраживачки пројекти. Уз помоћ задатака за истраживачко читање и дугорочнијих пројеката читања, ученици ће се поузданије припремати за рад 

на часу, што ће погодовати и остваривању наставног принципа економичности. Проширују се знања о књижевнотеоријским појмовима који су обрађивани 

у основној школи и уводе се нови појмови. Обрађивани појмови добијају нови историјски контекст, а нови појмови уводе се како би се оснажила 

рецептивна способност. Програм наставе и учења српског језика и књижевности предвиђа обраду или утврђивање следећих књижевнотеоријских појмова: 

 

– Лирика: одлике лирске књижевности, лирска и лирско-епска песма; врсте лирске поезије; лирски субјекат. 



 

– Епика: одлике епске књижевности; подела епске књижевности: еп (спев, епопеја), епска песма, епски јунак; приповетка, новела роман; 

мит/легенда/предање, бајка; нарација (приповедање) у првом, другом и трећем лицу; описивање (дескрипција), дијалог, монолог, унутрашњи монолог; 

наратор (приповедач); ретроспективно и хронолошко приповедање; ретардација, епизода, дигресија. 

 

– Драма (драмска књижевност): одлике драмске књижевности. Подела драмске књижевности: трагедија, комедија, драма у ужем смислу; драмски сукоб; 

позориште; античка драма; драмска јединства; пролог, епилог; трагедија, трагички сукоб, трагичка кривица, трагички јунак; протагонист, антагонист; катарза; 

комедија, врсте комедије: комедија карактера, нарави (друштва) и ситуације (интриге); commedia dellʼ arte; врсте комике: вербална, гестовна, ситуациона 

комика. Сценска реализација драмског текста. 

 

– Версификација/метрика: ритам, стих, везани и слободнистих; врсте стиха; хексаметар, десетерац, епски десетерац, лирски десетерац; акростих; строфа, 

врсте строфа, врсте риме; 

опкорачење; цезура, сонет, терцина, канцона, канцонијер. 

 

– Стилистика: појам стила; стилске фигуре; алегорија, алитерација, асонанца, апострофа, градација, епитет, стални епитет, елипса, еуфемизам, инверзија, 

инвокација, иронија, сарказам, контраст (антитеза), словенска антитеза, компарација (поређење), метафора, метонимија, ономатопеја, персонификација, 

симбол, хипербола, лирски паралелизми. 

 

– Остали појмови: антика, мимезис, јеванђеље, беседа, парабола, житије (хагиографија), биографија, похвала, слово; цитат, парафраза, фуснота; хуманизам, 

ренесанса, петрар-кизам; белетристика, синкретизам. 

 

Од 111часова на којима се током године реализује настава, предлаже се да се на 69 часова обрађују, утврђују и систематизују садржаји из књижевности. Како 

је укупан број књижевних дела за обраду 37 уз које наставници и ученици бирају још осам препору-чених садржаја (у односу на интересовања и могућности 

ученика), укупан број од 37 дела пружа могућност успостављања динамике обраде сваког појединог садржаја на два до три школска часа. Нека књижевна 

дела изискиваће један час, а нека два или три, те је наставник тај који предвиђа и планира динамику рада на часовима обраде, утврђивања и систематизације 

градива укључујући у то и различите нивое обраде (интерпретацију, приказ и осврт), као и повезивање наставних садржаја из књижевности са садржајем из 

језика (нпр., кад је реч о историји језика, повезано ће се читати и тумачити следећи текстови: Црноризац Храбар, Слово о писменима и Запис Глигорија дијака 

у Мирослављевом јеванђељу, са текстовима средњовековне књижевности). Још једна препорука за наставника односи се на компаративно повезивање и 

тумачење текстова који долазе из различитих историјских, културних и жанровских оквира (нпр. поређење овдашње епске традиције са сумерско-

вавилонском, хеленском, словенским, итд.; поређење структурних и мотивских конституената епских песама, епова, народних бајки и библијских предања, 

итд.). Посебну пажњу наставник би требало да обрати и на осветљавање разноврсности релација које се успостављају између канонских дела националне и 

светске књижевности и доминантних савремених форми уметничког израза и презентације (савремени роман, драмски текст; филм, анимирани филм, стрип, 

позоришна представа, историјско-образовни садржаји на телевизији и интернету, итд.) Ученици се упознају са планом, садржајима предмета и начинима рада. 



Ученицима се указује на важност планског и благовременог припремања за часове обраде књижевног дела (читање и тумачење књижевних дела, коришћење 

уџбеника, примарних и секундарних извора за тумачење књижевних дела). Књижевно дело уводи се у наставу доживљајним и истраживачким читањем, 

припремним задацима, истраживачким и радним 

пројектима. 

 

Нивои обраде. Тумачење књижевног дела може се реализовати и планирати за обраду на различитим нивоима (осврт, приказ, интерпретација). 

 

Рад на часу. Књижевне појаве, термини и појмови обрађују се посредством планираних књижевних дела. У непосредном раду, уз уважавање водећих 

методичких принципа и радних начела, користе се одговарајуће обавештајне, логичке и специјалне (стручне) методе. Методска адекватност и јединство 

теоријских и практичних поступања кључни су за успешну наставу књижевности; књижевнотеоријска знања се тумаче као појаве у конкретним уметничким 

делима, а знања о њима се развијају и усавршавају. 

 

Развијање читалачких компетенција. Ученици се обучавају за активну примену свих врста и видова читања (доживљајно, истраживачко, изражајно и 

интерпретативно, гласно читање, читање с белешкама, читање у себи), а пре свега за помно читање, читање с уживљавањем и разумевањем уз вредновање 

књижевног дела. 

 

Стваралачке активности поводом тумачења књижевног дела. Поред читања, као прворазредне стваралачке активности, у настави се организују и 

одговарајуће стваралачке активности поводом обраде књижевних дела. Посредством њих шири се интересовање ученика за књижевност, књижевна дела и 

ауторе, продубљују се и надопуњују читалачка интересовања и усавршавају читалачке компетенције. Стваралачке активности реализују се као усмена 

продукција (говорне вежбе, дискусије, разговори, монолози, рецитовање и казивање), писмена продукција (писање есеја, радова, домаћих задатака) и 

комбинована продукција (реферисања и презентације). 

 

 

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика током припремне фазе рада и током рада на часу, учешће у 

раду приликом тумачења дела, учесталост јављања, квалитет одговора, оригиналност и аргументовање ставова, уважавање гледишта других ученика и 

другачијих виђења, однос према раду, способност примене теоријских знања у конкретним радним околностима. Вредновање обухвата и писмено изражавање 

(домаћи задаци поводом конкретних књижевних дела; годишње до шест домаћих задатака). У сврху вредновања може бити планирано и тестирање, како би се 

стекао непосредан увид у текућа знања ученика. 

 

ОБЛАСТ: ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

 

Програм за први разред гимназије у области Језичка култура организован је тако да подразумева четири вештине: писање и говор (као продуктивне) и 

слушање и читање (као рецептивне). Припрема за израду писменог задатка, сама израда и исправка писменог задатка подразумевају укупно 16 часова, по 



четири за сваки писмени. Припрема за израду писмених задатака је континуирана делатност и не ограничава се само на један час (пре израде писменог 

задатка). Препоручује се, приликом израде писменог задатка, коришћење ћириличког писма, док се латиница може користити као писмо приликом писања 

исправке. Вештина читања с разумевањем подразумева читање књижевних и осталих типова текстова уз препознавање експлицитних и имплицитно датих 

информација у тим текстовима и откривања узрочно-последичних веза међу елементима садржаја. Реализација наставе и учења језика и језичке културе 

остварује се у предметном јединству са наставом књижевности. Приликом обраде садржаја из језика препоручује се: 

- уочавање језичких појава у одговарајућим примерима уз ослањање и на језичко осећање ученика; 

- примена граматичких правила; 

- увежбавање; 

- коришћење табела; 

- израђивање цртежа, схема, графикона; 

- навикавање и подстицање ученика да користе одговарајућу квалитетну литературу, језичке приручнике, речнике, лексиконе, појмовнике. 

 

III. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

 

Поред стандардног, сумативног вредновања које још увек доминира у нашем систему образовања (процењује знање ученика на крају једне програмске целине 

и спроводи се стандардизованим мерним инструментима – писменим и усменим проверама знања, есејима, тестовима, што за последицу има кампањско 

учење оријентисано на оцену), савремени приступ настави претпоставља формативно вредновање – процену знања током савладавања програма и стицања 

одговарајуће компетенције. Резултат оваквог вредновања даје повратну информацију и ученику и наставнику о томе које компетенције су добро савладане, а 

које не, као и о ефикасности одговарајућих метода које је наставник применио за остваривање циља. Формативно мерење подразумева прикупљање података 

о ученичким постигнућима, а најчешће технике су: реализација практичних задатака, посматрање и бележење ученикових активности током наставе, 

непосредна комуникација између ученика и наставника, регистар за сваког ученика (мапа напредовања) итд. Резултати формативног вредновања на крају 

наставног циклуса треба да буду исказана и сумативно – бројчаном оценом. Оваква оцена има смисла ако су у њој садржана сва постигнућа ученика, редовно 

праћена и објективно и професионално бележена. Рад сваког наставника састоји се од планирања, остваривања и праћења и вредновања. Важно је да 

наставник континуирано прати и вреднује, осим постигнућа ученика, и процес наставе и учења, као и себе и сопствени рад. Све што се покаже добрим и 

корисним наставник ће користити и даље у својој наставној пракси, а све што се покаже као недовољно ефикасним и ефективним требало би унапредити. 

 

        Међупредметна компетенција 

Настава Српског језика и књижевности треба да буде усмерена ка развоју међупредметних компетенција: компетенције за учење, комуникацију и 

сарадњу, решавање проблема, естетску компетенцију, дигиталну, компетенцију за рад са подацима, учешће у демократском друштву и здрав живот. 

 

Кроз наставни предмет српски  језик  књижевност остварују се и општи принципи образовања и васпитања. 



Настава Српског језика и књижевности биће усмерена на опште принципе образовања и васпитања кроз разноврсне облике учења, редовност 

оцењивања, једнаког права на образовање, исте шансе за учење без дискриминације, истицањем људских права и достојанства и одбрану истих кроз анализу 

репрезентативних дела светске и српске књижевности. Упућиваће ученике на вертикално повезивање градива и временску и месну локализацију 

интерпретираних наставних садржаја. Развијање говорне и писане културе изражавања је целоживотни процес и зато се код ученика развија љубав према 

читању, неговању матерњег језика и богаћењу сопственог речника. У оквиру садржаја предмета усмераваћемо ученике на различите форме изражавања 

сопствених ставова али и културу слушања, разговарања, дискутовања и уважавања мишљења и осећања других. Сарадња са породицом је неопходна и она се 

одвија преко одељењског старешине и непосредно у оквиру термина планираног за консултације и сарадњу са родитељима уоквиру Дана отворених врата као 

и доступности оцена, напомена и препорука из педагошке документације у ес дневнику. Пажња наставника и усмеравање наставе биће на добробит и 

подстицање талентованих ученика и ученика са посебним потребама. 

Кроз наставу српског  језика и књижевности остварују се и основни циљеви образовања и васпитања. 

Сталним професионалним усавршавањем наставници стичу одређена знања и компетенције, које доводе до континуираног унапређивање квалитета 

процеса и исхода образовања и васпитања. 

Теме које се обрађују кроз наставу српског језика и књижевности имају за циљ и развијање и практиковање здравих животних стилова, свести о важности 

сопственог здравља и безбедности, развијање свести о значају заштите и очувања природе и животне средине и еколошке етике, заштите и добробити 

животиња, развијање позитивних људских вредности, као и развијање кључних компетенција за целоживотно учење и међупредметних компетенција. Кроз 

потенцирање различитих облика и метода активног учествовања ученика у наставном процесу (рад у групи/пару, пројектно-оријентисана настава, 

истраживачке активности, дебата, дијалог...) развијају се стваралачке способности, критичко мишљење, мотивација за учење, способности за тимски рад, 

способности самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења; 

Кроз социокултурну компетенцију српског језика и књижевности развијају се компетенције за разумевање и поштовање људских права, грађанских 

слобода; развија се осећај солидарности, разумевања и конструктивне сарадње са другима и неговање другарства и пријатељства развој и поштовање расне, 

националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне равноправности, толеранције и уважавање различитости, као и развијање личног и националног 

идентитета, поштовање и неговање српског језика матерњег језика и страних језика, традиције и културе српског народа и националних мањина других 

народа, развијање интеркултуралности, поштовање и очување националне и светске културне баштине. 

Кроз наставу српског језика и књижевности остварују се и исходи образовања и васпитања. 

Применом различитих облика и метода организације наставе, као и одабиром различитих тематских области а посебно стручних тема и акцентовањем 

развијања комуникативних функција језика развија се способност ученика да користи матерњи језик у зависности од културног наслеђа и средине, потреба и 

интересовања, да прикупља, анализира, организује и критички процењује информације, да изрази и тумачи идеје, мисли, осећања, чињенице и ставове у 

усменој и писаној форми, да ради ефикасно са другима као члан тима, групе, организације и заједнице, да зна како да учи, поштује људска права и слободе, 

комуницира асертивно и ненасилно, да има свест о сопственој култури и разноликости култура, уважава значај креативног изражавања идеја, искустава и 

осећања путем различитих медија, укључујући музику, књижевност, извођачке и визуелне уметности. 



Кроз наставу српског језика и књижевности остварују се стандарди образовних постигнућа ученика, који представљају део општих стандарда 

образовања и васпитања (скуп норми на основу којих се врши процена квалитета у систему образовања и васпитања). 

                    Начин реализације садржаја 

Полазећи од датих исхода и кључних појмова садржаја наставник планирани програм контекстуализује,односно планира наставу и учење према 

потребама одељења имајући у виду карактеристике, наставне материјале које ће користити, техничке услове, наставна средства и медије којима школа 

располаже, као и друге ресурсе школе и локалне средине. 

Приликом планирања наставе и учења наставник се руководи: 

- индивидуалним разликама међу ученицима у погледу начина учења, темпа учења и брзине напредовања 

- интегрисаним приступом у којем постоји хоризонтална и вертикална повезаност унутар истог предмета и различитих наставних предмета 

- уважавањем свакодневног искуства и знања које је ученик изградио ван школе, повезивањем активности и садржаја учења са животним искуствима ученика 

и подстицањем примене наученог у свакодневном животу 

- активним и искуственим методама наставе и учења 

- неговањем радозналости, одржавањем и подстицањем интересовања за учење и континуирано сазнавање 

- редовним и осмишљеним прикупљањем релевантних података о напредовању ученика, остваривању исхода учења и постигнутом степену развоја 

компетенција ученика. 

Нека књижевна дела изискиваће један час, а нека два или три, те је наставник тај који предвиђа и планира динамику рада на часовима обраде, 

утврђивања и систематизације градива укључујући у то и различите нивое обраде (интерпретацију, приказ и осврт), као и повезивање наставних садржаја из 

књижевности са садржајем из језика (нпр., кад је реч о историји језика, повезано ће се читати и тумачити следећи текстови: Црноризац Храбар, Слово о 

писменима и Запис Глигорија дијака у Мирослављевом јеванђељу, са текстовима средњовековне књижевности).  

Компаративно се повезују и тумаче текстови који долазе из различитих историјских, културних и жанровских оквира (нпр. поређење овдашње епске 

традиције са сумерско-вавилонском, хеленском, словенским, итд; поређење структурних и мотивских конституената епских песама, епова, народних бајки и 

библијских предања, итд). Посебна пажња се обраћа и на осветљавање разноврсности релација које се успостављају између канонских дела националне и 

светске књижевности и доминантних савремених форми уметничког израза и презентације (савремени роман, драмски текст; филм, анимирани филм, стрип, 

позоришна представа, историјско-образовни садржаји на телевизији и интернету, итд). 

Поред читања, као прворазредне стваралачке активности, у настави се организују и одговарајуће стваралачке активности поводом обраде књижевних 

дела. Посредством њих шири се интересовање ученика за књижевност, књижевна дела и ауторе, продубљују се и надопуњују читалачка интересовања и 

усавршавају читалачке компетенције. Стваралачке активности реализују се као усмена продукција (говорне вежбе, дискусије, разговори, монолози, 

рецитовање и казивање), писмена продукција (писање есеја, радова, домаћих задатака) и комбинована продукција (реферисања и презентације).  

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика током припремне фазе рада и током рада на часу, 

учешће у раду приликом  тумачења дела, учесталост јављања, квалитет одговора, оригиналност и аргументовање ставова, уважавање гледишта других 

ученика и другачијих виђења, однос према раду, способност примене  теоријских знања у конкретним радним околностима. Вредновање обухвата и писмено 

изражавање (домаћи задаци  поводом конкретних  књижевних дела; годишње до шест домаћих задатака). У сврху вредновања може бити планирано и 

тестирање, како би се стекао непосредан увид у текућа знања ученика.  



Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика је формативно и сумативно и реализује се у складу са Правилником о оцењивању ученика у 

средњем образовању и васпитању и по препорукама за праћење и вредновање постигнућа ученика датих у оквиру Упутства за дидактичко-методичко 

остваривање програма. 

Eнглески  језик   
Циљ учења страног језика је 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 

недељни фонд часова: 2 часа 

годишњи фонд часова: 74 часа 

 

 ОБЛАСТ ИСХОДИ СТАНДАРДИ САДРЖАЈ 

 

СЛУШАЊЕ 

 

Оспособљавање 

ученика за 

разумевање 

усменог говора 

 

● Разуме реченице, питања и упутства из 

свакодневног говора (кратка упутства 

изговорена споро и разговетно) 

● Разуме општи садржај краћих, 

прилагођених текстова (рачунајући и 

стручне) после неколико слушања или 

уз помоћ визуелних ефеката (на 

упутствима, ознакама, етикетама) 

● Разуме бројеве (цене, рачуне, тачно 

време)) 

 

2.ст.1.1.1. разуме краће поруке, 

обавештења и упутства која се саопштавају 

разговетно и полако.  

2.ст.1.1.2. схвата смисао краће спонтане 

интеракције између двоје или више 

са/говорника у личном, образовном и 

јавном контексту. 

2.ст.1.1.3. схвата општи смисао 

информације или краћих монолошких 

излагања у образовном и јавном контексту. 

2.ст.1.1.4. схвата смисао прилагођеног 

аудио и видео записа у вези с темама из 

свакодневног живота (стандардни 

говор, разговетни изговор и спор ритам 

излагања). 

  ОПШТЕ ТЕМЕ 

● 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 



2.ст.2.1.1. разуме суштину и битне 

појединости порука, упутстава и 

обавештења о темама из свакодневног 

живота и делатности. 

2.ст.2.1.2. разуме суштину и битне 

појединости разговора или расправе између 

двоје или више са/говорника у приватном, 

образовном и јавном контексту. 

2.ст.2.1.3. разуме суштину и битне 

појединости монолошког излагања у 

образовном и јавном контексту уколико је 

излагање јасно и добро структурирано. 

2.ст.2.1.4. разуме суштину аутентичног 

тонског записа (аудио и видео запис) о 

познатим темама, представљених јасно и 

стандaрдним језиком 

 

људи ХХ века (из 

света науке, културе) 

● Медији (штампа, 

телевизија) 

● Интересантне животне 

приче и догађаји 

● Свет компјутера 

(распрострањеност и 

примена) 

 

 

СТРУЧНЕ ТЕМЕ 

 

● Основна стручна 

терминологија 

● Примена 

информационих 

технологија у 

домену струке 

● Основе пословне 

комуникације и 

коресподенције 

(пословна преписка 

и комуникација у 

ЧИТАЊЕ 

 

Оспособљавање 

ученика за 

разумевање 

прочитаних 

текстова 

● Препознаје познате речи, изразе и 

реченице у непознатом тексту (нпр. у 

огласима, на плакатима) 

● Разуме општи садржај и смисао краћих 

текстова (саопштења, формулара са 

подацима о некој особи, основне 

команде на машинама/компјутеру, 

декларације о производима, упутства за 

2.ст.1.2.1. разуме општи смисао 

једноставних краћих текстова у вези с 

блиским темама, у којима преовлађују 

фреквентне речи и интернационализми. 

2.ст.1.2.2. проналази потребне информације 

у једноставним текстовима (нпр. огласи, 

брошуре, обавештења, кратке новинске 

вести).  



употребу и коришћење 2.ст.1.2.3. разуме једноставне личне поруке 

и писма. 

2.ст.1.2.4. уочава потребне детаље у 

текстовима из свакодневног живота 

(натписи на јавним местима, упутства о 

руковању, етикете на производима, 

јеловник и сл.).  

2.ст.1.2.5. разуме кратке адаптиране 

одломке књижевних дела, и друге 

поједностављене текстове који се односе на 

цивилизацијске тековине, културу и 

обичаје свог и других народа. 

2.ст.2.2.1. разуме општи смисао и 

релевантне информације у текстовима о 

блиским темама из образовног и јавног 

контекста.  

2.ст.2.2.2. открива значење непознатих 

речи на основу контекста који му је близак. 

2.ст.2.2.3. разуме описе догађаја, осећања и 

жеља у личној преписци. 

 2.ст.2.2.4. проналази потребне 

информације у уобичајеним писаним 

документима (нпр. пословна преписка, 

проспекти, формулари). 

 2.ст.2.2.5. проналази специфичне поједи- 

писаној и усменој 

форми) 

● Мере заштите и 

очувања радне и 

животне средине       

• Пословна 

комуникација на 

страном језику 

 ГРАМАТИЧКИ 

САДРЖАЈИ 

         I. РЕЧЕНИЦА 

        Обновити реченичне 

модел обухваћене         

грапрограмом за основну 

школу. 

 

Ред речи у реченици. 

Место прилога и 

прилошких одредби. 

Индиректни говор 

а) изјаве - без 

промене глаголског 

времена (глагол главне 



ности у дужем тексту са претежно 

сложеним структурама, у комe се износе 

мишљења, аргументи и критике (нпр. 

новински чланци и стручни текстови). 

2.ст.2.2.6. разуме адаптиране књижевне 

текстове и прилагођене текстове који 

се односе на цивилизацијске тековине, 

културу и обичаје свог и других народа. 

 

 

реченице у једном од 

садашњи.х времена) 

б) молбе, захтеви. 

наредбе 

в) питања са 

променом реда речи - 

без промене глаголског 

времена (глагол главне 

реченице у једном од 

садашњих времена) 

Уеs/Nо питања 

"ИТ1" питања 

- Директна и индиректна 

питања 

 

Члан 

Обновити 

употребу 

одређеног и 

неодређеног 

члана Нулти члан 

уз градивне и 

апстрактне 

именице 

 

ГОВОР 

 

Усмена 

продукција 

Оспособљавање 

ученика за 

кратко 

монолошко 

излагање и за 

учешће у 

дијалогу на 

страном језику 

 

 

● Употребљава једноставне изразе и 

реченице да би представио 

свакодневне, себи блиске личности, 

активности, ситуације и догађаје 

2.ст.1.3.1. уме да оствари друштвени 

контакт (нпр. поздрављање, представљање, 

захваљивање).  

2.ст.1.3.2. изражава слагање/неслагање, 

предлаже, прихвата или упућује понуду 

или позив.  

2.ст.1.3.3. тражи и даје једноставне 

информације, у приватном, јавном и 

образовном контексту. 

 2.ст.1.3.4. описује блиско окружење 

(особе, предмете,места, активности, 

догађаје).  

2.ст.1.3.5. излаже већ припремљену кратку 

презентацију о блиским темама.  

2.ст.1.3.6.преноси или интерпретира кратке 



поруке, изјаве, упутства или питања. 

2.ст.1.3.7. излаже једноставне, блиске 

садржаје у вези сa културом и традицијом 

свог и других народа. 

2.ст.2.3.1. започиње, води и завршава 

једноставан разговор и укључује се у 

дискусију на теме како од личног интереса, 

тако и оне о свакодневном животу.  

2.ст.2.3.2. износи лични став, уверења, 

очекивања, искуства, планове 

као и коментаре о мишљењима других 

учесника у разговору.  

2.ст.2.3.3. размењује, проверава, потврђује 

информације о познатим темама у 

формалним ситуацијама (нпр. у установама 

и на јавним местима).  

2.ст.2.3.4. описује или препричава стварне 

или измишљене догађаје, осећања, 

искуства.  

2.ст.2.3.5. излаже већ припремљену 

презентацијуо темама из свог окружења 

или струке.  

2.ст.2.3.6. извештава о догађају, разговору 

или садржају нпр. књиге, филма и сл. 

2.ст.1.5.1. користи задовољавајући број 

 

 

 

 

 

 

       Именице 

Множина 

именица - 

обновити 

Изражавање 

припадања и 

својине - 

саксонски генитив 

Бројиве и 

небројиве 

именице 

      Заменички облици 

а) Заменице 

-      Личне заменице у 

функцији субјекта и објекта  

- Показне заменице 

- Односне заменице 

б)

 детерминаотр



фреквентних речи и израза које му 

омогућавају изражавање основних 

комуникативних функција у свакодневним 

ситуацијама. 

 

 

и 

- Показни 

детерминаотри 

- Неодређени 

детерминатори 

- Присвојни 

детерминатори 

       

        4. Придеви 

       – Обновити 

компарацију придева 

        –too/not…enough/not 

as…(as)/…than 

        5. Бројеви 

       – Обновити просте и 

редне бројеве 

       6. Кванитификатори 

       III  ГЛАГОЛСКА  

 ГРУПА 

       1. ГЛАГОЛИ  

ПИСАЊЕ 

 

Оспособљавање 

ученика за 

писање краћих 

текстова 

различитог 

садржаја 

•  

• - Саставља кратак текст о одговарајућој 

теми 

• Пише кратке поруке релевантне за посао 

(место, термини састанка) 

• Пише краћи текст о себи и свом 

окружењу 

Попуњава формулар где се траже лични 

подаци 

2.ст.1.4.1. пише кратке белешкe и 

једноставне порукe (нпр. изражава 

захвалност, извињење, упозорење). 

2.ст.1.4.2.пише приватно писмо о 

аспектима из свакодневног живота (нпр. 

описује људе, догађаје, места, осећања). 

2.ст.1.4.3. попуњава образац/упитник, 

наводећи личне податке, образовање, 

интересовања и сл.  

2.ст.1.4.4. пише једноставне текстове према 

моделу, уз помоћ илустрација, табела, 

слика, графикона, детаљних упутстава. 

2.ст.1.4.5. преводи или интерпретира 

информације из једноставних порука, 

бележака или образаца. 

2.ст.2.4.1. пише белешке или одговара на 

поруке, истичући битне детаље. 

 2.ст.2.4.2. у приватној преписци, тражи 

или преноси информације, износи лични 



став и аргументе.  

2.ст.2.4.3. пише, према 

упутству,дескриптивне и наративне 

текстове о разноврсним темама из области 

личних интересовања и искустава. 

2.ст.2.4.4. пише кратке, једноставне есеје о 

различитим темама из личног искуства, 

приватног, образовног и јавног контекста. 

2.ст.2.4.5. пише  извештај или прослеђује 

вести (преводи, интерпретира, резимира, 

сажима) у вези са кратким и/или 

једноставним текстом из познатих области 

који чита или слуша. 

2.ст.1.5.2. саставља кратке, разумљиве 

реченице користећи једноставне језичке 

структуре. 

2.ст.1.5.4. пише с одговарајућом 

ортографском тачношћу уобичајене речи 

које користи у говору.  

2.ст.1.5.5. примењује основну правописну 

норму 

2.ст.2.5.4. пише прегледан и разумљив 

текст у коме су правопис, интерпункција и 

организација углавном добри. 

 

       Обновити глаголске 

облике предвиђене 

pzbпрограмом  за основну 

школу 

- Модални глаголи: тау 

сап, тust 

- Пасивне конструкције 

- садашње време/ирошло –

simple present/past (прошло 

време рецептивно) 

       трајни презент за 

планове и намере, % (за 

будућа предвиђања) 

- - used to 

1. Прилози, извођење 

прилога и употреба, 

прилози вероватноће са 

тау 

2. Предлози, најчешћи 

предлози за 

оријентацију у времену 



ЗНАЊЕ О 

ЈЕЗИКУ 

● На једноставан начин се споразумева са 

саговорником који говори споро и 

разговетно 

● Поставља једноставна питања у вези са 

познатим темама из живота и струке као 

и да усмено или писмено одговара на 

иста (бројеви, подаци о количинама, 

време, датум) 

● Напише кратко лично писмо, поруку, 

разгледницу, честитку 

 

2.СТ.1.5.1. Користи задовољавајући број 

фреквентних речи и израза које му 

омогућавају изражавање основних 

комуникативних функција у свакодневним 

ситуацијама.  

2.СТ.1.5.2. Саставља кратке, разумљиве 

реченице користећи једноставне језичке 

структуре.  

2.СТ.1.5.3. Има углавном јасан и разумљив 

изговор.  

2.СТ.1.5.4. Пише с одговарајућом 

ортографском тачношћу уобичајене речи 

које користи у говору.  

2.СТ.1.5.5. Примењује основну правописну 

норму.  

2.СТ.1.5.6. Користи неутралан језички 

регистар 

2.СТ.2.5.1. Користи речи и изразе који му 

омогућавају успешну комуникацију у 

предвидивим/свакодневним ситуацијама, 

актуелним догађајима и сл.  

2.СТ.2.5.2. Правилно разуме и користи 

већи број сложенијих језичких структура. 

2.СТ.2.5.3. Има сасвим разумљив изговор 

2.СТ.2.5.4. Пише прегледан и разумљив 

и простору. 

3. Кондиционал први 

       

иљни језик 

-европа и заједнички 

живот народа 

 

Комуникативне 

функције 

-представљање себе и 

других 

-поздрављање 

(састајање, растанак; 

формално, неформално, 

регионално 

специфично) 

-идентификација и 

именовање особа, 

објеката, боја, бројева 

итд. 

-давање једноставних 

упутстава и команди 

-изражавање молби и 

захвалности 

 • преводи усмено 

или писмено кратке поруке у 

складу са потребама 

комуникације 

 • аргументује свој став о медијском 

тексту 



текст у коме су правопис, интерпункција и 

организација углавном добри.  

2.СТ.2.5.5. Препознаје формални и 

неформални регистар; познаје правила 

понашања и разлике у култури, обичајима 

и веровањима своје земље и земље чији 

језик учи. 

2.СТ.3.5.1. Разуме и користи разноврстан 

репертоар речи, израза и идиома, који му 

омогућавају да се изражава јасно, течно, 

прецизно и детаљно.  

2.СТ.3.5.2. Разуме целокупни репертоар 

граматичких структура и активно користи 

све уобичајене граматичке структуре. 

2.СТ.3.5.3. Има јасан и природан изговор и 

интонацију.  

2.СТ.3.5.4. Пише јасне, прегледне и 

разумљиве текстове, доследно 

примењујући језичка правила, правила 

организације текста и правописну норму. 

2.СТ.3.5.5. Познаје и адекватно користи 

формални и неформални језички регистар. 

 

  

 

-изражавање извињења 

изражавање потврде и 

негирање 

-изражавање допадања 

и недопадања 

-изражавање физичких 

сензација и потреба 

-исказивање просторних 

и временских односа 

-давање и тражење 

информација и 

обавештења 

-описивање и 

упоређивање лица и 

предмета 

-изрицање забране и 

реаговање на забрану 

-изражавање припадања 

и поседовања 

-скретање пажње 

-тражење мишљења и 

изражавање слагања и 

неслагања 

-тражење и давање 

дозволе 



 

 

 

 

 

 

 

 

        УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 

Комуникативна настава страних језика подразумева поимање језика као средства комуникације; инсистира на употреби циљног језика у учионици у добро 

осмишљеним контекстима од интереса за ученике; претпоставља примену тзв. Teacher talk, одн.прилагођавање говорне делатности наставника 

интересовањима и знањима ученика; инсистира на комуникативном аспекту употребе језика, одн. на значењу језичке поруке, а не толико на граматичној 

прецизности исказа ; претпоставља да се знања ученика мере прецизно дефинисаним релативним, а не толико апсолутним критеријумима тачности. Један 

од кључних елемената комуникативне наставе је и социјална интеракција кроз рад у учионици. Она се базира на групном или индивидуалном решавању 

проблема, потрази за информацијама и мање или више комплексним задацима. У тим задацима увек су јасно одређени контекст, процедура и циљ, чиме се 

унапређује квантитет језичког материјала који је неопходан услов за  било које учење језика. Такозвана комуникативно интерактивна парадигма у настави 

страних језика, између осталог, укључује и следеће компоненте: 

• усвајање језичког садржаја кроз циљано и осмишљено учествовање у друштвеном чину 

• поимање наставног програма као динамичне, заједнички припремљене и ажуриране листе задатака и активности 

-исказивање честитки 

-исказивање препоруке 

-изражавање хитности и 

обавезности 

-исказивање сумње и 

несигурности 

 

 



• наставник је ту да омогући приступ и прихватање нових идеја 

• ученици се третирају као одговорни, креативни, активни учесници у друштвеном чину  

• уџбеници су само један од ресурса; осим њих препоручује се и примена других извора информација и дидактичких материјала, поготову кад је реч о 

стручним темама  

• учионица постаје простор који је могуће реструктурирати из дана у дан. 

 Важан циљ у учењу страног језика у средњим стручним школама је овладавање језиком струке, и то у оноликој мери која је неопходна да се језик користи 

ради информисаности и оспособљености за једноставну комуникацију у усменом и писаном облику на страном језику. Тај сегмент наставе страног језика 

који се прогресивно увећава од 20 до 50% током  образовања мора да буде јасно дефинисан и у складу са исходима везаним за квалификације струке. 

Неопходно је да стручна тематика која се обрађује на страном језику прати исходе појединих стручних предмета и буде у корелацији са њима. Реализација 

наставе језика струке се много више огледа у развијању рецептивних вештина него продуктивних јер је сврха учења страног језика, у првој линији, 

усмерена на то да се ученици оспособе да прате одређену стручну литературу у циљу информисања, праћења иновација и достигнућа у области струке, 

усавршавања и напредовања. Стога је спектар текстова који се препоручују велики: 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. Веома је битно у раду са таквим текстовима одредити добру дидактичку подршку. Добро осмишљени 

налози упућују на то да одређене текстове, у зависности од тежине и важности информација којео ни носе, треба разумети глобално, селективно или пак 

детаљно. Продуктивне вештине треба ограничити на строго функционалну примену реалну за захтеве струке. То подразумева писање кратких порука, 

мејлова у оквиру пословне комуникације (поруџбенице, рекламације, захтеви, молбе) и вођење усмене комуникације која омогућава споразумевање на 

основном нивоу било у директном контакту са саговорником или у телефонском разговору. 

 

         ПРЕПОРУКЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАСТАВЕ 

– Слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом намењеним развоју и провери разумевања говора; Рад у паровима, малим и већим 

групама (мини-дијалози, игра по улогама, симулације итд.); 



– Активности (израда паноа, презентација, зидних новина,постера за учионицу, организација тематских вечери и сл.); 

– Дебате и дискусије примерене узрасту (дебате представљају унапред припремљене аргументоване монологе са ограниченим трајањем, док су дискусије 

спонтаније и неприпремљене интеракције на одређену тему); 

– Обимнији пројекти који се раде у учионици и ван ње у трајању од неколико недеља до читавог полугодишта уз конкретно видљиве и мерљиве производе 

и резултате; 

– Граматичка грађа добија свој смисао тек када се доведе у везу са одговарајућим комуникативним функцијама и темама, и то у склопу језичких 

активности разумевања (усменог) говора и писаног текста, усменог и писменог изражавања и медијације; 

– Полазиште за посматрање и увежбавање језичких законитости јесу усмени и писани текстови различитих врста, дужине и степена тежине; користе се, 

такође, изоловани искази, под условом да су контекстуализовани и да имају комуникативну вредност; 

– Планира се израда два писмена задатка за сваки разред. 

 

                  КАКО СЕ ПРАТИ И ВРЕДНУЈЕ РАЗВОЈ ЈЕЗИЧКИХ КОМПЕТЕНЦИЈА 

Нека правила и поступци у процесу праћења и процењивања компетенција код ученика: 

● Развој компетенција наставници прате заједно са својим ученицима. 

● Наставници сарађују и заједнички процењују развој компетенција код својих ученика. 

● Процес праћења је по карактеру пре формативан него сумативан. 

● У проценама се узимају у обзир разноврсни примери који илуструју развијеност компетенције. 

● У процењивању се узимају у обзир и самопроцене ученика и вршњачке процене, а не само процене наставника. 

● Велики значај се придаје квалитативним, уместо претежно квантитативним подацима и показатељима. 

● Процена садржи опис јаких и слабијих страна развијености компетенције и предлоге за њено даље унапређивање, а не само суд о нивоу развијености. 

 

          МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

           Кроз наставу енглеског језика, као првог страног језика остварују се и међупредметне компетенције 



1. Компетенција за целоживотно учење 

2. Комуникација 

3. Рад с подацима и информацијама 

4. Дигитална компетенција 

5. Решавање проблема 

6. Сарадња 

7. Одговорно учешће у демократском друштву 

8. Одговоран однос према здрављу 

9. Одговоран однос према околини 

10. Естетичка компетенција 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРИНЦИПА, ЦИЉЕВА И ИСХОДА ОБРАЗОВАЊА И СТАНДАРДА ОБРАЗОВНИХ ПОСТИГНУЋА 

  Кроз наставни предмет први страни језик-енглески језик остварују се и општи принципи образовања и васпитања. 

Настава страног језика остварује се кроз примену разноврсних  облика учења, наставе и оцењивања, где се развијају мотивација за учење и подиже 

квалитет образовних постигнућа, и где се излази у сусрет различитим потребама ученика. Кроз теме, које се обрађују у оквиру овог наставног предмета, 

као и кроз сам наставни процес,  потенцира се поштовање људских права и права сваког ученика и уважавање људског достојанства. Негује се отвореност, 

сарадња, толеранција, моралне вредности... 

Кроз наставу страног језика потенцира се и целоживотно учење, које укључује све облике учења и значи учествовање у различитимоблицима образовних 

активности ,са циљем сталног унапређивања компетенција; 

      - У остваривању принципа, посебна пажња посвећује се: 

     идентификацији, праћењу и подстицању ученика са изузетним, односно посебним способностима (талентовани и даровити) и  сарадњи са ученицима, 

ради                      успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања, кроз додатну наставу, и усмеравање ученика на учествовање у 

различитим конкурсима, такмичењима и реализацији пројеката, тематских програма школе у циљу унапређивања квалитета образовања и васпитања. 

- могућности да деца, са сметњама у развоју, инвалидитетом и из осетљивих група, остварују право на образовање, кроз допунску наставу, остваривање 

ИОП програма, као и применом индивидуализације у настави. 

Кроз наставу страног језика остварују се и основни циљеви образовања и васпитања 

Сталним професионалним усавршавањем наставници стичу одређена знања и компетенције, које доводе до континуираног унапређивање квалитета 

процеса и исхода образовања и васпитања заснованог 



Теме, које се обрађују кроз наставу страног језика имају за циљ и развијање и практиковање здравих животних стилова, свести о важности сопственог 

здравља и безбедности, развијање свести о значају заштите и очувања природе и животне средине и еколошке етике, заштите и добробити животиња, 

развијање позитивних људских вредности, као и развијање кључних компетенција за целоживотно учење и међупредметних компетенција. Кроз 

потенцирање различитих облика и метода активног учествовања ученика у наставном процесу (рад у групи/пару, пројекно-орјентисана настава, 

истраживачке активности, дебата, дијалог...) развијају се  стваралачке способности, критичко мишљење, мотивација за учење, способности за тимски рад, 

способности самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења; 

Кроз социокултурну компетенцију страног језика развијају  се компетенције за разумевање и поштовање људских права, грађанских слобода; развија се 

осећај солидарности, разумевања и конструктивне сарадње са другима и неговање другарства и пријатељства развој и поштовање расне, националне, 

културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне равноправности, толеранције и уважавање различитости, као и развијање личног и националног 

идентитета, поштовање и неговање српског језика ,матерњег језика и страних језика, традиције и културе српског народа и националних мањина других 

народа, развијање интеркултуралности, поштовање и очување националне и светске културне баштине. 

        Кроз наставу првог страног језика остварују се и исходи образовања и васпитања. 

Применом различитих облика и метода организације наставе  , као и одабиром различитих тематских области и акцентовањем развијања комуникативних 

функција језика развија се способност ученика да користи страни језик у зависности од културног наслеђа и средине, потреба и интересовања, да 

прикупља, анализира, организује и критички процењује информације, да изрази и тумачи идеје, мисли, осећања, чињенице и ставове у усменој и писаној 

форми, да ради ефикасно са другима као члан тима, групе, организације и заједнице, дазна како да учи, поштује људска права и слободе, комуницира 

асертивно и ненасилно, да има свест о сопственој култури и разноликости култура, уважава значај креативног изражавања идеја, искустава и осећања 

путем различитих медија, укључујући музику, књижевност, извођачке и визуелне уметности. 

Кроз наставу страног језика остварују се стандарди образовних постигнућа ученика, који представљају део општих стандарда образовања и 

васпитања (скуп норми на основу којих се врши процена квалитета у систему образовања и васпитања) 

 

Физичко васпитање 
Циљ учења наставног предмета:  

Општи циљ: 

- Циљ учења 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. 

Посебни циљеви учења предмета: 

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

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

- Стицање моторичких умења (вештина) и теоријских знања неопходних за њихово усвајање; 



- Проширење и продубљивање 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 предмега (васпитно-образовног подручја); 

- Мотивација ученика за бављење физичким активностима и формирање позитивних психо-социјапних образаца понашања; 

- Оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним условима живота и рада. 

 

Модул 
Број 

часова 
Садржај Исходи 

Здравствена култура и 

физичка активност, као 

основа за реализовање 

постављених циљева и 

исхода 
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- Вежбе обликовања (јачања, 

лабављење и растезање); 

- Вежбе из корективне гимнастике; 

- Провера стања моторичких и 

функционалних способности 

- Препозна везе између физичке 

активности и здравља; 

- Објасни карактеристике 

положаја тела, покрета и кретања 

у професији за коју се школује и 

уочи оне, које могу имати 

негативан утицај на његов раст, 

развој; 

- Одабере и изведе вежбе 

обликовања и вежбе из 

корективне гимнастике, које ће 

превентивно утицати на могуће 

негативне утицаје услед рада у 

одабраној професији; 

Развој моторичких и 

функционалних способности 

човека, као основа за 

8 

- Вежбе снаге без и са малим теговима 

(до 4 кг.); 

- Трчање на 60 м и 100 м; 

- Именује моторичке 

способности које треба 

развијати, као и основна средства 



реализовање постављених 

циљева и исхода; 

- Трчање на 800 м ученице и 1000 м 

ученици; 

- Вежбе растезања (број понављања и 

издржај у крајњем положају), 

- Полигони спретности и окретности и 

спортске игре; 

- Аеробик;  

 

и методе за њихов развој; 

- Примени адекватна средства 

(изводи вежбе) за развој и 

усавршавање моторичких 

способности из: вежби 

обликовања, атлетике, 

гимнастике, пливања и 

спортских игара за развој: снаге, 

брзине, издржљивости, гипкости, 

спретности и окретности; 

Усвајање знања, умења и 

вештина из спортских грана 

и дисциплина као основа за 

реализовање постављених 

циљева и исхода;  

- Атлетика;  

- Спортска гимнастика: 

(Вежбе на справама и тлу);  

- Спортска игра (по избору);  

-Физичка, односно спортска 

активност: у складу са 

 

 

 

 

 

 

56 

 

 

 

 

 

АТЛЕТИКА 

У свим атлетским дисциплинама треба 

радити на развијању основних 

моторичких особина за дату 

дисциплину; 

Трчања: 

Усавршавање технике трчања на 

кратке и средње стазе: 

- 100 м ученици и ученице;  

- 800 м ученици и ученице; 

- штафета 4 x 100 м ученици и ученице 

Вежбање технике трчања на средњим 

• Кратко опише основне 

карактеристике и правила 

атлетике, гимнастике и спортске 

гране - дисциплина које се уче; 

• Демонстрира технику 

дисциплина из атлетике и 

гимнастике (вежби на справама и 

тлу) које - поседује вештину, 

технику и тактику спортске игре 

као и вежбе из осталих 

програмом предвиђених садржаја 

• Детаљније опише правила 

спортске гране за коју показује 

посебан интерес - за коју школа 
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могућностима школе. 
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стазама умереним интезитетом и 

различитим темпом у трајању од 5 до 

10 мин.  

Крос: јесењи и пролећни  

- 800 м ученице,  

- 1000 м ученици. 

Скокови: 

Скок удаљ техником увинућа  

Скок увис леђном  

Бацања: 

Бацање кугле, једна од рационалних 

техника (ученице 4 кг, ученици 5 кг). 

Спровести такмичења у одељењу, на 

резултат, у свим реализованим 

атлетским дисциплинама.  

• СПОРТСКА ГИМНАСТИКА: 

ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ 

Напомене: 

- Наставник формира групе на основу 

умења (вештина) ученика стечених 

после основне школе: основни, средњи 

и напредни ниво 

- Наставник олакшава, односно 

отежава програм на основу 

моторичких способности и претходно 

има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког 

васпитања важно, да активно 

учествује у процесу наставе и да 

самостално спроводи одређен 

програм физичке и спортске 

активности; 

• Жели да се бави физичким, 

односно спортским 

активностима, пошто сагледава 

(детектује) позитивне 

карактеристике физичке и 

спортске активности - њихове 

позитивне утицаје на здравље, 

дружење и добро расположење; 

• Сагледа негативне утицаје 

савременог начина живота 

(пушење, дрога, насиље, 

деликвентно понашање) и буде 

свестан да је физичким, односно 

спортским активностима могуће 

предупредити негативне утицаје; 

• Комуницира путем физичких 

односно спортских активности са 

11 
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стечених умења ученика.  

1. Вежбе на тлу 

За ученике и ученице: 

- вага претклоном и заножењем и 

спојено, одразом једне ноге колут 

напред; 

- став на шакама, издржај, колут 

напред; 

- два повезана премета странце удесно 

и улево; 

- за напредни ниво премет странце са 

окретом за 180о и доскоком на обе 

ноге ("рондат") 

2. Прескок 

За ученике коњ у ширину висине 120 

цм; за ученице 110 цм: 

- згрчка; 

- разношка 

- за напредни ниво: склонка 

3. Кругови 

За ученике /дохватни кругови/: 

- из мирног виса вучењем вис узнето, 

спуст у вис стражњи, издржај, 

вучењем вис узнето, спуст у вис 

предњи. 

својим друговима и ужива у 

дружењу и контактима; 

• Доводи у везу свакодневни 

живот и способност за учење и 

практичан рад са физичким, 

односно спортским 

активностима и правилном 

исхраном; 

• самостално бира физичку, 

односно спортску активност и 

изводи је у окружењу у коме 

живи; 

• Објасни да покрет и кретање, 

без обзира на то којој врсти 

физичке, односно спортске 

активности припада, има своју 

естетску компоненту (лепота 

извођења, лепота доживљаја); 

• Ужива у извођењу покрета и 

кретања; 

• Наводи основне олимпијске 

принципе и примењује их на 

школским спортским 

такмичењима и у слободном 

времену; 



За ученице /дохватни кругови/: 

- уз помоћ суножним одскоком наскок 

у згиб, њих у згибу /уз помоћ/; спуст у 

вис стојећи 

4. Разбој 

За ученике /паралелни разбој/: 

- из њиха у упору, предњихом саскок 

са окретом за 180° (окрет према 

притци); 

- њих у упору, у зањиху склек, 

предњихом упор, зањих у упору, у 

предњиху склек 

За ученице /двовисински разбој или 

једна притка вратила/: 

наскок у упор на н/п, премах једном 

ногом до упора јашућег, прехват у 

потхват упорном руком (до 

предножне) и спојено одножењем 

заножне премах и саскок са окретом за 

90° (одношка), завршити боком према 

притци. 

5. Вратило 

За ученике /дохватно вратило/: 

- суножним одривом узмак; ковртљај 

назад у упору предњем; саскок 

• Препозна нетолерантно 

понашање својих другова и 

реагује на њега, шири дух 

пријатељства, буде истрајан је у 

својим активностима. 

• Се правилно односи према 

окружењу у коме вежба, 

рекреира се и бави се спортом, 

што преноси у свакодневни 

живот; 

• Учествује на школском 

такмичењу и у систему школских 

спортских такмичења. 



замахом у заножење (зањихом). 

6. Греда 

За ученице /висока греда/: 

- залетом и суножним одскоком 

наскок у упор, премах одножно 

десном; окрет за 90°, упором рукама 

испред тела преднос разножно; 

ослонцем ногу иза тела (напреднији 

ниво: замахом у заножење) до упора 

чучећег; усправ, усправ, ходање у 

успону са докорацима, вага 

претклоном, усклон, саскок пруженим 

телом (чеоно или бочно у односу на 

справу) 

7. Коњ са хватаљкама 

За ученике: 

- премах одножно десном напред 

замах улево, замах удесно, замах улево 

и спојено премах левом напред; 

премах десном назад, замах улево, 

замах удесно и спојено одножењем 

десне, саскок са окретом за 90о улево 

до става на тлу, леви бок према коњу. 

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: 

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)  

• Понављање и учвршћивање раније 

обучаваних елемената игре;  

• Даље проширивање и продубљавање 

техничко-тактичке припремљености 

ученика у складу са изборним 

програмом за дату игру. На основу 

претходних умења у техници и 

тактици наставник планира конкретне 

садржаје из спортске игре; 



• Актив наставника, према програму 

који сам доноси (из програма трећег 

разреда (програм по избору ученика) у 

складу са могућностима школе, 

организује наставу за коју ученици 

покажу посебно интересовање; 

• Препорука: уколико је могуће, 

организовати наставу пливања 

(посебно обуку за непливаче). 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

 

I Планирање наставе 

Програм усмерава наставника да наставни процес конципира у складу са дефинисаним исходима, односно да планира како да ученици остваре исходе и да 

изабере одговарајуће методе,  активности и технике за рад са ученицима. Дефинисани исходи показују наставнику и која су то специфична знања и вештине 

које су ученику потребне за даље учење и свакодневни живот. Приликом планирања часа, исходе предвиђене програмом треба разложити на мање и на 

основу њих планирати активности за конкретан час. Треба имати у виду да се исходи разликују, да се неки могу лакше и брже остварити, док је за одређене 

потребно више времена, активности и рада на различитим садржајима.  Исходе треба посматрати као циљеве којима се тежи током једне школске године. 

На ставу у том смислу треба усмерити на развијање компетенција и не треба је усмерити само на остваривање појединачних исхода. 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче интелектуалну 

активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног 

садржаја који треба реализовати на часу и предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика. 

Током реализације часова физичког васпитања давати информације о томе које вежбе позитивно утичу на статус њиховог организма, с обзиром на 

карактеристике њихове професије, а које негативно утичу на здравље. Ученици који похађају трогодишње стручне школе далеко су више оптерећени у 

редовном образовању практичном и теоријском наставом од осталих ученика; Због тога је физичко васпитање, у овим школама, значајно за активан 



опоравак ученика, компензацију и релаксацију с обзиром на њихова честа статичка и једнострана оптерећења. Теоријска знања из области физичких 

активности су од великог значаја за укупним бављењем физичким вежбама. 

 

II Оставаривање наставе и учења  

- Садржаји програма усмерени су на:  

- развијање физичких способности;  

- спортско-техничко образовање;  

- повезивање физичког васпитања са животом и радом.  

У колико се укаже потреба, садржај програма се прилагођава како би се избегле негативне последице по здравље деце. Настава се реализује у циклусима 

који трају приближно 10-12 часова (узастопних). Наставнику физичког васпитања је остављено да, зависно од потреба, прецизира трајање сваког циклуса, 

као и редослед њиховог садржаја. 

 

III Праћење и вредновање наставе и учења  

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, доношење опреме, понашање ученика на часу, 

уважавање гледишта других ученика, однос према раду, способност примене практичног знања у конкретним  условима.  

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- васпитни део(доношење опреме, дисциплина на часу); 

- образовни део (практичне вештине); 

- активности ученика на часовима; 

 

IV Међупредметне компетенције 

1) Компетенцију за целоживотно учење 

2) Комуникацију 

3) Решавање проблема 

4) Сарадњу 

5) Одговоран однос према здрављу 



      6)   Одговоран однос према околини. 

 

Кроз наставни садржај  Физичког васпитања реализују се и општи принципи образовања и васпитања. 

Наставни предмет Физичко васпитање омогућиће учешће свих ученика кроз једнако уважавање, подједнако давање шанси свим ученицима на основу 

индивидуалних могућности и потреба. То ће се реализовати кроз коришћење разноврсних облика учења (учење путем покушаја и погрешака, учење по 

моделу, учење увиђањем...). Кроз облике рада, наставне методе, коришћење разновсних наставних средстава, похваљивањем ученика, давањем препорука за 

даље напредовање, уз неговање отворености, сарадње и толеранције подиже се квалитет образовних постигнућа и развија се мотивација за учење код ученика. 

Кроз редовно праћење реформисаних наставних планова и програма, иновација и нових антрополошких достигнућа   ученицима ће бити омогућено 

континуирано напредовање у области физичког развоја. Континуирано учешће ученика одвијаће се  кроз редовну практичну наставу, допунску или додатну 

наставу, секције, ванаставне активности  (крос, фер плеј манифестације), као и учешће у различитим активностиваа током жиовота са циљем сталног 

унапређивања компетенција ученика. Континуирано стручно усавршавање наставника, унутар и ван установе, омогућиће високу стручност наставника. Кроз 

сталну сарадња са спољним сарадницима, одељенским старешином, стручним већем.  

У остваривању принципа посебна пажња се посвећује и:  

-идентификацији, праћењу и подстицању ученика са изузетним, односно посебним способностима (талентовани и даровити) уз обезбеђивање услова да, без 

обзира на сопствене материјалне услове имају приступ одговарајућим нивоима образовања и васпитања;  

-могућности  да ученици  са сметњама у развоју, инвалидитетом и из осетљивих група, без обзира на сопствене материјалне услове имају приступ свим 

нивоима образовања и васпитања у установама, а ученици са здравственим проблемима остварују право на образовање током болничког и кућног лечења које 

се реализује кроз ИОП програме и индивидуализацију и наставом на даљину;  

-сарадњи са ученицима, ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања, као и остваривања одговарајућих активности, програма и 

пројеката у циљу унапређивања квалитета образовања и васпитања реализоаваће се кроз континуирано међусобно уважавање наставника и ученика, праћење 

и оставривање наставног садржаја, праћење и вредновање напредовање ученика.  

 

Кроз наставу Физичког васпитања реализоваће се и циљеви образовања и васпитања. 

 

Кроз активности на практичној настави, води се рачуна о развијању и практиковању здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља и 

безбедности у раду. Развијају се  кључне компетенције за целоживотно учење (комуникација на матерњем језику,правилно усвајање ,дигиталне компетенције 

(коришћење дигиталних алата за унапређење практичног вежбања),..) међупредметне компетенције и стручне компетенције у складу са захтевима занимања. 

Ученик ће бити оспособљен да иницира учење, да изабере стратегије учења и дизајнира контекст у којем учи, да прати и контролише напредак током учења, 

да управља учењем у складу са намерама и циљем који има. Ученик ће умети да пронађе и асимилује нова знања и вештине, користећи претходно учење и 

ваншколско искуство.  

Примењујући индивидуалани рад или групне активности код ученика ће доћи до поспешења развоја свести о себи, стваралачких способности, критичког 

мишљења, мотивације за учење, способности за тимски рад, способности самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења. Неопходно је да се 

ученицима омогући да сами покрећу инцијативе, пројекете,  да се самооцењују и оцењују друге ученике, да анализирају и закључују;  



 

Кроз наставу Физичког васпитања оствариће се и исходи образовања и васпитања. 

 

Остваривање исхода образовања и васпитања реализоваће се кроз све облике, начине и садржаје рада. Исходи образовања и васпитања оствариће се кроз 

практичан рад, вежбе у којима ће ученици показати да ли примењују нова сазнања. Од ученика се очекује да на српском језику, кроз дијалог са наставником 

или другим ученицима, или кроз практичан рад, аналитички и синтетички разложе вежбу, дају идеје, изразе своја мишљења кроз чињенице и ставове. Зависно 

од наставне јединице или типа часа, ученику се дају начини решавања одређених тактичких задатака и на основу конкретизованог решења ученик покушава 

да пронађе нове приступе.; Од ученика се очекује да се у ситуацијам када ради са другим уленицима буде ефиксан као члан тима или групе, да даје и 

аргументује своје идеје, слуша и уважава мишљење других;  

У решавању задатака, ученик треба да зна да примени логичко мишљење како би решио проблем и на ефикасан начин дошао до решења проблема који му се 

јављају.  

Треба да зна шта је дозвољено, а шта не. Да зна како да се понаша и приступа одређеним садржајима, јер на тај начин чува и себе и друге другима.  

Стандарди компетенција наставника ће се реализовати кроз стручно усавршавање и похађањем семинара из области:;  

- Наставна област, предмет и методика наставе- К1;  

- Поучавање и учење-К2;  

- Подршку развоjу личности ученика-К3;  

- Комуникациjу и сарадњу-К4.  

Улога наставника вишеструка, jер треба да:  

- развиjа кључне компетенциjе код ученика коjе их оспособљаваjу за живот и рад и на таj начин им пружа основу за даље учење;  

- пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са тешкоћама у развоjу, да остваре образовне и 

васпитне потенциjале у складу са сопственим могућностима. Да би допринео ефикасности и jеднаким правима и доступности школовања свих ученика, 

наставник треба да има и компетенциjе коjе се односе на превенциjу насиља у школама, мотивациjу ученика за учење, изградњу толеранциjе, спречавање 

дискриминациjе и друго. 

 

Математика 
Циљ учења математике је да ученик, усвајајући математичке концепте, знања, вештине и основе дедуктивног закључивања, развије апстрактно и критичко 

мишљење, позитивне ставове према математици, способност комуникације математичким језиком и примени стечена знања и вештине у даљем школовању и 

решавању проблема из свакодневног живота, као и да формира основ за даљи развој математичких појмова.  

Задаци:  

- стицање знања неопходних за разумевање квантинтативних и просторних односа, као и проблема из разних подручја;  

- стицање опште математичке културе, уз схватање места и значаја математике у прогресу цивилизације;  



- оспособљавање ученика за успешно настављање образовања и изучавање других области у којима се математика примењује;  

- допринос формирању и развијању научног погледа на свет;  

- допринос радном и политехничком образовању ученика;  

- развијање логичког мишљења и закључивања, апстрактног мишљења и математичке интуиције;  

- допринос изграђивању позитивних особина личности као што су: упорност, систематичност, уредност, тачност, одговорност, смисао за самосталан рад, 

критичност;  

- даље развијање радних, културних, етичких и естетских навика ученика;  

- даље оспособљавање ученика за коришћење стручне литературе и других извора знања.  

Годишњи фонд часова: 111 

 

 

Редни 

број 

наставне 

теме 

Број 

часова 

Наставни 

садржај 

Начин и 

поступак 

остваривања 

Исходи Стандарди  

 

 

 

1. 

 

 

 

12 

(6+5+1) 

 

 

 

Логика и 

скупови 

 

-фронтални рад 

-вербалне  

методе 

-илустративна 

метода 

-рад у пару 

-индивидуални 

рад 

 

 

 

-Разликује појмове исказ 

и израз 

-Препозна исказ и 

утврди његову 

истинитост 

-Испита тачност 

једноставније исказне 

формуле 

-Одреди елементе скупа 

задатог на различите 

начине 

-Одреди пресек, унију, 

2.МА.1.1.1.  

2.МА.1.1.8. 



разлику и Декартов 

производ 

-Препознаје пример 

функцијаи уочава 

аналитички израз 

линеарне функције 

-Одреди композицију 

две функције, наводи 

услове да је нека 

функција бијекција 

-Одреди инверзну 

функцију 

-Реши једноставне 

комбинаторне проблеме 

применом правила збира 

и производа 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

30 

(15+14+1) 

 

 

 

Реални 

бројеви и 

изрази  

 

-фронтални рад 

-вербалне  

методе 

-илустративна 

метода 

-разликује 

различите 

записе бројева 

из скупова N, 

Z, Q, и те 

бројеве 

МА.1.1.1. 

МА.1.1.2. 

МА.1.1.3. 



 -рад у пару 

-индивидуални 

рад 

 

 

 

приказује на 

бројној правој 

и пореди их. 

-разликује 

основне 

подскупове 

скупа реалних 

бројева (N, Z, 

Q, I) и уочава 

релације 

N⊂Z⊂Q⊂R, 

I⊂R 

-израчуна 

вредност 

једноставног 

рационалног 

бројевног 

израза 

поштујући 

приоритет 

рачунских 

операција и 

употребу 

заграда, зна да 

делилац мора 



бити различит 

од нуле 

-одреди 

апсолутну 

вредност 

реалног броја 

и графички 

интерпретира 

на бројевној 

оси 

 

-заокругли 

број на 

одређени 

број 

децимала 

-сабира, одузима и 

множи полиноме 

 

-примени 

дистрибутивни 

закон множења 

према сабирању 

и формуле за 



квадрат бинома 

и разлику 

квадрата, збир и 

разлику кубова 

при 

трансформацији 

полинома 

-растави полином на 

чиниоце 

 

-одреди НЗД и НЗС 

полинома 

 

-трансформише 

једноставнији 

рационални алгебарски 

израз 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

18 

(8+9+1) 

 

 

 

Пропорције и 

процентни 

рачун 

 

-фронтални рад 

-вербалне  

методе 

-илустративна 

метода 

-Израчуна одређени део 

неке величине 

- Одреди непознате 

чланове просте 

пропорције 

-Објасни појам размере 

МА.1.1.1. 

МА.1.1.2. 

 



-рад у пару 

-индивидуални 

рад 

 

 

 

-Прошири или скрати 

размеру ипримени је у 

решавању проблема 

подела 

-Препозна директну или 

обрнуту 

пропорционалност две 

величине и примени је у 

решавању једноставних 

проблема и то прикаже 

графички 

-Реши проблем који се 

односи на смешу две 

или више компоненти 

-Реши проблеме 

процентног или 

промилног рачуна 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

24 

(12+11+1) 

 

 

 

Увод у 

геометрију 

 

-фронтални рад 

-вербалне  

методе 

-илустративна 

метода 

-Разликује основне и 

изведене геометријске 

појмове 

-Разликује међусобни 

однос углова (суседни, 

упоредни, унакрсни, 

2.МА.1.2.1. 

2.МА.1.2.6. 

2.МА.1.2.8. 



-рад у пару 

-индивидуални 

рад 

 

 

 

комплементни, 

суплементни) 

-Наведе и примени везе 

између углова са 

паралелним (или 

нормалним) крацима 

-Наведе и примени 

релације везане за 

унутрашње и спољађње 

углове у троуглу 

-Дефинише појмове 

симетрала дужи, 

симетрала угла, 

тежишна дуж и средња 

линија 

-Конструише симетралу 

странице симетралу 

угла и висину троугла 

-Конструише значајне 

тачке троугла 

-наведе својства 

тежишта троугла 

-Наведе основне 

релације у 

једнакокраком( односно 



једнакостраничном) 

троуглу 

-Разликује врсте 

четвороуглова и њихове 

особине 

-Наведе ставове у 

паралелограму иуме да 

их примени 

-Наведе особине 

специјалних 

паралелограма 

-Формулише Талесову 

теорему и примени је на 

поделу дужи 

-Наведе ставове о 

сличности троуглова 

-Примени ставове о 

сличности троуглова на 

одређивање непознатих 

елемената у 

једноставнијим 

примерима 

-Наведе својства 

централне и осне 

симетрије и примени их 



на једноставније 

конструкције 

-Преслика геометријски 

објекат централном и 

осном симетријом, 

транслацијом и 

ротацијом 

-Примени изометријске 

трансформације на 

конструкције 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

15 

(7+7+1) 

 

 

 

Линеарне 

једначине и 

неједначине 

 

--фронтални рад 

-вербалне  

методе 

-илустративна 

метода 

-рад у пару 

-индивидуални 

рад 

 

 

 

 

-Дефинише појам 

линеарне једначине 

-Реши линеарну 

једначину 

-Примени линеарну 

једначину на решавање 

проблема 

-Решава једначине које 

се своде на линеарне 

-Реши линеарну 

неједначину и графички 

прикаже скуп решења 

-Реши систем линеарних 

2.MA.1.1.2. 

2.MA.1.1.3. 

2.MA.1.1.4 

2.MA.1.1.6. 

2.MA.1.1.7. 

2.МА.1.2.4 



једначина са две 

непознате 

 

 

6. 12 Писмени 

задаци са 

исправком 

-индивидуални 

рад 

 

-учествује у решавању  

задатака 

 

 

 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма  

  

I  ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА  

 

Наставни програм усмерава наставника да наставни процес конципира у складу са дефинисаним исходима, односно да планира како да ученици оствари 

исходе, које методе и технике да примени, као и које активности ће за то одабрати. Дефинисани исходи показују наставнику која су то специфична знања и 

вештине која су ученику потребна за даље учење и свакодневни живот. Приликом планирања наставе треба имати у виду да се ниједан исход не може 

остварити за један час: за неке исходе ће бити потребно мање часова, за неке више, постоје и исходи који се остварују током целе године или чак и током 

целог школовања (нпр. по завршетку разреда ученик ће бити у стању да користи математички језик и систематично и прецизно представи идеју и решење). 

Наставник, приликом планирања часова, треба сваки исход да разложи на мање исходе, помоћу којих се остварује почетни исход, нпр. исход по завршетку 

разреда ученик ће бити у стању да трансформише алгебарске изразе се може разложити на следеће исходе:  

 1. ученик ће бити у стању да растави полином на чиниоце;   

2. ученик ће бити у стању да одреди НЗС и НЗД за дате полиноме;   

3. ученик ће бити у стању да сабере и одузме дате рационалне алгебарске изразе; 4. ученик ће бити у стању да помножи и подели дате рационалне 

алгебарске изразе. Оваквим приступом се дати исход конкретизује, што доводи до бољег планирања наставе, а самим тим и до веће ефикасности наставе. 

Поред тога, на часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини 

интересантнијом и функционалнијом.   

II ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА  



 Како свака наставна тема има своје специфичности, у наставку текста наводимо неке важне напомене за сваку тему. Логика и скупови   

Логичко-скуповни садржаји (исказ, квантификатор, формула, логичке и скуповне операције, основни математички појмови, закључивање и доказивање 

тврђења, релације и пресликавања) основа су за виши ниво дедукције и строгости у реализацији осталих садржаја програма математике, а нагласак треба да 

буде на овладавању математичко-логичким језиком и разјашњавању суштине значајних математичких појмова и чињеница, без превеликих формализација. 

Симболика треба да се користи у оној мери у којој олакшава изражавање и записе, штеди време (а не да захтева додатна објашњења) и помаже да се градиво 

што боље разјасни. Указати на значај таутологија (закон искључења трећег, закон контрапозиције, модус поненс, свођење на противуречност...) у 

закључивању и доказима теорема, нпр. у доказу да је ирационалан број (у теми Поље реалних бројева). Указати на значај релација еквиваленције као и 

релација поретка, посебно бити једнак и бити мањи или једнак над скуповима бројева и њихов однос са операцијама сабирања и множења. Посебну пажњу 

већ на овом ступњу посветити појму пресликавања (функције). Дати и описну и формалну дефиницију овог појма и по потреби користити и једну и другу. 

Увести операцију композиције пресликавања. Истаћи својства „1–1‖ и „на‖ пресликавања као и појам инверзног пресликавања. Елементе комбинаторике 

дати на једноставнијим примерима и задацима, као примену основних принципа пребројавања коначних скупова. Требало би имати у виду да обрадом ових 

садржаја није завршена и изградња појединих појмова, јер ће се они дограђивати и у каснијим програмским темама. Цели бројеви Ову тему треба 

реализовати кроз понављања, продубљивања и допуњавања оног што су ученици учили у основној школи. Нагласити основна својства природних и целих 

бројева. Обрадити дељивост целих бројева, дељење са остатком, просте и сложене бројеве и теорему о канонској факторизацији (без доказа јединствености). 

Бесконачност скупа простих бројева доказати свођењем на противуречност (Еуклид). Ученици треба да савладају превођење целог броја из једног 

позиционог система у декадни позициони систем, и обрнуто. Реални бројеви На почетку теме подсетити ученике на природне бројеве, прстен целих, поље 

рационалних, ирационалне бројеве и поље реалних бројева, као и на њихове међусобне односе. Проширити знања о рационалним и ирационалним 

бројевима, користећи доказивања и бројевну праву (докази ирационалности, представљање коначног и бесконачног периодичног децималног записа броја у 

виду разломка, конструкција неких дужи чија је дужина ирационалан број). У овом делу истицати појам затворености и принцип чувања својстава операција 

приликом проширивања скупова бројева. Посебну пажњу обратити на својства рачунских операција, као основу за рационализацију рачунања и 

трансформације израза у оквиру других тема. Увести појам степена броја са целобројним изложиоцем и експоненцијални запис броја (а·10m, 1 ≤ а < 10, m ∈ 

Z), као потребу за рачунање са веома малим и великим бројевним вредностима у математици, али и другим наукама. Појам апсолутне вредности броја, који 

је ученицима познат, треба проширити решавањем једноставнијих једначина и неједначина са апсолутним вредностима у смислу упознавања концепта, јер 

ће се током школовања ова тема додатно проширивати, надограђивати и систематизовати. Осим тачног и прецизног изражавања као и рачунања, у овом 

делу треба посветити пажњу и коришћењу калкулатора и различитих софтвера за израчунавање вредности бројевних израза. Рачунање са реалним 

бројевима подразумева рачунање и са приближним вредностима. У том смислу потребно је ученике подсетити на правила о заокругљивању бројева, а затим 

увести појмове апсолутне и релативне грешке коришћењем практичних примера који су у корелацији са другим наставним предметима и проблемима из 

свакодневног живота. Пропорционалност У оквиру ове теме погодно је најпре градиво вертикално повезати са већ стеченим знањима из другог циклуса 

образовања. Кроз практичне примере из свакодневног живота и других наставних предмета неопходно је обновити појмове размере и пропорције, а затим 

увести и појам проширене пропорције као једнакости три или више размера. Посебну пажњу потребно је посветити примени директнe и обрнуте 

пропорционалности. Решавати проблеме који се односе на сразмерни рачун, рачун поделе и мешања кроз практичне примере у корелацији са примерима из 

других предмета (хемије, биологије, географије…). Није потребно изоловано изучавати појам процентног записа и рачуна, о чему ученици имају основна 

знања, већ би требало систематизовати и проширити промилним записом кроз рачун поделе, мешања и сразмерни рачун. Прост каматни рачун се природно 



може надовезати на процентни рачун. У овом делу је потребно упознати ученике са значењима основних појмова финансијске математике као што су: 

главница, интерес (камата), каматна стопа, кредит, улагање, орочење. При решавању проблема обрадити и примере када је период орочења осим у годинама, 

дат и у данима или месецима.  

 

Увод у геометрију  

 Циљ ове теме је да се ученици упознају са аксиоматским заснивањем геометрије (основни и изведени појмови и тврђења), као и да стекну навику строгости 

у доказивању. У том смислу посебно треба обрадити последице аксиома припадања, неких аксиома распореда и аксиоме паралелности. Доказивање 

свођењем на апсурд и методом контрапозиције повезати са темом Логика и скупови. Аксиоме непрекидности само поменути и нагласити њихов значај и 

везу планиметрије и реалних бројева, а релацију бити између искористити за дефиницију појмова дужи и полуправе. У оквиру ове теме требало би дати 

кратак историјски преглед развоја геометрије. Подударност Навести као аксиоме основне ставове о подударности троуглова. Посебну пажњу посветити 

примени ставова подударности троуглова за тврђења која се односе на троуглове (неједнакост троугла, однос страница и углова троугла, значајне тачке). 

Посебно истицати потребне и довољне услове да четвороугао буде паралелограм. Рад са векторима повезати са својствима паралелограма и у том смислу 

увести сабирање вектора и множење вектора скаларом. Неопходно је да ученици кроз задатке овладају техником примене ставова подударности. У вези са 

применом подударности на круг, доказати теореме о централном и периферијском углу. Доказати основне особине тангентних и тетивних четвороуглова 

(изостављајући доказе да су ти услови довољни). Обрадити основне изометријске трансформације у равни: симетрије, ротацију и транслацију. Доказати 

њихова основна својства применом подударности. Урадити и примере и задатке који се односе на композицију изометрија. Обрадити конструктивне задатке 

у равни (троугао, четвороугао и круг) укључујући разматрање свих етапа у једноставнијим конструкцијама, као и једноставније примере са применом 

изометрија. Рационални алгебарски изрази Циљ је да ученици, полазећи од познатих својстава операција са реалним бројевима, утврде и прошире знања о 

идентичним трансформацијама целих алгебарских израза (укључујући дељење полинома), користећи између осталог правила о трансформацији разлике 

квадрата, разлике и збира кубова, квадрата и куба збира и разлике, као и растављања квадратног тринома. Примењивати Безуову теорему на растављање 

полинома на чиниоце. Такође, ученици треба да савладају одређивање НЗД и НЗС за два или више полинома. Ученици треба у потпуности да овладају 

трансформацијама рационалних алгебарских израза (одређивање области дефинисаности алгебарског разломка, сабирање, множење и дељење разломака). 

Пажњу треба посветити и неким једноставним последицама неједнакости х2 ≥ 0, као што је, на пример, однос аритметичке и геометријске средине за два 

броја. Линеарне једначине, неједначине и системи У овој теми треба, уз примену знања из претходне теме, извршити проширивање знања о линеарним 

једначинама и функцијама која су ученици стекли у основној школи. Тако, треба разматрати једначине са једним или два параметра, као и једначине у 

којима се непозната налази и у имениоцу. Системи линеарних једначина који се решавају могу имати две или три непознате, при чему системи са две 

непознате могу садржати и параметар. Треба истаћи основна својства линеарних функција, као и оних у којима је независно променљива под знаком 

апсолутне вредности. Осим линеарних неједначина са једном непознатом треба посматрати и њихове системе (али не и оне који садрже параметар). У овој 

теми тежиште треба да буде у примени једначина и њихових система на решавање разних проблема. Сличност Увод у тему чине садржаји везани за мерење 

дужи и углова, са посебним освртом на пропорционалност дужи. Указати на потребу одређивања четврте пропорционале и тиме мотивисати најважније 

примене Талесове теореме. Појам хомотетије увести кроз примере пресликавања тачака, дужи и фигура, а дефиницију хомотетије искористити за 



доказивање најједноставнијих тврђења и решавање елементарних задатака. Појам сличности такође увести кроз примере, показујући да две фигуре могу 

бити сличне, али не морају бити хомотетичне. На примерима показати да је сличност композиција хомотетије и изометрије, али не инсистирати на 

доказивању. Из опште дефиниције сличности извести теореме о сличности троуглова и приказати многобројне примене сличности троуглова у разноврсним 

доказним и конструктивним проблемима, уз обавезно извођење теорема које се добијају применом сличности на правоугли троугао (Питагорина и 

Еуклидова теорема) и теореме о потенцији тачке у односу на круг, а доказивање теореме о површинама сличних многоуглова дати у складу са могућностима 

ученика у одељењу. Тригонометрија правоуглог троугла По увођењу дефиниција тригонометријских функција у правоуглом троуглу које уређују односе 

између његових страница и углова, доказати најједноставније тригонометријске идентитете и разноврсне примере примене. Поред стандардних вредности 

тригонометријских функција (за углове од 30о , 45о и 60о ) код решавања правоуглог троугла користити и друге оштре углове и уз помоћ калкулатора или 

рачунара решавати разноврсне примере примене тригонометријских функција у теоријским и реалним ситуацијама.   

 

 

III ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА  

 Саставни део процеса развоја математичких знања у свим фазама наставе треба да буде и праћење и процењивање степена остварености исхода, које треба 

да обезбеди што поузданије сагледавање развоја и напредовања ученика. Тај процес треба започети иницијалном проценом нивоа на коме се ученик налази. 

Прикупљање информација из различитих извора (свакодневна посматрања, активност на часу, учествовање у разговору и дискусији, самосталан рад, рад у 

групи, тестови, контролне вежбе и писмени задаци) помаже наставнику да сагледа постигнућа (развој и напредовање) ученика и степен остварености 

исхода. Свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а ученике треба оспособљавати и охрабривати да 

процењују сопствени напредак у остваривању исхода предмета.  

IV Међупредметне компетенције   

 Компетенција за целоживотно учење;   

 Комуникације;   

 Рад с подацима и информацијама;   

 Дигитална компетенција;   

 Решавање проблема;   

 Сарадња;   

 Одговоран однос према здрављу;   

 Одговоран однос према околини;   

 Естетичка компетенција;   

 Предузимљивост;   



 Оријентација ка предузентиштву.    

 Наставни предмет математике   омогућиће учешће свих ученика кроз једнако уважавање, подједнако давање шанси свим ученицима на основу 

индивидуалних могућности и потреба. То ће се реализовати кроз коришћење разноврсних облика учења (учење путем покушаја и погрешака, 

инструментално учење, учење по моделу, учење увиђањем...). Кроз облике рада, наставне методе, коришћење разновсних наставних средстава,  

похваљивањем ученика, давањем препорука за даље напредовање, уз неговање отворености, сарадње и толеранције подиже се квалитет образовних 

постигнућа и развија се мотивација за учење код ученика.  Континуирано учешће ученика одвијаће се  кроз редовну наставу, допунску или додатну 

наставу, секције, ванаставне активности  као и учешће у различитим активностиваа током жиовота са циљем сталног унапређивања компетенција ученика. 

Континуирано стручно усавршавање наставника, унутар и ван установе, омогућиће високу стручност наставника. Кроз сталну сарадња са спољним 

сарадницима, одељенским старешином, стручним већем омогућава хоризонталну и вертикалну проходност.   

 У остваривању принципа посебна пажња се посвећује и идентификацији, праћењу и подстицању ученика са изузетним, односно посебним 

способностима (талентовани и даровити) уз обезбеђивање услова да, без обзира на сопствене материјалне услове имају приступ одговарајућим нивоима 

образовања и васпитања;    

 могућности  да ученици  са сметњама у развоју, инвалидитетом и из осетљивих група, без обзира на сопствене материјалне услове имају приступ свим 

нивоима образовања и васпитања у установама, а ученици са здравственим проблемима остварују право на образовање током болничког и кућног лечења 

које се реализује кроз ИОП програме и индивидуализацију и наставом на даљину;    

 сарадњи са ученицима, ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања, као и остваривања одговарајућих активности, 

програма и пројеката у циљу унапређивања квалитета образовања и васпитања реализоаваће се кроз континуирано међусобно уважавање наставника и 

ученика, праћење и оставривање наставног садржаја, праћење и вредновање напредовање ученика.    

 Кроз наставу математике реализоваће се и циљеви образовања и васпитања.   

 Развијају се  кључне компетенције за целоживотно учење (комуникација на матерњем језику,учење учења,дигиталне компетенције,..) међупредметне 

компетенције и стручне компетенције у складу са захтевима занимања, потребама тржишта рада. Ученик ће бити оспособљен да иницира учење, да 

изабере стратегије учења и дизајнира контекст у којем учи, да прати и контролише напредак током учења, да управља учењем у складу са намерама и 

циљем који има.   

 Примењујући индивидуалани рад или групне активности код ученика ће доћи до поспешења развоја свести о себи, стваралачких способности, 

критичког мишљења, мотивације за учење, способности за тимски рад, способности самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења. 

Неопходно је да се ученицима омогући да сами покрећу инцијативе, пројекте,  да се самооцењују и оцењују друге ученике, да анализирају и закључују;    

 Кроз наставу математике оствариће се и исходи образовања и васпитања.   

 Остваривање исхода образовања и васпитања реализоваће се кроз све облике, начине и садржаје рада. Исходи образовања и васпитања оствариће се 

кроз усмено изаражавање, писмене задатке, домаће задатке, пројектну наставу, вежбе где ће ученици показати да ли примењују нова сазнања. Од ученика 

се очекује да на српском језику, кроз дијалог са наставником или другим ученицима, или кроз писану форму, изрази и тумачи идеје, мисли, осећања, 

чињенице и ставове. Зависно од наставне јединице или типа часа, ученику се даје задатак у оквиру кога ће да прикупља, анализира, организује и критички 

процењује информације; Од ученика се очекује да се у ситуацијам када ради са другим уленицима буде ефиксан као члан тима или групе, да даје и 



аргументује своје идеје, слуша и уважава мишљење других;Ученику помоћи да зна како да учи, како да користи уџбеник и другу, доступну литературу, 

како да разликује и повезује целине.    

 У решавању задатака, ученик треба да зна да примени математичко мишљење како би решио проблем и на ефикасан начин дошао до решења проблема 

који ми се свакодневно јављају.    

 Кроз наставу математике реализоваће се и стандарди образовања и васпитања.   

 Стандарди  квалитета рада установе реализоваће се кроз Правилник о стандардима квалитета рада установе и редовно самовредновање и вредновање 

рада наставника.   

 Стандарди компетенција наставника ће се реализовати кроз стручно усавршавање и похађањем семинара из области:;    

 Наставна област, предмет и методика наставе- К1;    

  Поучавање и учење-К2;    

  Подршку развоjу личности ученика-К3;    

  Комуникациjу и сарадњу-К4.    

 Улога наставника вишеструка, jер треба да:    

 развиjа кључне компетенциjе код ученика коjе их оспособљаваjу за живот и рад и на таj начин им пружа основу за даље учење;    

  пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са тешкоћама у развоjу, да остваре 

образовне и васпитне потенциjале у складу са сопственим могућностима. Да би допринео ефикасности и jеднаким правима и доступности школовања свих 

ученика, наставник треба да има и компетенциjе коjе се односе на превенциjу насиља у школама, мотивациjу ученика за учење, изградњу толеранциjе, 

спречавање дискриминациjе и друго.   

 

Рачунарство и информатика 

 

        Циљ учења наставног предмета Рачунарства и информатике 

-Упознавање са значајем информатичке компетентности и дигиталне писмености за  живот у савременом друштву                                                                                                        

- Упознавање ученика са основним постулатима информатике; 

- Оспособљавање ученика за коришћење основних могућности оперативних система и система датотека 

- Упознавање основних принцииа функционисања локалних мрежа и оспособљављање за коришћење мрежних ресурса; 

- Упознавање основних принципа функционисања интернета и оспособљавање за коришћење његових најпопуларнијих сервиса 

- Оспособљавање ученика да користе различите изворе информација и имају критички однос према њима, да баратају информацијама, да одвајају битно од 



небитног, да процењују исправност извора и употребе их на ефикасан начин 

- Оспособл>авање ученика за тумачење и разликовање подагака и информација кроз табеларно, графичко, текстуално приказивање, проналажење примене, 

повезивање са претходним знањем из других предмета 

- ОспособЈваван.е ученика да одаберу и примене најприкладнију технологију сходно задатку, области у којој је примењују или проблему који решавају 

- Оспособљавање за одговорну примену препорука заштите здравља, безбедности, личне и приватности других у свакодневном раду у дигиталном 

окружењу 

- Развијање свести о важности етичког коришћења информација и технологије 

- Оспособл,авање за коришћење рачунара у другим предметним областима; 

- Развијање интересовања за стицање потребних знања и развој вештина које би ученици употребили за даље образовање и напредовање 

 

Модул 
Број 

часова 
Садржај Исходи 

Основе рачунарске технике 10 -информација и информатика 

 Кодирање информација 

коришћењем бинарног бројсвног 

система  

Представљање разних типова 

информација (текстуалне, 

графичке и звучне) 

Кодирање карактера, кодне схеме 

Јединице за мерење количине 

информација 

Значај и примена рачунара  

Карактеристике информационог 

-објасни значење појмова података 

информација и информатика 

 -разликује појмове бит и бајт  

-наведе јединицеза мерење 

количине података 

претвара меру количине података 

из једне 

мерне јединице у другу 

објасни основне карактеристике 

информационог друштва 

наведе опасности и мере заштите 

здравља 



друштва  

Утицај рачунара на здравље  

Структура и принцип рада 

рачунара 

Врсте меморије рачунара  

Процесор 

 Матична плоча  

Магистрала 

Улазно-излазни уређаји  

Утицај компоненти на 

перформансе рачунара Софтвер, 

појам и улога у РС 

 Врсте софтвера Намена сваке 

врсте софтвсра 

од претеране и неправилне 

упогребе 

рачунара 

препозна компоненте из којих се 

састоји рачунар и објасни њихову 

функционалност 

објасни намену оперативне и 

спољашње меморије у рачунарском 

систему наброји врсте спол>ашњих 

меморија и објасни њихове 

карактеристике објасни сврху 

софтвера у рачунарском систему 

наброји врсте софтвера 

Основе рада у рачунарском 

сисгему 

12  подешавање радног окружења 

(палете алатки, пречице, лењир, 

поглед, зум...) 

 концепти организације 

 типови датотека 

 претрага садржаја по различитим 

критеријумима 

 манипулација 

инсталација 

 објасни сврху (намену) 

оперативног система 

 наброји оперативне системе који 

се данас користе на различитим 

дигиталним уређајима 

 изврши основна подешавања 

радног окружења ОС 

 разликује типове датотека 

 хијерархијски организује 

фасцикле и управља фасциклама 

и документима (копира. 



премсшта и брише документе и 

фасцикле) 

• врши претрагу садржаја по 

различитим критеријумима 

• разуме потребу за инсталирањем 

новог софтвера 

• врши компресију и декомпресију 

фасцикли и докумената 

 

     Примена ИКТ-а 40  Интерфејс текст процесора 

 Једноставнија подешавања 

интерфејса 

 Правила слепог куцања 

 Операције са документима 

(креирање. 

 отварање, премештање од једног 

до другог 

 отвореног документа, чување, за 

гварање) 

 Едитовање текста 

 Прсмсштање садржаја измсђу 

више 

 отворених докумената 

 Уметање у текст: специјалних 

симбола. 

 одабере и примењује 

одговарајућу технологију 

(алате исервисе)за 

релизацију конкретног 

задатка 

  креира дигиталне 

нродукте,поново их користи. 

ревидира и проналази нову 

намену 

  користи технологију за 

прикупљање, анализу, 

вредновање и представљање 

података и информација 

  припреми и изведе 

аутоматизовану аналитичку 

обраду података 



 датума и времена. слика, 

текстуалних ефекага 

 Проналажење и замена задатог 

текста 

 Уметање и позиционирање 

нетекстуалних 

 објеката 

 Уметање табеле у текст 

 Логичко структуирање текста 

(наслови. 

 параграфи, слике, табеле) 

 Форматирање текста (страница, 

ред, маргине. 

 проред) 

 Форматирање текста 

 Исправљање грешака 

 Нумерација страница 

 Израда стилова 

 Коришћење готових шаблона и 

израда 

 сопствених шаблона 

 Писање математичких формула 

 Генерисање садржаја и индекса 

појмова 

коришћењем табеларних и 

графичких приказа 

 



 Штампа докумената 

 Индивидуапни и сараднички рад 

над 

 документима уз коришћење 

текст процесора 

 у облацима 

 Подешавање радног окружења 

програма за 

 израду мултимедијалне 

презентације 

 Рад са документима 

 Додавање и манипулација 

страницама 

 слајдовима или фрејмовима 

 Основна правила и смернице за 

израду презентације (количина 

текста и објеката, величина и 

врста слова, дизајн,...) 

 Форматирање текста 

 Додавање објеката (слика. звука, 

филма,...) 

 Избор позадине или дизајна-тема 

 Ефекти анимације (врсте. 

подешавање параметара, 

анимационе шеме) 



 Прелаз између слајдова или 

фрејмова 

 Интерактивна презентација 

(хиперлинкови и дугмад) 

 Штампање презентације 

 Подешавање презентације 

зајавно приказивање 

 Сараднички рад при изради 

презентације 

 Наступ презентера (држање тела, 

вербална и невербална 

комуникација, савладавање 

треме) 

 Подешавање радног окружења 

програма за табелариа 

прорачунавања 

 Рад са документима 

     Рачунарске мреже.  

интернет и електронска 

комуникација 

16 • Сервиси интернета: World Wide 

Web, FТР, електронска пошта, 

веб-форуми 

• Веб-читачи 

• Претраживачи 

• Интернет мапе 

• Виртуелни телефон 

• Социјални програми (мреже) и 

• приступа садржајима на 

интернету, претражује интернет 

и преузима жељене садржаје 

• користи електронску пошту 

• користи интернет мапе, 

виртуелни телефон и сличне веб-

сервисе 

• објасни појмове електронска 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упуство за дидактичко-

методичко остваривање 

програма 

 

I Планирање наставе 

Програм усмерава наставника да 

наставни процес конципира у складу са дефинисаним исходима, односно да планира како да ученици остваре исходе и да изабере одговарајуће методе,  

њихово коришћење 

• Електронска трговина. 

електронско банкаретво, учење 

на даљину 

• Право и етика на интернету 

• Локалне мреже 

• Повезивање чворова мреже 

• Рачунари-сервери и рачунари- 

клијенти 

• Интернет-провајдери и њихове 

мреже 

• Технологије приступа интернету 

• Глобална мрежа (интернет) 

• Интернет протокол 

• IР шема адресирања 

• Рутер и рутирање 

• Организација домена и 

доменских имена 

• Систем доменских имена DNS 

(Domain Name System) 

• Формирање локалне мреже 

• Дељење ресурса локалне мреже 

• Навигација кроз локалну мрежу 

Повезивање локалне мреже са 

глобалном мрежом (интернетом) 

трговина и електронско 

банкарство 

• објасни како функционише учење 

на даљину 

• освести важносг иоштовања 

правних и етичких норми при 

коришћењу интернета 

• објасни предности умрежавања 

• наведе могуће структуре локалне 

мреже и уређаје који се користе 

за умрежавање 

• користи ресурсе локалне мреже 

• објасни у чемује разлика између 

рачунара-сервера и рачунара-

клијената 

• објасни чему служи рутер и шта 

је рутирање 

објасни који посао обављају интернет-

провајдери 



активности и технике за рад са ученицима. Дефинисани исходи показују наставнику и која су то специфична знања и вештине које су ученику потребне за 

даље учење и свакодневни живот. Приликом планирања часа, исходе предвиђене програмом треба разложити на мање и на основу њих планирати активности 

за конкретан час. Треба имати у виду да се исходи разликују, да се неки могу лакше и брже остварити, док је за одређене потребно више времена, активности 

и рада на различитим садржајима.  Исходе треба посматрати као циљеве којима се тежи током једне школске године. На ставу у том смислу треба усмерити 

на развијање компетенција и не треба је усмерити само на остваривање појединачних исхода. 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче интелектуалну 

активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног 

садржаја који треба реализовати на часу и предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика.  

 

II Оставаривање наставе и учења  

Настава се реализује кроз вежбе, при чему се ученици на вежбама деле у групе до 15 ученика. Програм за први разред организован је кроз три модула. 

Наставник користи различите методе и облике рада (фронтални, индивидуални, рад у паровима, групни рад, тимски рад-кооперативно учење, практичан рад, 

визуелне методе, вербалне методе, демонстративне методе). У настави се могу користити различита наставна средства (рачунар, пројектор, софвтвери, шеме, 

панои..) 

На часовима вежби потребно је урадити следеће: 

 

1. У оквиру модула Основе рачунарске технике 

Потрсбно јс објаснити градацију "податак-информација- знање" и утврдити значај информатике у прикупљању и чувању података. трансформацији у корисну 

информацију и интеграцији у знање 

Кодирање карактера и кодне схеме  могуће је обрадити и уз тему Текст процесор 

За вежбање: превођења количине информација из једне мерне једнице у другу, или превођења из декадног бројевног сисгема 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 

Указати на основне ирофилактичке мере ири коришћењу рачунара 

Ученици треба да упознају функционалне могућности компоненти и принцип рада рачунара без упуштања у детаље техничке реализације (електронске схеме, 

конструктивни детаљи итд.) 

развој компоненти рачунара треба приказати занимљивим видео исечцима и другим материјалима са интернета 

пожељно је да се ученицима покаже редослед расклапања и склапања рачунара, и омогући да то сами понове 

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 учеиика 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 

 

2. У оквиру модула Основе рада у рачунарском сисгему 

• Конкретне примере за вежбање прилагодити образовном профилу 

• При реализацији овог модула инсистирати на вештинама 

• При подешавању радног окружења посебну пажњу обратити на регионална подешавања 

• Објаснити ученицима значај хијерархијске организације фасцикли и докуманата 

• Код копирања. премештања. брисања, претраживања датотека и фасцикли користити већу добро организоваиу фасциклу са више подфасцикли и датотека 

 

       3.  У оквиру  модула Примена ИКТ-а 

 инсистнрати да се ученици навикавају да поштују правила слепог куцања 

• ученике треба упознати са постојањем два типа текст 

процесора - оних заснованих на језицима за 

обележавање текста  

• ученике трсба упознати са постојањсм текст процесора који омогућавају дељење докумената и заједнички рад на њима преко интернета (рад у 

облацима)ученике треба упознаги са логичком структуром типичнихдокумената (молби. обавештења. итд.), школских реферата, семинарских и матурских 

радова 

• за вежбу од ученика се може тражити да неформатирани текст уреде по угледу на уређену верзију дату у формату који се не може конвертовати у 

документ текст процесора (на пример, ЈПГ-формат или н а папиру). користити текстове прилагођене образовном профилу указати на проблеме који могу да 

искрсну при покушају да се штампа документ када су инсталирани управљачки програми за више штампача пожељно је да израду једноставнијих докумената 

ученици провежбају кроз домаће задатке 

Практичну реализацију модула извести у неком од програма за изараду презентација (слајд, \УЕВ или презентације у „облацима" 

Конкретне примере за вежбање прилагодити образовном профилу кроз корелацију са стручним предметима 

При реализацији овог модула инсистирати на правопису и употреби одговарајућег језика тастатуре 

Извођење наставе започети објашњењима наставника, а затим усмерити ученике да самостално раде 

Резултат рада треба да буде једна комплетна презентација (са текстом, сликама, филмом, линковима) везана за образовни профил 

Подстицати креативност код ученика Ученицима трсба дати критеријум оцењивања прсзентација - које ће самостално ралити - заснован на бодовању свих 

битних елемената презентације 

Инсистирати на важности квалитетног презентовања 

Последња два часа резервисати за презеитацију ученичких радова и дискусију о њима 

Конкретне примере за вежбање прилагодити образовном профилу кроз корелацију са стручним предметима 



При реализацији овог модула инсистирати на правопису и употреби одговарајућег језика тастатуре 

Избор функција прилагодити нивоу знања ученика и потребама образовног профила 

Извођење наставе започети објашњењима наставника, а затим усмерити ученике да самостално раде 

При вршењу капкулација сам процес приказати кроз алгоритамске шеме (улаз - процес - излаз, код линијских проблема, а код коришћења условних 

наредби приказати и разграпату структуру) 

 

4. У оквиру  модула Рачунарске мреже. интернет и електронска комуникација 

-вежбе крстарења и претраживања требало би да су у функцији овог. али и других предмета. како би се код ученика развијала навика коришћења 

интернета за прикупл.ање информација за потребе наставе 

-преузимање датотека са веба вежбати на датотекама разних типова (текст, слика, клип) 

-ученицима треба објаснити како раде претраживачки системи и о чему треба водити рачуна да би се остварила ефикаснија претрага 

-израда презентације се може илустровати на примеру неке од обрађених тема ради утврђивања и систематизовања изабране теме 

-одељење се може поделити на групе које ће креирати презентације свих наставних тема које су обрађене 

-ученике упутити да коришћењем интернета дођу до садржаја битних за израду презентације на задату тему 

-ученицима треба дати критеријум оцењивања презентација - које ће самостално радити - заснован на бодовању свих битних елемената презентације 

 

III Праћење и вредновање наставе и учења  

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, учесталост јављања, квалитет одговора, уважавање 

гледишта других ученика, однос према раду, способност примене теоријских знања у конкретним радним условима.  

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- усмено излагање; 

- тестове знања; 

- тестове практичних вештина; 

- активности ученика на часовима; 

 

IV Међупредметне компетенције 

- Компетенција за целоживотно учење; 

- Комуникације; 

- Рад с подацима и информацијама; 

- Дигитална компетенција; 

- Решавање проблема; 

- Сарадња; 



- Одговоран однос према здрављу; 

- Одговоран однос према околини; 

- Естетичка компетенција; 

- Предузимљивост; 

- Оријентација ка предузентиштву.  

 

 

Кроз наставни садржај  Рачунарства и информатике реализују се и општи принципи образовања и васпитања. 

 

Наставни предмет Рачунарство и информатика   омогућиће учешће свих ученика кроз једнако уважавање, подједнако давање шанси свим ученицима на 

основу индивидуалних могућности и потреба. То ће се реализовати кроз коришћење разноврсних облика учења (учење путем покушаја и погрешака, 

инструментално учење, учење по моделу, учење увиђањем...). Кроз облике рада, наставне методе, коришћење разновсних наставних средстава, различиих 

софтвера, похваљивањем ученика, давањем препорука за даље напредовање, уз неговање отворености, сарадње и толеранције подиже се квалитет образовних 

постигнућа и развија се мотивација за учење код ученика. Кроз редовно праћење реформисаних наставних планова и програма, иновација у електротехници 

ученицима ће бити омогућено континуирано напредовање у области електротехнике. Континуирано учешће ученика одвијаће се  кроз редовну наставу, 

практичну наставу, допунску или додатну наставу, секције, ванаставне активности  као и учешће у различитим активностиваа током жиовота са циљем 

сталног унапређивања компетенција ученика. Континуирано стручно усавршавање наставника, унутар и ван установе, омогућиће високу стручност 

наставника. Кроз сталну сарадња са спољним сарадницима, одељенским старешином, стручним већем омогућава хоризонталну и вертикалну проходност, 

којом се осигурава могућност да ученици током образовања промене врсту образовања (хоризонтална проходност) и могућност даљег образовања и стицања 

вишег нивоа образовања (вертикална проходност);  

  

У остваривању принципа посебна пажња се посвећује и:  

-идентификацији, праћењу и подстицању ученика са изузетним, односно посебним способностима (талентовани и даровити) уз обезбеђивање услова да, без 

обзира на сопствене материјалне услове имају приступ одговарајућим нивоима образовања и васпитања;  

-могућности  да ученици  са сметњама у развоју, инвалидитетом и из осетљивих група, без обзира на сопствене материјалне услове имају приступ свим 

нивоима образовања и васпитања у установама, а ученици са здравственим проблемима остварују право на образовање током болничког и кућног лечења које 

се реализује кроз ИОП програме и индивидуализацију и наставом на даљину;  

-сарадњи са ученицима, ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања, као и остваривања одговарајућих активности, програма и 

пројеката у циљу унапређивања квалитета образовања и васпитања реализоаваће се кроз континуирано међусобно уважавање наставника и ученика, праћење 

и оставривање наставног садржаја, праћење и вредновање напредовање ученика.  

 

Кроз наставу Рачунарства и информатике   реализоваће се и циљеви образовања и васпитања. 

 



Кроз активности на практичној настави као и вежбама води се рачуна о ергонометрији, развијању и практиковању здравих животних стилова, свести о 

важности сопственог здравља и безбедности у раду. Развијају се  кључне компетенције за целоживотно учење (комуникација на матерњем језику, учење 

учења, дигиталне компетенције,..) међупредметне компетенције и стручне компетенције у складу са захтевима занимања, потребама тржишта рада. Ученик ће 

бити оспособљен да иницира учење, да изабере стратегије учења и дизајнира контекст у којем учи, да прати и контролише напредак током учења, да управља 

учењем у складу са намерама и циљем који има. Ученик ће умети да пронађе и асимилује нова знања и вештине, користећи претходно учење и ваншколско 

искуство.  

Примењујући индивидуалани рад или групне активности код ученика ће доћи до поспешења развоја свести о себи, стваралачких способности, критичког 

мишљења, мотивације за учење, способности за тимски рад, способности самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења. Неопходно је да се 

ученицима омогући да сами покрећу инцијативе, пројекете,  да се самооцењују и оцењују друге ученике, да анализирају и закључују;  

 

Кроз наставу Рачунарства и инфоематике  оствариће се и исходи образовања и васпитања. 

 

Остваривање исхода образовања и васпитања реализоваће се кроз све облике, начине и садржаје рада. Исходи образовања и васпитања оствариће се кроз 

усмено изаражавање, писмене задатке, домаће задатке, пројектну наставу, практичну наставу, вежбе где ће ученици показати да ли примењују нова сазнања. 

Од ученика се очекује да на српском језику, кроз дијалог са наставником или другим ученицима, или кроз писану форму, изрази и  тумачи идеје, мисли, 

осећања, чињенице и ставове. Зависно од наставне јединице или типа часа, ученику се даје задатак у оквиру кога ће да прикупља, анализира, организује и 

критички процењује информације; Од ученика се очекује да се у ситуацијам када ради са другим уленицима буде ефиксан као члан тима или групе, да даје и 

аргументује своје идеје, слуша и уважава мишљење других;Ученику помоћи да зна како да учи, како да користи уџбеник и другу, доступну литературу, како 

да разликује и повезује целине.  

У решавању задатака, ученик треба да зна да примени математичко мишљење како би решио проблем и на ефикасан начин дошао до решења проблема који 

ми се свакодневно јављају.  

Ученик треба да води рачуна о себи и другима у изазовима дигиталне технологије. Треба да зна шта је дозвољено, а шта не. Да зна како да се понаша у 

дигиталној комуникацији са другима.  

 

 

Кроз наставу Рачунарства и информатике   реализоваће се и стандарди образовања и васпитања. 

Стандарди  квалитета рада установе реализоваће се кроз Правилник о стандардима квалитета рада установе и редовно самовредновање и вредновање рада 

наставника. 

Стандарди квалитета уџбеника оствариће се кроз показатеље који су наведени у табели, као и Правилника о избору уџбеника;  

 

Стандард 1. Садржај уџбеника је релевантан за остваривање програма наставе и учења 

Показатељи 1. Садржај уџбеника је усклађен са програмом наставе и учења предмета и доприноси 



остваривању дефинисаних исхода образовања и васпитања. 

2. Садржај уџбеника доприноси достизању образовних стандарда и развијању компетенција 

ученика. 

3. Садржај уџбеника је заснован на прихваћеним теоријама, чињеницама, закључцима, 

тумачењима, актуелним подацима и савременим достигнућима. 

4. У садржају уџбеника нема материјалних грешака. 

5. Визуелни садржаји су јасни, репрезентативни и имају различите функције. 

6. Садржај уџбеника је у складу са системом вредности који је дефинисан циљевима 

образовања и васпитања. 

7. У уџбенику се повезују садржаји у оквиру истог и других предмета. 

8. Садржаји који нису предвиђени програмом су посебно означени, функционално прате ток 

излагања у уџбенику и имају за циљ да допуне или појасне садржаје који одговарају програму 

предмета. 

Стандард 2. Уџбеник подстиче развој ученике и омогућава самостално учење 

Показатељи 

1. Уџбеник је прилагођен узрасту, развојном нивоу ученика и њиховом предзнању. 

2. Уџбеник доприноси интеграцији знања, развоју система појмова и стицању функционалних 

знања. 

3. Уџбеник афирмише различите методе учења и учење кроз различите облике рада. 

4. Уџбеник подржава различите стилове учења. 

5. Уџбеник поседује елементе који омогућавају ученику праћење сопственог напретка у учењу. 

6. Уџбеник упућује на коришћење различитих извора и врста информација. 

7. Уџбеник подстиче критичко и стваралачко мишљење. 

8. У уџбенику се указује на везу садржаја са свакодневним животом, његовом применом и 

даљим учењем. 

9. Уџбеник подстиче интересовање за предмет, односно наставну област и мотивише за 



самостално учење. 

Стандард 3. Уџбеник је обликован у складу са дидактичко-методичким захтевима 

Показатељи 

1. Уџбеник има јасну, логичну и кохерентну структуру. 

2. У уџбенику се поштују дидактички принципи и методика наставе предмета. 

3. Примери који се наводе у уџбенику су разноврсни, функционални и релевантни. 

4. Питања, задаци и налози су логично повезани са садржајем, јасно формулисани, различити 

по сложености и функцији и подстичу примену наученог. 

5. Задаци и налози су реално изводљиви, уважавају различитост средина у коме ученици живе 

и не доводе у опасност ученика, нити угрожавају животну средину. 

6. Непознате речи и кључни појмови су јасно истакнути и објашњени. 

Стандард 4. Језик уџбеника је одговарајући и функционалан 

Показатељи 

1. Уџбеник поштујe језичку и правописну норму језика на коме је написан. 

2. Дужина и конструкција реченице одговарају узрасту ученика. 

3. Текст је језички и стилски уједначен. 

4. Страни изрази се користе само када је неопходно и објашњени су на месту где се користе. 

5. Језик којим је уџбеник написан доприноси лакшем разумевању садржаја. 

Стандард 5. Уџбеник је ликовно-графички обликован и технички опремљен 

Показатељи 

1. Јасно је наведен наслов, за који наставни предмет, разред/годину учења, врсту школе или 

образовни профил је уџбеник намењен. 

2. Ликовно-графичка средства су функционална и користе се логично и доследно. 

3. Однос текстуалних и визуелних графичких елемената је складан и омогућава прегледност на 

свим уређајима на којима је предвиђено коришћење уџбеника. 

4. Уџбеник је интерактиван, лак за коришћење и омогућава самостално учење у складу са 

узрастом и предзнањем ученика. 

5. Уџбеник омогућава учење на више нивоа сложености и диференциран приступ садржајима. 



6. Уџбеник садржи елементе за процену напредовања ученика. 

 

Стандарди компетенција наставника ће се реализовати кроз стручно усавршавање и похађањем семинара из области:;  

- Наставна област, предмет и методика наставе- К1;  

- Поучавање и учење-К2;  

- Подршку развоjу личности ученика-К3;  

- Комуникациjу и сарадњу-К4.  

 

Улога наставника вишеструка, jер треба да:  

- развиjа кључне компетенциjе код ученика коjе их оспособљаваjу за живот и рад и на таj начин им пружа основу за даље учење;  

- пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са тешкоћама у развоjу, да остваре образовне и 

васпитне потенциjале у складу са сопственим могућностима. Да би допринео ефикасности и jеднаким правима и доступности школовања свих ученика, 

наставник треба да има и компетенциjе коjе се односе на превенциjу насиља у школама, мотивациjу ученика за учење, изградњу толеранциjе, спречавање 

дискриминациjе и друго. 

 

Стандарди квалификација ће се реализовати кроз успешно завршен процес средњег стручног образовања. Програм средњег стручног образовања за стицање 

квалификација траје четири године. Квалификација се заснива на опису рада, циљевима и исходима средњег стручног образовања.  

 

 

 

 

 

Историја 
 

Годишњи фонд часова:74 

Наставни предмет: Историја 

Циљ учења наставног предмета историје: 

- 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; 

- 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 

Област/Тема      Број часова Садржај Исходи 
Стандарди 

 

јиу Увод 5 5 ● Историја као 

наука и као 

наставни 

предмет. 

Помоћне 

историјске науке. 

● Хронологија и 

историјски извори. 

● Главне одлике 

праисторије и њени 

остаци у Европи и 

Србији 

 

● дефинише појам историје; 

● разликује историју као науку и 

као наставни предмет; 

● именује и разликује основне 

временске одреднице (годину, 

деценију, век, миленијум, еру); 

● лоцира одређени хронолошки 

податак у одговарајући 

миленијум, век и деценију; 

● препозна различите начине 

рачунања времена у прошлости 

и садашњости; 

● наведе основне историјске 

периоде у развоју човечанства и 

одреди граничне датуме који их 

деле; 

● дефинише појам историјских 

2.ИС.1.1.1. Разуме значење 

основних историјских и 

појмова историјске науке. 

 



извора и познаје њихову 

основну поделу; 

● објасни значај историјских 

извора у изучавању и 

разумевању прошлости; 

● разликује историјске изворе од 

историјске литературе; 

● именује институције и установе 

које изучавају и чувају 

историјске изворе и литературу 

(архив, музеј, библиотека); 

● опише начин живота у 

праисторији; 

● идентификује главне 

проналаске и њихове последице 

на начин живота људи у 

праисторији; 

● наведе и лоцира најважније 

праисторијске локалитете 

у Европи и Србији (Ласко, Алтамира, 

Винча, Лепенски Вир...). 

Цивилизације 

старог века 

12 ● Глобални преглед 

цивилизација 

старог века. 

● Политичко-

● утврди основне претпоставке за 

настанак цивилизација старог 

века; 

● именује најважније 

2.ИС.1.3.3. Разуме 

значај и показује 

одговоран однос према 

културно-историјском 



историјски оквир, 

државни 

друштвени поредак 

(Стари исток 

најзначајније 

државе 

Месопотамије, 

Египат, Персија;  

● Грчка  критско-

микенски период, 

Дорска  сеоба, 

Хомерскодоба, 

колонизација, 

настанак полиса, 

државни и 

друштвени 

поредак Спарте 

Атине, грчко-

персијски 

ратови атинска 

хегемонија, 

Пелопонески 

рат и његове 

последице; 

хеленизам 

цивилизације епохе старог века; 

● наведе и лоцира најважније 

цивилизације из најранијег 

периода историје човечанства 

(Месопотамија, Египат, Јудеја, 

Феникија, Крит, Индија, Кина); 

● одреди основне одлике и 

најважније тековине 

     цивилизација Далеког истока 

(Индија, Кина); 

● опише друштвене структуре у 

најважнијим државама старог 

века; 

● објасни државно уређење 

цивилизација Старог истока, 

античке Грчке и Рима; 

● наведе религијске системе и 

њихове главне одлике у 

најважнијим државама 

старог века; 

● наведе врсте писама 

цивилизација старог века и 

препозна њихове особености; 

● идентификује основне одлике 

привреда најзначајнијих држава 

наслеђу сопственог и 

других народа 

2.ИС.1.3.4. Разуме 

смисао обележавања и 

неговања сећања на 

важне личности, 

догађаје и појаве из 

прошлости народа, 

држава, институција. 

2.ИС.1.3.7. Препознаје 

узроке, елементе и 

последице историјских 

конфликата и криза са 

циљем развијања 

толеранције, културе 

дијалога и 

сензибилитета за 

спречавање 

потенцијалних 

конфликата. 

2.ИС.3.1.1. Разуме и 

анализира 

променљивост 

историјског простора у 

различитим периодима, 



успон 

Македоније, 

царство 

Александра 

Великог 

хеленистичке 

монархије; 

антички Рим  

оснивање Рима 

и доба краљева, 

државни и 

друштвени 

поредак у 

републици, 

освајање 

Италије и 

Средоземља, 

грађански 

ратови и криза 

републике, 

главне одлике 

принципата и 

домината, 

Велика сеоба 

народа и њен 

старог века; 

● опише начин живота 

припадника различитих 

друштвених слојева у државама 

старог века; 

именује најзначајнија 

привредна, научна и културна 

достигнућа цивилизација старог 

века; 

● наведе главне тековине 

цивилизација старог века у 

савременомдобу и препозна 

њихов значај; 

● уочи, наведе и упореди 

сличности и разлике између 

појава и процеса из историје 

старог 

века са појавама и 

процесима у савременом 

друштву. 

уз употребу историјске, 

географске и савремене 

политичке карте. 



утицај на 

пропаст 

Римског 

царства, 

настанак 

варварских 

држава). 

● Религија и култура 

(основне одлике 

религије Старог 

истока, античке 

Грчке, епохе 

хеленизма античког 

Рима, хришћанство; 

писменост, 

књижевност, 

уметност, наука). 

● Привреда 

свакодневни живот 

(основне одлике 

привредa Старог 

истока, античке 

Грчке, епохе 

хеленизма и 

античког Рима; 



појава новца; 

свакодневни живот  

●  обичаји, занимања, 

култура исхране 

становања). 

Историјско наслеђе 

повезивање прошлости 

садашњости (тековине 

цивилизација старог века  

архитектура, календар, 

иригациони систем, 

наука, медицина, 

саобраћајна средства, 

закони, римско право, 

филозофија, позориште, 

демократија, 

беседништво, олимпијске 

игре, спортови, терме, 

водовод, канализација, 

путеви, римски бројеви, 

арена...; јудаизам, 

хришћанство, римско 

наслеђе на територији 

Србије). 

Европа и         2.ИС.1.3.3. Разуме 



Средоземље 

у средњем веку 

14 ● Основне одлике 

средњег века 

(хронолошки и 

просторни 

оквири, светске 

цивилизације у 

периоду средњег 

века). 

● Политичко-

историјски оквир, 

државни 

друштвени поредак 

(Франачка држава, 

значај Карла 

Великог; 

Византијско 

царство – грчко и 

римско наслеђе, 

Константин 

Велики, оснивање 

Цариграда, 

Јустинијан I и 

покушаји обнове 

Римског царства, 

успон царства и 

● истакне одлике периода 

средњег века и уочи основне 

разлике у односу на античку 

епоху; 

● лоцира одређени историјски 

догађај или појаву на 

временској ленти средњег 

века; 

● објасни формирање феудалне 

друштвене структуре и 

вазалне односе; 

● опише, на примеру Византије, 

Франачке, Француске, 

Енглеске и Немачке, 

друштвену структуру и 

државно уређење у средњем 

веку; 

● наведе и образложи 

организациону структуру 

православне и католичке 

цркве; 

● сагледа значај Великог раскола 

и његове последице; 

● опише настанак и ширење 

ислама; 

значај и показује 

одговоран однос према 

културно-историјском 

наслеђу сопственог и 

других народа 

2.ИС.1.3.4. Разуме 

смисао обележавања и 

неговања сећања на 

важне личности, 

догађаје и појаве из 

прошлости народа, 

држава, институција. 

2.ИС.1.3.7. Препознаје 

узроке, елементе и 

последице историјских 

конфликата и криза са 

циљем развијања 

толеранције, културе 

дијалога и 

сензибилитета за 

спречавање 

потенцијалних 

конфликата. 

2.ИС.3.1.1. Разуме и 

анализира 



утицај на суседне 

народе – Бугаре, 

Србе, Русе; 

исламски свет у 

средњем веку 

Мухамед и појава 

ислама, арапска 

освајања, 

особеност 

државног 

друштвеног 

уређења; настанак 

феудалног друштва 

● разуме узроке и последице 

крсташких ратова; 

● уочи значај религије у 

средњем веку и њен утицај на 

културно стваралаштво; 

● наведе и опише највећа 

културна и техничка 

достигнућа у средњем веку; 

● идентификује основне 

одлике привреде у средњем 

веку; 

● истакне одлике 

свакодневног живота 

друштвених слојева у 

средњем веку; 

● наведе главне тековине епохе 

средњег века у савременом 

добу. 

 

 

   

 

 

  

променљивост 

историјског простора у 

различитим периодима, 

уз употребу историјске, 

географске и савремене 

политичке карте. 



Срби и њихово 

окружење у 

средњем веку 

18 ● Политичко-

историјски оквир, 

државни и 

друштвени поредак 

(узроци и правци 

сеобе Словена, 

Јужни Словени 

према 

староседеоцима и 

суседима на 

Балканском 

полуострву, 

насељавање Бугара 

и Мађара и 

настанак њихових 

држава; Срби од 

VII до XII века – 

досељавање Срба и 

Хрвата, српске 

земље, Србија 

између Византије и 

Бугарске, успон 

Дукље; Србија у 

XII 

и почетком XIII 

● лоцира одређени догађај или 

појаву из српске 

средњовековне историје на 

временској ленти; 

● опише друштвену структуру и 

државно уређење српских 

земаља у средњем веку; 

● наведе одлике српске 

државности у средњем веку; 

● уочи и објасни на историјској 

карти промене граница 

српских држава у средњем 

веку; 

● уочи значај религије код Срба 

у средњем веку и њен утицај 

на културно стваралаштво; 

● именује најважније личности 

које су заслужне за развој 

српске културе у средњем веку; 

● наведе и опише највећа 

културна достигнућа код Срба 

у средњем веку; 

● идентификује основне одлике 

привреде у српским земљама 

у средњем веку; 

2.ИС.1.3.3. Разуме 

значај и показује 

одговоран однос према 

културно-историјском 

наслеђу сопственог и 

других народа 

2.ИС.1.3.4. Разуме 

смисао обележавања и 

неговања сећања на 

важне личности, 

догађаје и појаве из 

прошлости народа, 

држава, институција. 

2.ИС.1.3.7. Препознаје 

узроке, елементе и 

последице историјских 

конфликата и криза са 

циљем развијања 

толеранције, културе 

дијалога и 

сензибилитета за 

спречавање 

потенцијалних 

конфликата. 

2.ИС.3.1.1. Разуме и 



века – Рашка 

између Византије и 

Угарске, Стефан 

Немања, Стефан 

Првовенчани, 

аутокефалност 

српске цркве – 

свети Сава; успон 

српске државе у 

XIII и почетком 

XIV века и 

Византија 

Палеолога – Урош 

I, Милутин, 

Стефан Дечански 

и битка код 

Велбужда; 

освајања Стефана 

Душана, 

успостављање 

патријаршије и 

проглашење 

царства, уређење 

државе, 

друштвени слојеви 

● истакне одлике свакодневног 

живота друштвених слојева у 

српским земљама у средњем 

веку; 

● наведе главне тековине српске 

средњовековне културе и уочи 

њихову присутност у 

савременом добу; 

 

анализира 

променљивост 

историјског простора у 

различитим периодима, 

уз употребу историјске, 

географске и савремене 

политичке карте. 

Критички просуђује 

важне процесе, појаве, 

догађаје и личности из 

опште и националне 

историје. 



и односи, 

слабљење царства 

у време цара 

Уроша; постанак и 

развој 

средњовековне 

босанске државе; 

Турци Османлије 

и њихова освајања 

на Балкану, битка 

на Марици; 

Моравска Србија и 

њена улога у 

борби против 

Османлија – кнез 

Лазар, бој на 

Косову; држава 

српских деспота и 

околне земље – 

Стефан Лазаревић 

и Ђурађ 

Бранковић, пад 

Цариграда и 

пропаст Византије, 

пад Смедерева, 



сеобе Срба у 

Угарску, слабљење 

и пад Босне, Зета 

за време Балшића 

и Црнојевића). 

 

● Религија и култура 

(покрштавање 

Срба и других 

Јужних Словена, 

мисија Ћирила и 

Методија и 

њихових ученика, 

језик и писмо, 

Мирослављево 

јеванђеље, 

књижевност – 

свети Сава, 

Теодосије, 

монахиња 

Јефимија; 

најзначајније 

задужбине, 

хералдика, правни 

споменици – 



Светосавски 

номоканон, 

Душанов законик, 

Рударски закон 

деспота Стефана 

Лазаревића). 

● Привреда и 

свакодневни живот 

(основне одлике 

привреде у 

српским земљама у 

средњем веку, 

развој рударства, 

значај Дубровника 

у привредном 

животу српских 

земаља; 

свакодневни живот 

– владар, двор и 

дворски живот, 

живот на селу и 

граду, обичаји, 

занимања, култура 

исхране и 

становања). 



 

Европа и свет 

од краја 15. до 

краја 18.века 

 

13 ● Политичко-

историјски оквир, 

државни и 

друштвени 

поредак (велика 

географска 

открића – 

путовања 

Бартоломеа 

Дијаза, Васка да 

Гаме, Кристифора 

Колумба и 

Фернанда 

Магелана, 

унапређивање 

бродоградње, 

усавршавање 

компаса, 

астролаба, дурбина 

и часовника; улога 

и значај великих 

европских градова 

● идентификује основне одлике 

периода од краја XV до краја 

XVIII века у историји Европе; 

● сагледа значај и последице 

великих географских открића; 

● опише, на примеру 

Француске, Енглеске, Пруске, 

Аустрије, Русије и Шпаније, 

друштвену структуру и 

државно уређење у 

апсолутистичким 

монархијама; 

● сагледа значај реформације 

и именује најзначајнија 

протестанска учења; 

● именује најважније ствараоце 

епохе хуманизма и ренесансе 

и наведе њихова дела; 

● наведе најзначајнија културна 

и техничка достигнућа у 

периоду од краја XV до краја 

XVIII века; 

2.ИС.1.3.3. Разуме 

значај и показује 

одговоран однос према 

културно-историјском 

наслеђу сопственог и 

других народа 

2.ИС.1.3.4. Разуме 

смисао обележавања и 

неговања сећања на 

важне личности, 

догађаје и појаве из 

прошлости народа, 

држава, институција. 

2.ИС.1.3.7. Препознаје 

узроке, елементе и 

последице историјских 

конфликата и криза са 

циљем развијања 

толеранције, културе 

дијалога и 

сензибилитета за 

спречавање 



– Фиренце, 

Венеције, Ђенове, 

Париза, Лондона, 

Антверпена, 

Амстердама; 

почеци грађанске 

класе, сталешко 

друштво, 

апсолутистичке 

монархије 

– примери 

Француске, 

Енглеске, Пруске, 

Аустрије, Русије, 

Шпаније). 

● Религија и култура 

(хуманизам и 

ренесанса: 

књижевност, 

уметност и 

политичка мисао – 

Данте Алигијери, 

Франческо 

Петрарка, Ђовани 

Бокачо, Еразмо 

● идентификује основне одлике 

привреде у периоду од краја 

XV до краја XVIII века; 

● истакне одлике свакодневног 

живота друштвених слојева у 

периоду од краја XV до краја 

XVIII века; 

● наведе главне тековине 

периода од краја XV до краја 

XVIII 

века и препозна њихов значај 

у савременом добу. 

потенцијалних 

конфликата. 

2.ИС.3.1.1. Разуме и 

анализира 

променљивост 

историјског простора у 

различитим периодима, 

уз употребу историјске, 

географске и савремене 

политичке карте. 

Критички просуђује 

важне процесе, појаве, 

догађаје и личности из 

опште и националне 

историје. 



Ротердамски, 

Николо 

Макијавели, 

Микеланђело 

Буонароти, 

Леонардо да Винчи, 

Рафаело Санти, 

Тицијан Вечели, 

Албрехт Дирер...; 

реформација и 

противреформација, 

улога Мартина 

Лутера, 

протестантизам, 

католичка реакција 

– улога језуита; 

верски сукоби и 

ратови, 

инквизиција). 

● Привреда и 

свакодневни живот 

(основне одлике 

привреде у периоду 

од краја XV до 

краја XVIII века; 



мануфактура као 

нови начин 

производње, 

револуција цена; 

преношење 

економских 

центара са 

Средоземља на 

атлантску обалу; 

велике банкарске 

породице и њихов 

утицај – примери 

Медичија, 

Фугера...; оснивање 

берзи; свакодневни 

живот 

– владар, двор и 

дворски живот, 

живот на селу и 

граду, положај 

жене, обичаји, 

занимања, култура 

исхране и 

становања). 

 



Српски народ 

под страном      

влашћу од краја 

15. до краја 18. 

века 
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● Политичко-

историјски оквир, 

државни и 

друштвени поредак 

(османска освајања, 

држава и друштво 

– Сулејман 

Величанствени и 

врхунац османске 

моћи, друштво – 

муслимани и 

хришћани, 

тимарски систем; 

положај Срба у 

Османском царству 

– раја и власи; 

Срби у ратовима 

Аустрије и 

Млетачке 

републике 

против 

Османског 

царства – Дуги, 

Кандијски, 

Велики бечки, 

 

● идентификује основне одлике 

периода од краја XV до краја 

XVIII века у националној 

историји; 

● опише друштвену структуру и 

државно уређење Османског 

царства и положај српског 

народа у њему; 

● лоцира на историјској карти 

најважније правце и области 

сеоба српског народа; 

● уочи последице сеоба српског 

народа; 

● објасни положај Срба у 

Хабзбуршкој монархији; 

● уочи последице процеса 

исламизације, покатоличавања 

и унијаћења Срба; 

● изведе закључак о улози 

српске цркве у очувању 

националног идентитета; 

● наведе најзначајнија 

културна достигнућа српског 

народа у периоду од краја XV 

2.ИС.1.3.3. Разуме значај и 

показује одговоран однос 

према културно-

историјском наслеђу 

сопственог и других народа 

2.ИС.1.3.4. Разуме смисао 

обележавања и неговања 

сећања на важне личности, 

догађаје и појаве из 

прошлости народа, држава, 

институција. 

2.ИС.1.3.7. Препознаје 

узроке, елементе и 

последице историјских 

конфликата и криза са 

циљем развијања 

толеранције, културе 

дијалога и сензибилитета за 

спречавање потенцијалних 

конфликата. 

2.ИС.3.1.1. Разуме и 

анализира променљивост 

историјског простора у 

различитим периодима, уз 

употребу историјске, 



ратови 1716–

1718. и 1737–

1739. године, 

Кочина крајина; 

хајдуци и ускоци, 

сеобе Срба – Лика, 

Кордун, Хрватска, 

Славонија, 

Далмација, Банат, 

Бачка, 

Срем; Срби под 

хабзбуршком и 

млетачком 

влашћу – 

статус и 

привилегије, Војна 

крајина, настанак 

грађанства код 

Срба). 

● Религија и култура 

(исламизација, 

Пећка – српска 

патријаршија: 

верска, културна, 

национална и 

до краја XVIII века; 

● идентификује основне одлике 

привреде у српским земљама 

од краја XV до краја XVIII 

века; 

 

географске и савремене 

политичке карте. 

Критички просуђује важне 

процесе, појаве, догађаје и 

личности из опште и 

националне историје. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

политичка 

установа; 

покатоличавање и 

унијаћење, 

Карловачка 

митрополија, 

школске реформе 

Марије Терезије и 

Јосифа II, настанак 

елита – трговци, 

официри, 

свештеници, 

чиновници, 

учитељи, 

правници; Доситеј 

Обрадовић, 

Карловачка 

гимназија). 

 



I Планирање наставе и учења  

При планирању наставе и учења важно је имати у виду да се исходи разликују по потребном времену за њихово постизање. Неки се лакше и брже могу 

остварити, али је за већину исхода потребно више времена и више различитих активности. Препорука је да наставник планира и припрема наставу 

самостално и у сарадњи са колегама због успостављања корелација са предметима. У фази планирања наставе и учења треба имати у виду да је уџбеник 

наставно средство и да он не одређује садржаје предмета. 

Планирање наставе се врши кроз израду годишњих и  оперативних планова, као и припрема за часове.  

Планирање облика рада, у складу са наставним јединицама, исходима и стандардима – фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи, пројектна 

настава. 

Коришћење свих расположивих модела и средстава у остваривању наставе – уџбеници,     и друга литература, интернет; пројектор, лап топ. 

 

II Оставаривање наставе и учења  

За остваривање дефинисаног циља учења историје у средњој стручној школи наставници у свакодневној наставној пракси треба да се ослањају на предметне 

исходе, који указују на то шта је ученик у стању да наведе, објасни, анализира, примени и обави захваљујући знањима и вештинама које је развио у току 

изучавања овог предмета. 

Улога наставника је да да буде организатор наставног процеса, да подстиче, организује и усмерава активност ученика при чему треба да буде фокусиран на 

исходе, односно да осмисли активности и одабере методе, технике и поступке који ће на најефикаснији начин омогућити достизање исхода.  

Остваривање наставе и учења се одвија у учионици. 

Интерактивним методама треба подстицати ученике на разумевање основних идеја и концепата, научног метода и значаја историје за поједине професије и 

свакодневни живот. 

Настава историје у средњим стручним школама треба да оспособи ученике за самостално коришћење савремених информационих технологија у учењу 

историје претраживању историјских информација и савремену комуникацију у историји. За развој комуникацијских способности, способности за сарадњу и 

тимски рад посебно су погодни ученички пројекти. Рад на самосталним или групним пројектима мотивише ученике да изналазе нове информације, износе и 

образлажу сопствене идеје у форми хипотеза, планирају, спроведу  истраживање, критички процењују резултате и преузимају одговорност. 

За остваривање дефинисаног циља учења историје  наставници у свакодневној наставној пракси треба да се ослањају на предметне исходе, који указују на то 

шта је ученик у стању да наведе, објасни, анализира, примени и обави захваљујући знањима и вештинама које је развио у току изучавања овог предмета. 

 

III Праћење и вредновање наставе и учења  

Праћење остварености циљева, стандарда и исхода постигнућа врши се према: овладаности појмовном структуром и терминологијом; разумевања, примене и 

вредновања научених научних метода, поступака и процедура и решавања проблема; рада са информацијама и подацима; интерпретирања, закључивања и 



доношења одлука; комуникације и изражавања; свим усменим одговорима; раду на пројектима; изради различитих задатака на часовима, а у складу са 

стандардима и исходима учења, као и различитих компетенција. 

Вредновање развоја и напредовања ученика у достизању исхода и стандарда постигнућа, у току школске године обавља се формативним и сумативним 

оцењивањем. 

Формативно оцењивање је континуирано током часова и бележи се у есДневнику и педагошкој документацији наставника. На основу података прикупљених 

формативним оцењивањем могу се извести оцене које се уносе у књигу евиденције о образовно-васпитном раду, односно есДневник, као и у педагошку 

документацију наставника. 

Сумативно оцењивање је вредновање постигнућа на крају наставне теме или класификационог периода Ученик се оцењује на основу усмене провере 

постигнућа, и/или практичног рада,oцена је бројчана је и уноси се у књигу евиденције о образовно-васпитном раду, односно есДневник, као и у педагошку 

документацију наставника. 

Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је ученику дати повратну информацију која помаже да разуме грешке и побољша учење и резултат. Свака 

активност је прилика за процену напредовања и давања повратне информације (формативно проверавање), а ученике треба оспособљавати да процењују 

сопствени напредак у остваривању исхода предмета. 

Наставник континуирано прати и вреднује, осим постигнућа ученика, и процес наставе и учења, као и себе и сопстевени рад. 

 

IV Међупредметне компетенције 

1. Компетенција за целоживотно учење 

2. Комуникација 

3. Рад са подацима и информацијама 

4. Дигитална компетенција 

5. Решавање проблема 

6. Сарадња 

7. Одговоран однос према здрављу 

8. Одговоран однос према околини 

9. Естетичка компетенција 

10. Предузимљивост и оријентација ка предузетништву 

11. Одговорно учешће у демократском друштву 

 

Кроз наставни садржај Историје реализују се и општи принципи образовања и васпитања. 

Наставни предмет Историја омогућиће учешће свих ученика кроз једнако уважавање, подједнако давање шанси свим ученицима на основу индивидуалних 

могућности и потреба. То ће се реализовати кроз коришћење разноврсних облика учења (учење путем покушаја и погрешака, инструментално учење, учење 

по моделу, учење увиђањем...). Кроз облике рада, наставне методе, коришћење разновсних наставних средстава, различиих софтвера, похваљивањем ученика, 



давањем препорука за даље напредовање, уз неговање отворености, сарадње и толеранције подиже се квалитет образовних постигнућа и развија се 

мотивација за учење код ученика. Кроз редовно праћење реформисаних наставних планова и програма, иновација у настави општеобразовних предмета 

ученицима ће бити омогућено континуирано напредовање у области општеобразовних предмета. Континуирано учешће ученика одвијаће се кроз редовну 

наставу, допунску или додатну наставу, ванаставне активности као и учешће у различитим активностиваа током жиовота са циљем сталног унапређивања 

компетенција ученика. Континуирано стручно усавршавање наставника, унутар и ван установе, омогућиће високу стручност наставника. Кроз сталну сарадња 

са спољним сарадницима, одељенским старешином, стручним већем омогућава хоризонталну и вертикалну проходност, којом се осигурава могућност да 

ученици током образовања промене врсту образовања (хоризонтална проходност) и могућност даљег образовања и стицања вишег нивоа образовања 

(вертикална проходност); 

У остваривању принципа посебна пажња се посвећује и: 

-идентификацији, праћењу и подстицању ученика са изузетним, односно посебним способностима (талентовани и даровити) уз обезбеђивање услова да, без 

обзира на сопствене материјалне услове имају приступ одговарајућим нивоима образовања и васпитања; 

-могућности да ученици са сметњама у развоју, инвалидитетом и из осетљивих група, без обзира на сопствене материјалне услове имају приступ свим 

нивоима образовања и васпитања у установама, а ученици са здравственим проблемима остварују право на образовање током болничког и кућног лечења које 

се реализује кроз ИОП програме и индивидуализацију и наставом на даљину; 

-сарадњи са ученицима, ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања, као и остваривања одговарајућих активности, програма и 

пројеката у циљу унапређивања квалитета образовања и васпитања реализоаваће се кроз континуирано међусобно уважавање наставника и ученика, праћење 

и оставривање наставног садржаја, праћење и вредновање напредовање ученика. 

Кроз наставу Историје реализоваће се и циљеви образовања и васпитања. 

- Развијају се кључне компетенције за целоживотно учење (комуникација на матерњем језику, учење учења, дигиталне компетенције,..) међупредметне 

компетенције и стручне компетенције у складу са захтевима занимања, потребама тржишта рада. Ученик ће бити оспособљен да иницира учење, да изабере 

стратегије учења и дизајнира контекст у којем учи, да прати и контролише напредак током учења, да управља учењем у складу са намерама и циљем који има. 

Ученик ће умети да пронађе и асимилује нова знања и вештине, користећи претходно учење и ваншколско искуство. 

Примењујући индивидуалани рад или групне активности код ученика ће доћи до поспешења развоја свести о себи, стваралачких способности, критичког 

мишљења, мотивације за учење, способности за тимски рад, способности самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења. Неопходно је да се 

ученицима омогући да сами покрећу инцијативе, пројекете, да се самооцењују и оцењују друге ученике, да анализирају и закључују; 

Кроз наставу Електроенергетрике оствариће се и исходи образовања и васпитања. 

Остваривање исхода образовања и васпитања реализоваће се кроз све облике, начине и садржаје рада. Исходи образовања и васпитања оствариће се кроз 

усмено изаражавање, писмене задатке, домаће задатке, пројектну наставу, практичну наставу, вежбе где ће ученици показати да ли примењују нова сазнања. 

Од ученика се очекује да на српском језику, кроз дијалог са наставником или другим ученицима, или кроз писану форму, изрази и  тумачи идеје, мисли, 

осећања, чињенице и ставове. Зависно од наставне јединице или типа часа, ученику се даје задатак у оквиру кога ће да прикупља, анализира, организује и 

критички процењује информације; Од ученика се очекује да се у ситуацијам када ради са другим уленицима буде ефиксан као члан тима или групе, да даје и 

аргументује своје идеје, слуша и уважава мишљење других;Ученику помоћи да зна како да учи, како да користи уџбеник и другу, доступну литературу, како 

да разликује и повезује целине. 



У решавању задатака, ученик треба да зна да примени математичко мишљење како би решио проблем и на ефикасан начин дошао до решења проблема који 

ми се свакодневно јављају. 

Ученик треба да води рачуна о себи и другима у изазовима дигиталне технологије. Треба да зна шта је дозвољено, а шта не. Да зна како да се понаша у 

дигиталној комуникацији са другима. 

Кроз наставу Историја реализоваће се и стандарди образовања и васпитања. 

Стандарди квалитета рада установе реализоваће се кроз Правилник о стандардима квалитета рада установе и редовно самовредновање и вредновање рада 

наставника. 

Стандарди квалитета уџбеника оствариће се кроз показатеље који су наведени у табели, као и Правилника о избору уџбеника; 

Стандард 1. Садржај уџбеника је релевантан за остваривање програма наставе и учења 

Показатељи 

1. Садржај уџбеника је усклађен са програмом наставе и учења предмета и доприноси 

остваривању дефинисаних исхода образовања и васпитања. 

2. Садржај уџбеника доприноси достизању образовних стандарда и развијању 

компетенција ученика. 

3. Садржај уџбеника је заснован на прихваћеним теоријама, чињеницама, закључцима, 

тумачењима, актуелним подацима и савременим достигнућима. 

4. У садржају уџбеника нема материјалних грешака. 

5. Визуелни садржаји су јасни, репрезентативни и имају различите функције. 

6. Садржај уџбеника је у складу са системом вредности који је дефинисан циљевима 

образовања и васпитања. 

7. У уџбенику се повезују садржаји у оквиру истог и других предмета. 

8. Садржаји који нису предвиђени програмом су посебно означени, функционално 

прате ток излагања у уџбенику и имају за циљ да допуне или појасне садржаје који 

одговарају програму предмета. 

Стандард 2. Уџбеник подстиче развој ученике и омогућава самостално учење 

Показатељи 

1. Уџбеник је прилагођен узрасту, развојном нивоу ученика и њиховом предзнању. 

2. Уџбеник доприноси интеграцији знања, развоју система појмова и стицању 

функционалних знања. 



3. Уџбеник афирмише различите методе учења и учење кроз различите облике рада. 

4. Уџбеник подржава различите стилове учења. 

5. Уџбеник поседује елементе који омогућавају ученику праћење сопственог напретка 

у учењу. 

6. Уџбеник упућује на коришћење различитих извора и врста информација. 

7. Уџбеник подстиче критичко и стваралачко мишљење. 

8. У уџбенику се указује на везу садржаја са свакодневним животом, његовом 

применом и даљим учењем. 

9. Уџбеник подстиче интересовање за предмет, односно наставну област и мотивише 

за самостално учење. 

Стандард 3. Уџбеник је обликован у складу са дидактичко-методичким захтевима 

Показатељи 

1. Уџбеник има јасну, логичну и кохерентну структуру. 

2. У уџбенику се поштују дидактички принципи и методика наставе предмета. 

3. Примери који се наводе у уџбенику су разноврсни, функционални и релевантни. 

4. Питања, задаци и налози су логично повезани са садржајем, јасно формулисани, 

различити по сложености и функцији и подстичу примену наученог. 

5. Задаци и налози су реално изводљиви, уважавају различитост средина у коме 

ученици живе и не доводе у опасност ученика, нити угрожавају животну средину. 

6. Непознате речи и кључни појмови су јасно истакнути и објашњени. 

Стандард 4. Језик уџбеника је одговарајући и функционалан 

Показатељи 

1. Уџбеник поштујe језичку и правописну норму језика на коме је написан. 

2. Дужина и конструкција реченице одговарају узрасту ученика. 

3. Текст је језички и стилски уједначен. 

4. Страни изрази се користе само када је неопходно и објашњени су на месту где се 

користе. 



5. Језик којим је уџбеник написан доприноси лакшем разумевању садржаја. 

Стандард 5. Уџбеник је ликовно-графички обликован и технички опремљен 

Показатељи 

1. Јасно је наведен наслов, за који наставни предмет, разред/годину учења, врсту 

школе или образовни профил је уџбеник намењен. 

2. Ликовно-графичка средства су функционална и користе се логично и доследно. 

3. Однос текстуалних и визуелних графичких елемената је складан и омогућава 

прегледност на свим уређајима на којима је предвиђено коришћење уџбеника. 

4. Уџбеник је интерактиван, лак за коришћење и омогућава самостално учење у складу 

са узрастом и предзнањем ученика. 

5. Уџбеник омогућава учење на више нивоа сложености и диференциран приступ 

садржајима. 

6. Уџбеник садржи елементе за процену напредовања ученика. 

 

 Стандарди компетенција наставника ће се реализовати кроз стручно усавршавање и похађањем семинара из области:;  

- Наставна област, предмет и методика наставе- К1;  

- Поучавање и учење-К2;  

- Подршку развоjу личности ученика-К3;  

- Комуникациjу и сарадњу-К4.  

Улога наставника вишеструка, jер треба да:  

- развиjа кључне компетенциjе код ученика коjе их оспособљаваjу за живот и рад и на таj начин им пружа основу за даље учење;  

- пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са тешкоћама у развоjу, да остваре образовне 

и васпитне потенциjале у складу са сопственим могућностима. Да би допринео ефикасности и jеднаким правима и доступности школовања свих ученика, 

наставник треба да има и компетенциjе коjе се односе на превенциjу насиља у школама, мотивациjу ученика за учење, изградњу толеранциjе, спречавање 

дискриминациjе и друго. 

 



Хемија 
Циљ учења хемије је да ученик развије хемијска и техничко-технолошка знања, способности апстрактног и критичког мишљења, способности за сарадњу и 

тимски рад, као припрему за даље универзитетско образовање и оспособљавање за примену хемијских знања у свакодневном животу, одговоран однос према 

себи, другима и животној средини и став о неопходности целоживотног образовања. 

 

Област/Тема Број часова Садржај Исходи 

Стандарди 

 

Структура супстанце 14 часова 

 

Грађа атома, атомски и 

масени број, хемијски 

симболи и формуле, 

структура електронског 

омотача, Ar и Mr, 

количина супстанце, мол 

и моларна маса, јонска 

веза, ковалентна веза и 

кристалне решетке 

- користи хемијски научни језик за 

описивање структуре, својстава и 

промена супстанци; - класификује 

супстанце на основу честичне структуре 

супстанци; 

 

2.ХЕ.1.1.2. 

Дисперзни системи 8  часова Дисперзни системи-

појам и врсте, 

растворљивост, масени 

процентни садржај 

раствора, количинска 

концентација раствора 

- објашњава својства дисперзних 

система и њихову примену у 

свакодневном животу; - рачуна 

количинску концентрацију, масену 

концентрацију и молалност раствора; - 

рачуна снижење температуре мржњења 

и повишење температуре кључања у 

воденим растворима електролита и 

неелектролита; - припреми растворе за 

2.ХЕ.1.1.3. 

2.ХЕ.1.1.4. 

2.ХЕ.2.1.3. 

2.ХЕ.3.1.3. 



потребе у лабораторији и свакодневном 

животу. - безбедно по себе и друге 

рукује лабораторијским прибором, 

посуђем и супстанцама; 

Хемијске реакције 18 часова Хемијске реакције, услов 

за хемијске реакције, 

хемијске једначине, 

анализа и синтеза, 

стехиометријска 

израчунавања, топлотни 

ефекти хемијских 

реакција, брзина 

хемијске реакције, 

фактори који утичу на 

брзину, хемијска 

равнотежа, 

електролитичка 

дисоцијација, киселине, 

базе, соли, рН вредност, 

оксидоредукциони 

процеси, електолиза и 

корозија 

- анализира односе количине супстанце, 

броја честица и масе супстанце; - 

образлаже значај квантитативних односа 

у хемијским системима; - изводи 

стехиометријска израчунавања; - 

процењује топлотне промене у 

физичким и хемијским процесима на 

основу експерименталних података; - 

разматра факторе који утичу на брзину 

хемијске реакције и процењује њихов 

утицај на хемијске процесе у индустрији 

и свакодневном животу; - објашњава 

значај хемијске равнотеже у хемијским и 

технолошким системима; 

2.ХЕ.1.1.6. 

2.ХЕ.1.1.7. 

2.ХЕ.1.1.8. 

2.ХЕ.2.1.5. 

2.ХЕ.2.1.6. 

2.ХЕ.2.1.7. 

2.ХЕ.2.1.8. 

2.ХЕ.3.1.8. 

2.ХЕ.3.1.9. 

2.ХЕ.3.1.10. 

Хемија елемената и 

једињења 

30 часова 

 

Стабилност племенитих 

гасова и периодична 

промена својстава 

- познаје својства и примену елемената 

периодног система и њихових једињења 

- анализира зависност између места у 

2.ХЕ.1.1.5. 

2.ХЕ.2.1.4. 

2.ХЕ.3.1.7. 



елемената у ПСЕ, 

својства елемената 17, 

16, 15, 14, 13, 1. и 2. 

групе, њихова једињења 

и примена, општа 

својства прелазних 

метала и примена, 

својства атома угљеника, 

класификација 

органских једињења, 

типови органских 

реакција, угљоводоници, 

алкохоли, аледехиди, 

кетони, карбоксилне 

киселине, органска 

азотна једињења, амино 

киселине, протеини, 

угљени-хидрати, масти и 

уља, витамини 

периодном систему елемената и 

њихових хемијских својстава - Познаје 

својства угљеника и основна физичка и 

хемијска својства угљеникових 

органских једињења -објашњава значај 

хемијских једињења у биохемијским 

реакцијама -познаје основне загађиваче 

атмосфере, воде и тла као и начине 

заштите од загађивања 

Хемијски аспекти 

загађивања животне 

средине 

4 часа Загађивање атмосфере, 

воде, ваздуха и тла, 

извори загађивања 

животне средине и 

пречишћавање, заштита 

и одлагање секунданих 

- рукује супстанцама у складу са 

ознакама опасности, обавештења и 

упозорења на амбалажи - придржава се 

правила о начину чувања супстанци и 

одлагању отпада - објашњава настајање, 

последице и поступке за спречавање 

2.XE.1.5.2. 

2.XE.2.5.1. 



сировина појаве киселих киша и ефекта стаклене 

баште - објашњава значај озонског 

омотача, узрок настанка озонских рупа и 

последице - објашњава значај употребе 

постројења за пречишћавање воде и 

ваздуха, индустријских филтера, 

аутомобилских катализатора и сличних 

уређаја у свакодневном животу и 

индустрији - објашњава методе 

пречишћавања воде - може да процени 

ризике и користи по људско здравље 

неких најчешће коришћених хемијских 

супстанци - анализира ефекте неких 

технологија и људских активности на 

квалитет ваздуха и утицај високих 

концентрација отровних и канцерогених 

супстанци на екосистем - познаје 

допринос хемије за очување и 

унапређење квалитета животне средине 

укупно 74 часа    

 

 

 

 



                         Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

 

I      Планирање наставе 

Програм усмерава наставника да наставни процес конципира у складу са дефинисаним исходима, односно да планира како да ученици остваре исходе и да 

изабере одговарајуће методе,  активности и технике за рад са ученицима. Дефинисани исходи показују наставнику и која су то специфична знања и вештине 

које су ученику потребне за даље учење и свакодневни живот. Приликом планирања часа, исходе предвиђене програмом треба разложити на мање и на 

основу њих планирати активности за конкретан час. Треба имати у виду да се исходи разликују, да се неки могу лакше и брже остварити, док је за одређене 

потребно више времена, активности и рада на различитим садржајима.  Исходе треба посматрати као циљеве којима се тежи током једне школске године. 

На ставу у том смислу треба усмерити на развијање компетенција и не треба је усмерити само на остваривање појединачних исхода. 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче интелектуалну 

активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног 

садржаја који треба реализовати на часу и предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика.  

II Оставаривање наставе и учења  

Настава се реализује кроз теорију и демонстрационе огледе. Програм за први разред организован је кроз пет модула. Наставник користи различите методе и 

облике рада (фронтални, индивидуални, рад у паровима, групни рад, тимски рад-кооперативно учење, практичан рад, визуелне методе, вербалне методе, 

демонстративне методе). У настави се могу користити различита наставна средства (рачунар, пројектор, софвтвери, шеме, панои..) 

На часовима вежби потребно је урадити следеће: 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и исходима наставе, односно учења, планом рада и начином оцењивања. 

Облици наставе 

 

Место реализације наставе: 

 

Теоријска настава се реализује у 

 

-одговарајућем кабинету 

-специјализованој учионици 

-учионици 



 

Препоруке за реализациу насгаве: 

-неопходна предзнања поновити уз максимално ангажовање ученика 

-ново градиво обрадити увођењем што више примера из реалног живота и подстицати ученике на размишљање и самостално закључивање 

-у настави се изводе сви предвиђени демонстрациони огледи, како би ученици разумели значај хемијског експеримента као примарног извора знања и 

основног метода сазнавања у хемији 

-наставник бира примере и демонстрационе огледе у складу са потребама струке 

-прилагодити разматрање квантитативног аспекта хемијских реакција потребама образовног профила 

-упућивати ученике на претраживање различитих извора, применом савремених технологија за прикупљање хемијских података 

-указивати на корисносг и штетност хемијских нроизвода по здравље људи 

-указивати на повезаност хемије са техничко-технолошким, социо-економским и друштвеним наукама 

 

III Праћење и вредновање наставе и учења  

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, учесталост јављања, квалитет одговора, уважавање 

гледишта других ученика, однос према раду, способност примене теоријских знања у конкретним радним условима.  

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- усмено излагање; 

- тестове знања; 

- тестове практичних вештина; 

- активности ученика на часовима; 

 

IV Међупредметне компетенције 

- Компетенција за целоживотно учење; 

- Комуникације; 

- Рад с подацима и информацијама; 



- Дигитална компетенција; 

- Решавање проблема; 

- Сарадња; 

- Одговоран однос према здрављу; 

- Одговоран однос према околини; 

- Естетичка компетенција; 

- Предузимљивост; 

- Оријентација ка предузентиштву.  

 

 

Кроз наставни садржај  Хемије реализују се и општи принципи образовања и васпитања. 

 

Наставни предмет Хемија омогућиће учешће свих ученика кроз једнако уважавање, подједнако давање шанси свим ученицима на основу индивидуалних 

могућности и потреба. То ће се реализовати кроз коришћење разноврсних облика учења (учење путем покушаја и погрешака, инструментално учење, учење 

по моделу, учење увиђањем...). Кроз облике рада, наставне методе, коришћење разновсних наставних средстава, различиих софтвера, похваљивањем 

ученика, давањем препорука за даље напредовање, уз неговање отворености, сарадње и толеранције подиже се квалитет образовних постигнућа и развија се 

мотивација за учење код ученика. Кроз редовно праћење реформисаних наставних планова и програма, иновација у електротехници ученицима ће бити 

омогућено континуирано напредовање у области електротехнике. Континуирано учешће ученика одвијаће се  кроз редовну наставу, практичну наставу, 

допунску или додатну наставу, секције, ванаставне активности  као и учешће у различитим активностиваа током жиовота са циљем сталног унапређивања 

компетенција ученика. Континуирано стручно усавршавање наставника, унутар и ван установе, омогућиће високу стручност наставника. Кроз сталну 

сарадња са спољним сарадницима, одељенским старешином, стручним већем омогућава хоризонталну и вертикалну проходност, којом се осигурава 

могућност да ученици током образовања промене врсту образовања (хоризонтална проходност) и могућност даљег образовања и стицања вишег нивоа 

образовања (вертикална проходност);  

 

 

У остваривању принципа посебна пажња се посвећује и:  

-идентификацији, праћењу и подстицању ученика са изузетним, односно посебним способностима (талентовани и даровити) уз обезбеђивање услова да, без 

обзира на сопствене материјалне услове имају приступ одговарајућим нивоима образовања и васпитања;  

-могућности  да ученици  са сметњама у развоју, инвалидитетом и из осетљивих група, без обзира на сопствене материјалне услове имају приступ свим 

нивоима образовања и васпитања у установама, а ученици са здравственим проблемима остварују право на образовање током болничког и кућног лечења 

које се реализује кроз ИОП програме и индивидуализацију и наставом на даљину;  



-сарадњи са ученицима, ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања, као и остваривања одговарајућих активности, програма 

и пројеката у циљу унапређивања квалитета образовања и васпитања реализоаваће се кроз континуирано међусобно уважавање наставника и ученика, 

праћење и оставривање наставног садржаја, праћење и вредновање напредовање ученика.  

 

Кроз наставу Хемије   реализоваће се и циљеви образовања и васпитања. 

 

Кроз активности на практичној настави као и вежбама води се рачуна о ергонометрији, развијању и практиковању здравих животних стилова, свести о 

важности сопственог здравља и безбедности у раду. Развијају се  кључне компетенције за целоживотно учење (комуникација на матерњем језику, учење 

учења, дигиталне компетенције,..) међупредметне компетенције и стручне компетенције у складу са захтевима занимања, потребама тржишта рада. Ученик 

ће бити оспособљен да иницира учење, да изабере стратегије учења и дизајнира контекст у којем учи, да прати и контролише напредак током учења, да 

управља учењем у складу са намерама и циљем који има. Ученик ће умети да пронађе и асимилује нова знања и вештине, користећи претходно учење и 

ваншколско искуство.  

Примењујући индивидуалани рад или групне активности код ученика ће доћи до поспешења развоја свести о себи, стваралачких способности, критичког 

мишљења, мотивације за учење, способности за тимски рад, способности самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења. Неопходно је да 

се ученицима омогући да сами покрећу инцијативе, пројекете,  да се самооцењују и оцењују друге ученике, да анализирају и закључују;  

 

Кроз наставу Хемије   оствариће се и исходи образовања и васпитања. 

 

Остваривање исхода образовања и васпитања реализоваће се кроз све облике, начине и садржаје рада. Исходи образовања и васпитања оствариће се кроз 

усмено изаражавање, писмене задатке, домаће задатке, пројектну наставу, практичну наставу, вежбе где ће ученици показати да ли примењују нова сазнања. 

Од ученика се очекује да на српском језику, кроз дијалог са наставником или другим ученицима, или кроз писану форму, изрази и  тумачи идеје, мисли, 

осећања, чињенице и ставове. Зависно од наставне јединице или типа часа, ученику се даје задатак у оквиру кога ће да прикупља, анализира, организује и 

критички процењује информације; Од ученика се очекује да се у ситуацијам када ради са другим уленицима буде ефиксан као члан тима или групе, да даје и 

аргументује своје идеје, слуша и уважава мишљење других;Ученику помоћи да зна како да учи, како да користи уџбеник и другу, доступну литературу, како 

да разликује и повезује целине.  

У решавању задатака, ученик треба да зна да примени математичко мишљење како би решио проблем и на ефикасан начин дошао до решења проблема који 

ми се свакодневно јављају.  

Ученик треба да води рачуна о себи и другима у изазовима дигиталне технологије. Треба да зна шта је дозвољено, а шта не. Да зна како да се понаша у 

дигиталној комуникацији са другима.  

 

 

 

Кроз наставу Хемије   реализоваће се и стандарди образовања и васпитања. 



Стандарди  квалитета рада установе реализоваће се кроз Правилник о стандардима квалитета рада установе и редовно самовредновање и вредновање рада 

наставника. 

Стандарди квалитета уџбеника оствариће се кроз показатеље који су наведени у табели, као и Правилника о избору уџбеника;  

 

Стандард 1. Садржај уџбеника је релевантан за остваривање програма наставе и учења 

Показатељи 

1. Садржај уџбеника је усклађен са програмом наставе и учења предмета и доприноси остваривању 

дефинисаних исхода образовања и васпитања. 

2. Садржај уџбеника доприноси достизању образовних стандарда и развијању компетенција ученика. 

3. Садржај уџбеника је заснован на прихваћеним теоријама, чињеницама, закључцима, тумачењима, актуелним 

подацима и савременим достигнућима. 

4. У садржају уџбеника нема материјалних грешака. 

5. Визуелни садржаји су јасни, репрезентативни и имају различите функције. 

6. Садржај уџбеника је у складу са системом вредности који је дефинисан циљевима образовања и васпитања. 

7. У уџбенику се повезују садржаји у оквиру истог и других предмета. 

8. Садржаји који нису предвиђени програмом су посебно означени, функционално прате ток излагања у 

уџбенику и имају за циљ да допуне или појасне садржаје који одговарају програму предмета. 

Стандард 2. Уџбеник подстиче развој ученике и омогућава самостално учење 

Показатељи 1. Уџбеник је прилагођен узрасту, развојном нивоу ученика и њиховом предзнању. 



2. Уџбеник доприноси интеграцији знања, развоју система појмова и стицању функционалних знања. 

3. Уџбеник афирмише различите методе учења и учење кроз различите облике рада. 

4. Уџбеник подржава различите стилове учења. 

5. Уџбеник поседује елементе који омогућавају ученику праћење сопственог напретка у учењу. 

6. Уџбеник упућује на коришћење различитих извора и врста информација. 

7. Уџбеник подстиче критичко и стваралачко мишљење. 

8. У уџбенику се указује на везу садржаја са свакодневним животом, његовом применом и даљим учењем. 

9. Уџбеник подстиче интересовање за предмет, односно наставну област и мотивише за самостално учење. 

Стандард 3. Уџбеник је обликован у складу са дидактичко-методичким захтевима 

Показатељи 

1. Уџбеник има јасну, логичну и кохерентну структуру. 

2. У уџбенику се поштују дидактички принципи и методика наставе предмета. 

3. Примери који се наводе у уџбенику су разноврсни, функционални и релевантни. 

4. Питања, задаци и налози су логично повезани са садржајем, јасно формулисани, различити по сложености и 

функцији и подстичу примену наученог. 

5. Задаци и налози су реално изводљиви, уважавају различитост средина у коме ученици живе и не доводе у 

опасност ученика, нити угрожавају животну средину. 

6. Непознате речи и кључни појмови су јасно истакнути и објашњени. 



Стандард 4. Језик уџбеника је одговарајући и функционалан 

Показатељи 

1. Уџбеник поштујe језичку и правописну норму језика на коме је написан. 

2. Дужина и конструкција реченице одговарају узрасту ученика. 

3. Текст је језички и стилски уједначен. 

4. Страни изрази се користе само када је неопходно и објашњени су на месту где се користе. 

5. Језик којим је уџбеник написан доприноси лакшем разумевању садржаја. 

Стандард 5. Уџбеник је ликовно-графички обликован и технички опремљен 

Показатељи 

1. Јасно је наведен наслов, за који наставни предмет, разред/годину учења, врсту школе или образовни профил 

је уџбеник намењен. 

2. Ликовно-графичка средства су функционална и користе се логично и доследно. 

3. Однос текстуалних и визуелних графичких елемената је складан и омогућава прегледност на свим уређајима 

на којима је предвиђено коришћење уџбеника. 

4. Уџбеник је интерактиван, лак за коришћење и омогућава самостално учење у складу са узрастом и 

предзнањем ученика. 

5. Уџбеник омогућава учење на више нивоа сложености и диференциран приступ садржајима. 

6. Уџбеник садржи елементе за процену напредовања ученика. 

 

Стандарди компетенција наставника ће се реализовати кроз стручно усавршавање и похађањем семинара из области:;  



- Наставна област, предмет и методика наставе- К1;  

- Поучавање и учење-К2;  

- Подршку развоjу личности ученика-К3;  

- Комуникациjу и сарадњу-К4.  

 

Улога наставника вишеструка, jер треба да:  

- развиjа кључне компетенциjе код ученика коjе их оспособљаваjу за живот и рад и на таj начин им пружа основу за даље учење;  

- пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са тешкоћама у развоjу, да остваре образовне 

и васпитне потенциjале у складу са сопственим могућностима. Да би допринео ефикасности и jеднаким правима и доступности школовања свих ученика, 

наставник треба да има и компетенциjе коjе се односе на превенциjу насиља у школама, мотивациjу ученика за учење, изградњу толеранциjе, спречавање 

дискриминациjе и друго. 

Стандарди квалификација ће се реализовати кроз успешно завршен процес средњег стручног образовања. Програм средњег стручног образовања за стицање 

квалификација траје четири године. Квалификација се заснива на опису рада, циљевима и исходима средњег стручног образовања. 



БИОЛОГИЈА 
Разред:  први  

Смер—Економски техничар 

 Недељни фонд часова: 2 

Годишњи фонд часова: 74 

Циљ учења биологије – 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 

схватање улоге и значаја породице. 

 

 

 

 

 

  

Област/Тема Број часова Садржај Исходи  Стандарди 



Биологија ћелије  

12 часова 

 

 

.● Цитологија као 

научна дисциплина 

биологије која 

проучава 

организацију ћелије 

● Основне 

карактеристике 

живих бића 

● Нивои 

организације 

биолошких система 

● Грађа ћелије и 

ћелијских органела 

● Биљна и 

животињска ћелија 

● Ћелијски циклус и 

ћелијске деобе 

 

● дефинише 

предмет 

проучавање 

цитологије 

● наведе главне 

особине живих бића 

и нивое 

организације 

биолошких система 

● објасни хемијску 

структуру ћелије 

● објасни функцију 

ћелијских органела 

● објасни разлике 

између биљне и 

животињске ћелије 

● објасни ток и 

значај кључних 

метаболичких 

процеса: 

фотосинтезе и 

 

2.БИ.1.2.1. 

2.БИ.2.1.1.  

2.БИ.2.1.1.  

2.БИ.2.1.2.  

2.БИ.2.1.3 



ћелијског дисања 

● објасни фазе 

ћелијског циклуса 

● објасни ток и 

значај митозе и 

мејозе 

Основи физиологије 

човека 

28 часова  

● Нервни систем 

● Чула 

● Мишићно-

скелетни систем 

органа 

● Ендокрине жлезде 

– хуморална 

регулација 

 

● објасни настанак 

и пренос нервног 

импулса 

● илуструје прост 

рефлексни лук 

● објасни улогу 

нервног система 

● објасни мишићну 

 

2.БИ.1.2.1.  

2.БИ.1.2.3. 

2.БИ.1.2.4. 

2.БИ.2.2.1.. 

2.БИ.2.2.22. 

2БИ.2.2.3. 

2.БИ.2.2.4. 

2.БИ.3.2.1. 

2.БИ.3.2.2. 

2.БИ.3.2.3. 

2.БИ.3.2.4.  



● Систем органа за 

варење 

● Систем органа за 

дисање 

● Систем за 

циркулацију 

телесних течности 

● Систем органа за 

излучивање и 

размножавање 

контракцију 

● објасни улогу 

чулних органа 

● дефинише 

позицију и улогу 

жлезда са 

унутрашњим 

лучењем 

● објасни састав и 

улогу крви и лимфе 

● објасни грађу и 

улогу срца и крвних 

судова и 

неурохуморалну 

регулацију срчаног 

рада 

● објасни размену 

гасова у плућима и 

ткивима и нервну 

регулацију дисања 

● објасни варење, 



ресорпцију хране и 

неурохуморалну 

регулацију варења 

● објасни улогу 

екскреторних 

органа 

● објасни улогу 

органа за 

размножавање 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Биологија развића човека 13 часова  ●Стварање и 

сазревање полних 

ћелија 

● Оплођење 

● Интраутерино 

развиће 

● Рађање и 

детињство 

● Полно сазревање 

 

● објасни процесе 

сперматогенезе и 

огенезе 

● опише процес 

оплођења 

● наведе фазе 

интраутериног 

развића 

● објасни настанак 

ткива и зачетака 

органа 

● опише промене 

које се догађају у 

организму од 

 

 2.БИ.1.3.2. 

2.БИ.2.3.2. 

2.БИ.3.2.1. 

2.БИ.3.2.2. 

2.БИ.3.2.3. 

2.БИ.3.2.4. 



рођења до 

пубертета 

● објасни полно 

сазревање 

 

Наслеђивње биолошких 

особина 

 

15 часова 

● Генетика човека 

● Појам и функције 

гена 

● Наслеђивање и 

варирање особина 

код човека 

● Наследне болести 

● Праћење особина 

на основу 

родословног стабла 

● Генетичка 

условљеност 

 

● упореди ДНК, 

хроматин, 

хромозом 

● дефинише ген, 

геном, генотип, 

фенотип 

● објасни основна 

правила 

наслеђивања 

особина 

(Менделова 

правила) 

● објасни типове 

2.БИ.1.3.1. . 

2.БИ.1.3.2.. 

2.БИ.1.3.3.. 

2.БИ.2.3.1.       

2.БИ.2.3.2.   

2.БИ.2.3.3. 

2.БИ.3.3.1. 

2.БИ.3.3.2. 

2.БИ.3.3.3.  



човековог понашања 

● Генетичко 

саветовање и 

тестирање 

наслеђивања 

особина 

● објасни врсте и 

узроке мутација 

● наведе наследне 

болести човека и 

њихове узроке 

 

 

 

 

 

Полно и репродуктивно 

здравље 

6 часова ● Појам и 

дефиниција здравља 

● Проблеми везани 

за период 

адолесценције 

● Планирање 

породице 

 

● препозна 

проблеме везане за 

период одрастања 

● објасни значај 

породице 

● опише биолошку 

2.БИ.1.5.1. 

2.БИ.1.5.2. 

2.БИ.1.5.3. . 

2.БИ.1.5.4. 

2.БИ.2.5.1 

2.БИ.2.5.2. 

2.БИ.2.5.3. 

2.БИ.2.5.4.. 

2.БИ.3.5.1. 



● Заштита од полних 

болести 

● Болести зависнос 

функцију породице 

● дефинише појам 

„планирање 

породице‖ 

● наведе облике 

заштите од 

нежељене трудноће 

● објасни штетност 

абортуса по 

здравље жене 

● наведе облике 

ризичног 

понашања, 

најчешће полно 

преносиве болести 

и болести 

зависности 

 

 

 

2.БИ.3.5.2. 

2.БИ.3.5.3. 

2.БИ.3.5.4.  



  

 

 

 

 

 

 

 

I Планирање наставе и учења   

При планирању наставе и учења важно је имати у виду да се исходи разликују по потребном времену за њихово постизање. Неки се лакше и брже могу 

остварити, али је за већину исхода потребно више времена и више различитих активности. Препорука је да наставник планира и припрема наставу 

самостално и у сарадњи са колегама због успостављања корелација са предметима. У фази планирања наставе и учења треба имати у виду да је уџбеник 

наставно средство и да он не одређује садржаје предмета.  

Планирање наставе се врши кроз израду годишњих и  оперативних планова, као и припрема за часове.   

Планирање облика рада, у складу са наставним јединицама, исходима и стандардима – фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи, пројектна 

настава.  

Коришћење свих расположивих модела и средстава у остваривању наставе – уџбеници,     и друга литература, интернет; пројектор, лап топ.  

  

II Оставаривање наставе и учења   

За остваривање дефинисаног циља учења биологије у средњој стручној школи наставници у свакодневној наставној пракси треба да се ослањају на 

предметне исходе, који указују на то шта је ученик у стању да наведе, објасни, анализира, примени и обави захваљујући знањима и вештинама које је развио 

у току изучавања овог предмета.  

Улога наставника је да да буде организатор наставног процеса, да подстиче, организује и усмерава активност ученика при чему треба да буде фокусиран на 

исходе, односно да осмисли активности и одабере методе, технике и поступке који ће на најефикаснији начин омогућити достизање исхода.   

Остваривање наставе и учења се одвија у учионици.  

 

 

 

 

 

укупно 74 часа  

 

   



Интерактивним методама треба подстицати ученике на разумевање основних идеја и концепата, научног метода и значаја историје за поједине професије и 

свакодневни живот.  

Настава биологије у средњим стручним школама треба да оспособи ученике за самостално коришћење савремених информационих технологија у учењу 

биологије претраживању историјских информација и савремену комуникацију у биологији. За развој комуникацијских способности, способности за сарадњу 

и тимски рад посебно су погодни ученички пројекти. Рад на самосталним или групним пројектима мотивише ученике да изналазе нове информације, износе 

и образлажу сопствене идеје у форми хипотеза, планирају, спроведу  истраживање, критички процењују резултате и преузимају одговорност.  

За остваривање дефинисаног циља учења биологије  наставници у свакодневној наставној пракси треба да се ослањају на предметне исходе, који указују на 

то шта је ученик у стању да наведе, објасни, анализира, примени и обави захваљујући знањима и вештинама које је развио у току изучавања овог предмета.  

  

III Праћење и вредновање наставе и учења   

Праћење остварености циљева, стандарда и исхода постигнућа врши се према: овладаности појмовном структуром и терминологијом; разумевања, примене 

и вредновања научених научних метода, поступака и процедура и решавања проблема; рада са информацијама и подацима; интерпретирања, закључивања и 

доношења одлука; комуникације и изражавања; свим усменим одговорима; раду на пројектима; изради различитих задатака на часовима, а у складу са 

стандардима и исходима учења, као и различитих компетенција.  

Вредновање развоја и напредовања ученика у достизању исхода и стандарда постигнућа, у току школске године обавља се формативним и сумативним 

оцењивањем.  

Формативно оцењивање је континуирано током часова и бележи се у есДневнику и педагошкој документацији наставника. На основу података 

прикупљених формативним оцењивањем могу се извести оцене које се уносе у књигу евиденције о образовно-васпитном раду, односно есДневник, као и у 

педагошку документацију наставника.  

Сумативно оцењивање је вредновање постигнућа на крају наставне теме или класификационог периода Ученик се оцењује на основу усмене провере 

постигнућа, и/или практичног рада,oцена је бројчана је и уноси се у књигу евиденције о образовно-васпитном раду, односно есДневник, као и у педагошку 

документацију наставника.  

Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је ученику дати повратну информацију која помаже да разуме грешке и побољша учење и резултат. 

Свака активност је прилика за процену напредовања и давања повратне информације (формативно проверавање), а ученике треба оспособљавати да 

процењују сопствени напредак у остваривању исхода предмета.  

Наставник континуирано прати и вреднује, осим постигнућа ученика, и процес наставе и учења, као и себе и сопстевени рад.  

  

IV Међупредметне компетенције  

1. Компетенција за целоживотно учење  

2. Комуникација  

3. Рад са подацима и информацијама  

4. Дигитална компетенција  

5. Решавање проблема  



6. Сарадња  

7. Одговоран однос према здрављу  

8. Одговоран однос према околини  

9. Естетичка компетенција  

10. Предузимљивост и оријентација ка предузетништву  

11. Одговорно учешће у демократском друштву  

  

Кроз наставни садржај Биологије реализују се и општи принципи образовања и васпитања.  

Наставни предмет Биологија омогућиће учешће свих ученика кроз једнако уважавање, подједнако давање шанси свим ученицима на основу индивидуалних 

могућности и потреба. То ће се реализовати кроз коришћење разноврсних облика учења (учење путем покушаја и погрешака, инструментално учење, учење 

по моделу, учење увиђањем...). Кроз облике рада, наставне методе, коришћење разновсних наставних средстава, различиих софтвера, похваљивањем 

ученика, давањем препорука за даље напредовање, уз неговање отворености, сарадње и толеранције подиже се квалитет образовних постигнућа и развија се 

мотивација за учење код ученика. Кроз редовно праћење реформисаних наставних планова и програма, иновација у настави општеобразовних предмета 

ученицима ће бити омогућено континуирано напредовање у области општеобразовних предмета. Континуирано учешће ученика одвијаће се кроз редовну 

наставу, допунску или додатну наставу, ванаставне активности као и учешће у различитим активностиваа током жиовота са циљем сталног унапређивања 

компетенција ученика. Континуирано стручно усавршавање наставника, унутар и ван установе, омогућиће високу стручност наставника. Кроз сталну 

сарадња са спољним сарадницима, одељенским старешином, стручним већем омогућава хоризонталну и вертикалну проходност, којом се осигурава 

могућност да ученици током образовања промене врсту образовања (хоризонтална проходност) и могућност даљег образовања и стицања вишег нивоа 

образовања (вертикална проходност);  

У остваривању принципа посебна пажња се посвећује и:  

-идентификацији, праћењу и подстицању ученика са изузетним, односно посебним способностима (талентовани и даровити) уз обезбеђивање услова да, без 

обзира на сопствене материјалне услове имају приступ одговарајућим нивоима образовања и васпитања;  

-могућности да ученици са сметњама у развоју, инвалидитетом и из осетљивих група, без обзира на сопствене материјалне услове имају приступ свим 

нивоима образовања и васпитања у установама, а ученици са здравственим проблемима остварују право на образовање током болничког и кућног лечења 

које се реализује кроз ИОП програме и индивидуализацију и наставом на даљину;  

-сарадњи са ученицима, ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања, као и остваривања одговарајућих активности, програма 

и пројеката у циљу унапређивања квалитета образовања и васпитања реализоаваће се кроз континуирано међусобно уважавање наставника и ученика, 

праћење и оставривање наставног садржаја, праћење и вредновање напредовање ученика.  

Кроз наставу Биологије реализоваће се и циљеви образовања и васпитања.  

- Развијају се кључне компетенције за целоживотно учење (комуникација на матерњем језику, учење учења, дигиталне компетенције,..) међупредметне 

компетенције и стручне компетенције у складу са захтевима занимања, потребама тржишта рада. Ученик ће бити оспособљен да иницира учење, да изабере 

стратегије учења и дизајнира контекст у којем учи, да прати и контролише напредак током учења, да управља учењем у складу са намерама и циљем који 

има. Ученик ће умети да пронађе и асимилује нова знања и вештине, користећи претходно учење и ваншколско искуство.  



Примењујући индивидуалани рад или групне активности код ученика ће доћи до поспешења развоја свести о себи, стваралачких способности, критичког 

мишљења, мотивације за учење, способности за тимски рад, способности самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења. Неопходно је да 

се ученицима омогући да сами покрећу инцијативе, пројекете, да се самооцењују и оцењују друге ученике, да анализирају и закључују;  

Кроз наставу Биологије оствариће се и исходи образовања и васпитања.  

Остваривање исхода образовања и васпитања реализоваће се кроз све облике, начине и садржаје рада. Исходи образовања и васпитања оствариће се кроз 

усмено изаражавање, писмене задатке, домаће задатке, пројектну наставу, практичну наставу, вежбе где ће ученици показати да ли примењују нова сазнања. 

Од ученика се очекује да на српском језику, кроз дијалог са наставником или другим ученицима, или кроз писану форму, изрази и  тумачи идеје, мисли, 

осећања, чињенице и ставове. Зависно од наставне јединице или типа часа, ученику се даје задатак у оквиру кога ће да прикупља, анализира, организује и 

критички процењује информације; Од ученика се очекује да се у ситуацијам када ради са другим уленицима буде ефиксан као члан тима или групе, да даје и 

аргументује своје идеје, слуша и уважава мишљење других;Ученику помоћи да зна како да учи, како да користи уџбеник и другу, доступну литературу, како 

да разликује и повезује целине.  

У решавању задатака, ученик треба да зна да примени математичко мишљење како би решио проблем и на ефикасан начин дошао до решења проблема који 

ми се свакодневно јављају.  

Ученик треба да води рачуна о себи и другима у изазовима дигиталне технологије. Треба да зна шта је дозвољено, а шта не. Да зна како да се понаша у 

дигиталној комуникацији са другима.  

 

Стандарди квалитета рада установе реализоваће се кроз Правилник о стандардима квалитета рада установе и редовно самовредновање и вредновање рада 

наставника.  

Стандарди квалитета уџбеника оствариће се кроз показатеље који су наведени у табели, као и Правилника о избору уџбеника;  

  

Стандард 1.  Садржај уџбеника је релевантан за остваривање програма наставе и учења  

Показатељи  

1. Садржај уџбеника је усклађен са програмом наставе и учења предмета и доприноси остваривању 

дефинисаних исхода образовања и васпитања.  

2. Садржај уџбеника доприноси достизању образовних стандарда и развијању компетенција ученика.  

3. Садржај уџбеника је заснован на прихваћеним теоријама, чињеницама, закључцима, тумачењима, 

актуелним подацима и савременим достигнућима.  

4. У садржају уџбеника нема материјалних грешака.  

5. Визуелни садржаји су јасни, репрезентативни и имају различите функције.  

6. Садржај уџбеника је у складу са системом вредности који је дефинисан циљевима образовања и 

васпитања.  



7. У уџбенику се повезују садржаји у оквиру истог и других предмета.  

8. Садржаји који нису предвиђени програмом су посебно означени, функционално прате ток излагања у 

уџбенику и имају за циљ да допуне или појасне садржаје који одговарају програму предмета.  

Стандард 2.  Уџбеник подстиче развој ученике и омогућава самостално учење  

Показатељи  

1. Уџбеник је прилагођен узрасту, развојном нивоу ученика и њиховом предзнању.  

2. Уџбеник доприноси интеграцији знања, развоју система појмова и стицању функционалних знања.  

3. Уџбеник афирмише различите методе учења и учење кроз различите облике рада.  

4. Уџбеник подржава различите стилове учења.  

5. Уџбеник поседује елементе који омогућавају ученику праћење сопственог напретка у учењу.  

6. Уџбеник упућује на коришћење различитих извора и врста информација.  

7. Уџбеник подстиче критичко и стваралачко мишљење.  

8. У уџбенику се указује на везу садржаја са свакодневним животом, његовом применом и даљим 

учењем.  

9. Уџбеник подстиче интересовање за предмет, односно наставну област и мотивише за самостално 

учење.  

Стандард 3.  Уџбеник је обликован у складу са дидактичко-методичким захтевима  

Показатељи  

1. Уџбеник има јасну, логичну и кохерентну структуру.  

2. У уџбенику се поштују дидактички принципи и методика наставе предмета.  

3. Примери који се наводе у уџбенику су разноврсни, функционални и релевантни.  

4. Питања, задаци и налози су логично повезани са садржајем, јасно формулисани, различити по 

сложености и функцији и подстичу примену наученог.  

5. Задаци и налози су реално изводљиви, уважавају различитост средина у коме ученици живе и не 

доводе у опасност ученика, нити угрожавају животну средину.  

6. Непознате речи и кључни појмови су јасно истакнути и објашњени.  

Стандард 4.  Језик уџбеника је одговарајући и функционалан  



Показатељи  

1. Уџбеник поштујe језичку и правописну норму језика на коме је написан.  

2. Дужина и конструкција реченице одговарају узрасту ученика.  

3. Текст је језички и стилски уједначен.  

4. Страни изрази се користе само када је неопходно и објашњени су на месту где се користе.  

5. Језик којим је уџбеник написан доприноси лакшем разумевању садржаја.  

Стандард 5.  Уџбеник је ликовно-графички обликован и технички опремљен  

Показатељи  

1. Јасно је наведен наслов, за који наставни предмет, разред/годину учења, врсту школе или образовни 

профил је уџбеник намењен.  

2. Ликовно-графичка средства су функционална и користе се логично и доследно.  

3. Однос текстуалних и визуелних графичких елемената је складан и омогућава прегледност на свим 

уређајима на којима је предвиђено коришћење уџбеника.  

4. Уџбеник је интерактиван, лак за коришћење и омогућава самостално учење у складу са узрастом и 

предзнањем ученика.  

5. Уџбеник омогућава учење на више нивоа сложености и диференциран приступ садржајима.  

6. Уџбеник садржи елементе за процену напредовања ученика.  

  

Стандарди компетенција наставника ће се реализовати кроз стручно усавршавање и похађањем семинара из области:;   

- Наставна област, предмет и методика наставе- К1;   

- Поучавање и учење-К2;   

- Подршку развоjу личности ученика-К3;   

- Комуникациjу и сарадњу-К4.   

  

 Улога наставника вишеструка, jер треба да:   

- развиjа кључне компетенциjе код ученика коjе их оспособљаваjу за живот и рад и на таj начин им пружа основу за даље учење;   

- пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са тешкоћама у развоjу, да остваре образовне 

и васпитне потенциjале у складу са сопственим могућностима. Да би допринео ефикасности и jеднаким правима и доступности школовања свих ученика, 

наставник треба да има и компетенциjе коjе се односе на превенциjу насиља у школама, мотивациjу ученика за учење, изградњу толеранциjе, спречавање 

дискриминациjе и друго.  



А2: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 

Принципи економије  

Недељни фонда часова: 3 

Годишњи фонд часова: 111 

 

ЦИЉЕВИ УЧЕЊА: 

– 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; 

– Стицање знања о важности проучавања економских активности на нивоу привреде као целине; 

– Стицање основних знања о могућностима и начинима мерења резултата друштвене 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 знања о платном билансу и девизном курсу; 

– Стицање основних знања о појму и значају међународне трговине; 

– Развијање личних и професионалних ставова 

Област/Тема Број 

часова 

Садржај Исходи 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

Економска наука 

– развој, 

принципи и 

методе анализе 

21 ● Дефинисање економије 

као науке  

● Настанак и развој 

економске науке 

● дефинише предмет изучавања економије као науке  

● наведе основне идеје репрезентативних школа 

економске мисли  

● идентификује значај одређених школа економске 

мисли за развој економске науке  



(Меркантилизам, 

Физиократизам, Класична 

политичка економија, 

карактеристике Марксове 

теорије)  

● Маргиналистичка 

револуција и неокласична 

економија  

● Развој економије у 

двадесетом веку  

● Кејнизијанизам и 

монетаризам  

● Економија понуде, 

Теорија рационалних 

очекивања, Нови 

кејнзијанци 

● Потребе – појам и врсте 

(биолошке, културно-

историјске, личне, 

заједничке, минималне, 

просечне, луксузне)  

● дефинише потребе  

● наводи различите врсте потреба  

● доведе у везу неопходност размене добара ради 

задовољења потреба  

● дефинише реткост и избор  

● наведе принципе индивидуалног одлучивања  

● дефинише опортунитетни трошак  

● дефинише граничне (маргиналне) промене  

● препозна утицај подстицаја на понашање људи и 

друштва  

● наведе принципе међусобног деловања људи  

● препозна користи од учешћа у трговини  

● дефинише тржишну привреду и тржиште  

● препозна значај тржишта за организовање 

економских активности  

● дефинише појамове, „тржишни неуспех‖, 

„екстерналије‖, „тржишна моћ‖  

● наведе принципе функционисања привреде  

● опише утицај продуктивности на ниво животног 

стандарда  

● препозна негативне последице инфлације  

● дефинише научни метод  

● доведе у везу посматрање и претпоставке у примени 

метода економске науке  

● препознаје значај графичких приказа у економији  



● Основни принципи 

економског резоновања  

● Принципи индивидуалног 

одлучивања ● Интеракције 

људи у економским 

активностима  

● Начин организовања 

економских активности  

● Принципи 

функционисања привреде  

● Научни метод у 

економији  

● Моделирање економских 

појава  

● Графички прикази у 

економији  

● Економски модели: 

дијаграм кружног тока и 

граница производних 

могућности ● 

● прикаже шематски дијаграм кружног тока  

● објасни дијаграм кружног тока ● прикаже графички 

границу производних могућности  

● идентификује принципе економског резоновања на 

примеру границе производних могућности  

● разликује микроекономију и макроекономију 



Микроекономија и 

макроекономија 

 

Понуда, тражња и 

функционисање 

тржишта 

33 ● Тржишта и 

конкуренција  

● Тражња – појам  

● Крива тражње  

● Променљиве које 

утичу на тражњу: 

доходак, цена, укус, 

очекивања, број 

купаца  

● Понуда – појам  

● Крива понуде  

● Променљиве које 

утичу на понуду: 

цена добра, цена 

инпута, технологија, 

очекивања, број 

продаваца  

● Равнотежна цена и 

промена равнотеже  

● Тржишна 

равнотежа, вишак 

добара, мањак добара  

● дефинише понуду и тражњу ● дефинише тражену 

количину добара  

● прикаже графички криву тражње и тржишне 

тражње (збир тражње појединаца)  

● разликује променљиве које утичу на тражњу  

● дефинише понуђену количину добара  

● прикаже графички криву понуде и криву тржишне 

понуде (збир понуда свих продаваца)  

● разликује променљиве које утичу на понуду  

● дефинише појмове: „тржишна равнотежа‖, 

„равнотежна цена‖, „равнотежна количина‖  

● прикаже графички тржишну равнотежу  

● објасни закон понуде и тражње  

● анализира промену тржишне равнотеже  



● Закон понуде и 

тражње  

● Анализа промене 

тржишне равнотеже  

● Еластичност 

тражње – појам  

● Ценовна 

еластичност тражње 

и њене детерминанте  

● Израчунавање 

ценовне еластичности 

тражње  

● Разноврсност 

кривих тражње  

● Укупни приход и 

ценовна еластичност 

тражње  

● Доходна 

еластичност тражње  

● Унакрсна 

еластичност тражње 

● Еластичност 

понуде – појам  

● Ценовна 

еластичност понуде и 

● дефинише ценовну еластичност тражње  

● наведе факторе који утичу на ценовну еластичност 

тражње  

● израчуна ценовну еластичност тражње  

● разликује криве тражње на основу њихових 

еластичности ● прикаже графички криве тражње са 

различитим коефицијентима еластичности ● 

дефинише укупан приход  

● објасни промену укупног прихода услед промене 

цена у зависности од еластичности тражње  

● разликује доходну и унакрсну еластичност тражње 

● дефинише ценовну еластичност понуде и факторе 

који утичу на ценовну еластичност понуде  

● израчуна ценовну еластичност понуде  

● прикаже графички криве понуде са различитим 

коефицијентима еластичности 



њене детерминанте  

● Израчунавање 

ценовне еластичности 

понуде  

● Разноврсност 

кривих понуде 

 

 

 

Трошкови 

производње 

18 ● Трошкови производње – 

појам  

● Експлицитни и 

имплицитни  

● трошкови  

● Профит – појам  

● Економски и 

рачуноводствени профит  

● Производња и 

трошкови  

● Производна функција  

● дефинише појам трошкова  

● разликује експлицитне и имплицитне трошкове  

● разликује економски профит и рачуноводствени 

профит  

● дефинише производну функцију ● дефинише 

маргинални производ ● дефинише опадајући 

маргинални производ  

● разликује фиксне и варијабилне трошкове  

● разликује укупне и просечне трошкове  

● дефинише маргинални трошак  

● прикаже графички криве просечних трошкова и 



● Крива укупног трошка  

● Врсте трошкова  

● Фиксни и варијабилни 

трошкови  

● Укупни, просечни и 

маргинални трошак  

● Трошковне криве  

● Трошкови на кратки и 

дуги рок 

 

маргиналног трошка  

● разликује трошкове на кратки и дуги рок 

 

Тржишне 

структуре и 

понашање 

предузећа 

24 ● Тржишна структура – 

појам и врсте  

● Конкурентно тржиште  

● Приход  

● Просечни и маргинални 

приход  

● Максимизација профита и 

крива понуде конкурентног 

● дефинише различита тржишна стања  

● наведе карактеристике конкурентног тржишта  

● идентификује приход конкурентног предузећа  

● објасни максимирање профита конкурентног 

предузећа  

● представи графички криву понуде конкурентног 

предузећа  

● објасни када предузеће одлучује да обустави 



предузећа  

● Краткорочна одлука о 

обустављању производње ● 

Дугорочна одлука 

предузећа о уласку на 

тржиште или изласку са 

њега  

● Крива тржишне понуде 

на конкурентном тржишту 

● Промена тражње на 

конкурентном тржишту  

● Дугорочна равнотежа на 

конкурентном тржишту  

● Монополско тржиште  

● Баријере уласку  

● Приход и профит 

монополског предузећа  

● Олигопол – појам и врсте  

● Равнотежа олигопола  

производњу  

● објасни када предузеће одлучује да излази са 

тржишта  

● објасни када ће предузеће ући на тржиште  

● прикаже графички профит конкурентног предузећа  

● представи графички криву тржишне понуде  

● препозна како тржиште реагује на промену тражње  

● опише дугорочну равнотежу на конкурентном 

тржишту  

● наведе карактеристике монополског тржишта  

● препозна основне узроке баријера уласку на 

тржиште  

● препозна како монополиста доноси одлуке о 

производњи и ценама (како максимира профит)  

● наведе особености олигополске тржишне структуре  

● препозна како олигополиста доноси одлуке о 

производњи и ценама  



● Монополистичка 

конкуренција  

● Равнотежа на тржишту 

монополистичке 

конкуренције 

● наведе карактеристике монополистичке 

конкуренције  

● препозна како предузеће у условима 

монополистичке конкуренције максимизира профит 

Тржишта фактура 

производње и 

функционална 

расподела 

доходака 

15 ● Фактори производње 

(рад, земља, капитал)  

● Тражња за радом и 

понуда рада  

● Производна функција и 

маргинални производ рада 

● Вредност маргиналног 

производа рада и тражња за 

радом  

● Равнотежа на тржишту 

рада  

● Остали фактори 

производње – земља и 

● дефинише факторе производње ● препозна 

карактер тражње за факторима производње  

● препозна специфичности тражње и понуде рада  

● дефинише маргинални производ рада  

● израчуна вредност маргиналног производа рада  

● опише како се успоставља равнотежа на 

тржишту рада  

● дефинише појам капитал  

● препозна како се успоставља равнотежа на 

осталим тржиштима ● објасни функционалну 

расподелу дохотка 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 

Настава се реализује у оквиру целог одељења. На почетку наставе урадити проверу нивоа знања и вештина ученика, која треба да послужи као оријентир за 

организацију и евентуалну индивидуализацију наставе. При реализацији програма дати предност пројектној, проблемској и активно оријентисаној настави, 

кооперативном учењу, изградњи знања и развоју критичког мишљења. Уколико услови дозвољавају дати ученицима подршку хибридним моделом наставе 

(комбинацијом традиционалне наставе и електронски подржаног учења), поготово у случајевима када је због разлика у предзнању потребна већа 

индивидуализација наставе. Предложени број часова по темама је оквирни, на наставнику је да процени потребан и довољан број часова по темама узимајући 

у обзир знања и вештине који ученици имају из претходног школовања и животног искуства. Препорука је да наставник, у зависности од могућности ученика 

и рачунарске опреме, процени и комбинује у току сваког двочаса различите наставне методе и облике рада као што су самостални рад ученика (по принципу 

један ученик – један рачунар), рад у паровима (два ученика истовремено и заједно решавају конкретне задатке), рад у мањим групама (почетна анализа и идеје 

за методе решавања), као и рад са целом групом када наставник објашњава, приказује, демонстрира и кроз дискусују уводи ученике у нове области. 

 

I ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА  

 

капитал  

● Равнотежа на осталим 

тржиштима  

● Функционална расподела 

дохотка (наднице, профити, 

ренте) 

 

 



Програм усмерава наставника да наставни процес конципира у складу са дефинисаним исходима, односно да планира како да ученици остваре исходе, и да 

изабере одговарајуће методе, активности и технике за рад са ученицима. Дефинисани исходи показују наставнику и која су то специфична знања и вештине 

која су ученику потребна за даље учење и свакодневни живот. Приликом планирања часа, исходе предвиђене програмом треба разложити на мање и на 

основу њих планирати активности за конкретан час. Треба имати у виду да се исходи у програму разликују, да се неки могу лакше и брже остварити, док је за 

одређене исходе потребно више времена, активности и рада на различитим садржајима. Исходе треба посматрати као циљеве којима се тежи током једне 

школске године. Наставу у том смислу треба усмерити на развијање компетенција и не треба је усмерити само на остваривање појединачних исхода. При 

обради нових садржаја треба се ослањати на постојеће искуство и знање ученика, и настојати, где год је то могуће, да ученици самостално откривају 

правилности и изводе закључке. Основна улога наставника је да буде организатор наставног процеса, да подстиче и усмерава активност ученика. Ученике 

треба упућивати да користе уџбеник и друге изворе знања, како би усвојена знања била трајнија и шира, а ученици оспособљени за примену у решавању 

разноврсних задатака. На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче 

интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Препоручује се коришћење интерактивних метода, пројектне, проблемске 

и истраживачке методе, рад на референтном тексту, (истраживање по кључним речима, појмовима, питањима), дискусију, дебату и др. Заједничка особина 

свих наведених метода је да оне активно ангажују ученика током наставе, а процес учења смештају у различите и разнолике контексте. Избор метода и облика 

рада, као и планирање активности ученика зависи од наставних садржаја које треба реализовати на часу и предвиђених исхода, али и од специфичности 

одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика. 

 

II. Остваривање наставе и учења 

-Теоријска настава се реализује у учионици, 3 часа недељно 

- Настава се реализује као активно орјентисана настава 

- Ученике упознати са основним појмовима везаним за економију 

- Стицање знања о функционисању тржишта 

- Стицање основних знања о трошковима предузећа 

- Стицање основних знања о развоју економије, принципима, методама и моделима који се користе у економској науци 

- Стицање основних знања о понашању предузећа у различитим тржишним структурама 

 

III. Праћење и вредновање наставе и учења 

У процесу вредновања потребно је континуирано пратити рад ученика. У настави оријентисаној на достизање исхода вреднују се и процес и продукти 

учења. Тај процес започети иницијалном проценом нивоа на коме се ученик налази. Прикупљање информација из различитих извора (свакодневна 

посматрања, активност на часу, учествовање у разговору и дискусији, самосталан рад, рад у групи, тестови) помаже наставнику да сагледа постигнућа (развој 

и напредовање) ученика и степен остварености исхода. Свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а важно је 

ученике оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у учењу.  

Вредновање активности, нарочито ако је тимски рад у питању, се може обавити са групом тако да се од сваког члана тражи мишљење о сопственом 

раду и о раду сваког члана понаособ (тзв. вршњачко оцењивање). Препоручује се да наставник са ученицима договори показатеље на основу којих сви могу 



да прате напредак у учењу, ученици се уче да размишљају о квалитету свог рада и о томе шта треба да предузму да би свој рад унапредили. Оцењивање тако 

постаје инструмент за напредовање у учењу. На основу резултата праћења и вредновања, заједно са ученицима треба планирати процес учења и бирати 

погодне стратегије учења.  

У процесу оцењивања добро је користити портфолио (електронска збиркa дoкумeнaтa и eвидeнциja o прoцeсу и прoдуктимa рада ученика, уз 

кoмeнтaрe и прeпoрукe) као извор података и показатеља о напредовању ученика. Предности коришћења портфолија су вишеструке: омогућава кoнтинуирaнo 

и систeмaтичнo прaћeњe нaпрeдoвaњa, подстиче развој ученика, представља увид у прaћeњe рaзличитих аспеката учења и развоја, представља, подршку у 

оспособљавању ученика за самопроцену, пружа прецизнији увид у различите oблaсти постигнућа (јаке и слабе стране) ученика. Употребу портфолија 

отежавају недостатак критеријума за одабир продуката учења, материјално-физички проблеми, време, финансијска средства и велики број ученика. Већи број 

ометајућих фактора, у прикупљању прилога и успостављању критеријума оцењивања  је решив успостављањем сарадње наставника са стручним сарадником, 

уз коришћење Блумове таксономије.  

Препоручено је комбиновање различитих начина оцењивања да би се сагледале слабе и јаке стране сваког свог ученика. Приликом сваког вредновања 

постигнућа потребно је ученику дати повратну информацију која помаже да разуме грешке и побољша свој резултат и учење. Потребно је да наставник 

резултате вредновања постигнућа својих ученика континуирано анализира и користи тако да промени део своје наставне праксе.  

 

IV. Међупредметне компетенције 

1. Компетенције за целоживотно учење 

2. Комуникација 

3. Рад са подацима и информацијама 

4. Дигитална компетенција 

5. Решавање проблема 

6. Сарадња 

7. Одговоран однос према здрављу 

8. Одговоран однос према околини 

9. Естетичка компетенција 

10. Предузимљивост и орјентација ка предузетништву 

11. Одговорно учешће у демократском друштву 

 

V. НАЧИНИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРИНЦИПА ЦИЉЕВА И ИСХОДА ОБРАЗОВАЊА И СТАНДАРДИ ОБРАЗОВАЊА ПОСТИГНУЋА 

 

Кроз наставни садржај  Принципа економије реализују се општи принципи образовања и васпитања. 

 



Наставни предмет Принципи економијеомогућиће учешће свих ученика кроз једнако уважавање, подједнако давање шанси свим ученицима на основу 

индивидуалних могућности и потреба. То ће се реализовати кроз коришћење разноврсних облика учења (учење путем покушаја и погрешака, инструментално 

учење, учење по моделу, учење увиђањем...). Кроз облике рада, наставне методе, коришћење разновсних наставних средстава, различиих софтвера, 

похваљивањем ученика, давањем препорука за даље напредовање, уз неговање отворености, сарадње и толеранције подиже се квалитет образовних 

постигнућа и развија се мотивација за учење код ученика. Кроз редовно праћење реформисаних наставних планова и програма, иновација у електротехници 

ученицима ће бити омогућено континуирано напредовање у области електротехнике. Континуирано учешће ученика одвијаће се  кроз редовну наставу, 

практичну наставу, допунску или додатну наставу, секције, ванаставне активности  као и учешће у различитим активностиваа током жиовота са циљем 

сталног унапређивања компетенција ученика. Континуирано стручно усавршавање наставника, унутар и ван установе, омогућиће високу стручност 

наставника. Кроз сталну сарадња са спољним сарадницима, одељенским старешином, стручним већем омогућава хоризонталну и вертикалну проходност, 

којом се осигурава могућност да ученици током образовања промене врсту образовања (хоризонтална проходност) и могућност даљег образовања и стицања 

вишег нивоа образовања (вертикална проходност);  

 

У остваривању принципа посебна пажња се посвећује и:  

-идентификацији, праћењу и подстицању ученика са изузетним, односно посебним способностима (талентовани и даровити) уз обезбеђивање услова да, без 

обзира на сопствене материјалне услове имају приступ одговарајућим нивоима образовања и васпитања;  

-могућности  да ученици  са сметњама у развоју, инвалидитетом и из осетљивих група, без обзира на сопствене материјалне услове имају приступ свим 

нивоима образовања и васпитања у установама, а ученици са здравственим проблемима остварују право на образовање током болничког и кућног лечења које 

се реализује кроз ИОП програме и индивидуализацију и наставом на даљину;  

-сарадњи са ученицима, ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања, као и остваривања одговарајућих активности, програма и 

пројеката у циљу унапређивања квалитета образовања и васпитања реализоаваће се кроз континуирано међусобно уважавање наставника и ученика, праћење 

и оставривање наставног садржаја, праћење и вредновање напредовање ученика.  

 

Кроз наставу реализоваће се и циљеви образовања и васпитања. 

 

Кроз активности на практичној настави као и вежбама води се рачуна о ергонометрији, развијању и практиковању здравих животних стилова, свести о 

важности сопственог здравља и безбедности у раду. Развијају се  кључне компетенције за целоживотно учење (комуникација на матерњем језику, учење 

учења, дигиталне компетенције,..) међупредметне компетенције и стручне компетенције у складу са захтевима занимања, потребама тржишта рада. Ученик ће 

бити оспособљен да иницира учење, да изабере стратегије учења и дизајнира контекст у којем учи, да прати и контролише напредак током учења, да управља 

учењем у складу са намерама и циљем који има. Ученик ће умети да пронађе и асимилује нова знања и вештине, користећи претходно учење и ваншколско 

искуство.  

Примењујући индивидуалани рад или групне активности код ученика ће доћи до поспешења развоја свести о себи, стваралачких способности, критичког 

мишљења, мотивације за учење, способности за тимски рад, способности самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења. Неопходно је да се 

ученицима омогући да сами покрећу инцијативе, пројекете,  да се самооцењују и оцењују друге ученике, да анализирају и закључују;  



 

Кроз наставу оствариће се и исходи образовања и васпитања. 

 

Остваривање исхода образовања и васпитања реализоваће се кроз све облике, начине и садржаје рада. Исходи образовања и васпитања оствариће се кроз 

усмено изаражавање, писмене задатке, домаће задатке, пројектну наставу, практичну наставу, вежбе где ће ученици показати да ли примењују нова сазнања. 

Од ученика се очекује да на српском језику, кроз дијалог са наставником или другим ученицима, или кроз писану форму, изрази и тумачи идеје, мисли, 

осећања, чињенице и ставове. Зависно од наставне јединице или типа часа, ученику се даје задатак у оквиру кога ће да прикупља, анализира, организује и 

критички процењује информације; Од ученика се очекује да се у ситуацијам када ради са другим уленицима буде ефиксан као члан тима или групе, да даје и 

аргументује своје идеје, слуша и уважава мишљење других;Ученику помоћи да зна како да учи, како да користи уџбеник и другу, доступну литературу, како 

да разликује и повезује целине.  

У решавању задатака, ученик треба да зна да примени математичко мишљење како би решио проблем и на ефикасан начин дошао до решења проблема који 

ми се свакодневно јављају.  

Ученик треба да води рачуна о себи и другима у изазовима дигиталне технологије. Треба да зна шта је дозвољено, а шта не. Да зна како да се понаша у 

дигиталној комуникацији са другима.  

 

Кроз наставу реализоваће се и стандарди образовања и васпитања. 

Стандарди  квалитета рада установе реализоваће се кроз Правилник о стандардима квалитета рада установе и редовно самовредновање и вредновање рада 

наставника. 

Стандарди квалитета уџбеника оствариће се кроз показатеље који су наведени у табели, као и Правилника о избору уџбеника;  

 

Стандард 1. Садржај уџбеника је релевантан за остваривање програма наставе и учења 

Показатељи 

1. Садржај уџбеника је усклађен са програмом наставе и учења предмета и доприноси остваривању 

дефинисаних исхода образовања и васпитања. 

2. Садржај уџбеника доприноси достизању образовних стандарда и развијању компетенција ученика. 

3. Садржај уџбеника је заснован на прихваћеним теоријама, чињеницама, закључцима, тумачењима, 

актуелним подацима и савременим достигнућима. 

4. У садржају уџбеника нема материјалних грешака. 

5. Визуелни садржаји су јасни, репрезентативни и имају различите функције. 

6. Садржај уџбеника је у складу са системом вредности који је дефинисан циљевима образовања и васпитања. 



7. У уџбенику се повезују садржаји у оквиру истог и других предмета. 

8. Садржаји који нису предвиђени програмом су посебно означени, функционално прате ток излагања у 

уџбенику и имају за циљ да допуне или појасне садржаје који одговарају програму предмета. 

Стандард 2. Уџбеник подстиче развој ученике и омогућава самостално учење 

Показатељи 

1. Уџбеник је прилагођен узрасту, развојном нивоу ученика и њиховом предзнању. 

2. Уџбеник доприноси интеграцији знања, развоју система појмова и стицању функционалних знања. 

3. Уџбеник афирмише различите методе учења и учење кроз различите облике рада. 

4. Уџбеник подржава различите стилове учења. 

5. Уџбеник поседује елементе који омогућавају ученику праћење сопственог напретка у учењу. 

6. Уџбеник упућује на коришћење различитих извора и врста информација. 

7. Уџбеник подстиче критичко и стваралачко мишљење. 

8. У уџбенику се указује на везу садржаја са свакодневним животом, његовом применом и даљим учењем. 

9. Уџбеник подстиче интересовање за предмет, односно наставну област и мотивише за самостално учење. 

Стандард 3. Уџбеник је обликован у складу са дидактичко-методичким захтевима 

Показатељи 

1. Уџбеник има јасну, логичну и кохерентну структуру. 

2. У уџбенику се поштују дидактички принципи и методика наставе предмета. 

3. Примери који се наводе у уџбенику су разноврсни, функционални и релевантни. 

4. Питања, задаци и налози су логично повезани са садржајем, јасно формулисани, различити по сложености и 

функцији и подстичу примену наученог. 

5. Задаци и налози су реално изводљиви, уважавају различитост средина у коме ученици живе и не доводе у 

опасност ученика, нити угрожавају животну средину. 

6. Непознате речи и кључни појмови су јасно истакнути и објашњени. 

Стандард 4. Језик уџбеника је одговарајући и функционалан 

Показатељи 1. Уџбеник поштујe језичку и правописну норму језика на коме је написан. 



2. Дужина и конструкција реченице одговарају узрасту ученика. 

3. Текст је језички и стилски уједначен. 

4. Страни изрази се користе само када је неопходно и објашњени су на месту где се користе. 

5. Језик којим је уџбеник написан доприноси лакшем разумевању садржаја. 

Стандард 5. Уџбеник је ликовно-графички обликован и технички опремљен 

Показатељи 

1. Јасно је наведен наслов, за који наставни предмет, разред/годину учења, врсту школе или образовни профил 

је уџбеник намењен. 

2. Ликовно-графичка средства су функционална и користе се логично и доследно. 

3. Однос текстуалних и визуелних графичких елемената је складан и омогућава прегледност на свим 

уређајима на којима је предвиђено коришћење уџбеника. 

4. Уџбеник је интерактиван, лак за коришћење и омогућава самостално учење у складу са узрастом и 

предзнањем ученика. 

5. Уџбеник омогућава учење на више нивоа сложености и диференциран приступ садржајима. 

6. Уџбеник садржи елементе за процену напредовања ученика. 

 

Стандарди компетенција наставника ће се реализовати кроз стручно усавршавање и похађањем семинара из области:;  

- Наставна област, предмет и методика наставе- К1;  

- Поучавање и учење-К2;  

- Подршку развоjу личности ученика-К3;  

- Комуникациjу и сарадњу-К4.  

 

Улога наставника вишеструка, jер треба да:  

- развиjа кључне компетенциjе код ученика коjе их оспособљаваjу за живот и рад и на таj начин им пружа основу за даље учење;  

- пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са тешкоћама у развоjу, да остваре образовне и 

васпитне потенциjале у складу са сопственим могућностима. Да би допринео ефикасности и jеднаким правима и доступности школовања свих ученика, 

наставник треба да има и компетенциjе коjе се односе на превенциjу насиља у школама, мотивациjу ученика за учење, изградњу толеранциjе, спречавање 

дискриминациjе и друго. 

 



Стандарди квалификација ће се реализовати кроз успешно завршен процес средњег стручног образовања. Програм средњег стручног образовања за стицање 

квалификација траје четири године. Квалификација се заснива на опису рада, циљевима и исходима средњег стручног образовања.  

 

Пословна економија  

Недељни фонда часова: 2 

ЦИЉЕВИ УЧЕЊА: 

– Стицање основних знања о појму, предмету и циљевима изучавања пословне економије 

– Стицање основних знања о предузећу, његовим циљевима, врстама и организационим облицима 

– Стицање знања о врстама и облицима средстава и извора средстава предузећа 

– Стицање знања о активностима и пословима предузећа 

– Стицање основних знања о пословним функцијама предузећа 

– Оспособљавање ученика за анализу показатеља остваривања циљева и задатака пословних функција предузећа 

– Стицање основних знања о појму и подели трошкова пословања предузећа 

– Стицање знања о начинима исказивања резултата пословања предузећа 

– Развијање знања и вештине доношења закључака о оствареним резултатима пословања предузећа 

– Стицање основних знања о економским принципима пословања предузећа 

– Оспособљавање ученика за оцену успешности предузећа на основу остваривања принципа пословања 

– Стицање основних знања о менаџменту предузећа 

– Развијање вештина планирања, организовања и контроле пословних активности 

– Оспособљавање ученика за самостално и аргументовано доношење одлука у пословању и свакодневном животу 

– Стицање основних знања о управљању пословним функцијама предузећа 

– Развијање свести о мотивацији као покретачкој снази остваривања циљева предузећа 

– Развијање способности оцењивања туђег и сопственог рада 

– Стицање основних знања о организационом понашању и организационој култури 

– Стицање основних знања о мултикултурализму 

– Развијање способности за рад у групи и тимски рад 

– Развијање способности за решавање конфликтних ситуација 

– Стицање основних знања о финансијском менаџменту 

– Развијање вештине управљања финансијама предузећа 

– Оспособљавање ученика за самостално истраживање стручне литературе, архиве, интернета 



– 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 конвергентног и дивергентног мишљења кроз решавање проблемских и пројектних задатака 

Годишњи фонд часова: 74 

 

Област/Тема Број 

часова 

Садржај Исходи 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

Предузеће 36 ● Појам, предмет и циљеви 

изучавања пословне економије и 

економике предузећа  

● Дисциплине пословне економије  

● Предузеће – појам, настанак и 

карактеристике  

● Теорије предузећа  

● Предузеће – самосталан 

економски субјекат и организована 

целина  

● Трансформација улагања у 

резултате – процес стварања 

вредности  

● Предузеће као систем ● Разлози 

постојања предузећа  

● Подела рада и специјализација  

● Подела предузећа  

● дефинише појам пословне економије  

● разликује предмет изучавања пословне економије 

и економике предузећа  

● наведе циљеве изучавања пословне економије  

● дефинише теоријски циљ пословне економије  

● дефинише практични циљ пословне економије  

● разликује дисциплине пословне економије  

● дефинише појам и услове за настанак предузећа  

● наведе карактеристике предузећа  

● препозна теорије предузећа  

● наведе појавне облике улагања у процес стварања 

вредности (input)  

● наведе начине употребе ресурса у њиховој 

трансформацији у резултате ● наведе резултат 

(output) процеса улагања ресурса  

● дефинише предузеће као систем  

● наведе разлоге постојања предузећа ● дефинише 



● Привредна друштва – друштва 

лица и друштва капитала  

● Јавно предузеће – појам, врсте и 

делатности  

● Ефикасност и ефективност 

предузећа ● Значај циљева 

предузећа за ефикасност и 

ефективност предузећа ● Окружење 

предузећа – појам и врсте  

● Појам средстава предузећа  

● Врсте средстава предузећа  

● Основна средства – појам и врсте  

● Обртна средства – појам и врсте  

● Извори средстава предузећа – 

појам и врсте  

● Контрола коришћења средстава 

поделу рада и специјализацију  

● класификује предузећа на основу различитих 

критеријума  

● наведе карактеристике друштва лица  

● наведе карактеристике друштва капитала  

● објасни јавно предузеће  

● дефинише ефикасност и ефективност предузећа  

● наведе врсте окружења предузећа  

● дефинише средства предузећа  

● наведе врсте средстава предузећа  

● наведе врсте и карактеристике основних и обртних 

средстава  

● упореди основна и обртна средства према 

њиховим карактеристикама  

● разликује изворе средстава предузећа према 

власништву и према рочности  

● објасни контролу коришћења средстава 

 

 

 

 

 

 

Пословне функције 

предузећа 

38 ● Функције предузећа – појам  

● Подела функција у предузећу  

● дефинише појам функције предузећа  

● објасни поделу функција у предузећу  



● Функција производње  

● Функција набавке  

● Продајна функција  

● Складишна функција  

● Транспортна функција  

● Истраживачко развојна функција 

● Финансијско рачуноводствена 

функција  

● Општи послови  

● Предузеће у посебним условима 

● дефинише радно место  

● објасни формирање организационе јединице  

● објасни функцију производње  

● утврди вид, систем, ритам и припрему производње 

на основу задатих услова  

● објасни функцију набавке  

● одреди задатке, политику, залихе, планирање 

набавке, организацију и сарадњу са другим 

функцијама на основу задатих услова  

● објасни функцију продаје  

● одреди задатке, политику, асортиман, план 

продаје, организацију и сарадњу са другим 

функцијама на основу задатих услова ● објасни 

складишну функцију  

● одреди задатке, организацију, ефикасност и 

сарадњу складишне функције са другим функцијама 

на основу задатих услова  

● објасни транспортну функцију  

● одреди задатке, вид транспорта и осигурања, 

ефикасност и сарадњу транспортне функције са 

другим функцијама на основу задатих услова ● 

објасни истраживачко развојну функцију  

● објасни финансијско рачуноводствену функцију и 

њену сарадњу са осталим функцијама предузећа  

● објасни појам и значај општих послова  



● објасни опште послове  

● објасни посебне услове пословања предузећа 

 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 

Настава се реализује у оквиру целог одељења. На почетку наставе урадити проверу нивоа знања и вештина ученика, која треба да послужи као оријентир за 

организацију и евентуалну индивидуализацију наставе. При реализацији програма дати предност пројектној, проблемској и активно оријентисаној настави, 

кооперативном учењу, изградњи знања и развоју критичког мишљења. Уколико услови дозвољавају дати ученицима подршку хибридним моделом наставе 

(комбинацијом традиционалне наставе и електронски подржаног учења), поготово у случајевима када је због разлика у предзнању потребна већа 

индивидуализација наставе. Предложени број часова по темама је оквирни, на наставнику је да процени потребан и довољан број часова по темама 

узимајући у обзир знања и вештине који ученици имају из претходног школовања и животног искуства. Препорука је да наставник, у зависности од 

могућности ученика и рачунарске опреме, процени и комбинује у току сваког двочаса различите наставне методе и облике рада као што су самостални рад 

ученика (по принципу један ученик – један рачунар), рад у паровима (два ученика истовремено и заједно решавају конкретне задатке), рад у мањим 

групама (почетна анализа и идеје за методе решавања), као и рад са целом групом када наставник објашњава, приказује, демонстрира и кроз дискусују 

уводи ученике у нове области. 

 

I ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА  

 

Програм усмерава наставника да наставни процес конципира у складу са дефинисаним исходима, односно да планира како да ученици остваре исходе, и да 

изабере одговарајуће методе, активности и технике за рад са ученицима. Дефинисани исходи показују наставнику и која су то специфична знања и вештине 

која су ученику потребна за даље учење и свакодневни живот. Приликом планирања часа, исходе предвиђене програмом треба разложити на мање и на 

основу њих планирати активности за конкретан час. Треба имати у виду да се исходи у програму разликују, да се неки могу лакше и брже остварити, док је 

за одређене исходе потребно више времена, активности и рада на различитим садржајима. Исходе треба посматрати као циљеве којима се тежи током једне 

школске године. Наставу у том смислу треба усмерити на развијање компетенција и не треба је усмерити само на остваривање појединачних исхода. При 

обради нових садржаја треба се ослањати на постојеће искуство и знање ученика, и настојати, где год је то могуће, да ученици самостално откривају 

правилности и изводе закључке. Основна улога наставника је да буде организатор наставног процеса, да подстиче и усмерава активност ученика. Ученике 

треба упућивати да користе уџбеник и друге изворе знања, како би усвојена знања била трајнија и шира, а ученици оспособљени за примену у решавању 

разноврсних задатака. На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче 

интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Препоручује се коришћење интерактивних метода, пројектне, 

проблемске и истраживачке методе, рад на референтном тексту, (истраживање по кључним речима, појмовима, питањима), дискусију, дебату и др. 



Заједничка особина свих наведених метода је да оне активно ангажују ученика током наставе, а процес учења смештају у различите и разнолике контексте. 

Избор метода и облика рада, као и планирање активности ученика зависи од наставних садржаја које треба реализовати на часу и предвиђених исхода, али 

и од специфичности одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика. 

 

II. Остваривање наставе и учења 

- Настава се реализује као активно орјентисана настава у учионици 

- Ученике упознати са основним појмовима везаним за предузеће и врсте предузећа, као и о средствима и изворима средстава предузећа 

- Направити са ученицима шему вертикалне и хоризонталне поделе функција предузећа и сагледати значај и допринос сваке функције за укупно пословање 

предузећа 

 

III. Праћење и вредновање наставе и учења 

У процесу вредновања потребно је континуирано пратити рад ученика. У настави оријентисаној на достизање исхода вреднују се и процес и 

продукти учења. Тај процес започети иницијалном проценом нивоа на коме се ученик налази. Прикупљање информација из различитих извора 

(свакодневна посматрања, активност на часу, учествовање у разговору и дискусији, самосталан рад, рад у групи, тестови) помаже наставнику да сагледа 

постигнућа (развој и напредовање) ученика и степен остварености исхода. Свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне 

информације, а важно је ученике оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у учењу.  

Вредновање активности, нарочито ако је тимски рад у питању, се може обавити са групом тако да се од сваког члана тражи мишљење о сопственом 

раду и о раду сваког члана понаособ (тзв. вршњачко оцењивање). Препоручује се да наставник са ученицима договори показатеље на основу којих сви могу 

да прате напредак у учењу, ученици се уче да размишљају о квалитету свог рада и о томе шта треба да предузму да би свој рад унапредили. Оцењивање 

тако постаје инструмент за напредовање у учењу. На основу резултата праћења и вредновања, заједно са ученицима треба планирати процес учења и 

бирати погодне стратегије учења.  

У процесу оцењивања добро је користити портфолио (електронска збиркa дoкумeнaтa и eвидeнциja o прoцeсу и прoдуктимa рада ученика, уз 

кoмeнтaрe и прeпoрукe) као извор података и показатеља о напредовању ученика. Предности коришћења портфолија су вишеструке: омогућава 

кoнтинуирaнo и систeмaтичнo прaћeњe нaпрeдoвaњa, подстиче развој ученика, представља увид у прaћeњe рaзличитих аспеката учења и развоја, 

представља, подршку у оспособљавању ученика за самопроцену, пружа прецизнији увид у различите oблaсти постигнућа (јаке и слабе стране) ученика. 

Употребу портфолија отежавају недостатак критеријума за одабир продуката учења, материјално-физички проблеми, време, финансијска средства и велики 

број ученика. Већи број ометајућих фактора, у прикупљању прилога и успостављању критеријума оцењивања  је решив успостављањем сарадње 

наставника са стручним сарадником, уз коришћење Блумове таксономије.  

Препоручено је комбиновање различитих начина оцењивања да би се сагледале слабе и јаке стране сваког свог ученика. Приликом сваког 

вредновања постигнућа потребно је ученику дати повратну информацију која помаже да разуме грешке и побољша свој резултат и учење. Потребно је да 

наставник резултате вредновања постигнућа својих ученика континуирано анализира и користи тако да промени део своје наставне праксе.  

 



IV. Међупредметне компетенције 

1. Компетенције за целоживотно учење 

2. Комуникација 

3. Рад са подацима и информацијама 

4. Дигитална компетенција 

5. Решавање проблема 

6. Сарадња 

7. Одговоран однос према здрављу 

8. Одговоран однос према околини 

9. Естетичка компетенција 

10. Предузимљивост и орјентација ка предузетништву 

11. Одговорно учешће у демократском друштву 

 

V. НАЧИНИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРИНЦИПА ЦИЉЕВА И ИСХОДА ОБРАЗОВАЊА И СТАНДАРДИ ОБРАЗОВАЊА ПОСТИГНУЋА 

Кроз наставни садржај  реализују се општи принципи образовања и васпитања. 

Наставни предмет Принципи економијеомогућиће учешће свих ученика кроз једнако уважавање, подједнако давање шанси свим ученицима на основу 

индивидуалних могућности и потреба. То ће се реализовати кроз коришћење разноврсних облика учења (учење путем покушаја и погрешака, 

инструментално учење, учење по моделу, учење увиђањем...). Кроз облике рада, наставне методе, коришћење разновсних наставних средстава, различиих 

софтвера, похваљивањем ученика, давањем препорука за даље напредовање, уз неговање отворености, сарадње и толеранције подиже се квалитет 

образовних постигнућа и развија се мотивација за учење код ученика. Кроз редовно праћење реформисаних наставних планова и програма, иновација у 

електротехници ученицима ће бити омогућено континуирано напредовање у области електротехнике. Континуирано учешће ученика одвијаће се  кроз 

редовну наставу, практичну наставу, допунску или додатну наставу, секције, ванаставне активности  као и учешће у различитим активностиваа током 

жиовота са циљем сталног унапређивања компетенција ученика. Континуирано стручно усавршавање наставника, унутар и ван установе, омогућиће високу 

стручност наставника. Кроз сталну сарадња са спољним сарадницима, одељенским старешином, стручним већем омогућава хоризонталну и вертикалну 

проходност, којом се осигурава могућност да ученици током образовања промене врсту образовања (хоризонтална проходност) и могућност даљег 

образовања и стицања вишег нивоа образовања (вертикална проходност);  

 

У остваривању принципа посебна пажња се посвећује и:  

-идентификацији, праћењу и подстицању ученика са изузетним, односно посебним способностима (талентовани и даровити) уз обезбеђивање услова да, без 

обзира на сопствене материјалне услове имају приступ одговарајућим нивоима образовања и васпитања;  

-могућности  да ученици  са сметњама у развоју, инвалидитетом и из осетљивих група, без обзира на сопствене материјалне услове имају приступ свим 

нивоима образовања и васпитања у установама, а ученици са здравственим проблемима остварују право на образовање током болничког и кућног лечења 

које се реализује кроз ИОП програме и индивидуализацију и наставом на даљину;  



-сарадњи са ученицима, ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања, као и остваривања одговарајућих активности, програма 

и пројеката у циљу унапређивања квалитета образовања и васпитања реализоаваће се кроз континуирано међусобно уважавање наставника и ученика, 

праћење и оставривање наставног садржаја, праћење и вредновање напредовање ученика.  

 

Кроз наставу реализоваће се и циљеви образовања и васпитања. 

 

Кроз активности на практичној настави као и вежбама води се рачуна о ергонометрији, развијању и практиковању здравих животних стилова, свести о 

важности сопственог здравља и безбедности у раду. Развијају се  кључне компетенције за целоживотно учење (комуникација на матерњем језику, учење 

учења, дигиталне компетенције,..) међупредметне компетенције и стручне компетенције у складу са захтевима занимања, потребама тржишта рада. Ученик 

ће бити оспособљен да иницира учење, да изабере стратегије учења и дизајнира контекст у којем учи, да прати и контролише напредак током учења, да 

управља учењем у складу са намерама и циљем који има. Ученик ће умети да пронађе и асимилује нова знања и вештине, користећи претходно учење и 

ваншколско искуство.  

Примењујући индивидуалани рад или групне активности код ученика ће доћи до поспешења развоја свести о себи, стваралачких способности, критичког 

мишљења, мотивације за учење, способности за тимски рад, способности самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења. Неопходно је да 

се ученицима омогући да сами покрећу инцијативе, пројекете,  да се самооцењују и оцењују друге ученике, да анализирају и закључују;  

 

Кроз наставу оствариће се и исходи образовања и васпитања. 

Остваривање исхода образовања и васпитања реализоваће се кроз све облике, начине и садржаје рада. Исходи образовања и васпитања оствариће се кроз 

усмено изаражавање, писмене задатке, домаће задатке, пројектну наставу, практичну наставу, вежбе где ће ученици показати да ли примењују нова 

сазнања. Од ученика се очекује да на српском језику, кроз дијалог са наставником или другим ученицима, или кроз писану форму, изрази и тумачи идеје, 

мисли, осећања, чињенице и ставове. Зависно од наставне јединице или типа часа, ученику се даје задатак у оквиру кога ће да прикупља, анализира, 

организује и критички процењује информације; Од ученика се очекује да се у ситуацијам када ради са другим уленицима буде ефиксан као члан тима или 

групе, да даје и аргументује своје идеје, слуша и уважава мишљење других;Ученику помоћи да зна како да учи, како да користи уџбеник и другу, доступну 

литературу, како да разликује и повезује целине.  

У решавању задатака, ученик треба да зна да примени математичко мишљење како би решио проблем и на ефикасан начин дошао до решења проблема 

који ми се свакодневно јављају.  

Ученик треба да води рачуна о себи и другима у изазовима дигиталне технологије. Треба да зна шта је дозвољено, а шта не. Да зна како да се понаша у 

дигиталној комуникацији са другима.  

 

Кроз наставу реализоваће се и стандарди образовања и васпитања. 



Стандарди  квалитета рада установе реализоваће се кроз Правилник о стандардима квалитета рада установе и редовно самовредновање и вредновање рада 

наставника. 

Стандарди квалитета уџбеника оствариће се кроз показатеље који су наведени у табели, као и Правилника о избору уџбеника;  

 

Стандард 1. Садржај уџбеника је релевантан за остваривање програма наставе и учења 

Показатељи 

1. Садржај уџбеника је усклађен са програмом наставе и учења предмета и доприноси остваривању 

дефинисаних исхода образовања и васпитања. 

2. Садржај уџбеника доприноси достизању образовних стандарда и развијању компетенција ученика. 

3. Садржај уџбеника је заснован на прихваћеним теоријама, чињеницама, закључцима, тумачењима, 

актуелним подацима и савременим достигнућима. 

4. У садржају уџбеника нема материјалних грешака. 

5. Визуелни садржаји су јасни, репрезентативни и имају различите функције. 

6. Садржај уџбеника је у складу са системом вредности који је дефинисан циљевима образовања и васпитања. 

7. У уџбенику се повезују садржаји у оквиру истог и других предмета. 

8. Садржаји који нису предвиђени програмом су посебно означени, функционално прате ток излагања у 

уџбенику и имају за циљ да допуне или појасне садржаје који одговарају програму предмета. 

Стандард 2. Уџбеник подстиче развој ученике и омогућава самостално учење 

Показатељи 

1. Уџбеник је прилагођен узрасту, развојном нивоу ученика и њиховом предзнању. 

2. Уџбеник доприноси интеграцији знања, развоју система појмова и стицању функционалних знања. 

3. Уџбеник афирмише различите методе учења и учење кроз различите облике рада. 

4. Уџбеник подржава различите стилове учења. 

5. Уџбеник поседује елементе који омогућавају ученику праћење сопственог напретка у учењу. 

6. Уџбеник упућује на коришћење различитих извора и врста информација. 

7. Уџбеник подстиче критичко и стваралачко мишљење. 

8. У уџбенику се указује на везу садржаја са свакодневним животом, његовом применом и даљим учењем. 



9. Уџбеник подстиче интересовање за предмет, односно наставну област и мотивише за самостално учење. 

Стандард 3. Уџбеник је обликован у складу са дидактичко-методичким захтевима 

Показатељи 

1. Уџбеник има јасну, логичну и кохерентну структуру. 

2. У уџбенику се поштују дидактички принципи и методика наставе предмета. 

3. Примери који се наводе у уџбенику су разноврсни, функционални и релевантни. 

4. Питања, задаци и налози су логично повезани са садржајем, јасно формулисани, различити по сложености и 

функцији и подстичу примену наученог. 

5. Задаци и налози су реално изводљиви, уважавају различитост средина у коме ученици живе и не доводе у 

опасност ученика, нити угрожавају животну средину. 

6. Непознате речи и кључни појмови су јасно истакнути и објашњени. 

Стандард 4. Језик уџбеника је одговарајући и функционалан 

Показатељи 

1. Уџбеник поштујe језичку и правописну норму језика на коме је написан. 

2. Дужина и конструкција реченице одговарају узрасту ученика. 

3. Текст је језички и стилски уједначен. 

4. Страни изрази се користе само када је неопходно и објашњени су на месту где се користе. 

5. Језик којим је уџбеник написан доприноси лакшем разумевању садржаја. 

Стандард 5. Уџбеник је ликовно-графички обликован и технички опремљен 

Показатељи 

1. Јасно је наведен наслов, за који наставни предмет, разред/годину учења, врсту школе или образовни профил 

је уџбеник намењен. 

2. Ликовно-графичка средства су функционална и користе се логично и доследно. 

3. Однос текстуалних и визуелних графичких елемената је складан и омогућава прегледност на свим 

уређајима на којима је предвиђено коришћење уџбеника. 

4. Уџбеник је интерактиван, лак за коришћење и омогућава самостално учење у складу са узрастом и 

предзнањем ученика. 



5. Уџбеник омогућава учење на више нивоа сложености и диференциран приступ садржајима. 

6. Уџбеник садржи елементе за процену напредовања ученика. 

 

Стандарди компетенција наставника ће се реализовати кроз стручно усавршавање и похађањем семинара из области:;  

- Наставна област, предмет и методика наставе- К1;  

- Поучавање и учење-К2;  

- Подршку развоjу личности ученика-К3;  

- Комуникациjу и сарадњу-К4.  

 

Улога наставника вишеструка, jер треба да:  

- развиjа кључне компетенциjе код ученика коjе их оспособљаваjу за живот и рад и на таj начин им пружа основу за даље учење;  

- пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са тешкоћама у развоjу, да остваре образовне 

и васпитне потенциjале у складу са сопственим могућностима. Да би допринео ефикасности и jеднаким правима и доступности школовања свих ученика, 

наставник треба да има и компетенциjе коjе се односе на превенциjу насиља у школама, мотивациjу ученика за учење, изградњу толеранциjе, спречавање 

дискриминациjе и друго. 

 

Стандарди квалификација ће се реализовати кроз успешно завршен процес средњег стручног образовања. Програм средњег стручног образовања за стицање 

квалификација траје четири године. Квалификација се заснива на опису рада, циљевима и исходима средњег стручног образовања.  

 

Рачуноводство  
Недељни фонда часова: 4 

Годишњи фонд часова: 148 

 

ЦИЉЕВИ УЧЕЊА: 

– 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 рачуно- водствено обухватање 

– Развијање вештина и компетенција евиденције пословања привредних субјеката по систему двојног књиговодства 

– Оспособљавање ученика за одговорно, ажурно, прецизно и уредно вођење пословних књига 

Област/Тема Број 

часова 

Садржај Исходи 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

Рачуноводствено 

обухватање имовине 

привредног друштва 

и извора њеног 

финансирања 

48 ● Рачуноводство – појам, 

предмет обухватања  

● Делови система 

рачуноводства  

● Рачуноводствене 

информације – појам и 

корисници  

● Књиговодство – појам, 

циљ, задаци и методе, 

системи  

● Правни основ 

рачуноводства  

● Појам пословног догађаја 

● Појам, елементи, врсте и 

карактеристике 

књиговодствене 

документације  

● Контрола формалне, 

суштинске и рачунске 

● дефинише појам и предмет рачуноводства  

● разликује делове рачуноводства  

● наведе кориснике рачуноводствених информација  

● појмовно разликује рачуноводство и књиговодство  

● наведе циљ, задатке и методе књиговодства  

● наведе системе књиговодства  

● наведе правни основ рачуноводства  

● идентификује (препозна) пословни догађај  

● објасни утицај пословних догађаја на промене стања 

имовине  

● објасни појам, елементе и врсте књиговодствене 

документације  



исправности 

књиговодствене 

документације  

● Чување књиговодствене 

документације  

● Принципи уредног 

књиговодства: материјалне 

исправности, 

документованости, 

ажурности, хронолошког 

реда, потпуности, јасности  

● Средства и извори 

средстава: појам и врсте  

● Основна рачуноводствена 

једначина  

● Инвентарисање – појам, 

циљ, врсте, организација  

● Састављање почетног 

инвентара  

● Биланс стања – појам и 

структура  

● Састављање биланса 

стања на основу инвентара 

● Утицај пословних 

промена на биланс стања  

● наведе врсте и циљеве контроле књиговодствених 

документа  

● наведе начине, разлоге и време чувања књиговодствених 

докумената  

● објасни принципе уредног књиговодства ● дефинише 

средства и изворе средстава  

● прави разлику између средства и изворе средстава  

● објасни термине актива и пасива  

● шематски прикаже средства и изворе средстава  

● примени основну рачуноводствену једначину  

● објасни појам и значај инвентарисања  

● наведе циљ и врсте инвентарисања  

● састави почетни инвентар  

● утврди разлику између стварног и књиговодственог стања  

● дефинише биланс стања  

● објасни начело билансне равнотеже  



● Састављање сукцесивних 

биланса  

● Књиговодствени рачуни – 

конта: појам, облици, врсте, 

функције  

● Активна и пасивна конта – 

правила евидентирања  

● Аналитичка и синтетичка 

конта 

● састави биланс стања на основу почетног инвентара  

● објасни утицај пословних догађаја на промене стања 

имовине  

● састави низ сукцесивних биланса  

● рашчлани биланс на конта  

● дефинише конта-књиговодствене рачуне ● разликује 

облике и врсте конта  

● објасни правила евидентирања на активним и пасивним 

контима  

● састави биланс на основу стања на контима  

● примењује правила евидентирања на контима стања  

  

 

Систем двојног 

књиговодства 

48 ● Двојно књиговодство-

појам, облици, методе  

● Начело двојности  

● Пословне књиге двојног 

књиговодства  

● Дневник – хронолошка 

● објасни појам двојног књиговодства  

● дефинише начело двојности (дуалности, двострукости)  

● наведе пословне књиге двојног књиговодства  

● објасни улогу и значај дневника  

● наведе поступак књижења кроз дневник ● објасни улогу и 

значај главне књиге  



евиденција  

● Главна књига – системска 

евиденција  

● Помоћне књиге  

● Отварање пословних 

књига  

● Евиденција кроз пословне 

књиге  

● Закључак пословних 

књига  

● Пробни биланс  

● Крајњи биланс  

● Грешке и корекција 

грешака у књиговодству  

● Једнообразно 

књиговодство  

● Контни оквир – појам, 

принципи састављања  

● Примена контног оквира 

● објасни улогу и значај помоћних књига ● отвара пословне 

књиге двојног књиговодства на основу биланса  

● евидентира пословне промене кроз дневник и главну 

књигу  

● састави пробни и крајњи биланс  

● закључи дневник и главну књигу  

● наведе узроке и врсте књиговодствених грешака  

● разликује фазе у отклањању књиговодствених грешака  

● примени одговарајућу методу и отклони насталу 

књиговодствену грешку  

● објасни значај једнообразности у књиговодству  

● дефинише контни оквир  

● наведе принципе састављања контног оквира  

● користи контни оквир у евиденцији 

Евиденција 

новчаних средстава 

24 ● Благајна – појам и улога  

● Врсте благајне  

● Правдајућа и налогодавна 

документа у благајни  

● Готовински инструменти 

платног промета  

● дефинише благајну и благајничко пословање  

● наведе разлоге организовања помоћних благајни  

● ажурно попуњава благајнички извештај и пратећу 

документацију  

● упореди стварно и књиговодствено стање новца у благајни  

● попуни инструменте платног промета  



● Благајнички дневник 

(извештај)  

● Евиденција благајничког 

пословања кроз благајнички 

дневник  

● Евиденција благајничког 

пословања у финансијском 

књиговодству  

● Текући-пословни рачун  

● Процедура отварања 

текућег рачуна  

● Правила евидентирања 

уплата и исплата преко 

текућег рачуна  

● Извод банке  

● Безготовински 

инструменти платног 

промета  

● Прелазни рачун 

● исплати аконтацију за службени пут  

● ликвидира путни рачун  

● изврши плаћање готовинских рачуна  

● евидентира благајничко пословање у финансијском 

књиговодству  

● објасни потребу и процедуру отварања Текућег рачуна 

предузећа  

● евидентира промене на Текућем рачуну на основу извода  

● објасни функцију Прелазног рачуна у евиденцији 

новчаних средстава  

● упореди стање на Текућем и Прелазном рачуну  

● води упоредну евиденцију у благајни и на Текућем рачуну 

 Евиденција прихода 

и расхода 

28  ● Појам и врсте расхода и 

прихода  

● Дејство расхода и прихода 

на биланс стања  

● Дејство расхода и прихода 

на капитал  

● дефинише расходе и приходе  

● класификује расходе и приходе  

● наведе четири групе промена у вези са расходима и 

приходима које утичу на биланс стања  

● објасни утицај расхода и прихода на биланс стања  

● разликује утицај расхода и прихода на капитал  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Правила књижења на 

успешним контима  

● Обрачунски период  

● Биланс успеха – појам и 

значај  

● Место добитка/губитка у 

билансу успеха 

● објасни настанак успешних конта  

● објасни значај успешних конта  

● примени правила евидентирања на контима расхода и 

прихода  

● евидентира пословне промене у вези са расходима и 

приходима кроз дневник и на контима главне књиге  

● дефинише обрачунски период  

● дефинише биланс успеха  

● објасни структуру биланса успеха и његов значај 



 

– 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 Ме- ђународним 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 сопствени 

– 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 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

Одељење се дели на 2 групе. На почетку наставе урадити проверу нивоа знања и вештина ученика, која треба да послужи као оријентир за организацију и 

евентуалну индивидуализацију наставе. При реализацији програма дати предност пројектној, проблемској и активно оријентисаној настави, кооперативном 

учењу, изградњи знања и развоју критичког мишљења. Уколико услови дозвољавају дати ученицима подршку хибридним моделом наставе (комбинацијом 

традиционалне наставе и електронски подржаног учења), поготово у случајевима када је због разлика у предзнању потребна већа индивидуализација наставе. 

Предложени број часова по темама је оквирни, на наставнику је да процени потребан и довољан број часова по темама узимајући у обзир знања и вештине 

који ученици имају из претходног школовања и животног искуства. Препорука је да наставник, у зависности од могућности ученика и рачунарске опреме, 

процени и комбинује у току сваког двочаса различите наставне методе и облике рада као што су самостални рад ученика (по принципу један ученик – један 

рачунар), рад у паровима (два ученика истовремено и заједно решавају конкретне задатке), рад у мањим групама (почетна анализа и идеје за методе 

решавања), као и рад са целом групом када наставник објашњава, приказује, демонстрира и кроз дискусују уводи ученике у нове области. 

 

 

 

I ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА  



 

Програм усмерава наставника да наставни процес конципира у складу са дефинисаним исходима, односно да планира како да ученици остваре исходе, и да 

изабере одговарајуће методе, активности и технике за рад са ученицима. Дефинисани исходи показују наставнику и која су то специфична знања и вештине 

која су ученику потребна за даље учење и свакодневни живот. Приликом планирања часа, исходе предвиђене програмом треба разложити на мање и на 

основу њих планирати активности за конкретан час. Треба имати у виду да се исходи у програму разликују, да се неки могу лакше и брже остварити, док је за 

одређене исходе потребно више времена, активности и рада на различитим садржајима. Исходе треба посматрати као циљеве којима се тежи током једне 

школске године. Наставу у том смислу треба усмерити на развијање компетенција и не треба је усмерити само на остваривање појединачних исхода. При 

обради нових садржаја треба се ослањати на постојеће искуство и знање ученика, и настојати, где год је то могуће, да ученици самостално откривају 

правилности и изводе закључке. Основна улога наставника је да буде организатор наставног процеса, да подстиче и усмерава активност ученика. Ученике 

треба упућивати да користе уџбеник и друге изворе знања, како би усвојена знања била трајнија и шира, а ученици оспособљени за примену у решавању 

разноврсних задатака. На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче 

интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Препоручује се коришћење интерактивних метода, пројектне, проблемске 

и истраживачке методе, рад на референтном тексту, (истраживање по кључним речима, појмовима, питањима), дискусију, дебату и др. Заједничка особина 

свих наведених метода је да оне активно ангажују ученика током наставе, а процес учења смештају у различите и разнолике контексте. Избор метода и облика 

рада, као и планирање активности ученика зависи од наставних садржаја које треба реализовати на часу и предвиђених исхода, али и од специфичности 

одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика. 

 

II. Остваривање наставе и учења 

 

- Теоријска настава се реализује у учионици у трајању од 74 часа, а 74 часа вежби се реализују тако што се одељење дели у 2 групе, по 2 часа недељно. 

 

III. Праћење и вредновање наставе и учења 

У процесу вредновања потребно је континуирано пратити рад ученика. У настави оријентисаној на достизање исхода вреднују се и процес и продукти 

учења. Тај процес започети иницијалном проценом нивоа на коме се ученик налази. Прикупљање информација из различитих извора (свакодневна 

посматрања, активност на часу, учествовање у разговору и дискусији, самосталан рад, рад у групи, тестови) помаже наставнику да сагледа постигнућа (развој 

и напредовање) ученика и степен остварености исхода. Свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а важно је 

ученике оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у учењу.  

Вредновање активности, нарочито ако је тимски рад у питању, се може обавити са групом тако да се од сваког члана тражи мишљење о сопственом 

раду и о раду сваког члана понаособ (тзв. вршњачко оцењивање). Препоручује се да наставник са ученицима договори показатеље на основу којих сви могу 

да прате напредак у учењу, ученици се уче да размишљају о квалитету свог рада и о томе шта треба да предузму да би свој рад унапредили. Оцењивање тако 

постаје инструмент за напредовање у учењу. На основу резултата праћења и вредновања, заједно са ученицима треба планирати процес учења и бирати 

погодне стратегије учења.  



У процесу оцењивања добро је користити портфолио (електронска збиркa дoкумeнaтa и eвидeнциja o прoцeсу и прoдуктимa рада ученика, уз 

кoмeнтaрe и прeпoрукe) као извор података и показатеља о напредовању ученика. Предности коришћења портфолија су вишеструке: омогућава кoнтинуирaнo 

и систeмaтичнo прaћeњe нaпрeдoвaњa, подстиче развој ученика, представља увид у прaћeњe рaзличитих аспеката учења и развоја, представља, подршку у 

оспособљавању ученика за самопроцену, пружа прецизнији увид у различите oблaсти постигнућа (јаке и слабе стране) ученика. Употребу портфолија 

отежавају недостатак критеријума за одабир продуката учења, материјално-физички проблеми, време, финансијска средства и велики број ученика. Већи број 

ометајућих фактора, у прикупљању прилога и успостављању критеријума оцењивања  је решив успостављањем сарадње наставника са стручним сарадником, 

уз коришћење Блумове таксономије.  

Препоручено је комбиновање различитих начина оцењивања да би се сагледале слабе и јаке стране сваког свог ученика. Приликом сваког вредновања 

постигнућа потребно је ученику дати повратну информацију која помаже да разуме грешке и побољша свој резултат и учење. Потребно је да наставник 

резултате вредновања постигнућа својих ученика континуирано анализира и користи тако да промени део своје наставне праксе.  

 

IV. Међупредметне компетенције 

1. Компетенције за целоживотно учење 

2. Комуникација 

3. Рад са подацима и информацијама 

4. Дигитална компетенција 

5. Решавање проблема 

6. Сарадња 

7. Одговоран однос према здрављу 

8. Одговоран однос према околини 

9. Естетичка компетенција 

10. Предузимљивост и орјентација ка предузетништву 

11. Одговорно учешће у демократском друштву 

 

 

 

V. НАЧИНИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРИНЦИПА ЦИЉЕВА И ИСХОДА ОБРАЗОВАЊА И СТАНДАРДИ ОБРАЗОВАЊА ПОСТИГНУЋА 

 

Кроз наставни садржај  реализују се општи принципи образовања и васпитања. 

 



Наставни предмет Рачуноводство омогућиће учешће свих ученика кроз једнако уважавање, подједнако давање шанси свим ученицима на основу 

индивидуалних могућности и потреба. То ће се реализовати кроз коришћење разноврсних облика учења (учење путем покушаја и погрешака, инструментално 

учење, учење по моделу, учење увиђањем...). Кроз облике рада, наставне методе, коришћење разновсних наставних средстава, различиих софтвера, 

похваљивањем ученика, давањем препорука за даље напредовање, уз неговање отворености, сарадње и толеранције подиже се квалитет образовних 

постигнућа и развија се мотивација за учење код ученика. Кроз редовно праћење реформисаних наставних планова и програма, иновација у електротехници 

ученицима ће бити омогућено континуирано напредовање у области електротехнике. Континуирано учешће ученика одвијаће се  кроз редовну наставу, 

практичну наставу, допунску или додатну наставу, секције, ванаставне активности  као и учешће у различитим активностиваа током жиовота са циљем 

сталног унапређивања компетенција ученика. Континуирано стручно усавршавање наставника, унутар и ван установе, омогућиће високу стручност 

наставника. Кроз сталну сарадња са спољним сарадницима, одељенским старешином, стручним већем омогућава хоризонталну и вертикалну проходност, 

којом се осигурава могућност да ученици током образовања промене врсту образовања (хоризонтална проходност) и могућност даљег образовања и стицања 

вишег нивоа образовања (вертикална проходност);  

 

У остваривању принципа посебна пажња се посвећује и:  

-идентификацији, праћењу и подстицању ученика са изузетним, односно посебним способностима (талентовани и даровити) уз обезбеђивање услова да, без 

обзира на сопствене материјалне услове имају приступ одговарајућим нивоима образовања и васпитања;  

-могућности  да ученици  са сметњама у развоју, инвалидитетом и из осетљивих група, без обзира на сопствене материјалне услове имају приступ свим 

нивоима образовања и васпитања у установама, а ученици са здравственим проблемима остварују право на образовање током болничког и кућног лечења које 

се реализује кроз ИОП програме и индивидуализацију и наставом на даљину;  

-сарадњи са ученицима, ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања, као и остваривања одговарајућих активности, програма и 

пројеката у циљу унапређивања квалитета образовања и васпитања реализоаваће се кроз континуирано међусобно уважавање наставника и ученика, праћење 

и оставривање наставног садржаја, праћење и вредновање напредовање ученика.  

 

Кроз наставу реализоваће се и циљеви образовања и васпитања. 

 

Кроз активности на практичној настави као и вежбама води се рачуна о ергонометрији, развијању и практиковању здравих животних стилова, свести о 

важности сопственог здравља и безбедности у раду. Развијају се  кључне компетенције за целоживотно учење (комуникација на матерњем језику, учење 

учења, дигиталне компетенције,..) међупредметне компетенције и стручне компетенције у складу са захтевима занимања, потребама тржишта рада. Ученик ће 

бити оспособљен да иницира учење, да изабере стратегије учења и дизајнира контекст у којем учи, да прати и контролише напредак током учења, да управља 

учењем у складу са намерама и циљем који има. Ученик ће умети да пронађе и асимилује нова знања и вештине, користећи претходно учење и ваншколско 

искуство.  

Примењујући индивидуалани рад или групне активности код ученика ће доћи до поспешења развоја свести о себи, стваралачких способности, критичког 

мишљења, мотивације за учење, способности за тимски рад, способности самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења. Неопходно је да се 

ученицима омогући да сами покрећу инцијативе, пројекете,  да се самооцењују и оцењују друге ученике, да анализирају и закључују;  



 

Кроз наставу оствариће се и исходи образовања и васпитања. 

 

Остваривање исхода образовања и васпитања реализоваће се кроз све облике, начине и садржаје рада. Исходи образовања и васпитања оствариће се кроз 

усмено изаражавање, писмене задатке, домаће задатке, пројектну наставу, практичну наставу, вежбе где ће ученици показати да ли примењују нова сазнања. 

Од ученика се очекује да на српском језику, кроз дијалог са наставником или другим ученицима, или кроз писану форму, изрази и  тумачи идеје, мисли, 

осећања, чињенице и ставове. Зависно од наставне јединице или типа часа, ученику се даје задатак у оквиру кога ће да прикупља, анализира, организује и 

критички процењује информације; Од ученика се очекује да се у ситуацијам када ради са другим уленицима буде ефиксан као члан тима или групе, да даје и 

аргументује своје идеје, слуша и уважава мишљење других;Ученику помоћи да зна како да учи, како да користи уџбеник и другу, доступну литературу, како 

да разликује и повезује целине.  

У решавању задатака, ученик треба да зна да примени математичко мишљење како би решио проблем и на ефикасан начин дошао до решења проблема који 

ми се свакодневно јављају.  

Ученик треба да води рачуна о себи и другима у изазовима дигиталне технологије. Треба да зна шта је дозвољено, а шта не. Да зна како да се понаша у 

дигиталној комуникацији са другима.  

 

Кроз наставу реализоваће се и стандарди образовања и васпитања. 

Стандарди  квалитета рада установе реализоваће се кроз Правилник о стандардима квалитета рада установе и редовно самовредновање и вредновање рада 

наставника. 

Стандарди квалитета уџбеника оствариће се кроз показатеље који су наведени у табели, као и Правилника о избору уџбеника;  

 

Стандард 1. Садржај уџбеника је релевантан за остваривање програма наставе и учења 

Показатељи 

1. Садржај уџбеника је усклађен са програмом наставе и учења предмета и доприноси остваривању 

дефинисаних исхода образовања и васпитања. 

2. Садржај уџбеника доприноси достизању образовних стандарда и развијању компетенција ученика. 

3. Садржај уџбеника је заснован на прихваћеним теоријама, чињеницама, закључцима, тумачењима, 

актуелним подацима и савременим достигнућима. 



4. У садржају уџбеника нема материјалних грешака. 

5. Визуелни садржаји су јасни, репрезентативни и имају различите функције. 

6. Садржај уџбеника је у складу са системом вредности који је дефинисан циљевима образовања и 

васпитања. 

7. У уџбенику се повезују садржаји у оквиру истог и других предмета. 

8. Садржаји који нису предвиђени програмом су посебно означени, функционално прате ток 

излагања у уџбенику и имају за циљ да допуне или појасне садржаје који одговарају програму 

предмета. 

Стандард 2. Уџбеник подстиче развој ученике и омогућава самостално учење 

Показатељи 

1. Уџбеник је прилагођен узрасту, развојном нивоу ученика и њиховом предзнању. 

2. Уџбеник доприноси интеграцији знања, развоју система појмова и стицању функционалних знања. 

3. Уџбеник афирмише различите методе учења и учење кроз различите облике рада. 

4. Уџбеник подржава различите стилове учења. 

5. Уџбеник поседује елементе који омогућавају ученику праћење сопственог напретка у учењу. 

6. Уџбеник упућује на коришћење различитих извора и врста информација. 

7. Уџбеник подстиче критичко и стваралачко мишљење. 

8. У уџбенику се указује на везу садржаја са свакодневним животом, његовом применом и даљим 

учењем. 

9. Уџбеник подстиче интересовање за предмет, односно наставну област и мотивише за самостално 

учење. 

Стандард 3. Уџбеник је обликован у складу са дидактичко-методичким захтевима 

Показатељи 

1. Уџбеник има јасну, логичну и кохерентну структуру. 

2. У уџбенику се поштују дидактички принципи и методика наставе предмета. 

3. Примери који се наводе у уџбенику су разноврсни, функционални и релевантни. 



4. Питања, задаци и налози су логично повезани са садржајем, јасно формулисани, различити по 

сложености и функцији и подстичу примену наученог. 

5. Задаци и налози су реално изводљиви, уважавају различитост средина у коме ученици живе и не 

доводе у опасност ученика, нити угрожавају животну средину. 

6. Непознате речи и кључни појмови су јасно истакнути и објашњени. 

Стандард 4. Језик уџбеника је одговарајући и функционалан 

Показатељи 

1. Уџбеник поштујe језичку и правописну норму језика на коме је написан. 

2. Дужина и конструкција реченице одговарају узрасту ученика. 

3. Текст је језички и стилски уједначен. 

4. Страни изрази се користе само када је неопходно и објашњени су на месту где се користе. 

5. Језик којим је уџбеник написан доприноси лакшем разумевању садржаја. 

Стандард 5. Уџбеник је ликовно-графички обликован и технички опремљен 

Показатељи 

1. Јасно је наведен наслов, за који наставни предмет, разред/годину учења, врсту школе или 

образовни профил је уџбеник намењен. 

2. Ликовно-графичка средства су функционална и користе се логично и доследно. 

3. Однос текстуалних и визуелних графичких елемената је складан и омогућава прегледност на свим 

уређајима на којима је предвиђено коришћење уџбеника. 

4. Уџбеник је интерактиван, лак за коришћење и омогућава самостално учење у складу са узрастом и 

предзнањем ученика. 

5. Уџбеник омогућава учење на више нивоа сложености и диференциран приступ садржајима. 

6. Уџбеник садржи елементе за процену напредовања ученика. 

 

Стандарди компетенција наставника ће се реализовати кроз стручно усавршавање и похађањем семинара из области:;  

- Наставна област, предмет и методика наставе- К1;  

- Поучавање и учење-К2;  



- Подршку развоjу личности ученика-К3;  

- Комуникациjу и сарадњу-К4.  

 

Улога наставника вишеструка, jер треба да:  

- развиjа кључне компетенциjе код ученика коjе их оспособљаваjу за живот и рад и на таj начин им пружа основу за даље учење;  

- пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са тешкоћама у развоjу, да остваре образовне 

и васпитне потенциjале у складу са сопственим могућностима. Да би допринео ефикасности и jеднаким правима и доступности школовања свих ученика, 

наставник треба да има и компетенциjе коjе се односе на превенциjу насиља у школама, мотивациjу ученика за учење, изградњу толеранциjе, спречавање 

дискриминациjе и друго. 

 

Стандарди квалификација ће се реализовати кроз успешно завршен процес средњег стручног образовања. Програм средњег стручног образовања за стицање 

квалификација траје четири године. Квалификација се заснива на опису рада, циљевима и исходима средњег стручног образовања.  

Пословна коресподенција и комуникација  
Недељни фонда часова: 2 

ЦИЉЕВИ УЧЕЊА: 

–    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 

–    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 

–    Развијање личних и професионалних ставова 

Годишњи фонд часова: 74 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Област/Тема Број 

часова 

Садржај Исходи 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 



Организација 

канцеларије и 

техника куцања 

34 ● Савремена канцелари

ја 

● Услови за рад: 

просторни , 

физички, 

климатски, 

технички, хигијен

ски 

● Канцеларијска 

опрема, алат и прибор 

● Појам и врсте хартије 

● Обрасци (појам, врсте 

и значај) 

● Печати, жигови 

и штамбиљи 

● Овера рукописа, 

преписа и потписа 

● Правила при куцању 

● Алфанумеричка и 

нумеричка тастатура 

● Дефинише савремену канцеларију 

● објасни значај услова за рад у канцеларији 

● опише изглед канцеларијског простора 

● користи канцеларијску опрему, алате и прибор у складу 

са наменом 

● разликује врсте потрошног материјала 

● користи потрошни материјал у складу са наменом 

● користи обрасце 

● оверава акте и документацију 

● користи технику куцања у алфанумеричком и 

нумеричком делу тастатуре 



Пословна 

кореспонденција 

24 ● Појам и структура 

пословног писма 

● Форме 

обликовања 

пословних писама 

(зупчаста , блок 

и модификована) 

● Пословна биографија 

(CV) 

● Упит 

● Понуда 

– циркуларна 

– општа 

– посебна 

● Ценовник 

● Поруџбина 

● Предрачун/Профакту

ра 

● разликује обавезне и необавезне елементе пословних 

писама 

● разликује форме обликовања пословних писама 

● обликује пословна писма према задатим елементима 

● напише пословну биографију 

● састави на основу датих елемената: 

– допис, 

– упит, 

– понуду, 

– ценовник, 

– поруџбину, 

– предрачун, 

– отпремницу, 

– рачун, 

– извештај о књижењу, 

–   комисијски записник, 



● Отпремница 

● Рачун/Фактура 

● Извештај о књижењу 

– задужењу, одобрењу 

● Комисијски записник 

● Рекламација 

● Одговор 

на рекламације 

● Ургенција 

–   рекламацију, 

–   одговор на рекламацију, 

–   ургенцију 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Евиденција и 

класификација 

докумената и 

рад са поштом 

16 ● Појам, врсте и 

значај евиденција 

● Евиденциона средств

а 

● Појам, врсте и 

значај класификација 

● Фазе: пријем, 

завођење, 

разврставање, 

отварање и 

прегледање, 

сигнирање, 

достављање у рад, 

враћање решених 

предмета 

писарници, 

отпремање поште 

● Електронска пошта 

● дефинише појам, врсте и значај евиденција 

● евидентира дневне и недељне обавезе 

● дефинише појам, врсте и значај класификација 

● класификује документацију према задатим параметрима 

● објасни рад у појединим фазама рада са текућом поштом 

● спроведе процедуру рада по појединим фазама на конкретном 

примеру 

● примени правила за писање електронских писама (e-mail) 



УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 

Настава се изводи у двочасу, са половином одељења у кабинету за пословну кореспонденцију и комуникацију, у групама не већим од 15 ученика. На почетку 

наставе урадити проверу нивоа знања и вештина ученика, која треба да послужи као оријентир за организацију и евентуалну индивидуализацију наставе. При 

реализацији програма дати предност пројектној, проблемској и активно оријентисаној настави, кооперативном учењу, изградњи знања и развоју критичког 

мишљења. Уколико услови дозвољавају дати ученицима подршку хибридним моделом наставе (комбинацијом традиционалне наставе и електронски 

подржаног учења), поготово у случајевима када је због разлика у предзнању потребна већа индивидуализација наставе. Предложени број часова по темама је 

оквирни, на наставнику је да процени потребан и довољан број часова по темама узимајући у обзир знања и вештине који ученици имају из претходног 

школовања и животног искуства. Препорука је да наставник, у зависности од могућности ученика и рачунарске опреме, процени и комбинује у току сваког 

двочаса различите наставне методе и облике рада као што су самостални рад ученика (по принципу један ученик – један рачунар), рад у паровима (два 

ученика истовремено и заједно решавају конкретне задатке), рад у мањим групама (почетна анализа и идеје за методе решавања), као и рад са целом групом 

када наставник објашњава, приказује, демонстрира и кроз дискусују уводи ученике у нове области. 

 

I ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА  

 

Програм усмерава наставника да наставни процес конципира у складу са дефинисаним исходима, односно да планира како да ученици остваре исходе, и да 

изабере одговарајуће методе, активности и технике за рад са ученицима. Дефинисани исходи показују наставнику и која су то специфична знања и вештине 

која су ученику потребна за даље учење и свакодневни живот. Приликом планирања часа, исходе предвиђене програмом треба разложити на мање и на 

основу њих планирати активности за конкретан час. Треба имати у виду да се исходи у програму разликују, да се неки могу лакше и брже остварити, док је за 

одређене исходе потребно више времена, активности и рада на различитим садржајима. Исходе треба посматрати као циљеве којима се тежи током једне 

школске године. Наставу у том смислу треба усмерити на развијање компетенција и не треба је усмерити само на остваривање појединачних исхода. При 

обради нових садржаја треба се ослањати на постојеће искуство и знање ученика, и настојати, где год је то могуће, да ученици самостално откривају 

правилности и изводе закључке. Основна улога наставника је да буде организатор наставног процеса, да подстиче и усмерава активност ученика. Ученике 

треба упућивати да користе уџбеник и друге изворе знања, како би усвојена знања била трајнија и шира, а ученици оспособљени за примену у решавању 

разноврсних задатака. На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче 

интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Препоручује се коришћење интерактивних метода, пројектне, проблемске 

и истраживачке методе, рад на референтном тексту, (истраживање по кључним речима, појмовима, питањима), дискусију, дебату и др. Заједничка особина 

свих наведених метода је да оне активно ангажују ученика током наставе, а процес учења смештају у различите и разнолике контексте. Избор метода и облика 

рада, као и планирање активности ученика зависи од наставних садржаја које треба реализовати на часу и предвиђених исхода, али и од специфичности 

одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика. 

II. Остваривање наставе и учења 

-Модул се реализује путем метода активно орјентисане наставе; 



- Демонстрација употребе канцеларијског материјала, алата и прибора; 

- Користи програм MS Word – за учење технике слепог куцања; 

- Користи одговарајуће програме за слепо куцање. 

 

III. Праћење и вредновање наставе и учења 

У процесу вредновања потребно је континуирано пратити рад ученика. У настави оријентисаној на достизање исхода вреднују се и процес и продукти 

учења. Тај процес започети иницијалном проценом нивоа на коме се ученик налази. Прикупљање информација из различитих извора (свакодневна 

посматрања, активност на часу, учествовање у разговору и дискусији, самосталан рад, рад у групи, тестови) помаже наставнику да сагледа постигнућа (развој 

и напредовање) ученика и степен остварености исхода. Свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а важно је 

ученике оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у учењу.  

Вредновање активности, нарочито ако је тимски рад у питању, се може обавити са групом тако да се од сваког члана тражи мишљење о сопственом 

раду и о раду сваког члана понаособ (тзв. вршњачко оцењивање). Препоручује се да наставник са ученицима договори показатеље на основу којих сви могу 

да прате напредак у учењу, ученици се уче да размишљају о квалитету свог рада и о томе шта треба да предузму да би свој рад унапредили. Оцењивање тако 

постаје инструмент за напредовање у учењу. На основу резултата праћења и вредновања, заједно са ученицима треба планирати процес учења и бирати 

погодне стратегије учења.  

У процесу оцењивања добро је користити портфолио (електронска збиркa дoкумeнaтa и eвидeнциja o прoцeсу и прoдуктимa рада ученика, уз 

кoмeнтaрe и прeпoрукe) као извор података и показатеља о напредовању ученика. Предности коришћења портфолија су вишеструке: омогућава кoнтинуирaнo 

и систeмaтичнo прaћeњe нaпрeдoвaњa, подстиче развој ученика, представља увид у прaћeњe рaзличитих аспеката учења и развоја, представља, подршку у 

оспособљавању ученика за самопроцену, пружа прецизнији увид у различите oблaсти постигнућа (јаке и слабе стране) ученика. Употребу портфолија 

отежавају недостатак критеријума за одабир продуката учења, материјално-физички проблеми, време, финансијска средства и велики број ученика. Већи број 

ометајућих фактора, у прикупљању прилога и успостављању критеријума оцењивања  је решив успостављањем сарадње наставника са стручним сарадником, 

уз коришћење Блумове таксономије.  

Препоручено је комбиновање различитих начина оцењивања да би се сагледале слабе и јаке стране сваког свог ученика. Приликом сваког вредновања 

постигнућа потребно је ученику дати повратну информацију која помаже да разуме грешке и побољша свој резултат и учење. Потребно је да наставник 

резултате вредновања постигнућа својих ученика континуирано анализира и користи тако да промени део своје наставне праксе.  

 

IV. Међупредметне компетенције 

1. Компетенције за целоживотно учење 

2. Комуникација 

3. Рад са подацима и информацијама 

4. Дигитална компетенција 

5. Решавање проблема 



6. Сарадња 

7. Одговоран однос према здрављу 

8. Одговоран однос према околини 

9. Естетичка компетенција 

10. Предузимљивост и орјентација ка предузетништву 

11. Одговорно учешће у демократском друштву 

 

 

 

V. НАЧИНИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРИНЦИПА ЦИЉЕВА И ИСХОДА ОБРАЗОВАЊА И СТАНДАРДИ ОБРАЗОВАЊА ПОСТИГНУЋА 

 

Кроз наставни садржај  реализују се општи принципи образовања и васпитања. 

 

Наставни предмет Пословна кореспонденција и комуникација   омогућиће учешће свих ученика кроз једнако уважавање, подједнако давање шанси свим 

ученицима на основу индивидуалних могућности и потреба. То ће се реализовати кроз коришћење разноврсних облика учења (учење путем покушаја и 

погрешака, инструментално учење, учење по моделу, учење увиђањем...). Кроз облике рада, наставне методе, коришћење разновсних наставних средстава, 

различиих софтвера, похваљивањем ученика, давањем препорука за даље напредовање, уз неговање отворености, сарадње и толеранције подиже се квалитет 

образовних постигнућа и развија се мотивација за учење код ученика. Кроз редовно праћење реформисаних наставних планова и програма, иновација у 

електротехници ученицима ће бити омогућено континуирано напредовање у области електротехнике. Континуирано учешће ученика одвијаће се  кроз 

редовну наставу, практичну наставу, допунску или додатну наставу, секције, ванаставне активности  као и учешће у различитим активностиваа током 

жиовота са циљем сталног унапређивања компетенција ученика. Континуирано стручно усавршавање наставника, унутар и ван установе, омогућиће високу 

стручност наставника. Кроз сталну сарадња са спољним сарадницима, одељенским старешином, стручним већем омогућава хоризонталну и вертикалну 

проходност, којом се осигурава могућност да ученици током образовања промене врсту образовања (хоризонтална проходност) и могућност даљег 

образовања и стицања вишег нивоа образовања (вертикална проходност);  

 

У остваривању принципа посебна пажња се посвећује и:  

-идентификацији, праћењу и подстицању ученика са изузетним, односно посебним способностима (талентовани и даровити) уз обезбеђивање услова да, без 

обзира на сопствене материјалне услове имају приступ одговарајућим нивоима образовања и васпитања;  

-могућности  да ученици  са сметњама у развоју, инвалидитетом и из осетљивих група, без обзира на сопствене материјалне услове имају приступ свим 

нивоима образовања и васпитања у установама, а ученици са здравственим проблемима остварују право на образовање током болничког и кућног лечења које 

се реализује кроз ИОП програме и индивидуализацију и наставом на даљину;  



-сарадњи са ученицима, ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања, као и остваривања одговарајућих активности, програма и 

пројеката у циљу унапређивања квалитета образовања и васпитања реализоаваће се кроз континуирано међусобно уважавање наставника и ученика, праћење 

и оставривање наставног садржаја, праћење и вредновање напредовање ученика.  

 

Кроз наставу реализоваће се и циљеви образовања и васпитања. 

 

Кроз активности на практичној настави као и вежбама води се рачуна о ергонометрији, развијању и практиковању здравих животних стилова, свести о 

важности сопственог здравља и безбедности у раду. Развијају се  кључне компетенције за целоживотно учење (комуникација на матерњем језику, учење 

учења, дигиталне компетенције,..) међупредметне компетенције и стручне компетенције у складу са захтевима занимања, потребама тржишта рада. Ученик ће 

бити оспособљен да иницира учење, да изабере стратегије учења и дизајнира контекст у којем учи, да прати и контролише напредак током учења, да управља 

учењем у складу са намерама и циљем који има. Ученик ће умети да пронађе и асимилује нова знања и вештине, користећи претходно учење и ваншколско 

искуство.  

Примењујући индивидуалани рад или групне активности код ученика ће доћи до поспешења развоја свести о себи, стваралачких способности, критичког 

мишљења, мотивације за учење, способности за тимски рад, способности самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења. Неопходно је да се 

ученицима омогући да сами покрећу инцијативе, пројекете,  да се самооцењују и оцењују друге ученике, да анализирају и закључују;  

 

Кроз наставу оствариће се и исходи образовања и васпитања. 

 

Остваривање исхода образовања и васпитања реализоваће се кроз све облике, начине и садржаје рада. Исходи образовања и васпитања оствариће се кроз 

усмено изаражавање, писмене задатке, домаће задатке, пројектну наставу, практичну наставу, вежбе где ће ученици показати да ли примењују нова сазнања. 

Од ученика се очекује да на српском језику, кроз дијалог са наставником или другим ученицима, или кроз писану форму, изрази и тумачи идеје, мисли, 

осећања, чињенице и ставове. Зависно од наставне јединице или типа часа, ученику се даје задатак у оквиру кога ће да прикупља, анализира, организује и 

критички процењује информације; Од ученика се очекује да се у ситуацијам када ради са другим уленицима буде ефиксан као члан тима или групе, да даје и 

аргументује своје идеје, слуша и уважава мишљење других;Ученику помоћи да зна како да учи, како да користи уџбеник и другу, доступну литературу, како 

да разликује и повезује целине.  

У решавању задатака, ученик треба да зна да примени математичко мишљење како би решио проблем и на ефикасан начин дошао до решења проблема који 

ми се свакодневно јављају.  

Ученик треба да води рачуна о себи и другима у изазовима дигиталне технологије. Треба да зна шта је дозвољено, а шта не. Да зна како да се понаша у 

дигиталној комуникацији са другима.  



 

Кроз наставу реализоваће се и стандарди образовања и васпитања. 

Стандарди  квалитета рада установе реализоваће се кроз Правилник о стандардима квалитета рада установе и редовно самовредновање и вредновање рада 

наставника. 

Стандарди квалитета уџбеника оствариће се кроз показатеље који су наведени у табели, као и Правилника о избору уџбеника;  

 

Стандард 1. Садржај уџбеника је релевантан за остваривање програма наставе и учења 

Показатељи 

1. Садржај уџбеника је усклађен са програмом наставе и учења предмета и доприноси остваривању 

дефинисаних исхода образовања и васпитања. 

2. Садржај уџбеника доприноси достизању образовних стандарда и развијању компетенција ученика. 

3. Садржај уџбеника је заснован на прихваћеним теоријама, чињеницама, закључцима, тумачењима, актуелним 

подацима и савременим достигнућима. 

4. У садржају уџбеника нема материјалних грешака. 

5. Визуелни садржаји су јасни, репрезентативни и имају различите функције. 

6. Садржај уџбеника је у складу са системом вредности који је дефинисан циљевима образовања и васпитања. 

7. У уџбенику се повезују садржаји у оквиру истог и других предмета. 

8. Садржаји који нису предвиђени програмом су посебно означени, функционално прате ток излагања у 

уџбенику и имају за циљ да допуне или појасне садржаје који одговарају програму предмета. 

Стандард 2. Уџбеник подстиче развој ученике и омогућава самостално учење 

Показатељи 

1. Уџбеник је прилагођен узрасту, развојном нивоу ученика и њиховом предзнању. 

2. Уџбеник доприноси интеграцији знања, развоју система појмова и стицању функционалних знања. 

3. Уџбеник афирмише различите методе учења и учење кроз различите облике рада. 

4. Уџбеник подржава различите стилове учења. 

5. Уџбеник поседује елементе који омогућавају ученику праћење сопственог напретка у учењу. 

6. Уџбеник упућује на коришћење различитих извора и врста информација. 



7. Уџбеник подстиче критичко и стваралачко мишљење. 

8. У уџбенику се указује на везу садржаја са свакодневним животом, његовом применом и даљим учењем. 

9. Уџбеник подстиче интересовање за предмет, односно наставну област и мотивише за самостално учење. 

Стандард 3. Уџбеник је обликован у складу са дидактичко-методичким захтевима 

Показатељи 

1. Уџбеник има јасну, логичну и кохерентну структуру. 

2. У уџбенику се поштују дидактички принципи и методика наставе предмета. 

3. Примери који се наводе у уџбенику су разноврсни, функционални и релевантни. 

4. Питања, задаци и налози су логично повезани са садржајем, јасно формулисани, различити по сложености и 

функцији и подстичу примену наученог. 

5. Задаци и налози су реално изводљиви, уважавају различитост средина у коме ученици живе и не доводе у 

опасност ученика, нити угрожавају животну средину. 

6. Непознате речи и кључни појмови су јасно истакнути и објашњени. 

Стандард 4. Језик уџбеника је одговарајући и функционалан 

Показатељи 

1. Уџбеник поштујe језичку и правописну норму језика на коме је написан. 

2. Дужина и конструкција реченице одговарају узрасту ученика. 

3. Текст је језички и стилски уједначен. 

4. Страни изрази се користе само када је неопходно и објашњени су на месту где се користе. 

5. Језик којим је уџбеник написан доприноси лакшем разумевању садржаја. 

Стандард 5. Уџбеник је ликовно-графички обликован и технички опремљен 

Показатељи 

1. Јасно је наведен наслов, за који наставни предмет, разред/годину учења, врсту школе или образовни профил 

је уџбеник намењен. 

2. Ликовно-графичка средства су функционална и користе се логично и доследно. 

3. Однос текстуалних и визуелних графичких елемената је складан и омогућава прегледност на свим уређајима 

на којима је предвиђено коришћење уџбеника. 



4. Уџбеник је интерактиван, лак за коришћење и омогућава самостално учење у складу са узрастом и 

предзнањем ученика. 

5. Уџбеник омогућава учење на више нивоа сложености и диференциран приступ садржајима. 

6. Уџбеник садржи елементе за процену напредовања ученика. 

 

Стандарди компетенција наставника ће се реализовати кроз стручно усавршавање и похађањем семинара из области:;  

- Наставна област, предмет и методика наставе- К1;  

- Поучавање и учење-К2;  

- Подршку развоjу личности ученика-К3;  

- Комуникациjу и сарадњу-К4.  

 

Улога наставника вишеструка, jер треба да:  

- развиjа кључне компетенциjе код ученика коjе их оспособљаваjу за живот и рад и на таj начин им пружа основу за даље учење;  

- пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са тешкоћама у развоjу, да остваре образовне и 

васпитне потенциjале у складу са сопственим могућностима. Да би допринео ефикасности и jеднаким правима и доступности школовања свих ученика, 

наставник треба да има и компетенциjе коjе се односе на превенциjу насиља у школама, мотивациjу ученика за учење, изградњу толеранциjе, спречавање 

дискриминациjе и друго. 

 

Стандарди квалификација ће се реализовати кроз успешно завршен процес средњег општег образовања. Програм средњег стручног образовања за стицање 

квалификација траје четири године. Квалификација се заснива на опису рада, циљевима и исходима средњег општег образовања.  

 

Економска географија 
Недељни фонд часова: 2 

Годишњи фонд часова: 74 

 

Циљеви учења:  

- 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 унапређивању животне средине; 

- развијање осећања припадности својој нацији као делу интегралног света; 

- изградња и неговање националног и културног идентитета у мултиетничком, мултикултуралном и мултијезичком свету; 

 

 

Тема 
Број 

часова 
Садржај Исходи 

 

 

Земља као животни и 

економски простор човека 
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Предмет проучавања, развој, значај и 

место економске географије у систему 

наука. 

Економско - географске методе и 

њихова употреба (прикупљање, 

обрада, анализа и визуелизација 

података). 

Географски положај - предност или 

препрека друштвеном и економском 

развоју региона. 

Глобални размештај најзначајнијих 

природних ресурса. 

Природна богатства Србије. 

Значај природних ресурса за 

економски развој. 

Привреда и природни услови: значај 

 

- дефинише предмет изучавања 

економске географије;  

- објасни значај, место економске 

географије у систему наука; 

- објасни природне и друштвене 

елементе географског простора и 

њихову условљеност; 

- наведе глобални размештај 

најзначајнијих природних 

ресурса користећи географске 

карте; 

- направи преглед природног 

богатства Србије помоћу 

картографског метода; 

- креира тематске карте Србије 

различитог садржаја и размера; 



рељефа и климе за развој 

пољопривреде и туризма. 

Вода као ресурс у савременом 

друштву и привреди: водоснабдевање, 

пољопривреда, саобраћај на води и 

туризам. 

Пољопривредно земљиште и шуме: 

потенцијали, деградација и заштита. 

Експлоатација природних ресурса 

(загађивачи), алтернативни извори 

енергије и рециклажа. 

Нарушавање природне средине: 

могуће последице. 

Одрживи развој и заштита природног 

и културног окружења. 

Демографски развој (кретање и 

структура светског становништва) и 

друштвено - економске импликације. 

Демографски проблеми и популациона 

политика у Србији. 

Градови као станишта и економски 

центри: структура града, глобални 

градови и проблеми убрзаног раста 

градова. 

Рурални простор и рурална економија: 

- доводи у везу привредни развој 

и природне услове; 

- анализира значај рељефа и 

климатских одлика за економски 

развој; 

- објасни улогу воде као ресурса 

у савременом друштву и 

привреди; 

- објасни улогу и значај 

пољопривредног земљишта и 

шума за привредни развој; 

- објасни појам деградације 

пољопривредног земљишта и 

шума; 

- објасни појмове: експлоатација 

природних ресурса (загађивачи), 

алтернативни извори енергије и 

рециклажа; 

- наведе мере за заштиту и 

унапређивање природног 

окружења; 

- образложи везу између 

одрживог развоја и заштите 

природног и културног 

окружења; 



поређење различитих земаља. 

Различити типови насеља и економски 

развој. 

Политичко обликовање простора: 

држава и улога државе у економском 

развоју. 

Национални, етнички и културни 

идентитет. 

Односи држава и светска економија: 

историјски оквир развоја економских 

система. 

- објасни утицај становништва на 

привредни развој користећи 

познате демографске појмове; 

- анализира основне демографске 

одлике и њихову међусобну 

условљеност користећи 

различите графичке методе; 

 - објасни демографске проблеме 

у Србији; 

 - анализира факторе који у 

урбаним и руралним просторима 

утичу на економски развој; 

- објасни улогу различитих 

типова насеља у економском 

развоју; 

- наведе промене на савременој 

политичкој карти света; 

- разликује појмове националног, 

етничког и културног 

идентитета; 

- изгради став о једнаким 

правима људи; 

- доводи у везу односе држава и 

светску економију; 

- препознаје историјски оквир 



развоја економских система; 

Географија светске 

привреде и положај Србије у 

њој 
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Основна класификација привреде, 

структура привреде и степен 

привредног и друштвеног развоја. 

Методе за мерење економског и 

друштвеног развоја 

Фазе развоја привреде у свету и 

Србији 

Индустријализација и развој привреде 

у свету и у Србији у периоду после 

Другог светског рата. 

Утицај различитих економских 

фактора на привредни развој. 

Типови пољопривреде у свету и 

савремене промене. 

Главне области биљне и сточарске 

производње и риболовних подручја у 

свету. 

Пољопривреда Србије: размештај 

пољопривредне производње, стање и 

 

- објасни основну класификацију 

економских делатности; 

- разуме узрочно - последични 

однос развоја привредних 

сектора и фактора који обликују 

привреду; 

- користи различите методе за 

мерење економског и 

друштвеног развоја; 

- опише фазе развоја привреде у 

свету и у Србији; 

- објасни утицај економских 

фактора на привредни развој; 

- разликује типове 

пољопривреде у савременим 

условима; 



перспективе. 

Савремени глобални проблеми у 

људској исхрани: глад и гојазност. 

Географски размештај и локација 

индустријских капацитета: микро и 

макролокацијски фактори. 

Индустријски региони у свету: развој, 

структура, промене. 

Индустрија у Србији на почетку 21. 

века: главни индустријски центри, 

стање и перспективе.  

Разноликост сектора услуга: 

класификација, појам и значај. 

Саобраћајна инфраструктура и 

привредни развој: врсте саобраћаја 

кроз призму њиховог утицаја на развој 

привредних делатности. 

Међународна трговина и положај 

Србије: глобални и регионални 

трговински токови роба, услуга и 

капитала. 

Туризам као највећи светски извозник 

услуга: глобални трендови и Србија. 

 

 

 

- наведе најзначајније  области 

биљне и сточарске производње 

у свету и у Србији, као и 

главна светска риболовна 

подручја; 

 

- објасни утицај доминантних 

фактора на размештај и развој 

пољопривреде; 

 

- објасни савремене проблеме 

исхране човечанства; 

 

- објасни размештај старих и 

нових индустријских региона 

у свету; 

 

- разуме процес транзиције 

старих и нових индустријских 

региона у свету током времена; 

 

- анализира структуру и 

размештај индустрије у 

Србији; 



  

- процени утицај појединих 

фактора на даљи развој 

индустрије у Србији; 

 

- идентификује делатности 

услужног сектора; 

 

 - анализира утицај 

природних и друштвених 

фактора на развој 

саобраћаја; 

 

- разуме значај појединих 

саобраћајних грана на 

привредни развој; 

 

- картографски прикаже главне 

саобраћајне правце и центре у 

Србији; 

 

- анализира улогу главних 

саобраћајних праваца и центара 

у привредном развоју наше 

државе; 



 

- разуме значај међународне 

трговине у  привредном развоју; 

 

- препознаје положај Србије у 

међународним трговинским 

односима; 

 

- наведе трендове у области 

туризма, глобалне и трендове у 

Србији; 
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Глобализација: шансе и претње 

економском и друштвеном развоју. 

 

Главне међународне политичке и 

економске организације и њихов 

утицај на развој Србије. 

 

 

 

- дефинише појам глобализације; 

 

- разликује одлике политичке, 

територијалне, економске и 

културне глобализације; 

 



 

 

 

 

 

 

 

Свет, Европска унија и 

Србија - савремени 

економско и политичко -

географски процеси 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центар и периферија светске 

економије: фактори, подела земаља 

према развијености, последице. 

 

Заједничка Европа - разнолика Европа. 

 

 

Различити облици економских 

интеграција на Балкану и у 

југоисточној Европи. 

 

Неравномеран регионални развој у 

Србији: узроци, стање и мере 

регионалне политике. 

 

 

 

 

 

 

 

- наведе промене у светској 

економији које су настале под 

утицајем савремених процеса 

глобализације; 

 

- разликује улогу, значај и 

видове деловања међународних 

организација (Уједињене нације, 

Светска банка, Међународни 

монетарни фонд, Светска 

трговинска организација, 

OECD, CEFTA, EFTA, NAFTA); 

 

- наведе факторе 

неравномерног економског и 

друштвеног развоја у свету; 

 

- наброји могуће 

последице неравномерног 

економског и друштвеног 

развоја; 

 

- опише развој и ширење 

Европске уније и њене 

основне институције; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- објасни регионалне разлике 

унутар Европске уније; 

 

- уочава предности и 

недостатке географског 

положаја Србије у 

савременим економским и 

политичким променама у 

свету и у Европи; 

 

- разликује економске 

интеграције на Балкану и у 

југоисточној Европи; 

 

- дефинише појмове регионални 

развој, девастирана подручја, 

регионална политика; 

 

- наведе примере регионалних 

разлика у Србији; 

 

 

 

 

 



Упутство за дидактичко-методичко остваривање програма 

 

 

I Планирање наставе 

Програм усмерава наставника да наставни процес конципира у складу са дефинисаним исходима, односно да планира како да ученици остваре исходе и да 

изабере одговарајуће методе,  активности и технике за рад са ученицима. Дефинисани исходи показују наставнику и која су то специфична знања и вештине 

које су ученику потребне за даље учење и свакодневни живот. Приликом планирања часа, исходе предвиђене програмом треба разложити на мање и на 

основу њих планирати активности за конкретан час. Треба имати у виду да се исходи разликују, да се неки могу лакше и брже остварити, док је за одређене 

потребно више времена, активности и рада на различитим садржајима.  Исходе треба посматрати као циљеве којима се тежи током једне школске године. 

Наставу у том смислу треба усмерити на развијање компетенција и не треба је усмерити само на остваривање појединачних исхода. 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче интелектуалну 

активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облик рада, као и планирање активности ученика зависи од наставног 

садржаја који треба реализовати на часу и предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика.  

 

II Остваривање наставе и учења  

Настава се реализује кроз теоријску наставу. Програм за први разред организован је кроз 3 наставне теме. Препоруке за реализацију наставе: примена 

различитих наставних облика и метода, са акцентом на доминацију интерактивне наставе (проблемска и пројектна настава), коришћење основне литературе 

уз употребу савремених технологија за презентовање, коришћење аналогних и дигиталних географских карата различитог размера и садржаја, коришћење 

савремених електронских помагала, коришћење разноврсних података и информација из различитих извора, коришћење различитих метода у обради, 

анализи и презентовању резултата. 

 

III Праћење и вредновање наставе и учења  

Оцењивање је саставни део процеса наставе и учења којим се обезбеђује стално праћење и процењивање резултата постигнућа ученика, а у складу са 

Правилником о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању. Праћење и вредновање ученика започиње иницијалном проценом нивоа знања на 

коме се ученик налази. Свака активност на часу служи за континуирану процену напредовања ученика. Неопходно је ученике стално оспособљавати за 

процену сопственог напретка у остваривању исхода предмета. Како ниједан од познатих начина вредновања није савршен, потребно је комбиновати 

различите начине оцењивања. Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је ученику дати повратну информацију која помаже да разуме грешке и 

побољша свој резултат и учење. Ако наставник са ученицима договори показатеље на основу којих сви могу да прате напредак у учењу, ученици се уче да 

размишљају о квалитету свог рада и о томе шта треба да предузму да би свој рад унапредили. Оцењивање на тај начин постаје мотивациони фактор за 

ученике. На основу резултата праћења и вредновања, заједно са ученицима треба планирати процес учења и бирати погодне стратегије учења.  

Рад сваког наставника састоји се од планирања, остваривања, праћења и вредновања. Важно је да наставник континуирано спроводи евалуацију и 

самоевалуацију процеса наставе и учења. 

Вредновање остварености исхода треба вршити кроз: праћење остварености исхода, усмено излагање, тестове знања, активности на часу, домаћи задатак.  



 

IV Међупредметне компетенције 

- Компетенција за целоживотно учење; 

- Комуникације; 

- Рад с подацима и информацијама; 

- Дигитална компетенција; 

- Решавање проблема; 

- Сарадња; 

- Одговоран однос према здрављу; 

- Одговоран однос према околини; 

- Естетичка компетенција; 

- Предузимљивост; 

- Оријентација ка предузентиштву.  

 

 

Кроз наставни садржај Економска географија реализују се се и општи принципи образовања и васпитања. 

 

Наставни предмет Економска географија омогућиће учешће свих ученика кроз једнако уважавање, подједнако давање шанси свим ученицима на основу 

индивидуалних могућности и потреба. То ће се реализовати кроз коришћење разноврсних облика учења (учење путем покушаја и погрешака, 

инструментално учење, учење по моделу, учење увиђањем...). Кроз облике рада, наставне методе, коришћење разновсних наставних средстава, различиих 

софтвера, похваљивањем ученика, давањем препорука за даље напредовање, уз неговање отворености, сарадње и толеранције подиже се квалитет 

образовних постигнућа и развија се мотивација за учење код ученика. Кроз редовно праћење реформисаних наставних планова и програма, иновација у 

електротехници ученицима ће бити омогућено континуирано напредовање у области електротехнике. Континуирано учешће ученика одвијаће се  кроз 

редовну наставу, допунску или додатну наставу, секције, ванаставне активности  као и учешће у различитим активностиваа током живота са циљем сталног 

унапређивања компетенција ученика. Континуирано стручно усавршавање наставника, унутар и ван установе, омогућиће високу стручност наставника. 

Кроз сталну сарадњу са спољним сарадницима, одељенским старешином, стручним већем омогућава хоризонталну и вертикалну проходност, којом се 

осигурава могућност да ученици током образовања промене врсту образовања (хоризонтална проходност) и могућност даљег образовања и стицања вишег 

нивоа образовања (вертикална проходност);  

У остваривању принципа посебна пажња се посвећује и:  

-идентификацији, праћењу и подстицању ученика са изузетним, односно посебним способностима (талентовани и даровити) уз обезбеђивање услова да, без 

обзира на сопствене материјалне услове имају приступ одговарајућим нивоима образовања и васпитања;  



-могућности  да ученици  са сметњама у развоју, инвалидитетом и из осетљивих група, без обзира на сопствене материјалне услове имају приступ свим 

нивоима образовања и васпитања у установама, а ученици са здравственим проблемима остварују право на образовање током болничког и кућног лечења 

које се реализује кроз ИОП програме и индивидуализацију и наставом на даљину;  

-сарадњи са ученицима, ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања, као и остваривања одговарајућих активности, програма 

и пројеката у циљу унапређивања квалитета образовања и васпитања реализоаваће се кроз континуирано међусобно уважавање наставника и ученика, 

праћење и оставривање наставног садржаја, праћење и вредновање напредовање ученика.  

 

Кроз наставу Економске географије реализоваће се и циљеви образовања и васпитања. 

 

Кроз активности на часу води се рачуна о ергонометрији, развијању и практиковању здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља и 

безбедности у раду. Развијају се  кључне компетенције за целоживотно учење (комуникација на матерњем језику, учење учења, дигиталне компетенције,..) 

међупредметне компетенције и стручне компетенције у складу са захтевима занимања, потребама тржишта рада. Ученик ће бити оспособљен да иницира 

учење, да изабере стратегије учења и дизајнира контекст у којем учи, да прати и контролише напредак током учења, да управља учењем у складу са 

намерама и циљем који има. Ученик ће умети да пронађе и асимилује нова знања и вештине, користећи претходно учење и ваншколско искуство.  

Примењујући индивидуалани рад или групне активности код ученика ће доћи до поспешења развоја свести о себи, стваралачких способности, критичког 

мишљења, мотивације за учење, способности за тимски рад, способности самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења. Неопходно је да 

се ученицима омогући да сами покрећу инцијативе, пројекете,  да се самооцењују и оцењују друге ученике, да анализирају и закључују;  

 

Кроз наставу Економске географије оствариће се и исходи образовања и васпитања. 

 

Остваривање исхода образовања и васпитања реализоваће се кроз све облике, начине и садржаје рада. Исходи образовања и васпитања оствариће се кроз 

усмено изражавање, домаће задатке, где ће ученици показати да ли примењују нова сазнања. Зависно од наставне јединице или типа часа, ученику се даје 

задатак у оквиру кога ће да прикупља, анализира, организује и критички процењује информације; Од ученика се очекује да се у ситуацијам када ради са 

другим ученицима буде ефиксан као члан тима или групе, да даје и аргументује своје идеје, слуша и уважава мишљење других; Ученику помоћи да зна како 

да учи, како да користи уџбеник и другу, доступну литературу, како да разликује и повезује целине.  

У решавању задатака, ученик треба да зна да примени математичко мишљење како би решио проблем и на ефикасан начин дошао до решења проблема који 

ми се свакодневно јављају.  

Ученик треба да води рачуна о себи и другима у изазовима дигиталне технологије. Треба да зна шта је дозвољено, а шта не. Да зна како да се понаша у 

дигиталној комуникацији са другима.  

 

Кроз наставу Економске географије реализоваће се и стандарди образовања и васпитања. 

 



Стандарди  квалитета рада установе реализоваће се кроз Правилник о стандардима квалитета рада установе и редовно самовредновање и вредновање рада 

наставника. 

Стандарди квалитета уџбеника оствариће се кроз показатеље који су наведени у табели, као и Правилника о избору уџбеника;  

 

Стандард 1. Садржај уџбеника је релевантан за остваривање програма наставе и учења 

Показатељи 

1. Садржај уџбеника је усклађен са програмом наставе и учења предмета и доприноси остваривању 

дефинисаних исхода образовања и васпитања. 

2. Садржај уџбеника доприноси достизању образовних стандарда и развијању компетенција ученика. 

3. Садржај уџбеника је заснован на прихваћеним теоријама, чињеницама, закључцима, тумачењима, 

актуелним подацима и савременим достигнућима. 

4. У садржају уџбеника нема материјалних грешака. 

5. Визуелни садржаји су јасни, репрезентативни и имају различите функције. 

6. Садржај уџбеника је у складу са системом вредности који је дефинисан циљевима образовања и 

васпитања. 

7. У уџбенику се повезују садржаји у оквиру истог и других предмета. 

8. Садржаји који нису предвиђени програмом су посебно означени, функционално прате ток излагања у 

уџбенику и имају за циљ да допуне или појасне садржаје који одговарају програму предмета. 

Стандард 2. Уџбеник подстиче развој ученике и омогућава самостално учење 

Показатељи 

1. Уџбеник је прилагођен узрасту, развојном нивоу ученика и њиховом предзнању. 

2. Уџбеник доприноси интеграцији знања, развоју система појмова и стицању функционалних знања. 

3. Уџбеник афирмише различите методе учења и учење кроз различите облике рада. 

4. Уџбеник подржава различите стилове учења. 

5. Уџбеник поседује елементе који омогућавају ученику праћење сопственог напретка у учењу. 

6. Уџбеник упућује на коришћење различитих извора и врста информација. 

7. Уџбеник подстиче критичко и стваралачко мишљење. 

8. У уџбенику се указује на везу садржаја са свакодневним животом, његовом применом и даљим 



учењем. 

9. Уџбеник подстиче интересовање за предмет, односно наставну област и мотивише за самостално 

учење. 

Стандард 3. Уџбеник је обликован у складу са дидактичко-методичким захтевима 

Показатељи 

1. Уџбеник има јасну, логичну и кохерентну структуру. 

2. У уџбенику се поштују дидактички принципи и методика наставе предмета. 

3. Примери који се наводе у уџбенику су разноврсни, функционални и релевантни. 

4. Питања, задаци и налози су логично повезани са садржајем, јасно формулисани, различити по 

сложености и функцији и подстичу примену наученог. 

5. Задаци и налози су реално изводљиви, уважавају различитост средина у коме ученици живе и не 

доводе у опасност ученика, нити угрожавају животну средину. 

6. Непознате речи и кључни појмови су јасно истакнути и објашњени. 

Стандард 4. Језик уџбеника је одговарајући и функционалан 

Показатељи 

1. Уџбеник поштујe језичку и правописну норму језика на коме је написан. 

2. Дужина и конструкција реченице одговарају узрасту ученика. 

3. Текст је језички и стилски уједначен. 

4. Страни изрази се користе само када је неопходно и објашњени су на месту где се користе. 

5. Језик којим је уџбеник написан доприноси лакшем разумевању садржаја. 

Стандард 5. Уџбеник је ликовно-графички обликован и технички опремљен 

Показатељи 

1. Јасно је наведен наслов, за који наставни предмет, разред/годину учења, врсту школе или образовни 

профил је уџбеник намењен. 

2. Ликовно-графичка средства су функционална и користе се логично и доследно. 

3. Однос текстуалних и визуелних графичких елемената је складан и омогућава прегледност на свим 

уређајима на којима је предвиђено коришћење уџбеника. 

4. Уџбеник је интерактиван, лак за коришћење и омогућава самостално учење у складу са узрастом и 



предзнањем ученика. 

5. Уџбеник омогућава учење на више нивоа сложености и диференциран приступ садржајима. 

6. Уџбеник садржи елементе за процену напредовања ученика. 

 

Стандарди компетенција наставника ће се реализовати кроз стручно усавршавање и похађањем семинара из области:;  

- Наставна област, предмет и методика наставе - К1;  

- Поучавање и учење - К2;  

- Подршку развоjу личности ученика - К3;  

- Комуникациjу и сарадњу - К4.  

 

Улога наставника вишеструка, jер треба да:  

- развиjа кључне компетенциjе код ученика коjе их оспособљаваjу за живот и рад и на таj начин им пружа основу за даље учење;  

- пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са тешкоћама у развоjу, да остваре образовне и 

васпитне потенциjале у складу са сопственим могућностима. Да би допринео ефикасности и jеднаким правима и доступности школовања свих ученика, 

наставник треба да има и компетенциjе коjе се односе на превенциjу насиља у школама, мотивациjу ученика за учење, изградњу толеранциjе, спречавање 

дискриминациjе и друго. 

 

Стандарди квалификација ће се реализовати кроз успешно завршен процес средњег стручног образовања. Програм средњег стручног образовања за стицање 

квалификација траје четири године. Квалификација се заснива на опису рада, циљевима и исходима средњег стручног образовања.  

  

 

Б: ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ 

Грађанско васпитање  

Наставни предмет: Грађанско васпитање 

Образовни профил: Средња школа 

Разред: 1. 



Годишњи фонд часова: 37 

Циљ учења наставног предмета Грађанско васпитање је да ученик, изучавајући различите друштвене појаве и процесе, постане свестан својих права и 

одговорности, осетљив за потребе појединаца и заједнице и спреман да активно делује у заједници уважавајући демократске вредности. 

По завршетку програма ученик ће бити у стању да: 

– исказује поштовање, брани и афирмише људска права, демократију и владавину закона; 

– критички разматра питања безбедности младих и процеса 

глобализације и доводи их у везу са поштовањем људских 

права; 

– својим понашањем не угрожава своју и туђу безбедност; 

– препозна ситуације угрожености нечијих права и проактивно делује; 

– критички разматра утицај медија на безбедност младих и 

процес глобализације са аспекта поштовања људских права; 

– проналази релевантне и поуздане изворе информација на 

којима заснива своје ставове о безбедности младих и процесу глобализације; 

– у комуникацији активно слуша друге и дискутује аргументима.  

 

Област/Тема 
Број 

часова 
Садржај Исходи 

БЕЗБЕДНОСТ МЛАДИХ 15 Увод у програм. 

Безбедоносне претње, ризици, изазови 

за младе. 

Последице угрожене безбедности 

младих. 

Да ли је наше друштво безбедно? 

На крају часа, ученик ће бити у стању да: 

учествује у доношењу правила понашања 

у групи и поштује их; 

препозна појаве које угрожавају 

безбедност младих; 

повезује угрожавање права младих са 



Како млади могу да се заштите од 

небезбедних ситуација? 

Породица као безбедно или 

небезбедно место за младе. 

Школа као безбедно или небезбедно 

место за младе. 

Друштвене мреже као безбедан или 

небезбедан простор за младе. 

Која се права младих угрожавају у 

ситуацијама које нису безбедне? 

Безбедност младих некада и сад. Има 

ли разлике? 

Какав је утицај медија на безбедност 

младих? 

Ко је одговоран за безбедност 

младих? 

угрожавањем њихове безбедности; 

процени када му треба помоћ јер му је 

угрожена безбедност и зна 

коме да се обрати; 

понаша се на начин којим се не 

угрожавају ни сопствена ни туђа 

безбедност; 

предлаже активности које доприносе 

повећању безбедности младих; 

критички разматра утицај медија на 

безбедност младих; 

објасни на примеру процесе 

глобализације; 

критички разматра предности и 

недостатке глобализације; 

повезује процесе глобализације са 

степеном остварености људских 

права; 

објасни на примеру улогу међународних 

организација у процесу 

глобализације; 

критички разматра утицајмедија у 

процесу глобализације; 

наведе основне захтеве 

антиглобалистичких покрета. 

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА 22 Шта је глобализација? Које су њене 

вредности? У којим све областима 

живота се одвијају процеси 

глобализације. 

Предности и недостаци 

глобализације. 

Како мале државе као што је наша, 

могу сачувати идентитет у глобалном 

друштву? 



Економска фокусираност 

глобализације насупрот социјалним и 

политичким 

правима. 

Међузависност глобализације и 

остварености људских права. 

Глобализација и проблем 

концентрације новца и моћи код 

малог броја људи. 

Улога медија у процесу 

глобализације. Да ли је могућа 

глобализација без 

медија? 

Глобализација и потрошачко 

друштво. Најпознатији светски 

брендови и 

њихове поруке младима. 

Каква је улога међународних 

организација у процесу глобализације 

(УН, 

ЕУ, Савет Европе, УНИЦЕФ, 

УНЕСКО, СТО, ММФ, Светска 

банка)? 

Култура, спорт, уметност и процес 

глобализације. 



Који су аргументи 

антиглобалистичког покрета и за шта 

се он залаже? 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

Изборни програм грађанско васпитање ученици могу похађати у сва четири разреда гимназије. Он, као и други изборни програми, доприноси остваривању 

општих исхода образовања и васпитања и развоју кључних и међупредметних компетенција. 

Програм доприноси развијању Кључних компетенција за целоживотно учење: комуникација на матерњем језику, комуникација на страном језику, учење 

учења, друштвене и грађанске компетенције, културолошка освешћеност и изражавање.  

Програм доприноси развијању Општих, међупредметних компетенција: компетенција за целоживотно учење, одговорно учешће у демократском 

друштву, комуникација, рад са подацима и информацијама, решавање проблема, сарадња, дигитална компетенција. То се постиже на тај начин што 

ученици путем истраживачког и пројектног рада остварују исходе који су дати на нивоу теме и целог програма. Ослонац за остваривање програма 

представља опште упутство које се односи на све изборне програме, као и упутство које изражава специфичности програма грађанског васпитања. 

У првом разреду програм садржи две теме које су прилагођене узрасту и интересовањима ученика, односно прате актуелна  дешавања у животу младих и у 

свету који их окружује. Програм је тако конципиран да одговара ученицима са различитим искуством у похађању грађанског васпитања. То значи да га 

могу успешно похађати и ученици који се први пут сусрећу са овим изборним програмом, као и они којима је то пета или девета година како га изучавају. 

Теме пружају велике могућности за истраживачке активности и осмишљавање пројеката. За сваки од њих понуђено је више тема које наставник може 

допунити још неким јер постоје многи аспекти из којих се појам безбедности младих и процес глобализације могу посматрати. Предложене теме 

омогућавају да се сваки програм посматра не само из различитих углова већ и из различитих перспектива: временске (некад–данас–сутра) и просторне 

(локално–глобално). Ослонци за рад на било којој теми су кључна питања образовања за демократију – људска права, право и праведност, одговорност, 

грађанска иницијатива и међузависност различитих утицаја. У овом концепту грађанског васпитања питања комуникације, сарадње и решавања 

конфликата немају статус теме али наставник све време води ученике кроз теме имајући у виду ове компетенције које се постепено развијају. Свака 

дискусија је прилика да се ученици подстичу на активно слушање, аргументовање, нападање проблемаа не на особе, као и на друге вештине конструктивне 

комуникације. 

Након избора теме којом ће се бавити, ученици, организовани у мање групе, треба да испланирају истраживање које не мора да буде велико и сложено али 

треба да буде реално изводљиво и да садржи потребне кораке. У истраживачким активностима ученици ће у највећој мери користити стандардне технике 

друштвених наука као што су прикупљање података, посматрање, интервјуисање, анкетирање, биографска метода, студија случаја, рад на тексту, 

испитивање ставова, анализа података или понашања.Наставник ће помоћи ученицима да, уколико буде потребно, припреме различите чек-листе или 

једноставне инструменте за испитивања знања, ставова и вредности, као и да на одговарајући начин обраде добијене податке. 

Начин на који ће ученици реализовати истраживање у великој мери је повезан са темом коју су изабрали. Ако се, на пример, ученици определе за тему „Да 

ли је наше друштво безбедно?‖ могу је истраживати на следећи начин: прва група се може бавити прикупљањем података о броју младих у нашој земљи 

чија је безбедност током претходне године била угрожена – на пример, бројем настрадалих у саобраћају; друга група може да прикупља одговарајуће 

податке из земаља у окружењу, а трећа група може да припреми упитник којим ће испитивати мишљење вршњака о безбедности младих у саобраћају у 



нашој земљи у односу на земље у окружењу. Следећи корак је упоређивање добијених података и извођење закључака. Све наведено може се истраживати 

и из перспективе некад и сад ради сагледавања повећања или смањивања нивоа безбедности младих у саобраћају. 

Уколико се група определи да испитује да ли је школа безбедно место, то може урадити у сарадњи са стручном службом школе и прикупити потребне 

информације о томе колико је и каквих инцидената било у школи, на пример, у току претходне године, који су на било који начин утицали на безбедност 

ученика и који је степен остварености њихових права. Добијени подаци се могу квантитативно и квалитативно обрадити. Као додатак тим подацима може 

се обавити интервју са ученицима који су били укључени у инциденте. Група, која се определи за истраживање електронског насиља и безбедности на 

мрежи, може да осмисли кратки упитник који ће ученици попуњавати анонимно ради утврђивања колико је њих и на који начин било узнемиравано путем 

интернета и која су им права тиме била угрожена. Наставник подстиче ученике да осмишљавају што разноврсније начине истраживања теме и да развијају 

критички однос према добијеним подацима, пре свега у смислу њихове тачности. 

Међутим, без обзира коју тему обрађивали и на који начин, свака мала група на крају припрема извештај и презентује резултате целој групи. На основу тих 

презентација развија се дискусија са циљем одабира резултата који је најинтригантнији или најподобнији за следећи корак – припрему пројекта. У 

зависности од величине групе, може се радити један или два пројекта у оквиру теме. Наставник води рачуна да се мале групе за истраживање и пројекат не 

формирају на основу личних преференција, већ да сваки ученик што више сарађује са свима у различитим активностима. Треба имати у виду да се програм 

реализује у групи састављеној од ученика који се међусобно не познају и да је потребно извесно време да се створи групна кохезија. Код осмишљавања 

пројекта ученицима је потребна помоћ и подршка наставника, како би избегли проблем „широко‖ постављених циљева који самим тим постају тешко 

оствариви. Имајући у виду природу изборног програма, највероватније ће многи пројекти бити усмерени ка организовању неке акције. На пример, ученици 

који су се определили да истражују на који начин се чува 

идентитет малих држава у свету глобализације, могу осмислити пројекат чији је циљ афирмисање очувања српског језика, промовисање куповине домаћих 

производа, залагање за покретање школске/локалне радио-станице која би емитовала домаћу музику младих еафирмисаних група... Пројекат може имати за 

циљ и организовање трибине, снимање едукативног двоминутног филма или прављење изложбе. Теме пружају велике могућности да се сарађује са 

ученицима који похађају друге изборне програме. На пример, може се осмислити заједнички пројекат који повезује тему глобализација из грађанског 

васпитања и загађеност ваздуха и вода у образовању за одрживи развој. 

Без обзира какви су ефекти пројекта, ученици треба кроз рад на њему да овладају свим његовим сегментима од одабира проблема, преко дефинисања циља 

до провере остварености циља. Ученике треба охрабривати да превазилазе тешкоће које ће им се појавити у раду, да проблеме решавају сарадњом и да све 

време документују свој рад. 

 

Увод у програм 

Пример за подстицај 

Група радника који месецима не добијају плату за свој рад 

штрајкује на улици и омета саобраћај. Због њиховог штрајка Хитна 



помоћ не успева благовремено да стигне до пацијента који умире. 

Уводне активности треба спровести путем вођеног разговора 

чији је циљ да се ученици упознају са програмом и начином рада. 

У разговору се могу користити следећа питања која се односе на 

утврђивање знања и ставова ученика о важним питањима образовања за демократију: Шта једно друштво чини демократским? 

Да ли је могуће остварити нечија права не угрожавајући права 

других? Да ли су право и праведност исто? Шта грађанина чини 

грађанином? Како се постаје грађанин? Има ли смисла грађанско васпитање у школи? Има ли смисла покретање грађанских акција? 

На основу чега знамо да ли је наша група демократска? Којих правила у раду ћемо се придржавати да би свима било добро? 

Тема: БЕЗБЕДНОСТ МЛАДИХ 

Једна од приоритетних области Националне стратегије за 

младе за период од 2015. до 2025. године јесте безбедност младих. 

Тиме се потврђује схватање да млади, као група у друштву, имају 

специфичне безбедносне потребе и проблеме који захтевају посебан приступ. Као области од највећег безбедносног значаја препознате су: здравље, 

еколошка безбедност, насиље, безбедност у 

саобраћају, безбедност на интернету, ванредне ситуације. Угроженост безбедности младих се директно доводи у везу са степеном 

остварености њихових права. Одговорност за безбедност младих 

имају сви, од државе, различитих институција, организација, установа до сваког појединца. Посебно је важно да млади сами брину 

о сопственој безбедности и безбедности својих вршњака. КОМС, 

Кровна организација младих Србије, бави се планирањем и организовањем различитих активности које имају за циљ едукацију 

младих како да штите своју и туђу безбедност. У раду на овој теми 

може се користити књига Безбедоносна култура младих, издавач 

Драганић (2006.), која је резултат рада на пројекту из ове области 

Министарства просвете и спорта. 

Примери за подстицај 

Страдање младих у саобраћају 



Млади у Србији чине око 23% погинулих у саобраћајним незгодама. Свако четврто погинуло лице у саобраћају је млада особа. 

Млади, посебно мушкарци, имају највећи ризик да смртно страдају у саобраћају, од припадника свих других старосних група. Највећи ризик за младе је 

њихова физичка и емоционална незрелост, 

као и неискуство. Млади најчешће страдају викендом, у ноћним 

сатима, пред зору, непоштујући саобраћајна правила, возећи неприлагођеном брзином, услед вожње под дејством алкохола као и 

због не коришћења појасева. 

Најважнији предлози измена и допуна Закона о безбедности саобраћаја које треба да допринесу смањивању саобраћајних 

незгода у којима су учесници млади су: продужење рока важења 

пробне возачке дозволе на две године особама које су положиле 

возачки испит са навршених 19 година и продужење периода забране управљања моторним возилима од 23 сата увече до 6 сати 

ујутру. 

Пожар у кафићу 

У Новом Саду се 2008. године у кафићу Лаунџ десио пожар 

у коме је осморо младих људи изгубило живот од гушења отровним димом. Том приликом, само породица Пекић изгубила је и 

сина и кћерку. У тренутку несреће у кафићу је било много више 

људи него што то простор дозвољава за безбедан боравак младих. 

За изазивање пожара оптужена су два власника локала али је суд и 

државу Србију прогласио одговорном јер, за све време рада кафића, који је имао дозволу, није извршена ни једна обавезна контрола о заштити од пожара. 

Пожар је касно идентификован, јер се у 

кафићу пушило и било је пуно дима, а када је примећен, настала 

је паника и људи нису успели да изађу због стампеда који се створио. Кафић није имао обележен пут у случају пожара, што је за 

такве локале обавезно. 

Млади и насиље 

Насиље младих људи представља један од највидљивијих 

облика насиља у друштву. Нема заједнице, колико год била богата или сиромашна, урбана или рурална, која је имуна на разорне последице овог насиља. 

Широм света су млади свакодневно 



и починиоци и жртве насиља на улицама, стадионима, у школама и у кафићима. Током прошле деценије главни узроци смрти 

адолесцената нису више били природни, већ су то постале нена мерне повреде и насиље. Његове последице су видљиве не само 

по броју смрти, болести и инвалидности, већ се одражавају и на 

квалитет живота. Проблем насиља младих не може се посматрати изоловано од других проблема у вези са ризичним понашањем. 

Статистички подаци указују да је око 65% свих убистава младих 

повезано са употребом алкохола и дроге, без обзира да ли је реч о 

починиоцу или жртви. 

Трафикинг 

Процењује се да је 80% младих свакодневно на интернету, 

90% младих има профил на Фејсбуку, а просечни корисник ове 

мреже има више од 400 „пријатеља‖. Ово су неки од налаза најновијег истраживања о коришћењу интернета у Србији. Многи 

млади користе интернет за информисање, за забаву, дружење али 

има и оних који су упали у замку трафикинга на сајтовима, најчешће маскиран у виду веома примамљивих понуда за добро плаћен 

посао у иностранству. Посетиоцима ових сајтова нуди се могућност да, без много формалности, добију посао. Озбиљност понуде 

се притом обично документује лажним уговорима и гаранцијама, 

не би ли све изгледало крајње уверљиво и веродостојно. Жртва на 

сајту попуњава формулар–пријаву са детаљним информацијама 

о свом материјалном, породичном и здравственом статусу, чиме 

у потпуности открива свој профил. Затим добија препоруку да о 

томе никоме не говори под изговором великог интересовања за 

добар посао. Жртве трафикинга најчешће су особе у узрасту од 

16 до 22 године, са ниским материјалним и социјалним статусом 

породица из којих потичу. Они увек завршавају као јефтина радна 

снага у иностранству, где су, лишени пасоша и новца, приморани 

да се баве или проституцијом или тешким физичким радом који 

није плаћен. Даљим директним уценама и застрашивањима, жртве 



трафикинга постају дугорочни робови. 

Тема: ГЛОБАЛИЗАЦИЈА 

Глобализацију треба посматрати као процес „смањивања‖ 

света и његовог повезивања у целину са свим позитивним и негативним последицама. Тај процес је последица развоја науке, 

савремене технологије, тржишне економије, ширења демократије. Глобализација је омогућила слободно кретање капитала, робе, 

информација и људи, кроз ширење и укидање граница. Како је то 

процес који се појављује у различитим областима живота, ученици имају многе могућности да се баве истраживањем ове теме. 

Глобализација се може посматрати у области привреде, технологије, универзалних вредности, културе, животне средине, спорта и 

других области. Ученике треба подстицати да процесе глобализације критички истражују из што различитијих аспеката имајући у 

виду и позитивне и негативне ефекте. 

 

Примери за подстицај 

Да ли смо дебели? 

Индекс телесне масе (енгл. BodyMass Index, БМИ) је метода рачунања ухрањености. БМИ се израчунава врло једноставно, 

а темељи се на односу телесне тежине и висине особе. Што је индекс више изван оквира дефинисаних вредности, то је већи ризик 

од оболевања од разних срчаних болести, дијабетеса и повишеног 

крвног притиска. Тако каже медицина али ко је и на који начин 

одредио вредности овог индекса по којој је претерана телесна тежина ако је он изнад 30, ризична ако је између 25 и 29 и у границама је нормале ако је до 

25. Одговор је Светска здравствена 

организација, тачније њена међународна јединица за борбу против 

гојазности (ИОТФ) коју је водио професор Филип Џејмс. Након 

двогодишње студије, 1997. године, ИОТФ је спустио границу прекомерне тежине са тадашњих 27 БМИ на 25. Студију су финансирала два фармацеутска 

гиганта који производе неке од најпродаванијих таблета за мршављење. Иако је Џејмс тврдио како није 

било притисака да се индекс спусти, истина је да су ове компаније 

зарадиле право богатство кад су преко ноћи људи нормалне телесне тежине постали – дебели. Развој или савремено ропство. 



Неразвијене земље, преузимајући знања, технологије и вредности развијених земаља путем опште глобализације, могу се много брже развијати и 

унапредити квалитет живота свог становништва. 

Да би се до тог позитивног ефекта глобализације дошло, најважније 

је да држава обезбеди квалитетно образовање за све. Без образованог становништва процес глобализације може увести земљу у такозвано савремено 

ропство где је економска експлоатација људи и 

деце као у 19. веку, а оствареност њихових права минимална. 

 

Корпорације 

Од 100 највећих светских економских сила, њих чак 69 нису 

државе већ су корпорације. ‖Walmart‖ вреди финансијски колико 

и Шведска држава, а ‖Shell‖ више зарађује него Мексико. ‖Global 

Justice Now‖,, објаснио је какав утицај на свет има овакво економско 

стање. Огромно богатство и моћ тих корпорација сама је срж бројних светских проблема, од растуће неједнакости, па све до климатских промена. Ова 

организација се бори да се у Уједињеним нацијама донесе документ који би мултинационалне компаније правно 

обавезао на поштовање широке лепезе људских права широм света. 

 Верска настава 

Гпдищои фпнд шаспва:37 

Разред: Први 

 

ТЕМА (наставне   

ЦИЉ 

 ИСХОДИ ПРЕПОРУЧЕНИ  НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

јединице) По завршетку теме ученик ће: САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА 

   Упознавање ученика са садржајем   моћи да сагледа садржаје којима ће се   Катихизација као литургијска делатност- 

I - УВОД  предмета, планом и програмом и  бавити настава Православног  Специфичности наставе  заједничко је дело катихете (вероучитеља) 
  начином реализације наставе  катихизиса у току 1. године Православног катихизиса у  и његових ученика. 

1. Уводни час, 
 Православног катихизиса;  средњошколског или гимназијског средњој школи и  Катихеза не постоји ради гомилања 

  Установити каква су знања стекли и  образовања; гимназијама;  информација („знања о вери―), већ као 



2. Понављање  какве ставове усвојили ученици у   моћи да уочи какво предзнање има из   настојање да се учење и искуство Цркве 

кључних појмова и  претходном школовању.  градива Православног катихизиса  Међусобно упознавање  лично усвоје и спроведу у живот кроз 

садржаја    обрађеног у претходном циклусу ученика;  слободно учешће у богослужбеном животу 
обрађених у    школовања;   Цркве. Катихета (вероучитељ) би требало 
основној школи     бити мотивисан да похађа часове  Рекапитулација обрађених  да стално има на уму да је катихеза 

   

садржаја о личносном Богу,  сведочење Истине, проповед Истине и    

 православног катихизиса. 
   човеку, Цркви, Литургији.  увођење у Истину кроз Цркву као 
      

 заједницу љубави. 
   Пружити ученицима основ за   моћи да наведе неке од примера  Логосност творевине 

II – БОГ  разумевање да је творевина дело  Откривења Бога у Библији; (откривање Бога кроз   

ОТКРИВЕЊА  љубави Божје, да носи стваралачки  
 моћи да разуме и тумачи значење 

законитост, лепоту и склад у  На почетку сваке наставне теме ученике 
 

 печат Божји, да није случајно творевини);  би требало упознати са циљевима и  

 израза homo religiosus; 

3. Творевина 
 настала, нити је самобитна;  Бог улази у историју и  исходима наставе, садржајима по темама, 

  Пружити ученицима основ за   моћи да препозна изразе вере у Свету открива се као Личност  начином остваривања програма рада, као и 

сведочи о Творцу 
 разумевање да је Бог Личност;  Тројицу у богослужбеним текстовима; (икономија Божја);  са начином вредновања њиховог рада. 

4. Човек –   Упознати ученике да је човек   моћи да препозна изразе вере у Бога  Човек као боготражитељ; 
 

боготражитељ 
 

 богочежњиво биће и да се Бог  као Творца у богослужбеним  Откривење – позив у Врсте наставе 

5. Откривење –  открива човеку ради заједнице са  текстовима; заједницу.  Настава се реализује кроз следеће облике 

позив у заједницу  њим;   моћи да разуме да се Бог из љубави   наставе: 

6. Бог Откривења –   Пружити ученицима знање о 
 открива човеку, позивајући га у    теоријска настава (35 часова) 

Света Тројица  заједницу; 
 

  практична настава (2часа)  библијским, светоотачким и 
 

(библијска 
    

 богослужбеним сведочанствима да   бити подстакнут да непосредније 
  

сведочанства) 
  

 је Бог Света Тројица;  учествује у богослужењу Цркве;   

7. Из молитвеног  
 Омогућити ученицима да стекну 

  моћи да промишља о личној  Место реализације наставе 

богословља Цркве  одговорности у односу према Богу и 
 

  Теоријска настава се реализује у  основ за разумевање поступности  

(систематизација  ближњима; 
 

 учионици;  Откривења Божјег, као и то да се  

теме) 
     

 Његово Откривење и данас дешава,   моћи да разуме да се Божје Откривење    Практична настава се реализује у цркви 

  уочава, препознаје и доживљава у  дешава и данас у Цркви и свету;   – учешћем у литургијском сабрању; 
  Цркви.      



   моћи да просуђује и препознаје 
сведочанства вере у свом животу. 

 
Дидактичко методичка упутства за 

реализацију наставе 

 Уводне часове требало би осмислити 
тако да допринесу међусобном 
упознавању ученика, упознавању 
ученика с циљевима, исходима, 
наставним садржајима, али и тако да 
наставник стекне почетни увид у то 
каквим предзнањима и ставовима из 
подручја Православног катихизиса, 

група располаже. 

 Реализација програма требало би да се 
одвија у складу с принципима савремене 
активне наставе која својом динамиком 
подстиче ученике на истраживачки и 
проблемски приступ садржајима тема. У 
току реализације стављати нагласак 
више на доживљајно и формативно, а 

мање на сазнајно и информативно. 

 Квалитет наставе се постиже када се 
наставни садржаји реализују у складу 
са савременим педагошким захтевима у 
погледу употребе разноврсних метода, 
облика рада и наставних средстава. 

 Имаући у виду захтеве наставног 
програма и могућности транспоновања 
наставног садржаја у педагошко 
дидактичка решења, наставник би 
требало да води рачуна и о психолошким 
чиниоцима извођења наставе – узрасту 
ученика, нивоу психофизичког развоја, 
интересовањима, склоностима, 

способностима и мотивацији ученика. 

 У остваривању савремене наставе 
наставник је извор знања, креатор, 
организатор и координатор ученичких 

   моћи да увиди разлику између знања  Знање о стварима и познање 

III - ВЕРА,  Оспособити ученика за  које се односи на ствари и познања личности; 

ЗНАЊЕ И разликовање знања које се односи  које се односи на личности;  Присуство вере у научној 
БОГОПОЗНАЊЕ на предмете и познања личности; 

  

 моћи да препозна да је вера методологији и научним 

8. Вера и поверење 
 

теоријама; 
 Указати ученицима да су вера и 

 слободан избор човека и да се 

9. Вера у Старом и  сведочи личним животом;  Вера у Старом и Новом 
поверење предуслови сваког знања; 

Новом Завету  моћи да објасни да је богопознање у Завету 

10. Бог се познаје  Упознати ученике са примерима  православном искуству плод личне,  Познање Бога као личности 

методом љубави; 
љубављу вере и поверења у Бога библијских  слободне заједнице човека с Богом; 

11. Вера и живот 
личности; 

 моћи да објасни да се вером живи 
 Вера без дела је мртва; 

(„Вера без дела је 
 Оспособити ученике за разумевање 

 кроз Литургију и подвиг.  Сличност између 
мртва...ˮ) 

  

човекопознања и 
да је богопознање у православном 

  

   

богопознања. 
12. Из молитвеног искуству плод личне, слободне   

богословља Цркве заједнице човека с Богом;    

(систематизација     

теме)  Пружити ученицима основ за    

 разумевање да се богопознање као    

 лични доживљај Христа у Цркви    

 разликује од „знања о Богу―.    
 



 
IV – 

ХРИШЋАНИН – 

ЧОВЕК ЦРКВЕ 

13. Човек и 

заједница 

14. Црква као 

литургијска 

заједница (моја 
парохија) 

15. Света 

Литургија – пуноћа 

заједнице са Богом 

16. Хришћанин – 

човек Цркве 

(систематизација 

теме) 

 

 Разговарати са ученицима о 

човековој потреби да припада 

заједници и како се припадност 

остварује; 

 
 Оспособити ученике за правилно 

схватање појма Цркве као 

благодатне заједнице Бога и верних 

која се остварује у светој 

Литургији; 

 

 Указати ученицима да не постоје 

хришћани мимо Цркве; 

 

 Пружити ученицима основ за 
разумевање да је света Литургија 

извор спасења јер се у њој 

остварује пуноћа заједнице са 

Богом. 

 
 моћи да увиди да хришћанин постоји 

превасходно као члан конкретне 

литургијске заједнице; 

 моћи да опише живот парохијске 

заједнице; 

 моћи у основним цртама да објасни да 

се учешћем у литургијском сабрању 

ступа на пут богопознања; 

 моћи да продискутује о православном 

схватању Цркве; 

 моћи да схвати да хришћанство 

подстиче човека на одговоран живот у 

заједници. 

 Црква као заједница која се 

пројављује на Литургији; 

 Моја парохија; 

 Хришћанин – човек Цркве; 

 Света Литургија – пуноћа 

заједнице са Богом. 

активности у наставном процесу. 

 

 Настава је успешно реализована ако је 
ученик спреман да Цркву схвати као 
простор за остваривање своје личности 
кроз заједничарење са ближњима и 
Тројичним Богом који постаје извор и 
пуноћа његовог живота. 

 
Евалуација наставе 

 

Евалуацију наставе (процењивање 
успешности реализације наставе и 

остварености задатака и исхода наставе) 

наставник ће остварити на два начина: 

  процењивањем реакције ученика или 
прикупљањем коментара ученика 
путем анкетних евалуационих листића; 

  провером знања које ученици усвајају 
на часу и испитивањем ставова; 

 
Оцењивање 

Непосредно описно оцењивање 
ученика може се вршити кроз: 

 усмено испитивање; 

 писмено испитивање; 

 посматрање понашања ученика; 

 
Број часова предвиђених за обраду 
и систематизацију по темама: 

 

 Бог Откривења (5 часова) 

 Вера, знање и богопознање (5 часова) 

 Хришћанин – човек Цркве (4 часа) 

 Свето Писмо – књига Цркве (5 часова) 

 Хришћански живот (5 часова) 

Остали број часова предвиђен је 
за друге типове часа. 

 
V - СВЕТО 

ПИСМО - 

КЊИГА ЦРКВЕ 

17. Настанак и 

подела Светог 

Писма 

18. Канон и 

богонадахнутост 

Светог Писма 

19. Црква као 

место тумачења и 

доживљаја Светог 

Писма и Светог 

Предања 

20. Свето Писмо – 

књига Цркве 

 

21. Утицај Светог 

Писма на културу 

и цивилизацију 

 
 Упознати ученике са настанком и 

поделом Светог Писма; 

 Предочити ученицима да је Свето 
Писмо богонаднута књига; 

 

 Упознати ученике да је Свето 

Писмо књига богослужбене 

заједнице (Старог и Новог 

Израиља); 

 
 Омогућити ученицима да појме 

континуитет Божјег Откривења у 

Старом и Новом Завету; 
 

 Указати ученицима да је за 

правилно тумачење Светог Писма 

неопходна укорењеност у животу 

Цркве. 

 моћи да именује различите књиге

Светог Писма; 

 моћи да наброји неке ауторе књига 

Светог Писма;
 моћи да истражује Свето Писмо

користећи скраћенице, поделе на 
главе и стихове; 

 знати да се посебност Светог Писма 

садржи у богонадахнутости;

 моћи да препозна карактер

богонадахнутости Светог Писма 
кроз лично искуство надахњивања 

Светим Писмом; 

 моћи да наведе неке примере 

повезаности Старог и Новог Завета;

 моћи да закључи да је Свето Писмо 
књига Цркве, а не појединца.

 Настанак и подела Светог 

Писма; 

 Канон и богонадахнутост 

Светог Писма; 

 Црква као место тумачења и 

доживљаја Свeтог Писма и 

Светог Предања; 

 Утицај Светог Писма на 

културу и цивилизацију; 

 Свето Писмо је књига Цркве. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОРЕЛАЦИЈА С ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА: 
 

 

VI - 

ХРИШЋАНСКИ 

ЖИВОТ 

Црквено 
Предање и 
народна предања 

„Све ми је 
дозвољено, али 
ми није све на 
корист...‖ 

Из живота 
светих 

 
Пружити знање ученицима да је 
подвиг неопходно средство за 
остварење личне заједнице с 
Богом у Христу, у којој ће Бог 
бити извор нашег вечног 
постојања и личног идентитета; 

 
Оспособити ученика за 
разликовање народног и црквеног 
Предања и правилно 
доживљавање православног етоса 
који извире из литургијског 
начина постојања људи и природе; 

моћи да увиди да постоји разлика 
између народног и црквеног предања 
и да заузме став према њима; 

моћи да уочи да светост живота није 
могућа без истовремене заједнице 
са Богом и људима; 

знати да су сви људи призвани да 
буду свети; 

моћи да уочи у којој мери је 
напредовао и савладао градиво 
Православног катихизиса 1. 
разреда средње школе. 



Питања односа народног 
и црквеног предања; 

Животна искушења и 
суочавање са њима;

Живот није случајност 
него је дар;

Светост као мера људског 
достојанства.

 

Знамените 
личности и 
хришћанство 

 
Смисао (и 

бесмисао) живота 

Развијање свести ученика о
неопходности одговорног живота 
у заједници и ослобађања од 
егоцентризма; 

 
Упознати ученике да је светост 
достижна и данас, те да није 
привилегија прошлости;

 

 
Омогућити разумевање ученицима 
да је човек биће смисла; 

 

 
Установити обим и квалитет 
знања и разумевања стечених у 
току школске године из 
Православног катихизиса. 

 

 



1. Српски језик и књижевност 6. Психологија 

2. Историја 7. Социологија 

3. Ликовна култура 
8. Философија 

4. Музичка култура 

5. Екологија 
9. Грађанско васпитање 

 

Допунска настава 

Српски језик и књижевност           
Дппунска настава се прганизује за ушенике кпји спприје усвајају знаое или су били пдсутни са шаспва и за пне кпји желе да утврде 

свпје знаое, са циљем разумеваоа преппзнаваоа, птклаоаоа нејаснпћа и бржег и квалитетнијег усвајаоа знаоа, умеоа и вещтина 

из наставнпг градива и ппстизаое бпљег ппщтег успеха из предмета  експлпатација и пдржаваое мптпрних впзила.  

  

                   Циљеви дппунске наставе  :  

   

 усвајаое минимума знаоа ушеника у складу са стандардима пбразпваоа;  
 псампстављиваое ушеника у прпцесу ушеоа.   

                       Задаци дппунске наставе  :  

  упшаваое прпблема и израда плана рада  
 Оцеоиваое  
 

 

 

Наставни  Брпј шаспва  Нашин и ппступак Активнпсти   



 садржај / активнпст  пствариваоа  ушеника  

       Језик  
     

 10  - фрпнтални рад  
- индивидуални рад  
- кпмбинпвани рад  
- вербалне метпде  
- демпнстративне   
  метпде  

- рещаваое прпблема  

- слуща  
- упшава  
- извпди закљушке  
- ради уз ппмпћ  
  наставника   
- пдгпвара на питаоа  
- пбјащоава  
- анализира  

      Коижевнпст     15  - фрпнтални рад  
- индивидуални рад  
- кпмбинпвани рад  
- вербалне метпде  
- демпнстративне   
  метпде  

- рещаваое прпблема  

  

- слуща  
- упшава  
- извпди закљушке  
- ради уз ппмпћ  
  наставника   
- пдгпвара на питаоа  
- пбјащоава  
- анализира  

  Језишка култура    
 

 10  - фрпнтални рад  
- индивидуални рад  
- кпмбинпвани рад  
- вербалне метпде  
- демпнстративне   
  метпде  

- рещаваое прпблема  

  

- слуща  
- упшава  
- извпди закљушке  
- ради уз ппмпћ  
  наставника   
- пдгпвара на питаоа  
- пбјащоава  
- анализира  

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма  

       I  Планирање наставе и учења  



       На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, 

подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облик рада, као и 

планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и предвиђених радњи, али и од 

специфичности и индивидуалних карактеристика ученика.  

       

  

      II  Оставаривање наставе и учења  

      Настава се реализује кроз теоријску наставу и вежбе. . Наставник користи различите методе и облике рада. У настави се могу 

користити различита наставна средства, (рачунар,пројектор,, шеме, панои, речници, критике, стручна литература, електронске књиге, 

интерпретације уметника, глумаца...)као и посете библиотекама и другим установама културе у нашем граду.  

      III  Праћење и вредновање наставе и учења  

      Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет одговора, 

способност примене теоријских знања у конкретним радним условима.  

      Вредновање остварености исхода врши се кроз:  

           - праћење остварености исхода;  

           - усмено излагање;  

          

          - активности ученика на часовима;  

 

Енглески језик 

ЦИЉЕВИ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ: 

 

Циљ допунске наставе је надокнадити губитке у знању или вештинама и тако оспособити ученике за успешно учење енглеског 

језика.  

Задаци су савладавање  пређеног  градива у зависности од потреба ученика и одељења. 

Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са часова и за оне који желе да утврде 

своје знање, са циљем разумевања, препознавања, отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања знања, умења и вештина из 

наставног градива и постизање бољег општег успеха из предмета  

 

ОБЛАСТ/ ИСХОДИ САДРЖАЈ  БРОЈ ЧАСОВА  



ТЕМА  

СЛУШАЊЕ 

 

Оспособљавање 

ученика за 

разумевање 

усменог говора 

• разуме краће исказе који садрже 

фреквентне речи и структуре 

(информације о личностима, 

послу, породици, куповини, 

школи, ближем окружењу) 

• разуме  најбитније информације 

у кратким и једноставним 

обавештењима (преко разгласа,на 

улици, на шалтеру) и правилно 

их користи 

Општа тематика 

- Из живота младих: дружење, слободно 

време. 

- Породица и друштво: живот и обичаји; 

правила понашања у разним ситуацијама; 

однос појединца према животној средини. 

- Из савременог живота и тековина 

културе и науке народа чији се језик учи и 

наших народа: збивања у свету; значајнији 

историјски догађаји; разни видови 

уметничког и научног стваралаштва; 

заштита културног блага. 

Стручна тематика   

Опште теме везане за струку и практичан 

рад у струци. 

 

ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ 

         I. РЕЧЕНИЦА 

      – Систематизација свих типова 

       реченица 

       – Директна и индиректна питања 

       – Индиректни говор: рецептивно и              

продуктивно 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

ЧИТАЊЕ 

 

Оспособљавање 

ученика за 

разумевање 

прочитаних 

текстова 

• чита и разуме различите врсте 

кратких и прилагођених текстова 

(једноставнија лична / пословна 

писма, позивнице, термини, 

проспекти, упутства, огласи) 

препознајући основна значења и 

релевантне детаље 

• открива значење непознатих 

речи на основу контекста и /или 

помоћу речника  

 

ГОВОР 

 

Оспособљавање 

ученика за 

кратко 

монолошко 

излагање и за 

учешће у 

дијалогу на 

страном језику 

• описује ситуације, прича о 

догађајима и аргументује ставове 

користећи једноставне изразе и 

реченице 

• води једноставне разговоре 

 (телефонира), даје информације 

и упутства, уговара термине 

реагује учтиво на питања, 

захтеве, позиве, извињења 

саговорника 



         а) изјаве и питања  

        б) молбе, захтеви, наредбе 

        а) изјаве са променом глаголских времена 

        – Одређене релативне клаузе 

         – Сложене реченице: временске клаузе, 

          узрочне клаузе , допусне клаузе 

      II. ИМЕНИЧКА ГРУПА 

        1. Члан 

– Разлике између одређеног и неодређеног 

       члана у ширем контексту 

      2. Именице 

        – Бројиве и небројиве именице 

       3. Заменички облици 

         а) Заменице 

       – Личне заменице у функцији субјекта и 

       објекта 

      – Показне заменице 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПИСАЊЕ 

 

Оспособљавање 

ученика за писање 

краћих текстова 

различитог 

садржаја 

• комуницира у свакодневним 

ситуацијама и размењује 

информације, блиске његовим 

интересовањима (писмено и 

усмено) 

• • преводи усмено 

• или писмено кратке поруке у 

• складу са потребама 

• комуникације 

•  • Напише кратко лично писмо, 

поруку, разгледницу, честитку 

•  

ЗНАЊЕ О 

ЈЕЗИКУ  

 

 

• препознаје и правилно користи 

основне фонолошке (интонација. 

прозодија, ритам) и 

морфосинтаксичке категорије, 

(именички и глаголски наставци,  

основни ред речи) 

користи садржаје медијске 

продукције 

намењене учењу страних језика 

(штампани медији, аудио/видео 

записи, компакт диск, интернет 

итд.) (штампани медији, 

аудио/видео записи, компакт 

диск, интернет итд.) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

      – Односне заменице 

       б) детерминатори 

      – Показни детерминатори 

       – Неодређени детерминатори 

       – Присвојни детерминатори 

       4. Придеви 

       – Обновити компарацију придева 

        –too/not…enough/not as…(as)/…than 

        5. Бројеви 

       – Обновити просте и редне бројеве 

       6. Кванитификатори 

       III ГЛАГОЛСКА ГРУПА 

       1. Глаголи 

       – Обновити разлику у употреби Present 

       Simple, Present Continuous; Past Simple, 

        Past Continuous 

       – Обновити све употребе Present Perfect 



        – Used to 

      – Начини изражавања будућности, планова 

у        будућности (going to , will) 

      – Модални глаголи: should, must , will, may, 

       might 

– Пасивне конструкције – садашње и прошло 

време – The Present Simple, The Past Simple 

       (продуктивно и рецептивно), 

       – Present Perfect Passive (рецептивно) 

       3. Предлози и најчешћи прилози за 

       оријентацију у времену и простору. 

       4. Први кондиционал, други кондиционал    

 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма  

 
I Планирање наставе и учења  
На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче 

интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облик рада, као и планирање 



активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и предвиђених исхода, али и од специфичности 

одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика.  

 
II Оставаривање наставе и учења  
Настава се реализује кроз теоријску наставу. Наставник користи различите методе и облике рада (фронтални, индивидуални, рад у 

паровима, групни рад, тимски рад-кооперативно учење, визуелне методе, вербалне методе, демонстративне методе). У настави се 

могу користити различита наставна средства (рачунар, пројектор, софтвтвери, шеме, панои..)  

 
III Праћење и вредновање наставе и учења  

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет одговора, 

способност примене теоријских знања у конкретним радним условима.  

 
Вредновање остварености исхода врши се кроз:  
- праћење остварености исхода;  
- усмено излагање;  
-;активности ученика на часовима  
 

Физичко васпитање  

Циљ учења физичког васпитања је да се разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са осталим васпитно 

- образовним подручјима, допринесе интегралном развоју личности ученика. План допунске наставе за циљ има да темељније 

презентује одређени наставни садржај и отклони све недоумице са редовне наставе, као и да се усавршавају одређени наставни 

садржаји кроз додатне часове рада. 

 

 

 

Исходи Област/Тема       Садржај        Укупан број часова 



-Именује моторичке 

способности које треба 

развијати 

-- Примени адекватна 

средства 

-      Учествује на школском 

такмишењу и у систему 

школских спортских 

такмичења 

Провера физичких  

способности(иниција

лно тестирање) 

 

- Вежбе 

обликовања 

(јачања, 

лабављење и 

растезање); 

- Вежбе из 

корективне 

гимнастике; 

- Провера 

стања 

моторичких и 

функционални

х способности 

2 

Кратко опише основне 

карактеристике и правила 

атлетике, гимнастике и 

спортске гране - 

дисциплина које се уче 

Атлетика 

 

АТЛЕТИКА 

У свим 

атлетским 

дисциплинама 

треба радити 

на развијању 

основних 

моторичких 

особина за дату 

дисциплину; 

Трчања: 

Усавршавање 

технике трчања 

на кратке и 

средње стазе: 

- 100 м 

ученици и 

ученице;  

3 



- 800 м 

ученици и 

ученице; 

- штафета 4 x 

100 м ученици 

и ученице 

Вежбање 

технике трчања 

на средњим 

стазама 

умереним 

интезитетом и 

различитим 

темпом у 

трајању од 5 до 

10 мин.  

Крос: јесењи и 

пролећни  

- 800 м 

ученице,  

- 1000 м 

ученици. 

Скокови: 

Скок удаљ 

техником 

увинућа  

Скок увис 

леђном  

Бацања: 

Бацање кугле, 

једна од 



рационалних 

техника 

(ученице 4 кг, 

ученици 5 кг). 

Спровести 

такмичења у 

одељењу, на 

резултат, у 

свим 

реализованим 

атлетским 

дисциплинама.  

 

- Одржава стабилну и 

динамичку равнотежу у 

различитим кретањима 

-изводи ротације тела 

Спортска гимнастика са 

елементима акробатике: 

Вежбе на справама и тлу 

 

1. Вежбе на тлу 

2. Прескок 

3. Кругови 

4. Разбој 

5. Вратило 

6. Греда 

2 

Користи елементе технике 

у игри 

Примењује правила у игри 

Учествује на спортским 

такмичењима 

Спортска 

игра(Рукомет, 

Кошарка, 

одбојка,фудбал) 

• Понављање и 

учвршћивање 

раније 

обучаваних 

елемената 

игре;  

• Даље 

проширивање 

и 

продубљавање 

техничко-

тактичке 

11 



припремљенос

ти ученика у 

складу са 

изборним 

програмом за 

дату игру. На 

основу 

претходних 

умења у 

техници и 

тактици 

наставник 

планира 

конкретне 

садржаје из 

спортске игре; 

• Актив 

наставника, 

према 

програму који 

сам доноси (из 

програма 

трећег разреда 

(програм по 

избору 

ученика) у 

складу са 

могућностима 

школе, 

организује 

наставу за коју 

ученици 



покажу 

посебно 

интересовање; 

• Препорука: 

уколико је 

могуће, 

организовати 

наставу 

пливања 

(посебно обуку 

за непливаче). 

 

Математика    
Годишњи фонд часова : 30 

Редни 
брпј 
настав
не 
теме 

Брпј 
часпв
а 

Наставни 
садржај 

Начин и 
ппступак 
пстваривао
а 

Исхпди Стандар
ди  

 
 
 

1. 

 
 
 

4 

 
 
 
Лпгика и 
скуппви 

Фронтални 
Индивидуал
ни 

Групни 

 
разликујепојмовеисказ и израз 

 

препознаисказ и утврдињеговуистинитост 

 

испитатачностједноставнијеисказнеформуле 

 

одредиелементескупазадатогнаразличитеначине 

 

одредипресек, унију, разлику и Декартовпроизводскупова 

2.МА.1.1.
1.  
2.МА.1.1.
8. 



 

препознајепримерефункција и 

уочавааналитичкиизразлинеарнефункције 

 

одредикомпозицијудвефункције – наводиусловеданекафункцијабудебијекција 

 

одредиинверзнуфункцију 

 

рещиједнпставнекпмбинатпрнепрпблемеприменпмправилазбира  и прпизвпда 

 
 
 

2. 
 
 
 

 
 
 

8 

 
 
 
Реални 
брпјеви и 
изрази  

 
Фронтални 
Индивидуал
ни 

Групни 

разликујеразличитезаписебројеваизскупова 

N, Z, Q, и тебројевеприказујенабројнојправој 

и поредиих. 

 

разликујеосновнеподскуповескупареалнихбројева (N, Z, Q, I) и 

уочаварелације N⊂Z⊂Q⊂R, I⊂R 

 

израчунавредностједноставнограционалногбројевногизразапоштујућиприор

итетрачунски  хоперација и употребузаграда, 

знададелилацморабитиразличитоднуле 

 

одредиапсолутнувредностреалногброја и графичкиинтерпретиранабројевнојоси 

 

заокруглибројнаодређенибројдецимала 

 

сабира, одузима и множиполиноме 

 

применидистрибутивнизаконмножењапремасабирању и 

формулезаквадратбинома и разликуквадрата, збир и 

разликукубовапритрансформацијиполинома 

раставиполиномначиниоце 

МА.1.1.1. 
МА.1.1.2. 
МА.1.1.3. 



 

одреди НЗД и НЗС полинома 

 

трансфпрмищеједнпставнијираципналниалгебарскиизраз 

 
 
 

3. 

 
 

5 

 
 
 
Прпппрциј
е и 
прпцентни 
рашун 

Фронтални 
Индивидуал
ни 

Групни 
 
 
 

израчунаодређенидеонекевеличине 

 

одрединепознатечлановепростепропорције 

 

објаснипојамразмере 

 

прошириилискратиразмеру и применије у 

решавањупроблемаподеле, 

 

препознадиректнуилиобрнутупропорционалностдвевеличине  и применије у 

решавањуједноставнихпроблема и топрикажеграфички 

решипроблемкојисеодносинасмешудвеиливишекомпоненти 

рещипрпблемепрпцентнпг и прпмилнпграшуна 

МА.1.1.1. 
МА.1.1.2. 
 

 
 
 

4. 

 
 

5 

 
 
 
Увпд у 
гепметриј
у 

Фронтални 
Индивидуал
ни 

Групни 

разликујеосновне и изведенегеометријскепојмове 

 

разликујемеђусобниодносуглова (суседни, упоредни, унакрсни, 

комплементни, суплементни) 

 

наведе и применивезеизмеђуугловасапаралелним 

(илинормалнимкрацима) 

 

наведе и применирелацијевезанезаунутрашње и 

спољашњеугловетроугла 

 

дефинишепојмовесиметраладужи, симетралаугла, тежишнадуж и 

средњалинијатроугла 

2.МА.1.2.
1. 
2.МА.1.2.
6. 
2.МА.1.2.
8. 



конструишесиметралудужи, симетралуугла и висинутроугла 

 

конструишезначајнетачкетроугла 

 

наведесвојствотежишта 

 

наведеосновнерелације у једнакокраком, 

односноједнакостраничномтроуглу 

 

разликујеврстечетвороуглова и њиховеособине наведеставове о паралелограму 

и умедаихпримени 

 

наведеособинеспецијалнихпаралелограма 

 

формулишеТалесовутеорему и применијенаподелудужина n 

једнакихделова 

наведеставове о сличноститроуглова 

 

примениставове о 

сличноститроуглованаодређивањенепознатихелемената у 

једноставнијимзадацима 

 

наведесвојстваосне и централнесиметрије и 

примениихнаосновнеконструкције 

 

пресликагеометријскиобјекаттранслацијом, ротацијом и осном и 

централномсиметријом 

 

примениизпметријскетрансфпрмацијенапснпвнекпнструкције 

    дефинишепојамлинеарнеједначине 2.MA.1.1.



 
 

5. 
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Линеарне 
једнашине 
и 
неједнаши
не 

 
 

решилинеарнуједначину 
применилинеарнуједначинунарешавањепроблема 
решаваједначинекојесесводеналинеарнеједначине 
дефинишепојамлинеарнефункције 
прикажеаналитички, табеларно и 

графичкилинеарнуфункцију 

решилинеарнунеједначину и 

графичкиприкажескупрешења 

рещисистемлинеарнихједнашинасадвенеппзнате 

2. 
2.MA.1.1.
3. 
2.MA.1.1.
4 
2.MA.1.1.
6. 
2.MA.1.1.
7. 
2.МА.1.2.
4 

       
 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

I Планирање наставе и учења  

Приликом планирања наставе и учења потребно је руководити се:  

– индивидуалним разликама међу ученицима у погледу начина учења, темпа учења и брзине напредовања; 

 –интегрисаним приступом у којем постоји хоризонтална и верт. повезаност унутар истог предмета и различитих наставних     

предмета 

 – активним методама наставе и учења; 

 – повезивањем активности и садржаја учења са животним искуствима ученика и подстицањем примене наученог у свак.животу;  

– неговањем радозналости, одржавањем и подстицањем интересовања за учење и континуирано сазнавање; 

II Остваривање наставе и учења  



Програмски садржаји доследно су приказани у форми која задовољава основне методске захтеве наставе математике: 

– Поступност (од простијег ка сложенијем) 

– Очигледност при излагању наставних садржаја . 

– Повезаност наставних садржаја (хоризонтална и вертикална). 

Очекује се да ученици у добро осмишљеним и разноврсним активностима наставе развијају своје компетенције целоживотног учења 

кроз проналажење  додатних информација, критичко разматрање.  

III Праћење и вредновање наставе и учења  

Вредновање напретка ученика врши се редовним и осмишљеним прикупљањем релевантних података о напредовању ученика, 

остваривању исхода учења и постигнутом степену развоја компетенција ученика. 

 

Рачунарство и информатика 
Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са часова и за оне који желе да утврде 

своје знање, са циљем разумевања, препознавања, отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања знања, умења и вештина 

из наставног градива и постизање бољег општег успеха из предмета Основе електротехнике. 

 

Модул 
Број 

часова 
Садржај Исходи 

Основе 

рачунарске 

технике 

5 -информација и информатика 

 Кодирање информација 

коришћењем бинарног бројсвног 

система  

Представљање разних типова 

информација (текстуалне, 

графичке и звучне) 

-објасни значење појмова података 

информација и информатика 

 -разликује појмове бит и бајт  

-наведе јединицеза мерење 

количине података 

претвара меру количине података 

из једне 



Кодирање карактера, кодне схеме 

Јединице за мерење количине 

информација 

Значај и примена рачунара  

Карактеристике информационог 

друштва  

Утицај рачунара на здравље  

Структура и принцип рада 

рачунара 

Врсте меморије рачунара  

Процесор 

 Матична плоча  

Магистрала 

Улазно-излазни уређаји  

Утицај компоненти на 

перформансе рачунара Софтвер, 

појам и улога у РС 

 Врсте софтвера Намена сваке 

врсте софтвсра 

мерне јединице у другу 

објасни основне карактеристике 

информационог друштва 

наведе опасности и мере заштите 

здравља 

од претеране и неправилне 

упогребе 

рачунара 

препозна компоненте из којих се 

састоји рачунар и објасни њихову 

функционалност 

објасни намену оперативне и 

спољашње меморије у рачунарском 

систему наброји врсте спол>ашњих 

меморија и објасни њихове 

карактеристике објасни сврху 

софтвера у рачунарском систему 

наброји врсте софтвера 

Основе рада у 

рачунарском 

сисгему 

6  подешавање радног окружења 

(палете алатки, пречице, лењир, 

поглед, зум...) 

 концепти организације 

 типови датотека 

 претрага садржаја по различитим 

критеријумима 

 манипулација 

инсталација 

 објасни сврху (намену) 

оперативног система 

 наброји оперативне системе који 

се данас користе на различитим 

дигиталним уређајима 

 изврши основна подешавања 

радног окружења ОС 

 разликује типове датотека 

 хијерархијски организује 



фасцикле и управља фасциклама 

и документима (копира. 

премсшта и брише документе и 

фасцикле) 

• врши претрагу садржаја по 

различитим критеријумима 

• разуме потребу за инсталирањем 

новог софтвера 

• врши компресију и декомпресију 

фасцикли и докумената 

 

Примена ИКТ-а 20  Интерфејс текст процесора 

 Једноставнија подешавања 

интерфејса 

 Правила слепог куцања 

 Операције са документима 

(креирање. 

 отварање, премештање од једног 

до другог 

 отвореног документа, чување, за 

гварање) 

 Едитовање текста 

 Прсмсштање садржаја измсђу 

више 

 отворених докумената 

 Уметање у текст: специјалних 

симбола. 

 одабере и примењује 

одговарајућу технологију 

(алате исервисе)за 

релизацију конкретног 

задатка 

  креира дигиталне 

нродукте,поново их користи. 

ревидира и проналази нову 

намену 

  користи технологију за 

прикупљање, анализу, 

вредновање и представљање 

података и информација 

  припреми и изведе 

аутоматизовану аналитичку 

обраду података 

коришћењем табеларних и 



 датума и времена. слика, 

текстуалних ефекага 

 Проналажење и замена задатог 

текста 

 Уметање и позиционирање 

нетекстуалних 

 објеката 

 Уметање табеле у текст 

 Логичко структуирање текста 

(наслови. 

 параграфи, слике, табеле) 

 Форматирање текста (страница, 

ред, маргине. 

 проред) 

 Форматирање текста 

 Исправљање грешака 

 Нумерација страница 

 Израда стилова 

 Коришћење готових шаблона и 

израда 

 сопствених шаблона 

 Писање математичких формула 

 Генерисање садржаја и индекса 

појмова 

 Штампа докумената 

 Индивидуапни и сараднички рад 

над 

графичких приказа 

 



 документима уз коришћење 

текст процесора 

 у облацима 

 Подешавање радног окружења 

програма за 

 израду мултимедијалне 

презентације 

 Рад са документима 

 Додавање и манипулација 

страницама 

 слајдовима или фрејмовима 

 Основна правила и смернице за 

израду презентације (количина 

текста и објеката, величина и 

врста слова, дизајн,...) 

 Форматирање текста 

 Додавање објеката (слика. звука, 

филма,...) 

 Избор позадине или дизајна-тема 

 Ефекти анимације (врсте. 

подешавање параметара, 

анимационе шеме) 

 Прелаз између слајдова или 

фрејмова 

 Интерактивна презентација 

(хиперлинкови и дугмад) 

 Штампање презентације 



 Подешавање презентације 

зајавно приказивање 

 Сараднички рад при изради 

презентације 

 Наступ презентера (држање тела, 

вербална и невербална 

комуникација, савладавање 

треме) 

 Подешавање радног окружења 

програма за табелариа 

прорачунавања 

 Рад са документима 

Рачунарске 

мреже. интернет 

и електронска 

комуникација 

6 • Сервиси интернета: World Wide 

Web, FТР, електронска пошта, 

веб-форуми 

• Веб-читачи 

• Претраживачи 

• Интернет мапе 

• Виртуелни телефон 

• Социјални програми (мреже) и 

њихово коришћење 

• Електронска трговина. 

електронско банкаретво, учење 

на даљину 

• Право и етика на интернету 

• Локалне мреже 

• Повезивање чворова мреже 

• Рачунари-сервери и рачунари- 

• приступа садржајима на 

интернету, претражује интернет 

и преузима жељене садржаје 

• користи електронску пошту 

• користи интернет мапе, 

виртуелни телефон и сличне веб-

сервисе 

• објасни појмове електронска 

трговина и електронско 

банкарство 

• објасни како функционише учење 

на даљину 

• освести важносг иоштовања 

правних и етичких норми при 

коришћењу интернета 

• објасни предности умрежавања 



клијенти 

• Интернет-провајдери и њихове 

мреже 

• Технологије приступа интернету 

• Глобална мрежа (интернет) 

• Интернет протокол 

• IР шема адресирања 

• Рутер и рутирање 

• Организација домена и 

доменских имена 

• Систем доменских имена DNS 

(Domain Name System) 

• Формирање локалне мреже 

• Дељење ресурса локалне мреже 

• Навигација кроз локалну мрежу 

Повезивање локалне мреже са 

глобалном мрежом (интернетом) 

• наведе могуће структуре локалне 

мреже и уређаје који се користе 

за умрежавање 

• користи ресурсе локалне мреже 

• објасни у чемује разлика између 

рачунара-сервера и рачунара-

клијената 

• објасни чему служи рутер и шта 

је рутирање 

објасни који посао обављају 

интернет-провајдери 

 

 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

I Планирање наставе и учења  

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, 

подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облик рада, као и 

планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и предвиђених исхода, али и од 

специфичности одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика.  

II Оставаривање наставе и учења  



Настава се реализује кроз теорију. Програм за први разред организован је кроз три модула. Наставник користи различите методе и 

облике рада (фронтални, индивидуални, рад у паровима, групни рад, тимски рад-кооперативно учење, практичан рад, визуелне 

методе, вербалне методе, демонстративне методе). У настави се могу користити различита наставна средства (рачунар, пројектор, 

софвтвери, шеме, панои..) 

III Праћење и вредновање наставе и учења  

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет одговора, 

способност примене теоријских знања у конкретним радним условима.  

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- усмено излагање; 

- показивање практичних вештина; 

- активности ученика на часовима; 

- рашунарствп и инфпрматика 

Историја  
 

Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са  часова и за оне који желе да утврде 

своје знање, са циљем разумевања, препознавања, отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања знања, умења и вештина 

из наставног градива и постизање бољег  општег успеха  из предмета 

Циљеви допунске наставе: 

- усвајање минимума знања ученика у складу са стандардима образовања; 

- осамостаљивање ученика у процесу учења. 

Задаци допунске наставе:  

- уочавање проблема и израда плана рада. 

 

Област/Тема Број часова Садржај Исходи 



ЦИВИЛИЗАЦИЈА 

СТАРОГ ВЕКА 

3 ● Глобални 

преглед 

цивилизација 

старог века. 

● Политичко-

историјски 

оквир, државни 

друштвени 

поредак (Стари 

исток 

најзначајније 

државе 

Месопотамије, 

Египат, Персија;  

● настанак полиса, 

државни и 

друштвени 

поредак 

Спарте 

Атине, 

грчко-

персијски 

ратови 

атинска 

хегемонија, 

Пелопонески 

рат и његове 

последице; 

хеленизам 

успон 

Македоније, 

царство 

● утврди основне претпоставке за настанак 

цивилизација старог века; 

● именује најважније цивилизације епохе 

старог века; 

 

● опише друштвене структуре у 

најважнијим државама старог 

века;објасни државно уређење држава 

старог века. 

 



Александра 

Великог 

хеленистичке 

монархије; 

антички Рим  

оснивање 

Рима и доба 

краљева, 

државни и 

друштвени 

поредак у 

републици, 

освајање 

Италије и 

Средоземља, 

грађански 

ратови и 

криза 

републике, 

главне 

одлике 

принципата 

и домината, 

СРБИ  И 

ЊИХОВО 

ОКРУЖЕЊЕ У 

СРЕДЊЕМ ВЕКУ 

3 ● Политичко-

историјски 

оквир, државни 

и друштвени 

поредак (узроци 

и правци сеобе 

Словена, Јужни 

Словени према 

староседеоцима 

● лоцира одређени догађај или појаву из 

српске средњовековне историје на 

временској ленти; 

● опише друштвену структуру и државно 
уређење српских земаља у средњем веку; 

наведе одлике српске државности у средњем 

веку; 



и суседима на 

Балканском 

полуострву, 

насељавање 

Бугара и Мађара 

и настанак 

њихових 

држава; Срби од 

VII до XII века – 

досељавање 

Срба и Хрвата, 

српске земље, 

Србија између 

Византије и 

Бугарске, успон 

Дукље; Србија у 

XII 

и почетком XIII 

века – Рашка 
између 

Византије и 
Угарске, Стефан 

Немања, Стефан 
Првовенчани, 

аутокефалност 
српске цркве – 

свети Сава; 

успон српске 
државе у XIII и 

почетком 

XIV века и 

Византија 



Палеолога – 

Урош I, Милутин, 

Стефан Дечански 

и битка код 

Велбужда; 

освајања Стефана 

Душана, 

успостављање 

патријаршије и 

проглашење 

царства, уређење 

државе, 

друштвени 

слојеви и односи, 

слабљење 

царства у време 

цара Уроша; 

постанак и развој 

средњовековне 

босанске државе; 

Турци Османлије 

и њихова 

освајања на 

Балкану, битка на 

Марици; 

Моравска Србија 

и њена улога у 

борби против 

Османлија – кнез 

Лазар, бој на 

Косову; држава 

српских деспота 



и околне земље – 

Стефан 

Лазаревић и 

Ђурађ 

Бранковић, пад 

Цариграда и 

пропаст 

Византије, пад 

Смедерева, 

СРПСКИ НАРОД 

ПОД СТРАНОМ 

ВЛАШЋУ 

3 ● Политичко-
историјски 
оквир, државни 
и друштвени 
поредак 
(османска 
освајања, 
држава и 
друштво 
– Сулејман 
Величанствени 
и врхунац 
османске моћи, 
друштво – 
муслимани и 
хришћани, 
тимарски 
систем; положај 
Срба у 
Османском 
царству 

раја и власи; 
Срби у 

● идентификује основне одлике периода 

од краја XV до краја XVIII века у 

националној историји; 

● опише друштвену структуру и државно 

уређење Османског царства и положај 
српског народа у њему; 

● лоцира на историјској карти 

најважније правце и области сеоба 

српског народа; 

 



ратовима 
Аустрије и 
Млетачке 
републике 
против 
Османског 
царства – 
Дуги, 
Кандијски, 
Велики бечки, 
ратови 1716–
1718. и 1737–
1739. године, 

Кочина крајина; 
хајдуци и 
ускоци, сеобе 
Срба – Лика, 
Кордун, 
Хрватска, 
Славонија, 
Далмација, 
Банат, Бачка, 

 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

I Планирање наставе и учења  

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, 

подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облик рада, као и 

планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и предвиђених исхода, али и од 

специфичности и индивидуалних карактеристика ученика.  

II Оставаривање наставе и учења  



Настава се реализује кроз теоријски наставу. Програм за први разред организован је кроз три модула. Наставник користи различите 

методе и облике рада. У настави се могу користити различита наставна средства (рачунар, пројектор, софвтвери, шеме, панои..) 

III Праћење и вредновање наставе и учења  

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет одговора, 

способност примене теоријских знања у конкретним радним условима.  

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- усмено излагање; 

- показивање практичних вештина; 

активности ученика на часовима 

 

Биологија 

 

 Допунски рад се организује за ученике који , из објективних разлога , у редовној настави не постижу задовољавајуће резултате у 

неком од програмско-тематских подручја, за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са часова и за оне који желе 

да утврде своје знање, са циљем разумевања, препознавања и отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања знања, умења 

и вештина из наставног садржаја.  

 Задаци допунске наставе: Продубљивање и проширивање знања ученика, подстицање ученика на самосталан рад, развијање код 

ученика способности логичког мишљења, оспособљавање ученика за самообразовање уз помоћ литературе.  

 

 

 

 

Област/Тема Број часова Садржај Исходи 



Биологија ћелије  

4 часова 
 

 

.● Цитологија као научна 

дисциплина биологије која 

проучава организацију 

ћелије 

● Основне карактеристике 

живих бића 

● Нивои организације 

биолошких система 

● Грађа ћелије и ћелијских 

органела 

● Биљна и животињска 

ћелија 

● Ћелијски циклус и 

ћелијске деобе 

 

● дефинише предмет 

проучавање цитологије 

● наведе главне особине 

живих бића и нивое 

организације биолошких 

система 

● објасни хемијску 

структуру ћелије 

● објасни функцију 

ћелијских органела 

● објасни разлике између 

биљне и животињске 

ћелије 

● објасни ток и значај 

кључних метаболичких 

процеса: фотосинтезе и 

ћелијског дисања 

● објасни фазе ћелијског 

циклуса 

● објасни ток и значај 

митозе и мејозе 



Основи физиологије човека 3  

● Нервни систем 

● Чула 

● Мишићно-скелетни 

систем органа 

● Ендокрине жлезде – 

хуморална регулација 

● Систем органа за варење 

● Систем органа за дисање 

● Систем за циркулацију 

телесних течности 

● Систем органа за 

излучивање и 

размножавање 

 

● објасни настанак и 

пренос нервног импулса 

● илуструје прост 

рефлексни лук 

● објасни улогу нервног 

система 

● објасни мишићну 

контракцију 

● објасни улогу чулних 

органа 

● дефинише позицију и 

улогу жлезда са 

унутрашњим лучењем 

● објасни састав и улогу 

крви и лимфе 

● објасни грађу и улогу 

срца и крвних судова и 

неурохуморалну 

регулацију срчаног рада 

● објасни размену гасова 

у плућима и ткивима и 



нервну регулацију дисања 

● објасни варење, 

ресорпцију хране и 

неурохуморалну 

регулацију варења 

● објасни улогу 

екскреторних органа 

● објасни улогу органа за 

размножавање 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Биологија развића човека 3 часова  ●Стварање и сазревање 

полних ћелија 

● Оплођење 

● Интраутерино развиће 

● Рађање и детињство 

● Полно сазревање 

 

● објасни процесе 

сперматогенезе и огенезе 

● опише процес оплођења 

● наведе фазе 

интраутериног развића 

● објасни настанак ткива 

и зачетака органа 

● опише промене које се 

догађају у организму од 

рођења до пубертета 

● објасни полно 

сазревање 

 

Наслеђивње биолошких особина  

5 часова 

● Генетика човека 

● Појам и функције гена 

● Наслеђивање и варирање 

особина код човека 

● Наследне болести 

● Праћење особина на 

 

● упореди ДНК, 

хроматин, хромозом 

● дефинише ген, геном, 

генотип, фенотип 

● објасни основна 

правила наслеђивања 

особина (Менделова 



основу родословног стабла 

● Генетичка условљеност 

човековог понашања 

● Генетичко саветовање и 

тестирање 

правила) 

● објасни типове 

наслеђивања особина 

● објасни врсте и узроке 

мутација 

● наведе наследне 

болести човека и њихове 

узроке 

 

 

 

 
 

Полно и репродуктивно здравље 1 часова ● Појам и дефиниција 

здравља 

● Проблеми везани за 

период адолесценције 

● Планирање породице 

● Заштита од полних 

болести 

● Болести зависнос 

 

● препозна проблеме 

везане за период 

одрастања 

● објасни значај породице 

● опише биолошку 

функцију породице 

● дефинише појам 

„планирање породице‖ 

● наведе облике заштите 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

од нежељене трудноће 

● објасни штетност 

абортуса по здравље жене 

● наведе облике ризичног 

понашања, најчешће 

полно преносиве болести 

и болести зависности 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

I Планирање наставе и учења 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, 

подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облик рада, као и 

планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и предвиђених исхода, али и од 

специфичности и индивидуалних карактеристика ученика. 

II Оставаривање наставе и учења 

Настава се реализује кроз теоријску наставу. Програм је организован  кроз  5 наставних  тема. Наставник користи различите 

методе и облике рада. У настави се могу користити различита наставна средства (рачунар, пројектор, шеме, панои..) 

III Праћење и вредновање наставе и учења 

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет одговора, 

способност примене теоријских знања у конкретним радним условима. 

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- усмено излагање; 

- показивање практичних вештина; 

- активности ученика на часовима; 

 

 

Хемија 
 Циљ допунске наставе хемије јесте да се ученицима који нису савладали садржаје хемије омогући лакше укључивање у 

редовни васпитно-образовни процес, као и да им се развију упорност, самосталност и тачност у раду, боље разумевање 

појмова, побољшање логичког повезивања .  



 

 

Област/Тема 
Број 

часова 
Садржај Исходи 

Стандарди 

Структура супстанце 7 

часова 

 

Грађа атома, 

атомски и масени 

број, хемијски 

симболи и формуле, 

структура 

електронског 

омотача, Ar и Mr, 

количина 

супстанце, мол и 

моларна маса, 

јонска веза, 

ковалентна веза и 

кристалне решетке 

- користи хемијски 

научни језик за 

описивање 

структуре, својстава 

и промена супстанци; 

- класификује 

супстанце на основу 

честичне структуре 

супстанци; 

 

2.ХЕ.1.1.2. 

Дисперзни системи 4  

часова 

Дисперзни системи-

појам и врсте, 

растворљивост, 

масени процентни 

садржај раствора, 

количинска 

концентација 

раствора 

- објашњава својства 

дисперзних система и 

њихову примену у 

свакодневном 

животу; - рачуна 

количинску 

концентрацију, 

масену 

концентрацију и 

молалност раствора; - 

2.ХЕ.1.1.3. 

2.ХЕ.1.1.4. 

2.ХЕ.2.1.3. 

2.ХЕ.3.1.3. 



рачуна снижење 

температуре 

мржњења и 

повишење 

температуре 

кључања у воденим 

растворима 

електролита и 

неелектролита; - 

припреми растворе за 

потребе у 

лабораторији и 

свакодневном 

животу. - безбедно по 

себе и друге рукује 

лабораторијским 

прибором, посуђем и 

супстанцама; 

Хемијске реакције 9 

часова 

Хемијске реакције, 

услов за хемијске 

реакције, хемијске 

једначине, анализа 

и синтеза, 

стехиометријска 

израчунавања, 

топлотни ефекти 

хемијских реакција, 

брзина хемијске 

реакције, фактори 

који утичу на 

брзину, хемијска 

равнотежа, 

- анализира односе 

количине супстанце, 

броја честица и масе 

супстанце; - 

образлаже значај 

квантитативних 

односа у хемијским 

системима; - изводи 

стехиометријска 

израчунавања; - 

процењује топлотне 

промене у физичким 

и хемијским 

процесима на основу 

2.ХЕ.1.1.6. 

2.ХЕ.1.1.7. 

2.ХЕ.1.1.8. 

2.ХЕ.2.1.5. 

2.ХЕ.2.1.6. 

2.ХЕ.2.1.7. 

2.ХЕ.2.1.8. 

2.ХЕ.3.1.8. 

2.ХЕ.3.1.9. 

2.ХЕ.3.1.10. 



електролитичка 

дисоцијација, 

киселине, базе, 

соли, рН вредност, 

оксидоредукциони 

процеси, електолиза 

и корозија 

експерименталних 

података; - разматра 

факторе који утичу 

на брзину хемијске 

реакције и процењује 

њихов утицај на 

хемијске процесе у 

индустрији и 

свакодневном 

животу; - објашњава 

значај хемијске 

равнотеже у 

хемијским и 

технолошким 

системима; 

Хемија елемената и једињења 15 

часова 

 

Стабилност 

племенитих гасова 

и периодична 

промена својстава 

елемената у ПСЕ, 

својства елемената 

17, 16, 15, 14, 13, 1. 

и 2. групе, њихова 

једињења и 

примена, општа 

својства прелазних 

метала и примена, 

својства атома 

угљеника, 

класификација 

органских 

једињења, типови 

- познаје својства и 

примену елемената 

периодног система и 

њихових једињења - 

анализира зависност 

између места у 

периодном систему 

елемената и њихових 

хемијских својстава - 

Познаје својства 

угљеника и основна 

физичка и хемијска 

својства 

угљеникових 

органских једињења -

објашњава значај 

хемијских једињења 

2.ХЕ.1.1.5. 

2.ХЕ.2.1.4. 

2.ХЕ.3.1.7. 



органских реакција, 

угљоводоници, 

алкохоли, 

аледехиди, кетони, 

карбоксилне 

киселине, органска 

азотна једињења, 

амино киселине, 

протеини, угљени-

хидрати, масти и 

уља, витамини 

у биохемијским 

реакцијама -познаје 

основне загађиваче 

атмосфере, воде и тла 

као и начине заштите 

од загађивања 

Хемијски аспекти загађивања 

животне средине 
2 часа Загађивање 

атмосфере, воде, 

ваздуха и тла, 

извори загађивања 

животне средине и 

пречишћавање, 

заштита и одлагање 

секунданих 

сировина 

- рукује супстанцама 

у складу са ознакама 

опасности, 

обавештења и 

упозорења на 

амбалажи - 

придржава се 

правила о начину 

чувања супстанци и 

одлагању отпада - 

објашњава настајање, 

последице и поступке 

за спречавање појаве 

киселих киша и 

ефекта стаклене 

баште - објашњава 

значај озонског 

омотача, узрок 

настанка озонских 

рупа и последице - 

објашњава значај 

2.XE.1.5.2. 

2.XE.2.5.1. 



употребе постројења 

за пречишћавање 

воде и ваздуха, 

индустријских 

филтера, 

аутомобилских 

катализатора и 

сличних уређаја у 

свакодневном животу 

и индустрији - 

објашњава методе 

пречишћавања воде - 

може да процени 

ризике и користи по 

људско здравље 

неких најчешће 

коришћених 

хемијских супстанци 

- анализира ефекте 

неких технологија и 

људских активности 

на квалитет ваздуха и 

утицај високих 

концентрација 

отровних и 

канцерогених 

супстанци на 

екосистем - познаје 

допринос хемије за 

очување и 

унапређење 

квалитета животне 



средине 

укупно 37 

часа 

   

I Планирање наставе и учења 

Планирање допунске наставе се врши у складу са потребама ученика, а и складу са обавезама, према решењу о четрдесеточасовној 

недељи, наставника. Претходном табелом су обухваћене све теме и сви садржаји, јер се не може унапред знати који ученици ће 

имати проблема и у којим темама. 

Одређивање термина врши се према важећим распоредима часова и дефинише у распореду за допунску и додатну наставу. 

 

II Оставаривање наставе и учења 

Остваривање наставе и учења се одвија у школском кабинету – лабораторији. 

Допунска настава се може одвијати кроз индивидуални или групни рад, зависно од броја ученика који је похађају. Може се 

остваривати кроз усмени и писани рад, различита вежбања и тестове, домаће задатке. 

 

III Праћење и вредновање наставе и учења 

Праћење наставе и учења се врши кроз све часове. Активности и постигнућа ученика се бележе у педагошкој документацији 

наставника и у књизи евиденције о образовно-васпитном раду, односно есДневнику. 

Вредновање је и формативно и сумативно. Дакле постигнућа на допунској настави су предмет оцењивања и све активности , 

усмена одговарања, урађене писане провере могу бити и сумативно оцењене. 

 

Принципи економије  
Додатна настава сеорганизује за ученике који су заинтересовани за 

· шира знања из предмета, 

· истрживачки рад, 

· самостално истраживање и коришћење стручне литературе, штампе, 

· проширивање стечених знања и њихова примена, 

· примена савремених технологија –интернет... 

Ангажоване ученике стога треба стимулисати (похвале, награде) 



Исходи Област/Тема Садржај Укупан 

број 

часова 

● дефинише предмет изучавања 

економије као науке ● наведе 

основне идеје репрезентативних 

школа економске мисли  

● идентификује значај одређених 

школа економске мисли за развој 

економске науке  

● дефинише потребе  

● наводи различите врсте 

потреба  

● доведе у везу неопходност 

размене добара ради задовољења 

потреба ● дефинише реткост и 

избор  

● наведе принципе 

индивидуалног одлучивања  

● дефинише опортунитетни 

трошак  

● дефинише граничне 

(маргиналне) промене  

● препозна утицај подстицаја на 

понашање људи и друштва  

● наведе принципе међусобног 

деловања људи  

● препозна користи од учешћа у 

Економска наука – 

развој, принципи и 

методе анализе 

● Дефинисањеекономијекаонауке 

● Настанак и развојекономскенауке (Меркантилизам, 

Физиократизам, Класичнаполитичкаекономија, 

карактеристикеМарксоветеорије)  

● Маргиналистичкареволуција и 

неокласичнаекономија 

● Развојекономије у двадесетомвеку 

● Кејнизијанизам и монетаризам 

● Економијапонуде, Теоријарационалнихочекивања, 

Новикејнзијанци 

● Потребе – појам и врсте (биолошке, културно-

историјске, личне, заједничке, минималне, просечне, 

луксузне)  

● Основнипринципиекономскогрезоновања 

● Принципииндивидуалногодлучивања  
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трговини  

● дефинише тржишну привреду 

и тржиште  

● препозна значај тржишта за 

организовање економских 

активности  

● дефинише појамове, „тржишни 

неуспех‖, „екстерналије‖, 

„тржишна моћ‖  

● наведе принципе 

функционисања привреде  

● опише утицај продуктивности 

на ниво животног стандарда  

● препозна негативне последице 

инфлације  

● дефинише научни метод  

● доведе у везу посматрање и 

претпоставке у примени метода 

економске науке  

● препознаје значај графичких 

приказа у економији  

● прикаже шематски дијаграм 

кружног тока  

● објасни дијаграм кружног тока  

● прикаже графички границу 

производних могућности  

● идентификује принципе 

економског резоновања на 

примеру границе производних 

могућности  

● разликује микроекономију и 

макроекономију 

● Интеракцијељуди у економскимактивностима 

 

●Начинорганизовањаекономскихактивности 

● Принципифункционисањапривреде 

● Научниметод у економији 

● Моделирањеекономскихпојава 

● Графичкиприкази у економији 

● Економскимодели: дијаграмкружногтока и 

границапроизводнихмогућности  

● Микроекономија и макроекономија 



● дефинише понуду и тражњу  

● дефинише тражену количину 

добара  

● прикаже графички криву 

тражње и тржишне тражње (збир 

тражње појединаца)  

● разликује променљиве које 

утичу на тражњу  

● дефинише понуђену количину 

добара  

● прикаже графички криву 

понуде и криву тржишне понуде 

(збир понуда свих продаваца)  

● разликује променљиве које 

утичу на понуду  

● дефинише појмове: „тржишна 

равнотежа‖, „равнотежна цена‖, 

„равнотежна количина‖  

● прикаже графички тржишну 

равнотежу ● објасни закон 

понуде и тражње  

● анализира промену тржишне 

равнотеже  

● дефинише ценовну 

еластичност тражње ● наведе 

факторе који утичу на ценовну 

еластичност тражње ● израчуна 

ценовну еластичност тражње ● 

разликује криве тражње на 

основу њихових еластичности  

● прикаже графички криве 

тражње са различитим 

Понуда, тражња и 

функционисање 

тржишта 

● Дефинисањеекономијекаонауке 

● Настанак и развојекономскенауке (Меркантилизам, 

Физиократизам, Класичнаполитичкаекономија, 

карактеристикеМарксоветеорије)  

● Маргиналистичкареволуција и 

неокласичнаекономија 

● Развојекономије у двадесетомвеку 

● Кејнизијанизам и монетаризам 

● Економијапонуде, Теоријарационалнихочекивања, 

Новикејнзијанци 

● Потребе – појам и врсте (биолошке, културно-

историјске, личне, заједничке, минималне, просечне, 

луксузне)  

● Основнипринципиекономскогрезоновања 

● Принципииндивидуалногодлучивања ● 

Интеракцијељуди у економскимактивностима 

● Начинорганизовањаекономскихактивности 

● Принципифункционисањапривреде 

● Научниметод у економији 
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коефицијентима еластичности  

● дефинише укупан приход  

● објасни промену укупног 

прихода услед промене цена у 

зависности од еластичности 

тражње  

● разликује доходну и унакрсну 

еластичност тражње ● дефинише 

ценовну еластичност понуде и 

факторе који утичу на ценовну 

еластичност понуде ● израчуна 

ценовну еластичност понуде ● 

прикаже графички криве понуде 

са различитим коефицијентима 

еластичности 

● Моделирањеекономскихпојава 

● Графичкиприкази у економији 

● Економскимодели: дијаграмкружногтока и 

границапроизводнихмогућности ● Микроекономија и 

макроекономија 

 

● дефинише појам трошкова  

● разликује експлицитне и 

имплицитне трошкове  

● разликује економски профит и 

рачуноводствени профит  

● дефинише производну 

функцију  

● дефинише маргинални 

производ  

● дефинише опадајући 

маргинални производ  

● разликује фиксне и 

варијабилне трошкове  

● разликује укупне и просечне 

трошкове  

● дефинише маргинални трошак 

● прикаже графички криве 

Трошкови 

производње 

● Трошковипроизводње – појам 

● Експлицитни и имплицитни 

● трошкови 

● Профит – појам 

● Економски и рачуноводственипрофит 

● Производња и трошкови 

● Производнафункција 

● Криваукупногтрошка 
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просечних трошкова и 

маргиналног трошка ● разликује 

трошкове на кратки и дуги рок 

● Врстетрошкова 

● Фиксни и варијабилнитрошкови 

● Укупни, просечни и маргиналнитрошак 

● Трошковнекриве 

● Трошковинакратки и дугирок 

 

● дефинише различита тржишна 

стања  

● наведе карактеристике 

конкурентног тржишта  

● идентификује приход 

конкурентног предузећа  

● објасни максимирање профита 

конкурентног предузећа  

● представи графички криву 

понуде конкурентног предузећа  

● објасни када предузеће 

одлучује да обустави 

производњу  

● објасни када предузеће 

одлучује да излази са тржишта  

● објасни када ће предузеће ући 

на тржиште  

● прикаже графички профит 

конкурентног предузећа  

● представи графички криву 

тржишне понуде  

Тржишне 

структуре и 

понашање 

предузећа 

● Тржишнаструктура – појам и врсте 

● Конкурентнотржиште 

● Приход 

● Просечни и маргиналниприход 

● Максимизацијапрофита и 

кривапонудеконкурентногпредузећа 

● Краткорочнаодлука о обустављањупроизводње  

● Дугорочнаодлукапредузећа о 

уласкунатржиштеилиизласкусањега 

● Криватржишнепонуденаконкурентномтржишту  

● Променатражњенаконкурентномтржишту 
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● препозна како тржиште реагује 

на промену тражње  

● опише дугорочну равнотежу на 

конкурентном тржишту  

● наведе карактеристике 

монополског тржишта  

● препозна основне узроке 

баријера уласку на тржиште ● 

препозна како монополиста 

доноси одлуке о производњи и 

ценама (како максимира профит) 

● наведе особености 

олигополске тржишне структуре 

● препозна како олигополиста 

доноси одлуке о производњи и 

ценама  

● наведе карактеристике 

монополистичке конкуренције  

● препозна како предузеће у 

условима монополистичке 

конкуренције максимизира 

профит 

● Дугорочнаравнотежанаконкурентномтржишту 

● Монополскотржиште 

● Баријереуласку 

● Приход и профитмонополскогпредузећа 

● Олигопол – појам и врсте 

● Равнотежаолигопола 

● Монополистичкаконкуренција 

● Равнотежанатржиштумонополистичкеконкуренције 

● дефинише факторе производње 

● препозна карактер тражње за 

факторима производње  

● препозна специфичности 

тражње и понуде рада  

● дефинише маргинални 

производ рада  

● израчуна вредност 

маргиналног производа рада  

● опише како се успоставља 

Тржишта фактура 

производње и 

функционална 

расподела 

доходака 

● Факторипроизводње (рад, земља, капитал)  

● Тражњазарадом и понударада 

● Производнафункција и маргиналнипроизводрада  

● Вредностмаргиналногпроизводарада и 

тражњазарадом 

6 



 

 

 

 

равнотежа на тржишту рада  

● дефинише појам капитал  

● препозна како се успоставља 

равнотежа на осталим 

тржиштима ● објасни 

функционалну расподелу 

дохотка 

● Равнотежанатржиштурада 

● Осталифакторипроизводње – земља и капитал 

● Равнотежанаосталимтржиштима 

● Функционалнарасподеладохотка (наднице, 

профити, ренте) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Пословна економија   
Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са часова и за оне који желе да утврде 

своје знање, са циљем разумевања, препознавања, отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања знања, умења и вештина из 

наставног градива и постизање бољег општег успеха из предмета Пословна економија. 

 

 

Исходи 

По завршетку 

разреда ученик ће 

бити у стању да: 

Област/Тема Садржај Број 

часова 

● дефинише појам 

пословне економије  

● разликује предмет 

изучавања пословне 

економије и 

економике 

предузећа  

● наведе циљеве 

изучавања пословне 

економије  

● дефинише 

теоријски циљ 

пословне економије  

● дефинише 

практични циљ 

пословне економије  

● разликује 

дисциплине 

пословне економије  

● дефинише појам и 

услове за настанак 

Предузеће ● Појам, предмет и циљеви 

изучавања пословне економије 

и економике предузећа  

● Дисциплине пословне 

економије  

● Предузеће – појам, настанак 

и карактеристике  

● Теорије предузећа  

● Предузеће – самосталан 

економски субјекат и 

организована целина  

● Трансформација улагања у 

резултате – процес стварања 

вредности  

● Предузеће као систем 

 ● Разлози постојања 

предузећа  

● Подела рада и 

специјализација  

● Подела предузећа  

● Привредна друштва – 
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предузећа  

● наведе 

карактеристике 

предузећа  

● препозна теорије 

предузећа  

● наведе појавне 

облике улагања у 

процес стварања 

вредности (input)  

● наведе начине 

употребе ресурса у 

њиховој 

трансформацији у 

резултате ● наведе 

резултат (output) 

процеса улагања 

ресурса  

● дефинише 

предузеће као 

систем  

● наведе разлоге 

постојања предузећа 

● дефинише поделу 

рада и 

специјализацију  

● класификује 

предузећа на основу 

различитих 

критеријума  

● наведе 

карактеристике 

друштва лица и друштва 

капитала  

● Јавно предузеће – појам, 

врсте и делатности  

● Ефикасност и ефективност 

предузећа  

● Значај циљева предузећа за 

ефикасност и ефективност 

предузећа  

● Окружење предузећа – појам 

и врсте  

● Појам средстава предузећа  

● Врсте средстава предузећа  

● Основна средства – појам и 

врсте  

● Обртна средства – појам и 

врсте  

● Извори средстава предузећа 

– појам и врсте  

● Контрола коришћења 

средстава 



друштва лица  

● наведе 

карактеристике 

друштва капитала  

● објасни јавно 

предузеће  

● дефинише 

ефикасност и 

ефективност 

предузећа  

● наведе врсте 

окружења предузећа  

● дефинише 

средства предузећа  

● наведе врсте 

средстава предузећа  

● наведе врсте и 

карактеристике 

основних и обртних 

средстава  

● упореди основна и 

обртна средства 

према њиховим 

карактеристикама  

● разликује изворе 

средстава предузећа 

према власништву и 

према рочности  

● објасни контролу 

коришћења 

средстава 

● дефинише појам 



функције предузећа  

● објасни поделу 

функција у 

предузећу  

● дефинише радно 

место  

● објасни 

формирање 

организационе 

јединице  

● објасни функцију 

производње  

● утврди вид, 

систем, ритам и 

припрему 

производње на 

основу задатих 

услова  

● објасни функцију 

набавке  

● одреди задатке, 

политику, залихе, 

планирање набавке, 

организацију и 

сарадњу са другим 

функцијама на 

основу задатих 

услова  

● објасни функцију 

продаје  

● одреди задатке, 

политику, 



асортиман, план 

продаје, 

организацију и 

сарадњу са другим 

функцијама на 

основу задатих 

услова ● објасни 

складишну функцију  

● одреди задатке, 

организацију, 

ефикасност и 

сарадњу складишне 

функције са другим 

функцијама на 

основу задатих 

услова  

● објасни 

транспортну 

функцију  

● одреди задатке, 

вид транспорта и 

осигурања, 

ефикасност и 

сарадњу 

транспортне 

функције са другим 

функцијама на 

основу задатих 

услова ● објасни 

истраживачко 

развојну функцију  

● објасни 



финансијско 

рачуноводствену 

функцију и њену 

сарадњу са осталим 

функцијама 

предузећа  

● објасни појам и 

значај општих 

послова  

● објасни опште 

послове  

 

 

● објасни посебне 

услове пословања 

предузећа 

Пословне функције 

предузећа 

● Функције предузећа – појам  

● Подела функција у 

предузећу  

● Функција производње  

 

● Функција набавке  

● Продајна функција  

● Складишна функција  

● Транспортна функција  

● Истраживачко развојна 

функција  

● Финансијско 

рачуноводствена 

функција  

● Општи послови  

● Предузеће у посебним 

условима 
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Рачуноводство  

Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са часова и за оне који желе да 

утврде своје знање, са циљем разумевања, препознавања, отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања знања, умења и 

вештина из наставног градива и постизање бољег општег успеха из предмета Рачуноводство. 

 

Исходи 

По завршетку разреда ученик ће бити у 

стању да: 

Област/Тема Садржај Број часова 

дефинише појам и предмет рачуноводства  

● разликује делове рачуноводства  

● наведе кориснике рачуноводствених 

информација  

● појмовно разликује рачуноводство и 

књиговодство  

● наведе циљ, задатке и методе 

књиговодства  

● наведе системе књиговодства  

● наведе правни основ рачуноводства  

● идентификује (препозна) пословни 

догађај  

● објасни утицај пословних догађаја на 

Рачуноводствено 

обухватање 

имовине 

привредног 

друштва и 

извора њеног 

финансирања 

Рачуноводство – појам, 

предмет обухватања  

● Делови система 

рачуноводства  

● Рачуноводствене 

информације – појам и 

корисници  

● Књиговодство – појам, 

циљ, задаци и методе, 

системи  

● Правни основ 

рачуноводства  

● Појам пословног 

догађаја ● Појам, 

елементи, врсте и 

карактеристике 

књиговодствене 
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промене стања имовине  

● објасни појам, елементе и врсте 

књиговодствене документације  

● наведе врсте и циљеве контроле 

књиговодствених документа  

● наведе начине, разлоге и време чувања 

књиговодствених докумената  

● објасни принципе уредног 

књиговодства ● дефинише средства и 

изворе средстава  

● прави разлику између средства и изворе 

средстава  

● објасни термине актива и пасива  

● шематски прикаже средства и изворе 

средстава  

● примени основну рачуноводствену 

једначину  

● објасни појам и значај инвентарисања  

● наведе циљ и врсте инвентарисања  

● састави почетни инвентар  

документације  

● Контрола формалне, 

суштинске и рачунске 

исправности 

књиговодствене 

документације  

● Чување књиговодствене 

документације  

● Принципи уредног 

књиговодства: 

материјалне исправности, 

документованости, 

ажурности, хронолошког 

реда, потпуности, 

јасности  

● Средства и извори 

средстава: појам и врсте  

● Основна 

рачуноводствена 

једначина  

● Инвентарисање – појам, 

циљ, врсте, организација  

● Састављање почетног 

инвентара  

● Биланс стања – појам и 



● утврди разлику између стварног и 

књиговодственог стања  

● дефинише биланс стања  

● објасни начело билансне равнотеже  

● састави биланс стања на основу 

почетног инвентара  

● објасни утицај пословних догађаја на 

промене стања имовине  

● састави низ сукцесивних биланса  

● рашчлани биланс на конта  

● дефинише конта-књиговодствене 

рачуне ● разликује облике и врсте конта  

● објасни правила евидентирања на 

активним и пасивним контима  

● састави биланс на основу стања на 

контима  

● примењује правила евидентирања на 

контима стања  

 

структура  

● Састављање биланса 

стања на основу 

инвентара ● Утицај 

пословних промена на 

биланс стања  

● Састављање 

сукцесивних биланса  

● Књиговодствени рачуни 

– конта: појам, облици, 

врсте, функције  

● Активна и пасивна 

конта – правила 

евидентирања  

● Аналитичка и 

синтетичка конта 
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● дефинише начело двојности (дуалности, 

двострукости)  

● наведе пословне књиге двојног 

књиговодства  

● објасни улогу и значај дневника  

● наведе поступак књижења кроз дневник 

● објасни улогу и значај главне књиге  

● објасни улогу и значај помоћних књига 

● отвара пословне књиге двојног 

књиговодства на основу биланса  

● евидентира пословне промене кроз 

дневник и главну књигу  

● састави пробни и крајњи биланс  

● закључи дневник и главну књигу  

● наведе узроке и врсте књиговодствених 

грешака  

● разликује фазе у отклањању 

књиговодствених грешака  

● примени одговарајућу методу и отклони 

насталу књиговодствену грешку  

● објасни значај једнообразности у 

књиговодству  

● дефинише контни оквир  

књиговодства појам, облици, методе  

● Начело двојности  

● Пословне књиге двојног 

књиговодства  

● Дневник – хронолошка 

евиденција  

● Главна књига – 

системска евиденција  

● Помоћне књиге  

● Отварање пословних 

књига  

● Евиденција кроз 

пословне књиге  

● Закључак пословних 

књига  

● Пробни биланс  

● Крајњи биланс  

● Грешке и корекција 

грешака у књиговодству  

● Једнообразно 

књиговодство  

● Контни оквир – појам, 



● наведе принципе састављања контног 

оквира  

● користи контни оквир у евиденцији 

принципи састављања  

● Примена контног 

оквира 

● дефинише благајну и благајничко 

пословање  

● наведе разлоге организовања помоћних 

благајни  

● ажурно попуњава благајнички извештај 

и пратећу документацију  

● упореди стварно и књиговодствено 

стање новца у благајни  

● попуни инструменте платног промета  

● исплати аконтацију за службени пут  

● ликвидира путни рачун  

● изврши плаћање готовинских рачуна  

● евидентира благајничко пословање у 

финансијском књиговодству  

● објасни потребу и процедуру отварања 

Текућег рачуна предузећа  

● евидентира промене на Текућем рачуну 

на основу извода  

● објасни функцију Прелазног рачуна у 

Евиденција 

новчаних 

средстава 

● Благајна – појам и улога  

● Врсте благајне  

● Правдајућа и 

налогодавна документа у 

благајни  

● Готовински 

инструменти платног 

промета  

● Благајнички дневник 

(извештај)  

● Евиденција 

благајничког пословања 

кроз благајнички дневник  

● Евиденција 

благајничког пословања у 

финансијском 

књиговодству  

● Текући-пословни рачун  

● Процедура отварања 

текућег рачуна  

● Правила евидентирања 
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евиденцији новчаних средстава  

● упореди стање на Текућем и Прелазном 

рачуну  

● води упоредну евиденцију у благајни и 

на Текућем рачуну 

уплата и исплата преко 

текућег рачуна  

● Извод банке  

● Безготовински 

инструменти платног 

промета  

● Прелазни рачун 

 ● дефинише расходе и приходе  

● класификује расходе и приходе  

● наведе четири групе промена у вези са 

расходима и приходима које утичу на 

биланс стања  

● објасни утицај расхода и прихода на 

биланс стања  

● разликује утицај расхода и прихода на 

капитал  

● објасни настанак успешних конта  

● објасни значај успешних конта  

● примени правила евидентирања на 

контима расхода и прихода  

● евидентира пословне промене у вези са 

расходима и приходима кроз дневник и на 

контима главне књиге  

Евиденција 

прихода и 

расхода 

 ● Појам и врсте расхода и 

прихода  

● Дејство расхода и 

прихода на биланс стања  

● Дејство расхода и 

прихода на капитал  

● Правила књижења на 

успешним контима  

● Обрачунски период  

● Биланс успеха – појам и 

значај  

● Место добитка/губитка 

у билансу успеха 
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Пословна коресподенција и комуникација  

Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са часова и за оне који желе да утврде 

своје знање, са циљем разумевања, препознавања, отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања знања, умења и вештина 

из наставног градива и постизање бољег општег успеха из предмета Пословна кореспонденција и комуникација. 

Исходи Област/Тема Садржај Укупан број 

часова 

● дефинише обрачунски период  

● дефинише биланс успеха  

● објасни структуру биланса успеха и 

његов значај 



  ● Дефинишесавременуканцеларију 

● објаснизначајусловазарад у канцеларији 

● опишеизглед канцеларијскогпростора 

● користиканцеларијску опрему, алате и прибо

р у складуса наменом 

● разликујеврстепотрошног материјала 

● користипотрошниматеријал 

у складу са наменом 

● користи обрасце 

● овераваакте и документацију 

● користитехникукуцања у алфанумеричком 

и нумеричком делу тастатуре 

 

 

Организација 

канцеларије и 

техника куцања 

● Савремена канцеларија 

● Услови зарад: просторни ,физички, 

климатски, технички, хигијенски 

● Канцеларијскаопрема, алат и прибор 

● Појам и врсте хартије 

● Обрасци (појам, врсте и значај) 

● Печати, жигови и штамбиљи 

● Оверарукописа, преписа и потписа 

● Правилапри куцању 

● Алфанумеричка и нумеричка тастатура 
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● разликујеобавезне и 

необавезнеелементепословнихписама 

● разликујеформе обликовања пословних

писама 

● обликујепословнаписма премазадатим ел

ементима 

● напишепословну биографију 

● саставинаосновудатих елемената: 

– допис, 

– упит, 

– понуду, 

– ценовник, 

– поруџбину, 

– предрачун, 

– отпремницу, 

– рачун, 

Пословна 

кореспонденциј

а 

 ● Појам и структурапословног писма 

● Формеобликовањапословних писама 

(зупчаста ,блок и модификована) 

● Пословнабиографија (CV) 

● Упит 

● Понуда 

– циркуларна 

– општа 

– посебна 

● Ценовник 

● Поруџбина 

● Предрачун/Профактура 

● Отпремница 

● Рачун/Фактура 

● Извештај о књижењу – 

задужењу, одобрењу 

● Комисијски записник 
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– извештај о књижењу, 

–   комисијски записник, 

–   рекламацију, 

–   одговорна рекламацију, 

–   ургенцију 

● Рекламација 

● Одговорна рекламације 

● Ургенција 

 

 

 ● дефинишепојам, врсте 

и значајевиденција 

● евидентирадневне и недељне обавезе 

● дефинишепојам, врсте 

и значајкласификација 

● класификуједокументацију према задатим 

параметрима 

● објаснирад у 

појединимфазама рада сатекућом поштом 

● спроведепроцедурурадапопојединимфаза

мана конкретномпримеру 

● примениправилазаписањеелектронскихписам

Евиденција и 

класификација 

докумената и 

рад са поштом 

  ● Појам, врсте и значај евиденција 

● Евиденциона средства 

● Појам, врсте и значај класификација 

● Фазе: пријем, завођење, разврставање, 

отварање и прегледање, сигнирање, 

достављање у рад, 

враћањерешенихпредметаписарници, 

отпремање поште 

● Електронска пошта 
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а (e-mail) 

 

 

 

Економска географија  

Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са часова и за оне који желе да утврде 

знање. 

Циљ је разумевање, препознавање, отклањање нејасноћа, брже и квалитетније усвајање знања, умећа и вештина из наставног градива 

и постизање бољег општег успеха из предмета. 

 



Исходи Област/Тема Садржај 
Укупан број 

часова 

- дефинише предмет изучавања 

економске географије;  

- направи преглед природног 

богатства Србије помоћу 

картографског метода; 

- објасни улогу воде као ресурса у 

савременом друштву и привреди; 

- објасни утицај становништва на 

привредни развој користећи 

познате демографске појмове; 

- разликује појмове националног, 

етничког и културног идентитета; 

 

Земља као 

животни и 

економски 

простор 

човека 

     

Предмет проучавања, развој, значај и 

место економске географије у систему 

наука. 

Природна богатства Србије. 

Вода као ресурс у савременом друштву и 

привреди: водоснабдевање, 

пољопривреда, саобраћај на води и 

туризам. 

Демографски развој (кретање и 

структура светског становништва) и 

друштвено - економске импликације. 

Национални, етнички и културни 

идентитет. 
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- објасни основну класификацију 

економских делатности; 
  Основна класификација привреде, 

структура привреде и степен привредног 
3 



- наведе најзначајније  области 

биљне и сточарске производње у 

свету и у Србији, као и главна 

светска риболовна подручја; 

 

- идентификује делатности 

услужног сектора; 

 

 

 

 

                                                                                

Географија 

светске  

привреде и 

положај 

Србије у њој 

 

и друштвеног развоја. 

Главне области биљне и сточарске 

производње и риболовних подручја у 

свету. 

Разноликост сектора услуга: 

класификација, појам и значај. 

 

 

 

 

 

 

 

 
- разликује улогу, значај и видове 

деловања међународних 

организација (Уједињене нације, 

Светска банка, Међународни 

монетарни фонд, Светска 

трговинска организација, OECD, 

CEFTA, EFTA, NAFTA); 
 
- дефинише појам глобализације; 

 

 

 

Свет, 

Европска 

унија и Србија 

- савремени 

економско и 

политичко -

географски 

процеси 

 

Различити облици економских 

интеграција на Балкану и у 

југоисточној Европи. 

 

Глобализација: шансе и претње 

економском и друштвеном развоју. 
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Упутство за дидактичко-методичко остваривање програма 

 

I Планирање наставе и учења  

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче 

интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облик рада, као и планирање 

активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу али и од специфичности одређеног одељења и 

индивидуалних карактеристика ученика.  

 

II Оставаривање наставе и учења  

Допунска настава се реализује кроз теоријску наставу. Програм за први разред организован је кроз  3 наставне теме. Наставник 

користи различите методе и облике рада. У настави се могу користити различита наставна средства (рачунар, пројектор, шеме, 

панои..)  

 

III Праћење и вредновање наставе и учења  

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет одговора, 

способност примене теоријских знања у конкретним радним условима.  

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- усмено излагање; 

- показивање практичних вештина; 

- активности ученика на часовима; 



Додатни настава 

Српски језик и књижевност 

   

Додатни рад  се организује за ученике који показују веће интересовање и жељу за новим сазнањима која превазилазе оквире 

предвиђене планом и програмом ,са циљем повезивања и примене наученог у свакодневном животу, стицање шире слике о 

књижевним и језичким питањима, развијање вишег облика писмености и креативности у писању и читању, припремање за 

такмичења и конкурсе на републичком и међународном нивоу.   

 

 

 

 

 

   

                   Циљеви додатне  наставе  :   

    

 продубљивање знања стечених на редовној настави ;   

 припремање ученика да одрже предавање на неку, ваннаставну  или наставну , занимљиву тему по сопственом избору 

или избору у договору са професором ;   

 избор и мотивисање ученика за учешће на конкурсима.   

                       Задаци додатне  настави  :   

  уочавање  индивидуалних квалитета и интересовања ученика   

 Оцењивање  

  

Наставни   

 садржај / активност   

Број 

часова   

Начин и поступак 

остваривања   

Активности    

ученика   



       Језик   

      

 10   - фронтални рад   

- индивидуални рад   

- комбиновани рад   

- вербалне методе   

- демонстративне    

  методе   

- решавање проблема   

- слуша   

- уочава   

- изводи закључке   

- ради уз помоћ   

  наставника    

- одговара на питања   

- објашњава   

- анализира   

      Књижевност      15   - фронтални рад   

- индивидуални рад   

- комбиновани рад   

- вербалне методе   

- демонстративне    

  методе   

- решавање проблема   

   

- слуша   

- уочава   

- изводи закључке   

- ради уз помоћ   

  наставника    

- одговара на питања   

- објашњава   

- анализира   

  Језичка култура     

  

 10   - фронтални рад   

- индивидуални рад   

- комбиновани рад   

- вербалне методе   

- демонстративне    

- слуша   

- уочава   

- изводи закључке   

- ради уз помоћ   

  наставника    



  методе   

- решавање проблема   

   

- одговара на питања   

- објашњава   

- анализира   

Укупно часова     35         

   

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма   

       I  Планирање наставе и учења   

       На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, 

подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облик рада, као и 

планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и предвиђених радњи, али и од 

специфичности и индивидуалних карактеристика ученика.   

        

      II  Оставаривање наставе и учења   

      Настава се реализује кроз теоријску наставу и вежбе. Програм за други  разред организован је кроз 5 наставних садржаја. 

Наставник користи различите методе и облике рада. У настави се могу користити различита наставна средства, (рачунар,пројектор,, 

шеме, панои, речници, критике, стручна литература, електронске књиге, интерпретације уметника, глумаца...)као и посете 

библиотекама и другим установама културе у нашем граду.   

 

      III  Праћење и вредновање наставе и учења   

      Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет одговора, 

способност примене теоријских знања у конкретним радним условима.   

      Вредновање остварености исхода врши се кроз:   

           - праћење остварености исхода;   

           - усмено излагање;   

          - резултате такмичења;   



          - активности ученика на часовима;   

 



ОБЛАСТ/ 

ТЕМА  
ИСХОДИ САДРЖАЈ  БРОЈ ЧАСОВА  

СЛУШАЊЕ 

 

Оспособљавање 

ученика за 

разумевање 

усменог говора 

● разуме основне поруке и 
захтеве исказане јасним 
стандардним језиком кадаје 
реч о блиским темама (кола, 
посао, хоби) 

● разуме глобално суштину 

нешто дужих разговора или 

дискусија на састанцима, који 

се односе на мање сложене 

садржаје из струке, уколико се 

говори разговетно стандардним 

језиком, поставља питања и 

тражи објашњења у вези са 

темом дискусије/разговора 

ОПШТЕ ТЕМЕ 

• Свакодневни живот (генерацијски 

конфликти и начини превазилажења) 

• Образовање (образовањс за свс, пракса и 

припреме за будуће занимање, размена 

ученика) 

• Познате фирме, предузећа, установе, 

институције у земљама чији се језик учи 

• Културни живот(мсђународни пројекти и 

учешће на њима) 

• Заштита човекове околине (волонтерски 

рад) 

• Медији (штампа. телевизија, електронски 

медији) 

• Историјски догађаји/линости из земаља 

чији се језик учи 

• Свет компјутера 

(предности и мане употребе компјутера) 

 

СТРУЧНЕ ТЕМЕ 

• Материјали. средсгва.сировине и 

производи 

• Алати, машине и уређаји у струци 

• Припрема, производња и контрола 

производног процеса 

• Мере заштите и очувања радне и 

животне средине 

• Праћење новина у области струке 

• Пословна комуникација на страном 

језику 
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ЧИТАЊЕ 

 

Оспособљавање 

ученика за 

разумевање 

прочитаних 

текстова 

● разуме једноставније текстове 

(стандардна писма, 

информације о процесу рада у 

струци) који су писани обичним 

језиком илијезиком струке 

● разуме опис догађаја и осећања 

разуме основни садржај као и 

важније детаље у извештајима, 

брошурама и уговорима везаним 

за струку 

 

ГОВОР 

 

Оспособљавање 

ученика за 

кратко 

монолошко 

• једносгавним средствима опише 

статус и образовање, будуће 

запослење 

● опише делатност, фирму, 

процес рада или пак преприча 

телефонски разговор или одлуке 



излагање и за 

учешће у 

дијалогу на 

страном језику 

неког договора у оквиру познате 

лексике 

● образложи краће своје намере, 

одлуке, поступке 

ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ 

 

 I  РЕЧЕНИЦА 

Сви типов упитних реченица 

Директна и индиректна питања 

– Индиректни говор: рецептивно и 

продуктивно 

а) изјаве и питања – без промене 

глаголског времена (глагол главне 

реченице у једном од садашњих времена) 

б) молбе, захтеви, наредбе 

– Индиректни говор: само рецептивно 

а) изјаве са променом глаголских времена 

– Одређене релативне клаузе 

– Сложене реченице: временске клаузе, 

узрочне клаузе , допусне клаузе 

 

II   ИМЕНИЧКА ГРУПА     

1. Члан разлике између одређеног и 

неодређеног члана у ширем контексту 

2. Именице 

– Бројиве и небројиве именице 

3. Заменички облици а) Заменице 

– Личне заменице у функцији субјекта и 

објекта 

– Показне заменице 

– Односне заменице б) детерминатори 

– Показни детерминатори 

– Неодређени детерминатори 

– Присвојни детерминатори 

4. Придеви 

– Обновити компарацију придева 
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ПИСАЊЕ 

 

Оспособљавање 

ученика за писање 

краћих текстова 

различитог 

садржаја 

• • попуњава рачуне, признанице и 

хартије од вредности 

• напише једноставно пословно 

писмо према одређеном моделу 

• опише и појасни садржај схема и 

графикона везаних за струку  

•  • Напише кратко лично писмо, 

поруку, разгледницу, честитку 

•  

ЗНАЊЕ О 

ЈЕЗИКУ  

 

 

• препознаје и правилно користи 

основне фонолошке (интонација. 

прозодија, ритам) и 

морфосинтаксичке категорије, 

(именички и глаголски наставци,  

основни ред речи) користи 

садржаје медијске продукције 

намењене учењу страних језика 

(штампани медији, аудио/видео 

записи, компакт диск, интернет 

итд.) (штампани медији, 

аудио/видео записи, компакт 

диск, интернет итд.) 

- буде схваћен у размени идеја и 

информација о блиским темама у 

предвидљивим, свакодневним 

ситуацијамасажима садржај 

текста, филма, разговара и сл. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– too/not…enough/not as…(as)/…than 

5. Бројеви 

– Обновити просте и редне бројеве 

6. Кванитификатори 

 

III  ГЛAГОЛСКА ГРУПА 

1. Глаголи 

– Обновити разлику у употреби Present 

Simple, Present Continutous; Past Simple, 

Past Continuous 

– Обновити све употребе Present Perfect 

– Past perfect 

Used to 

– Обновити и утврдити начине за 

изражавање будућности, планова у 

будућности (going to, will) 

Модални глаголи: should, must, will, may, 

might 

Пасивне конструкције – садашње и 

прошло време – the Present Simple, Past 

Simple (продуктивно и рецептивно), 

Present perfect passive (рецептивно) 

3. Предлози, најчешћи предлози за 

оријентацију у времену и простору. 

4. Кондиционал први и други (и 

рецептивно и продуктивно). 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

Енглески језик  

 ЦИЉЕВИ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ: 

 

1. продубљивање знања стечених на редовној настави; 

2. припремити ученика да одржи предавање на неку ваннаставну или наставну, занимљиву тему по сопственом избору или  избору 

у договору са професором; 

3. избор и мотивисање ученика за учешће на такмичењима. 

 

ЗАДАЦИ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ: 

 

- уочавање индивидуалних квалитета и интересовања ученика. 

 

Ученици ће кроз различите активности допунити и проширити стечена знања са часова енглеског језика.  



Додатна настава се организује за ученике који су заинтересовани за: 

 шира знања из предмета, 

 истраживачки рад, 

 самостално истраживање и коришћење  стручне литературе, штампе, 

 проширивање стечених знања и њихова примена, 

 примена савремених технологија –интернет.. 

 учешће на такмичењима 

 
 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма  

 

I Планирање наставе и учења  

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче 

интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облик рада, као и планирање 

активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и предвиђених исхода, али и од специфичности 

одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика.  

 

II Оставаривање наставе и учења  

Настава се реализује кроз теоријску наставу. Наставник користи различите методе и облике рада (фронтални, индивидуални, рад у 

паровима, групни рад, тимски рад-кооперативно учење, визуелне методе, вербалне методе, демонстративне методе). У настави се 

могу користити различита наставна средства (рачунар, пројектор, софтвтвери, шеме, панои..)  

 

III Праћење и вредновање наставе и учења  

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет одговора, 

способност примене теоријских знања у конкретним радним условима.  

 

Вредновање остварености исхода врши се кроз:  



- праћење остварености исхода;  

- учешћа ученика на такмичењима; 

- усмено излагање;  

-;активности ученика на часовима  

 

Физичко васпитање  

Циљ учења физичког васпитања је да се разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са осталим васпитно 

- образовним подручјима, допринесе интегралном развоју личности ученика. План  додатне за циљ има да темељније презентује 

одређени наставни садржај и отклони све недоумице са редовне наставе, као и да се усавршавају одређени наставни садржаји кроз 

додатне часове рада. 

Разред: Први, други, трећи и четврти 

Исходи Област/Тема       Садржај        Укупан број часова 

-Именује моторичке способности које 

треба развијати 

-- Примени адекватна средства 

-      Учествује на школском такмишењу и у 

систему школских спортских такмичења 

Провера физичких  

способности(инициј

ално тестирање) 

 

- Вежбе 

обликовања 

(јачања, 

лабављење и 

растезање); 

- Вежбе из 

корективне 

гимнастике; 

- Провера 

стања 

моторичких и 

функционални

х способности 

2 

Кратко опише основне карактеристике 

и правила атлетике, гимнастике и 

спортске гране - дисциплина које се 

Атлетика 

 

АТЛЕТИКА 

У свим 

атлетским 
3 



уче дисциплинама 

треба радити 

на развијању 

основних 

моторичких 

особина за 

дату 

дисциплину; 

Трчања: 

Усавршавање 

технике трчања 

на кратке и 

средње стазе: 

- 100 м ученици 

и ученице;  

- 800 м ученици 

и ученице; 

- штафета 4 x 

100 м ученици и 

ученице 

Вежбање 

технике трчања 

на средњим 

стазама 

умереним 

интезитетом и 

различитим 

темпом у 

трајању од 5 до 

10 мин.  



Крос: јесењи и 

пролећни  

- 800 м ученице,  

- 1000 м 

ученици. 

Скокови: 

Скок удаљ 

техником 

увинућа  

Скок увис 

леђном  

Бацања: 

Бацање кугле, 

једна од 

рационалних 

техника 

(ученице 4 кг, 

ученици 5 кг). 

Спровести 

такмичења у 

одељењу, на 

резултат, у 

свим 

реализованим 

атлетским 

дисциплинама.  

 

- Одржава стабилну и динамичку 

равнотежу у различитим кретањима 

-изводи ротације тела 

Спортска гимнастика 

са елементима 

акробатике: Вежбе 

на справама и тлу 

1. Вежбе на 

тлу 

2. Прескок 

3. Кругови 

2 



 4. Разбој 

5. Вратило 

6. Греда 

Користи елементе технике у игри 

Примењује правила у игри 

Учествује на спортским такмичењима 

Спортска 

игра(Рукомет, 

Кошарка, 

одбојка,фудбал) 

• Понављање и 

учвршћивање 

раније 

обучаваних 

елемената 

игре;  

• Даље 

проширивање 

и 

продубљавање 

техничко-

тактичке 

припремљенос

ти ученика у 

складу са 

изборним 

програмом за 

дату игру. На 

основу 

претходних 

умења у 

техници и 

тактици 

наставник 

планира 

конкретне 

садржаје из 

спортске игре; 

• Актив 
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наставника, 

према 

програму који 

сам доноси (из 

програма 

трећег разреда 

(програм по 

избору 

ученика) у 

складу са 

могућностима 

школе, 

организује 

наставу за коју 

ученици 

покажу 

посебно 

интересовање; 

• Препорука: 

уколико је 

могуће, 

организовати 

наставу 

пливања 

(посебно обуку 

за непливаче). 

 

Математика  
Годишњи фонд часова : 30 



Редни 
брпј 
настав
не 
теме 

Брпј 
часпв
а 

Наставни 
садржај 

Начин и 
ппступак 
пстваривао
а 

Исхпди Стандар
ди  

 
 
 

1. 

 
 
 

4 

 
 
 
Лпгика и 
скуппви 

Фронтални 
Индивидуал
ни 

Групни 

 
разликујепојмовеисказ и израз 

 

препознаисказ и утврдињеговуистинитост 

 

испитатачностједноставнијеисказнеформуле 

 

одредиелементескупазадатогнаразличитеначине 

 

одредипресек, унију, разлику и Декартовпроизводскупова 

 

препознајепримерефункција и 

уочавааналитичкиизразлинеарнефункције 

 

одредикомпозицијудвефункције – 

наводиусловеданекафункцијабудебијекција 

 

одредиинверзнуфункцију 

 

рещиједнпставнекпмбинатпрнепрпблемеприменпмправилазбира  и 
прпизвпда 

2.МА.1.1.
1.  
2.МА.1.1.
8. 

 
 
 

2. 
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Реални 
брпјеви и 

 
Фронтални 
Индивидуал
ни 

Групни 

разликујеразличитезаписебројеваизскупова 

N, Z, Q, и 

тебројевеприказујенабројнојправој и 

поредиих. 

 

МА.1.1.1. 
МА.1.1.2. 
МА.1.1.3. 



 
 

изрази  разликујеосновнеподскуповескупареалнихбројева (N, Z, Q, I) 

и уочаварелације N⊂Z⊂Q⊂R, I⊂R 

 

израчунавредностједноставнограционалногбројевногизразапоштујућипри

оритетрачунски  хоперација и употребузаграда, 

знададелилацморабитиразличитоднуле 

 

одредиапсолутнувредностреалногброја и 

графичкиинтерпретиранабројевнојоси 

 

заокруглибројнаодређенибројдецимала 

 

сабира, одузима и множиполиноме 

 

применидистрибутивнизаконмножењапремасабирању и 

формулезаквадратбинома и разликуквадрата, збир и 

разликукубовапритрансформацијиполинома 

раставиполиномначиниоце 

 

одреди НЗД и НЗС полинома 

 

трансфпрмищеједнпставнијираципналниалгебарскиизраз 

 
 
 

3. 
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Прпппрци
је и 
прпцентн
и рашун 

Фронтални 
Индивидуал
ни 

Групни 
 
 
 

израчунаодређенидеонекевеличине 

 

одрединепознатечлановепростепропорције 

 

објаснипојамразмере 

 

прошириилискратиразмеру и применије у 

решавањупроблемаподеле, 

 

МА.1.1.1. 
МА.1.1.2. 
 



препознадиректнуилиобрнутупропорционалностдвевеличине  и применије у 

решавањуједноставнихпроблема и топрикажеграфички 

решипроблемкојисеодносинасмешудвеиливишекомпоненти 

рещипрпблемепрпцентнпг и прпмилнпграшуна 

 
 
 

4. 
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Увпд у 
гепметриј
у 

Фронтални 
Индивидуал
ни 

Групни 

разликујеосновне и изведенегеометријскепојмове 

 

разликујемеђусобниодносуглова (суседни, упоредни, унакрсни, 

комплементни, суплементни) 

 

наведе и применивезеизмеђуугловасапаралелним 

(илинормалнимкрацима) 

 

наведе и применирелацијевезанезаунутрашње и 

спољашњеугловетроугла 

 

дефинишепојмовесиметраладужи, симетралаугла, тежишнадуж и 

средњалинијатроугла 

конструишесиметралудужи, симетралуугла и висинутроугла 

 

конструишезначајнетачкетроугла 

 

наведесвојствотежишта 

 

наведеосновнерелације у једнакокраком, 

односноједнакостраничномтроуглу 

 

разликујеврстечетвороуглова и њиховеособине наведеставове о 

паралелограму и умедаихпримени 

 

наведеособинеспецијалнихпаралелограма 

2.МА.1.2.
1. 
2.МА.1.2.
6. 
2.МА.1.2.
8. 



 

формулишеТалесовутеорему и применијенаподелудужина n 

једнакихделова 

наведеставове о сличноститроуглова 

 

примениставове о 

сличноститроуглованаодређивањенепознатихелемената у 

једноставнијимзадацима 

 

наведесвојстваосне и централнесиметрије и 

примениихнаосновнеконструкције 

 

пресликагеометријскиобјекаттранслацијом, ротацијом и осном и 

централномсиметријом 

 

примениизпметријскетрансфпрмацијенапснпвнекпнструкције 

 
 
 

5. 
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Линеарне 
једнашине 
и 
неједнаши
не 

 
 
 

дефинишепојамлинеарнеједначине 
решилинеарнуједначину 
применилинеарнуједначинунарешавањепроблема 
решаваједначинекојесесводеналинеарнеједначине 
дефинишепојамлинеарнефункције 
прикажеаналитички, табеларно и 

графичкилинеарнуфункцију 

решилинеарнунеједначину и 

графичкиприкажескупрешења 

рещисистемлинеарнихједнашинасадвенеппзнате 

2.MA.1.1.
2. 
2.MA.1.1.
3. 
2.MA.1.1.
4 
2.MA.1.1.
6. 
2.MA.1.1.
7. 
2.МА.1.2.
4 

       
 



 

 

 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

I Планирање наставе и учења  

Приликом планирања наставе и учења потребно је руководити се:  

– индивидуалним разликама међу ученицима у погледу начина учења, темпа учења и брзине напредовања; 

 –интегрисаним приступом у којем постоји хоризонтална и верт. повезаност унутар истог предмета и различитих наставних     

предмета 

 – активним методама наставе и учења; 

 – повезивањем активности и садржаја учења са животним искуствима ученика и подстицањем примене наученог у свак.животу;  

– неговањем радозналости, одржавањем и подстицањем интересовања за учење и континуирано сазнавање; 

II Остваривање наставе и учења  

Програмски садржаји доследно су приказани у форми која задовољава основне методске захтеве наставе математике: 

– Поступност (од простијег ка сложенијем) 

– Очигледност при излагању наставних садржаја . 

– Повезаност наставних садржаја (хоризонтална и вертикална). 



Очекује се да ученици у добро осмишљеним и разноврсним активностима наставе развијају своје компетенције целоживотног учења 

кроз проналажење  додатних информација, критичко разматрање.  

III Праћење и вредновање наставе и учења  

Вредновање напретка ученика врши се редовним и осмишљеним прикупљањем релевантних података о напредовању ученика, 

остваривању исхода учења и постигнутом степену развоја компетенција ученика. 

 

Рачунарство и информатика 
Додатна настава се организује за ученике који су заинтересовани за шира знања из предмета, истрaживачки рад, самостално 

истраживање и коришћење  стручне литературе, штампе, проширивање стечених знања и њихова примена. 

 

 

Модул 
Број 

часова 
Садржај Исходи 

Основе рачунарске технике 5 -информација и информатика 
 Кодирање информација 
коришћењем бинарног бројсвног 
система  
Представљање разних типова 
информација (текстуалне, 
графичке и звучне) 
Кодирање карактера, кодне схеме 
Јединице за мерење количине 
информација 
Значај и примена рачунара  
Карактеристике информационог 
друштва  
Утицај рачунара на здравље  
Структура и принцип рада 
рачунара 
Врсте меморије рачунара  
Процесор 
 Матична плоча  
Магистрала 
Улазно-излазни уређаји  

-објасни значење појмова података 
информација и информатика 
 -разликује појмове бит и бајт  
-наведе јединицеза мерење 
количине података 
претвара меру количине података 
из једне 
мерне јединице у другу 
објасни основне карактеристике 
информационог друштва 
наведе опасности и мере заштите 
здравља 
од претеране и неправилне 
упогребе 
рачунара 
препозна компоненте из којих се 
састоји рачунар и објасни њихову 
функционалност 
објасни намену оперативне и 
спољашње меморије у рачунарском 
систему наброји врсте спол>ашњих 



Утицај компоненти на 
перформансе рачунара Софтвер, 
појам и улога у РС 
 Врсте софтвера Намена сваке 

врсте софтвсра 

меморија и објасни њихове 
карактеристике објасни сврху 
софтвера у рачунарском систему 
наброји врсте софтвера 

Основе рада у рачунарском 

сисгему 

6  подешавање радног окружења 
(палете алатки, пречице, лењир, 
поглед, зум...) 

 концепти организације 
 типови датотека 
 претрага садржаја по различитим 

критеријумима 
 манипулација 
инсталација 

 објасни сврху (намену) 
оперативног система 

 наброји оперативне системе који 
се данас користе на различитим 
дигиталним уређајима 

 изврши основна подешавања 
радног окружења ОС 

 разликује типове датотека 
 хијерархијски организује 

фасцикле и управља фасциклама 
и документима (копира. 
премсшта и брише документе и 
фасцикле) 

• врши претрагу садржаја по 
различитим критеријумима 

• разуме потребу за инсталирањем 
новог софтвера 

• врши компресију и декомпресију 
фасцикли и докумената 

 

Примена ИКТ-а 20  Интерфејс текст процесора 
 Једноставнија подешавања 

интерфејса 
 Правила слепог куцања 
 Операције са документима 

(креирање. 
 отварање, премештање од једног 

до другог 
 отвореног документа, чување, за 

гварање) 
 Едитовање текста 
 Прсмсштање садржаја измсђу 

више 
 отворених докумената 
 Уметање у текст: специјалних 

симбола. 
 датума и времена. слика, 

текстуалних ефекага 
 Проналажење и замена задатог 

текста 

 одабере и примењује 
одговарајућу технологију 
(алате исервисе)за 
релизацију конкретног 
задатка 

  креира дигиталне 
нродукте,поново их користи. 
ревидира и проналази нову 
намену 

  користи технологију за 
прикупљање, анализу, 
вредновање и представљање 
података и информација 

  припреми и изведе 
аутоматизовану аналитичку 
обраду података 
коришћењем табеларних и 
графичких приказа 

 



 Уметање и позиционирање 
нетекстуалних 

 објеката 
 Уметање табеле у текст 
 Логичко структуирање текста 

(наслови. 
 параграфи, слике, табеле) 
 Форматирање текста (страница, 

ред, маргине. 
 проред) 
 Форматирање текста 
 Исправљање грешака 
 Нумерација страница 
 Израда стилова 
 Коришћење готових шаблона и 

израда 
 сопствених шаблона 
 Писање математичких формула 
 Генерисање садржаја и индекса 

појмова 
 Штампа докумената 
 Индивидуапни и сараднички рад 

над 
 документима уз коришћење 

текст процесора 
 у облацима 
 Подешавање радног окружења 

програма за 
 израду мултимедијалне 

презентације 
 Рад са документима 
 Додавање и манипулација 

страницама 
 слајдовима или фрејмовима 
 Основна правила и смернице за 

израду презентације (количина 
текста и објеката, величина и 
врста слова, дизајн,...) 

 Форматирање текста 
 Додавање објеката (слика. звука, 

филма,...) 
 Избор позадине или дизајна-тема 
 Ефекти анимације (врсте. 

подешавање параметара, 
анимационе шеме) 

 Прелаз између слајдова или 



фрејмова 
 Интерактивна презентација 

(хиперлинкови и дугмад) 
 Штампање презентације 
 Подешавање презентације 

зајавно приказивање 
 Сараднички рад при изради 

презентације 
 Наступ презентера (држање тела, 

вербална и невербална 
комуникација, савладавање 
треме) 

 Подешавање радног окружења 
програма за табелариа 
прорачунавања 

 Рад са документима 
Рачунарске мреже. интернет и 

електронска комуникација 

6 • Сервиси интернета: World Wide 
Web, FТР, електронска пошта, 
веб-форуми 

• Веб-читачи 
• Претраживачи 
• Интернет мапе 
• Виртуелни телефон 
• Социјални програми (мреже) и 

њихово коришћење 
• Електронска трговина. 

електронско банкаретво, учење 
на даљину 

• Право и етика на интернету 
• Локалне мреже 
• Повезивање чворова мреже 
• Рачунари-сервери и рачунари- 

клијенти 
• Интернет-провајдери и њихове 

мреже 
• Технологије приступа интернету 
• Глобална мрежа (интернет) 
• Интернет протокол 
• IР шема адресирања 
• Рутер и рутирање 
• Организација домена и 

доменских имена 
• Систем доменских имена DNS 

(Domain Name System) 
• Формирање локалне мреже 
• Дељење ресурса локалне мреже 

• приступа садржајима на 
интернету, претражује интернет 
и преузима жељене садржаје 

• користи електронску пошту 
• користи интернет мапе, 

виртуелни телефон и сличне веб-
сервисе 

• објасни појмове електронска 
трговина и електронско 
банкарство 

• објасни како функционише учење 
на даљину 

• освести важносг иоштовања 
правних и етичких норми при 
коришћењу интернета 

• објасни предности умрежавања 
• наведе могуће структуре локалне 

мреже и уређаје који се користе 
за умрежавање 

• користи ресурсе локалне мреже 
• објасни у чемује разлика између 

рачунара-сервера и рачунара-
клијената 

• објасни чему служи рутер и шта 
је рутирање 

објасни који посао обављају 

интернет-провајдери 



• Навигација кроз локалну мрежу 
Повезивање локалне мреже са 

глобалном мрежом (интернетом) 

 

Историја 
 Циљ наставе учења: 

Циљ додатне наставе је да омногући одабраним и талентованим ученицима да прошире и продубе своје знање и вештине из неких 

наставних области и предмета у складу са интересовањима, способностима и склоностима као и да постиче ученике на самостални 

рад, развој логичког, стваралачког и критичког мишљења и да допринесе њиховом оспособљавању за даље образовање 

Задаци додатне наставе: 

- уочавање индивидуалних квалитета и интересовања ученика. 

Област/Тема Број часова Садржај Исходи 

Србија и Црна 

Гора од средине 

19. века до Првог 

светског рата 

 

3 

Политичко-историјски 

оквир (Српска револуција 

1804–1835 – 

националноослободилачка 

и социјална обележја, 

организација устаничке 

државе, вожд Карађорђе 

Петровић 

и кнез Милош Обреновић, 

борба за аутономију, 

Сретењски устав, 

укидање феудализма; 

Турски устав, 

Уставобранитељски 

● идентификује 

основне одлике 

периода од краја 

XVIII века до 

Првог светског 

рата у историји 

српског народа; 

● објасни узроке и 

последице Српске 

револуције, 

ослободилачких 

ратова 1876 -1878. 

и Балканских 

ратова; 



режим 1842–1858 

– развој државних 

установа; друга владавина 

Милоша и Михаила 

Обреновића; владавина 

Милана и Александра 

Обреновића – Устав из 

1869. године, 

ослободилачки ратови 

1876–1878, територијално 

проширење и независност, 

оснивање политичких 

странака, проглашење 

краљевине, српско-

бугарски рат, устави из 

1888. 

и 1901, Мајски преврат; 

владавина краља Петра I 

Карађорђевића – Устав из 

1903, напредак 

парламентаризма; 

спољнополитичко 

окружење; Црна Гора – 

територија и 

становништво, унутрашња 

и спољна политика 

владика Петра I и Петра II 

и кнежева Данила и 

Николе Петровића; 

● уочи утицај 

европских 

збивања и идејних 

покрета на развој 

српске 

националне и 

државне идеје 

током XIX и 

почетком XX 

века; 

● уочи и објасни на 

историјској карти 

промене граница 

српске државе 

током XIX и 

почетком XX 

века; 

● лоцира места 

најважнијих 

битака које су 

вођене током 

Српске 

револуције, 

ослободилачких 

ратова 1876–1878. 

и Балканских 

ратова; 

● опише улогу 

истакнутих 

личности у 

Српској 

револуцији, у 



развоју државних 

иституција и 

формирању 

модерног 

политичког 

система; 

● изведе закључак о 

значају 

уставности за 

развој модерног 

● политичког 

система; 

● сагледа значај и 

последице 

привредног 

напретка на развој 

српског друштва; 

● наведе и опише 

највећа културна 

достигнућа код 

Срба током XIX и 

почетком XX 

века; 

● именује 

најважније 

личности које су 

заслужне за развој 

српске културе 

током XIX и 

почетком XX 

века; 

 



Први светски рат 

1914-1918, и 

револуције у 

Русији 

3 ● Политичко-историјски 

оквир (сукобљени 

интереси великих сила, 

савезништва и 

фронтови, преломнице 

рата; губици и жртве, 

водеће личности држава 

у сукобу; човек у рату – 

живот у позадини и на 

фронту; револуције 

у Русији и Европи – 

Фебруарска 

револуција, Октобарска 

револуција и грађански 

рат, утицај Октобарске 

револуције на прилике 

у Европи, 

револуционарно врење, 

револуције у Мађарској 

и Немачкој, анархија и 

распад великих 

царстава; Србија и 

Црна Гора у Великом 

рату – одбрана 

отаџбине 1914. године, 

војни слом 1915. 

године, Албанска 

голгота, окупациони 

системи, репресија, 

покушаји мењања 

националног 

и културног идентитета 

● . разуме узроке и 
међународни 
контекст 
избијања Првог 
светског рата; 

● опише ток Првог 
светског рата; 

● наведе и 
анализира 
преломне 
догађаје Првог 
светског рата; 

● сагледа утицај 
ратних 
искушења на 
појаву 
револуционарни
х идеја и 
покрета; 

● разуме разлоге 
због који је 
Србија ушла у 
ратни сукоб са 
Аустроугарском 
и Немачком; 

● лоцира места 
најважнијих 
битака које је 
српска војска 
водила током 
Првог светског 
рата; 

● анализира 



српског становништва, 

глад и епидемије; 

влада, војска и народ у 

избеглиштву, Солунски 

фронт, ослобођење 

Краљевине Србије и 

југословенских 

покрајина 

Аустроугарске, 

допринос победи 

Антанте; најзначајније 

војне и политичке 

личности; 

југословенска идеја, 

чиниоци 

југословенског 

уједињења – српска 

влада, Југословенски 

одбор, Народно вијеће 

СХС, утицај 

међународних прилика 

на настанак  

На     југословенске државе 

последице Првог 
светског рата за 
српски народ; 

 

Други светски рат 

1939-1945. 

3 ● Политичко-историјски 

оквир (карактер рата и 

главни фронтови; победе 

Сила осовине у првој 

фази рата; образовање 

Антифашистичке 

коалиције; прекретнице у 

рату – Москва, 

Стаљинград и Ел 

● разуме узроке и 

међународни 

контекст 

избијања Другог 

светског рата; 

● опише ток 

Другог светског 

рата; 

● наведе и 



Аламејн; геноцид, 

холокауст и 

концентрациони логори; 

покрети отпора у 

Европи; ратна 

свакодневица; 

савезничке конференције 

– Техеран, Јалта, 

Потсдам; људски и 

материјални губици, 

модерна војна 

технологија – употреба 

атомског оружја; 

Југославија у Другом 

светском рату – 

приступање Тројном 

пакту и војни пуч 27. 

марта 1941, Априлски рат и 

војни 

слом, окупација, деоба 

територија и квислиншки 

режими, Независна 

Држава Хрватска и 

политика геноцида над 

Србима, Јеврејима и 

Ромима; устанци и 

организовани покрети 

отпора, револуционарно 

освајање власти, грађански 

рат, најзначајније војне 

операције, савезничка 

политика према 

анализира 

преломне 

догађаје Другог 

светског рата; 

● уочи посебности 

Другог светског 

рата у 

Југославији и 

препозна његову 

антиокупаторску

, националну, 

верску и 

идеолошку 

садржину; 

● анализира 

последице 

Другог светског 

рата за српски 

народ; 

● образложи 

допринос 

југословенских 

антифашистички

х покрета 

победи 

савезника у 

Другом 

светском рату; 

 



 

 

 

 

 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

I Планирање наставе и учења  

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче 

интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облик рада, као и планирање 

активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и предвиђених исхода, али и од специфичности 

одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика.  

II Оставаривање наставе и учења  

Настава се реализује кроз вежбе, при чему се ученици се деле у групе до 15 ученика. Програм за други разред организован је кроз три 

модула и блок наставу. Наставник користи различите методе и облике рада (фронтални, индивидуални, рад у паровима, групни рад, 

тимски рад-кооперативно учење, практичан рад, визуелне методе, вербалне методе, демонстративне методе). У настави се могу 

користити различита наставна средства (рачунар, пројектор, софвтвери, шеме, панои..) 

III Праћење и вредновање наставе и учења  

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет одговора, 

способност примене теоријских знања у конкретним радним условима.  

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- усмено излагање; 

- показивање практичних вештина; 

Југославији, основи новог 

државног уређења, 

завршне операције за 

ослобођење 

југословенског простора, 

жртве рата и допринос 

савезничкој победи). 



- активности ученика на часовима; 

 

 

 

Хемија  
 Циљ додатне наставе хемије јесте проширивање и продубљивање знања ученика који се у већој мери интересују за хемију и који су 

на редовним часовима показали висок ниво савладаног градива, развијање способности и вештина ученика према њиховим 

интересовањима и склоностима и развијање такмичарског духа.  

 

Област/Тема 
Број 

часова 
Садржај Исходи 

Стандарди 

Структура 

супстанце 
7 часова 

 

Грађа атома, атомски и масени 

број, хемијски симболи и 

формуле, структура електронског 

омотача, Ar и Mr, количина 

супстанце, мол и моларна маса, 

јонска веза, ковалентна веза и 

кристалне решетке 

- користи хемијски научни језик 

за описивање структуре, својстава 

и промена супстанци; - 

класификује супстанце на основу 

честичне структуре супстанци; 

 

2.ХЕ.1.1.2. 

Дисперзни 

системи 
4  

часова 

Дисперзни системи-појам и 

врсте, растворљивост, масени 

процентни садржај раствора, 

количинска концентација 

раствора 

- објашњава својства дисперзних 

система и њихову примену у 

свакодневном животу; - рачуна 

количинску концентрацију, 

масену концентрацију и 

молалност раствора; - рачуна 

2.ХЕ.1.1.3. 2.ХЕ.1.1.4. 

2.ХЕ.2.1.3. 2.ХЕ.3.1.3. 



снижење температуре мржњења и 

повишење температуре кључања у 

воденим растворима електролита 

и неелектролита; - припреми 

растворе за потребе у 

лабораторији и свакодневном 

животу. - безбедно по себе и друге 

рукује лабораторијским 

прибором, посуђем и 

супстанцама; 

Хемијске реакције 9 часова Хемијске реакције, услов за 

хемијске реакције, хемијске 

једначине, анализа и синтеза, 

стехиометријска израчунавања, 

топлотни ефекти хемијских 

реакција, брзина хемијске 

реакције, фактори који утичу на 

брзину, хемијска равнотежа, 

електролитичка дисоцијација, 

киселине, базе, соли, рН 

вредност, оксидоредукциони 

процеси, електолиза и корозија 

- анализира односе количине 

супстанце, броја честица и масе 

супстанце; - образлаже значај 

квантитативних односа у 

хемијским системима; - изводи 

стехиометријска израчунавања; - 

процењује топлотне промене у 

физичким и хемијским процесима 

на основу експерименталних 

података; - разматра факторе који 

утичу на брзину хемијске 

реакције и процењује њихов 

утицај на хемијске процесе у 

индустрији и свакодневном 

животу; - објашњава значај 

хемијске равнотеже у хемијским и 

технолошким системима; 

2.ХЕ.1.1.6. 2.ХЕ.1.1.7. 

2.ХЕ.1.1.8. 2.ХЕ.2.1.5. 

2.ХЕ.2.1.6. 2.ХЕ.2.1.7. 

2.ХЕ.2.1.8. 2.ХЕ.3.1.8. 

2.ХЕ.3.1.9. 2.ХЕ.3.1.10. 

Хемија елемената 

и једињења 
15 

часова 

 

Стабилност племенитих гасова и 

периодична промена својстава 

елемената у ПСЕ, својства 

елемената 17, 16, 15, 14, 13, 1. и 

2. групе, њихова једињења и 

- познаје својства и примену 

елемената периодног система и 

њихових једињења - анализира 

зависност између места у 

периодном систему елемената и 

2.ХЕ.1.1.5. 2.ХЕ.2.1.4. 

2.ХЕ.3.1.7. 



примена, општа својства 

прелазних метала и примена, 

својства атома угљеника, 

класификација органских 

једињења, типови органских 

реакција, угљоводоници, 

алкохоли, аледехиди, кетони, 

карбоксилне киселине, органска 

азотна једињења, амино 

киселине, протеини, угљени-

хидрати, масти и уља, витамини 

њихових хемијских својстава - 

Познаје својства угљеника и 

основна физичка и хемијска 

својства угљеникових органских 

једињења -објашњава значај 

хемијских једињења у 

биохемијским реакцијама -познаје 

основне загађиваче атмосфере, 

воде и тла као и начине заштите 

од загађивања 

Хемијски аспекти 

загађивања 

животне средине 

2 часа Загађивање атмосфере, воде, 

ваздуха и тла, извори загађивања 

животне средине и 

пречишћавање, заштита и 

одлагање секунданих сировина 

- рукује супстанцама у складу са 

ознакама опасности, обавештења 

и упозорења на амбалажи - 

придржава се правила о начину 

чувања супстанци и одлагању 

отпада - објашњава настајање, 

последице и поступке за 

спречавање појаве киселих киша и 

ефекта стаклене баште - 

објашњава значај озонског 

омотача, узрок настанка озонских 

рупа и последице - објашњава 

значај употребе постројења за 

пречишћавање воде и ваздуха, 

индустријских филтера, 

аутомобилских катализатора и 

сличних уређаја у свакодневном 

животу и индустрији - објашњава 

методе пречишћавања воде - може 

да процени ризике и користи по 

људско здравље неких најчешће 

2.XE.1.5.2. 2.XE.2.5.1. 



коришћених хемијских супстанци 

- анализира ефекте неких 

технологија и људских 

активности на квалитет ваздуха и 

утицај високих концентрација 

отровних и канцерогених 

супстанци на екосистем - познаје 

допринос хемије за очување и 

унапређење квалитета животне 

средине 

укупно 37 часа    

 

 

I Планирање наставе и учења   

Планирање допунске наставе се врши у складу са потребама ученика, а и складу са обавезама, према решењу о четрдесеточасовној 

недељи, наставника. Претходном табелом су обухваћене све теме и сви садржаји, јер се не може унапред знати који ученици ће 

имати проблема и у којим темама.   

Одређивање термина врши се према важећим распоредима часова и дефинише у распореду за допунску и додатну наставу.  

  

II Оставаривање наставе и учења   

Остваривање наставе и учења се одвија у школском кабинету – лабораторији.   

Допунска настава се може одвијати кроз индивидуални или групни рад, зависно од броја ученика који је похађају. Може се 

остваривати кроз усмени и писани рад, различита вежбања и тестове, домаће задатке.  

  

III Праћење и вредновање наставе и учења   

Праћење наставе и учења се врши кроз све часове. Активности и постигнућа ученика се бележе у педагошкој документацији 

наставника и у књизи евиденције о образовно-васпитном раду, односно есДневнику.  

Вредновање је и формативно и сумативно. Дакле постигнућа на допунској настави су предмет оцењивања и све активности , усмена 

одговарања, урађене писане провере могу бити и сумативно оцењене.  



Принципи економије  
Додатна настава сеорганизује за ученике који су заинтересовани за 

· шира знања из предмета, 

· истрживачки рад, 

· самостално истраживање и коришћење стручне литературе, штампе, 

· проширивање стечених знања и њихова примена, 

· примена савремених технологија –интернет... 

Ангажоване ученике стога треба стимулисати (похвале, награде) 

 

 

Исходи Област/Тема Садржај Укупан 

број 

часова 

● дефинише 

предмет изучавања 

економије као науке 

● наведе основне 

идеје 

репрезентативних 

школа економске 

мисли  

● идентификује 

значај одређених 

школа економске 

мисли за развој 

економске науке  

● дефинише 

потребе  

● наводи различите 

врсте потреба  

Економска наука – 

развој, принципи и 

методе анализе 

● Дефинисањеекономијекаонауке 

● Настанак и развојекономскенауке (Меркантилизам, 

Физиократизам, Класичнаполитичкаекономија, 

карактеристикеМарксоветеорије)  

● Маргиналистичкареволуција и 

неокласичнаекономија 

● Развојекономије у двадесетомвеку 

● Кејнизијанизам и монетаризам 

● Економијапонуде, Теоријарационалнихочекивања, 

Новикејнзијанци 

● Потребе – појам и врсте (биолошке, културно-

6 



● доведе у везу 

неопходност 

размене добара ради 

задовољења потреба 

● дефинише реткост 

и избор  

● наведе принципе 

индивидуалног 

одлучивања  

● дефинише 

опортунитетни 

трошак  

● дефинише 

граничне 

(маргиналне) 

промене  

● препозна утицај 

подстицаја на 

понашање људи и 

друштва  

● наведе принципе 

међусобног 

деловања људи  

● препозна користи 

од учешћа у 

трговини  

● дефинише 

тржишну привреду 

и тржиште  

● препозна значај 

тржишта за 

организовање 

историјске, личне, заједничке, минималне, просечне, 

луксузне)  

● Основнипринципиекономскогрезоновања 

● Принципииндивидуалногодлучивања  

● Интеракцијељуди у економскимактивностима 

 

●Начинорганизовањаекономскихактивности 

● Принципифункционисањапривреде 

● Научниметод у економији 

● Моделирањеекономскихпојава 

● Графичкиприкази у економији 

● Економскимодели: дијаграмкружногтока и 

границапроизводнихмогућности  

● Микроекономија и макроекономија 



економских 

активности  

● дефинише 

појамове, „тржишни 

неуспех‖, 

„екстерналије‖, 

„тржишна моћ‖  

● наведе принципе 

функционисања 

привреде  

● опише утицај 

продуктивности на 

ниво животног 

стандарда  

● препозна 

негативне 

последице 

инфлације  

● дефинише научни 

метод  

● доведе у везу 

посматрање и 

претпоставке у 

примени метода 

економске науке  

● препознаје значај 

графичких приказа 

у економији  

● прикаже 

шематски дијаграм 

кружног тока  

● објасни дијаграм 



кружног тока  

● прикаже графички 

границу 

производних 

могућности  

● идентификује 

принципе 

економског 

резоновања на 

примеру границе 

производних 

могућности  

● разликује 

микроекономију и 

макроекономију 

● дефинише понуду 

и тражњу  

● дефинише 

тражену количину 

добара  

● прикаже графички 

криву тражње и 

тржишне тражње 

(збир тражње 

појединаца)  

● разликује 

променљиве које 

утичу на тражњу  

● дефинише 

понуђену количину 

добара  

● прикаже графички 

Понуда, тражња и 

функционисање 

тржишта 

● Дефинисањеекономијекаонауке 

● Настанак и развојекономскенауке (Меркантилизам, 

Физиократизам, Класичнаполитичкаекономија, 

карактеристикеМарксоветеорије)  

● Маргиналистичкареволуција и 

неокласичнаекономија 

● Развојекономије у двадесетомвеку 

● Кејнизијанизам и монетаризам 

● Економијапонуде, Теоријарационалнихочекивања, 

Новикејнзијанци 

● Потребе – појам и врсте (биолошке, културно-
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криву понуде и 

криву тржишне 

понуде (збир понуда 

свих продаваца)  

● разликује 

променљиве које 

утичу на понуду  

● дефинише 

појмове: „тржишна 

равнотежа‖, 

„равнотежна цена‖, 

„равнотежна 

количина‖  

● прикаже графички 

тржишну равнотежу 

● објасни закон 

понуде и тражње  

● анализира 

промену тржишне 

равнотеже  

● дефинише 

ценовну 

еластичност тражње 

● наведе факторе 

који утичу на 

ценовну 

еластичност тражње 

● израчуна ценовну 

еластичност тражње 

● разликује криве 

тражње на основу 

њихових 

историјске, личне, заједничке, минималне, просечне, 

луксузне)  

● Основнипринципиекономскогрезоновања 

● Принципииндивидуалногодлучивања ● 

Интеракцијељуди у економскимактивностима 

● Начинорганизовањаекономскихактивности 

● Принципифункционисањапривреде 

● Научниметод у економији 

● Моделирањеекономскихпојава 

● Графичкиприкази у економији 

● Економскимодели: дијаграмкружногтока и 

границапроизводнихмогућности ● Микроекономија и 

макроекономија 

 



еластичности  

● прикаже графички 

криве тражње са 

различитим 

коефицијентима 

еластичности  

● дефинише укупан 

приход  

● објасни промену 

укупног прихода 

услед промене цена 

у зависности од 

еластичности 

тражње  

● разликује доходну 

и унакрсну 

еластичност тражње 

● дефинише 

ценовну 

еластичност понуде 

и факторе који 

утичу на ценовну 

еластичност понуде 

● израчуна ценовну 

еластичност понуде 

● прикаже графички 

криве понуде са 

различитим 

коефицијентима 

еластичности 

● дефинише појам 

трошкова  

Трошкови 

производње 

● Трошковипроизводње – појам 6 



● разликује 

експлицитне и 

имплицитне 

трошкове  

● разликује 

економски профит и 

рачуноводствени 

профит  

● дефинише 

производну 

функцију  

● дефинише 

маргинални 

производ  

● дефинише 

опадајући 

маргинални 

производ  

● разликује фиксне 

и варијабилне 

трошкове  

● разликује укупне 

и просечне 

трошкове  

● дефинише 

маргинални трошак 

● прикаже графички 

криве просечних 

трошкова и 

маргиналног трошка 

● разликује 

трошкове на кратки 

● Експлицитни и имплицитни 

● трошкови 

● Профит – појам 

● Економски и рачуноводственипрофит 

● Производња и трошкови 

● Производнафункција 

● Криваукупногтрошка 

● Врстетрошкова 

● Фиксни и варијабилнитрошкови 

● Укупни, просечни и маргиналнитрошак 

● Трошковнекриве 

● Трошковинакратки и дугирок 

 



и дуги рок 

● дефинише 

различита тржишна 

стања  

● наведе 

карактеристике 

конкурентног 

тржишта  

● идентификује 

приход 

конкурентног 

предузећа  

● објасни 

максимирање 

профита 

конкурентног 

предузећа  

● представи 

графички криву 

понуде 

конкурентног 

предузећа  

● објасни када 

предузеће одлучује 

да обустави 

производњу  

● објасни када 

предузеће одлучује 

да излази са 

тржишта  

● објасни када ће 

предузеће ући на 

Тржишне 

структуре и 

понашање 

предузећа 

● Тржишнаструктура – појам и врсте 

● Конкурентнотржиште 

● Приход 

● Просечни и маргиналниприход 

● Максимизацијапрофита и 

кривапонудеконкурентногпредузећа 

● Краткорочнаодлука о обустављањупроизводње  

● Дугорочнаодлукапредузећа о 

уласкунатржиштеилиизласкусањега 

● Криватржишнепонуденаконкурентномтржишту  

● Променатражњенаконкурентномтржишту 

● Дугорочнаравнотежанаконкурентномтржишту 

● Монополскотржиште 

● Баријереуласку 

● Приход и профитмонополскогпредузећа 

● Олигопол – појам и врсте 
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тржиште  

● прикаже графички 

профит 

конкурентног 

предузећа  

● представи 

графички криву 

тржишне понуде  

● препозна како 

тржиште реагује на 

промену тражње  

● опише дугорочну 

равнотежу на 

конкурентном 

тржишту  

● наведе 

карактеристике 

монополског 

тржишта  

● препозна основне 

узроке баријера 

уласку на тржиште 

● препозна како 

монополиста доноси 

одлуке о 

производњи и 

ценама (како 

максимира профит) 

● наведе особености 

олигополске 

тржишне структуре 

● препозна како 

● Равнотежаолигопола 

● Монополистичкаконкуренција 

● Равнотежанатржиштумонополистичкеконкуренције 



олигополиста 

доноси одлуке о 

производњи и 

ценама  

● наведе 

карактеристике 

монополистичке 

конкуренције  

● препозна како 

предузеће у 

условима 

монополистичке 

конкуренције 

максимизира 

профит 

● дефинише 

факторе производње 

● препозна карактер 

тражње за 

факторима 

производње  

● препозна 

специфичности 

тражње и понуде 

рада  

● дефинише 

маргинални 

производ рада  

● израчуна вредност 

маргиналног 

производа рада  

● опише како се 

Тржишта фактура 

производње и 

функционална 

расподела 

доходака 

● Факторипроизводње (рад, земља, капитал)  

● Тражњазарадом и понударада 

● Производнафункција и маргиналнипроизводрада  

● Вредностмаргиналногпроизводарада и 

тражњазарадом 

● Равнотежанатржиштурада 

● Осталифакторипроизводње – земља и капитал 

● Равнотежанаосталимтржиштима 

● Функционалнарасподеладохотка (наднице, 
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успоставља 

равнотежа на 

тржишту рада  

● дефинише појам 

капитал  

● препозна како се 

успоставља 

равнотежа на 

осталим тржиштима 

● објасни 

функционалну 

расподелу дохотка 

профити, ренте) 

 

 

 

Рачуноводство  
 Додатна настава се организује за ућенике који су заинтересовани за: 

- шира знања из предмета, 

- истрживачки рад, 

- самостално истраживање и коришћење стручне литературе, штампе, 

- проширивање стечених знања и њихова примена, 

- примена савремених технологија –интернет... 

Ангажоване ученике стога треба стимулисати (похвале, награде) 



 

Исходи 

По завршетку разреда ученик ће бити у 

стању да: 

Област/Тема: Садржај: Број часова: 

дефинише појам поверилаца- добављача  

● наведе документацију везану за добављаче  

● аналитички и синтетички евидентира 

настанак обавеза према добављачима  

● евидентира порез на додату вредност на 

основу примљених рачуна  

● евидентира трошкове пословања услужног 

предузећа основу примљених рачуна  

● прати доспелост обавеза  

● разликује врсте попуста одобрених од 

добављача  

● евидентира одобрене попусте  

● евидентира временска разграничења 

трошкова  

● обрачуна порез на додату вредност у 

примљеним рачунима  

Евиденција 

обавеза и 

пословања 

Појам поверилаца – 

добављача  

● Документација везана за 

добављаче  

● Евиденција обавеза 

према добављачима са 

порезом на додату 

вредност  

● Аналитичка и 

синтетичка евиденција 

обавеза према 

добављачима  

● Извод из аналитичке 

евиденције добављача  

● Порез на додату 

вредност у примљеним 

рачунима  

● Одобрени попусти 

добављача  

● Евиденција плаћања 
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● усаглашава аналитичку и синтетичку 

евиденцију добављача  

● разликује бруто зараде, нето зараде, порезе 

и доприносе на зараде  

● наведе кораке за обрачун и исплату зарада 

● изврши обрачун и евиденцију обрачуна 

зарада  

● евидентира исплату зарада, пореза и 

доприноса на зараде  

● разликује накнаде зарада од зараде  

● евидентира обавезе по кредитима и 

измирење меничне обавезе 

доспелих обавеза уз 

одобрени каса-сконто, 

бонификацију  

● Евиденција трошкова 

пословања услужног 

предузећа на основу 

примљених рачуна од 

добављача  

● Временска разграничења 

трошкова  

● Обавезе по основу зарада 

и накнада зарада  

● Евиденција обавеза по 

узетим кредитима  

● Друге обавезе  

● Евиденција меничних 

обавеза 

разликује законску, професионалну и 

интерну регулативу  

● дефинише потраживања  

● наведе документацију која прати настанак 

и престанак потраживања од купаца  

● заведе рачуне у књигу издатих рачуна  

● аналитички и синтетички евидентира 

Евиденција 

потражња из 

пословања 

● Законска, професионална 

и интерна регулатива 

(Закон о рачуноводству и 

ревизији, МРС, 

рачуноводствене 

политике)  

● Појам дужника – купца и 

документација  
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настанак потраживања  

● евидентира наплату потраживања  

● обрачуна ПДВ  

● евидентира ПДВ на основу издатих рачуна  

● евидентира приходе услужног предузећа ● 

евидентира временска разграничења прихода  

● прати доспелост потраживања  

● евидентира наплату потраживања уз 

одобрене попусте и меницом  

● евидентира потраживања од запослених и 

друга потраживања  

● евидентира обезвређење потраживања  

● евидентира директно и индиректно 

отписивање потраживања и наплату 

отписаних потраживања  

● разликује компензацију, цесију и 

асигнацију  

● евидентира компензацију  

● обрачуна ПДВ на крају обрачунског 

периода  

● евидентира плаћање обавезе ПДВ-а на 

крају обрачунског периода 

● Аналитичка и 

синтетичка евиденција 

потраживања од купаца  

● Извод из аналитичке 

евиденције купаца  

● Евиденција потраживања 

од купаца са порезом на 

додату вредност  

● Порез на додату 

вредност у издатим 

рачунима  

● Евиденција прихода од 

услуга  

● Временска разграничења 

прихода  

● Евиденција наплате 

доспелих потраживања уз 

каса-сконто, бонификацију  

● Друга потраживања  

● Обезвређење 

потраживања ● 

Потраживања од 

запослених  

● Евиденција наплате 



меницом  

● Остали облици плаћања 

– компензација, цесија и  

● асигнација  

● Обрачун пореза на 

додату вредност на крају 

обрачунског периода  

● Евиденција плаћања 

обавезе за порез на додату 

вредност на крају 

обрачунског периода 

 ● разликује врсте сталних средстава  

● опише карактеристике основних средстава 

● разликује вредности и евиденције 

основних средстава  

● доведе у везу прибављање, отуђивање 

основних средстава са одговарајућом 

књиговодственом документацијом  

● објасни функцију конта исправка 

вредности основних средстава  

● опише начине и процедуру прибављања 

основних средстава  

● евидентира пријем без накнаде, куповину и 

изградњу основних средстава у аналитичком 

Евиденција 

сталних 

средстава 

● Стална средства, појам и 

врсте  

● Појам и карактеристике 

основних средстава  

● Вредности основних 

средстава  

● Пословне књиге 

основних средстава  

● Аналитичка евиденција 

основних средстава  

● Документација у вези са 

прибављањем основних 

средстава  
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и финансијском књиговодству ● обрачуна 

амортизацију линеарном методом  

● састави годишњи предрачун амортизације 

● књижи амортизацију у аналитичком и 

финансијском књиговодству  

● разликује начине отуђивања основних 

средстава  

● прикаже поступак отуђивања основних 

средстава  

● евидентира отуђивање основних средстава 

у аналитичком и финансијском 

књиговодству  

● процени вредност основних средстава у 

билансу стања  

● евидентира набавку и трошење алата и 

инвентара са калкулативним отписом 

 

● Евиденција прибављања 

основних средстава  

● Пријем без накнаде 

основних средстава  

● Куповина основних 

средстава  

● Изградња основних 

средстава  

● Вишак основних 

средстава ● Обрачун и 

књижење амортизације 

(линеарни метод)  

● Документација у вези 

отуђивања основних 

средстава  

● Евиденција отуђивања 

основних средстава  

● Уступање без накнаде 

основних средстава  

● Продаја основних 

средстава  

● Расходовање основних 

средстава  

● Мањак основних 



средстава  

 

● Евиденција набавке и 

трошења алата и инвентара 

 

 ● евидентира настале расходе и приходе  

● евидентира временска разграничења 

расхода и прихода  

● објасни поступак утврђивања резултата 

пословања привредног друштва  

● утврди резултат пословања на основу 

задатих података о расходима и приходима  

● дефинише позитиван и негативан 

финансијски резултат  

● књижи финансијски резултат  

● одреди време закључка конта расхода и 

прихода  

● одреди место добитка и губитка у билансу 

стања и билансу успеха  

● састави закључни лист  

● састави крајњи биланс и биланс успеха на 

основу закључног листа  

Утврђивање 

резултата 

пословања 

услужног 

предузећа 

 ● Појам пословног 

резултата  

● Поступак утврђивања 

резултата пословања 

привредног друштва  

● Евиденција резултата 

пословања  

● Закључни лист  

● Приказивање резултата 

пословања у билансу 

успеха   

● билансу стања  

● Закључивање пословних 

књига 
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● анализира утицај временских 

разграничења на биланс стања и биланс 

успеха 

 

 

 

Пословна коресподенција и комуникација 
 Додатна настава сеорганизује за ученике који су заинтересовани за: 

· шира знања из предмета, 

· истрживачки рад, 

· самостално истраживање и коришћење стручне литературе, штампе, 

· проширивање стечених знања и њихова примена, 

· примена савремених технологија –интернет... 

Ангажоване ученике стога треба стимулисати (похвале, награде) 

 

 

Исходи Област/Тема Садржај Укупан 

број 

часова 



   ● Дефинишесавременуканцеларију 

● објаснизначајусловазарад у ка

нцеларији 

● опишеизглед канцеларијскогп

ростора 

● користиканцеларијску опрему, алат

е и прибор у складуса наменом 

● разликујеврстепотрошног материја

ла 

● користипотрошниматеријал 

у складу са наменом 

● користи обрасце 

● овераваакте и документацију 

● користитехникукуцања у 

алфанумеричком и 

нумеричком делу тастатуре 

 

 

Организациј

а 

канцеларије 

и техника 

куцања 

● Савремена канцеларија 

● Услови зарад: просторни ,физички, 

климатски, технички, хигијенски 

● Канцеларијскаопрема, алат и прибор 

● Појам и врсте хартије 

● Обрасци (појам, врсте и значај) 

● Печати, жигови и штамбиљи 

● Оверарукописа, преписа и потписа 

● Правилапри куцању 

● Алфанумеричка и нумеричка тастатура 
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● разликујеобавезне и 

необавезнеелементепословнихп

исама 

● разликујеформе обликовања 

пословнихписама 

● обликујепословнаписма премаз

адатим елементима 

● напишепословну биографију 

● саставинаосновудатих елемената: 

– допис, 

– упит, 

– понуду, 

– ценовник, 

– поруџбину, 

– предрачун, 

– отпремницу, 

– рачун, 

Пословна 

кореспонден

ција 

 ● Појам и структурапословног писма 

● Формеобликовањапословних писама (зупч

аста ,блок и модификована) 

● Пословнабиографија (CV) 

● Упит 

● Понуда 

– циркуларна 

– општа 

– посебна 

● Ценовник 

● Поруџбина 

● Предрачун/Профактура 

● Отпремница 

● Рачун/Фактура 

● Извештај о књижењу – задужењу, одобрењу 

● Комисијски записник 
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– извештај о књижењу, 

–   комисијски записник, 

–   рекламацију, 

–   одговорна рекламацију, 

–   ургенцију 

● Рекламација 

● Одговорна рекламације 

● Ургенција 

 

 

 ● дефинишепојам, врсте 

и значајевиденција 

● евидентирадневне и 

недељне обавезе 

● дефинишепојам, врсте 

и значајкласификација 

● класификуједокументацију прем

а задатим параметрима 

● објаснирад у 

појединимфазама рада сатекућом по

штом 

● спроведепроцедурурадапопојед

инимфазамана конкретномпример

Евиденција 

и 

класификац

ија 

докумената 

и рад са 

поштом 

  ● Појам, врсте и значај евиденција 

● Евиденциона средства 

● Појам, врсте и значај класификација 

● Фазе: пријем, завођење, разврставање, 

отварање и прегледање, сигнирање, 

достављање у рад, 

враћањерешенихпредметаписарници, 

отпремање поште 

● Електронска пошта 
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Економска географија 
Додатна настава се организује за ученике који су заинтересовани за: шира знања из предмета, истраживачки рад, самостално 

истраживање и коришћење стручне литературе, штампе, проширивање стечених знања и њихова примена, коришћење савремене 

технологије, интернета... 

Ангажоване ученике треба стимулисати (похвале, награде). 

 

Исходи Област/Тема Садржај 

       

Укупан 

број 

часова 

- дефинише предмет 

изучавања економске 

географије;  

Земља као животни и 

економски простор 

човека 

     

Предмет проучавања, развој, значај и 

место економске географије у систему 

наука. 

3 

у 

● примениправилазаписањеелектронс

кихписама (e-mail) 

  

 

 

 

 



- направи преглед 

природног богатства 

Србије помоћу 

картографског метода; 

- објасни улогу воде као 

ресурса у савременом 

друштву и привреди; 

- објасни утицај 

становништва на 

привредни развој 

користећи познате 

демографске појмове; 

- разликује појмове 

националног, етничког и 

културног идентитета; 

 

Природна богатства Србије. 

Вода као ресурс у савременом 

друштву и привреди: водоснабдевање, 

пољопривреда, саобраћај на води и 

туризам. 

Демографски развој (кретање и 

структура светског становништва) и 

друштвено - економске импликације. 

Национални, етнички и културни 

идентитет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- објасни основну 

класификацију економских 

делатности; 

- наведе најзначајније  

области биљне и 

сточарске производње у 

свету и у Србији, као и 

главна светска 

  

                                                                                

Географија светске  

привреде и положај 

Србије у њој 

Основна класификација привреде, 

структура привреде и степен 

привредног и друштвеног развоја. 

Главне области биљне и сточарске 

производње и риболовних подручја у 

свету. 

Разноликост сектора услуга: 

класификација, појам и значај. 

3 



риболовна подручја; 

 

- идентификује 

делатности услужног 

сектора; 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
- разликује улогу, значај и 

видове деловања 

међународних 

организација (Уједињене 

нације, Светска банка, 

Међународни монетарни 

фонд, Светска трговинска 

организација, OECD, 

CEFTA, EFTA, NAFTA); 
 
- дефинише појам 

глобализације; 

 

 

 

Свет, Европска унија 

и Србија - савремени 

економско и 

политичко -

географски процеси 

 

 

Различити облици економских 

интеграција на Балкану и у 

југоисточној Европи. 

 

Глобализација: шансе и претње 

економском и друштвеном развоју. 
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Упутство за дидактичко-методичко остваривање програма 

 

I Планирање наставе и учења  



На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, 

подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облик рада, као и 

планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу али и од специфичности одређеног 

одељења и индивидуалних карактеристика ученика.  

 

 

II Оставаривање наставе и учења  

Додатна настава се реализује кроз теоријску наставу. Програм за први разред организован је кроз  3 наставне теме. Наставник 

користи различите методе и облике рада. У настави се могу користити различита наставна средства (рачунар, пројектор, шеме, 

панои..)  

 

III Праћење и вредновање наставе и учења  

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет одговора, 

способност примене теоријских знања у конкретним радним условима.  

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- усмено излагање; 

- показивање практичних вештина; 

- активности ученика на часовима; 

 

Други разред 

А1: ОПШТЕОБРАЗОВНИ  ПРЕДМЕТИ 

Српски  језик и књижевност 
 



Наставни програм за други разред економски техничар 

 

Циљ учења српског језика и књижевности је унапређивање језичке и функционалне писмености; стицање и неговање језичке и 

књижевне културе; оспособљавање за тумачење и вредновање књижевних дела; афирмисање и прихватање вредности 

хуманистичког образовања и васпитања ученика; развијање личног, националног и културног идентитета, љубави према матерњем 

језику, традицији и култури српског народа и других народа и етничких заједница. 

 

Годишњи фонд: 108 часа 

Недељни фонд: 3 часа 

 

 

Област Број асова Садржај Исходи Стандарди 

Језик 20 

• Морфологија у 

ужем смислу 

• Променљиве и 

непроменљиве врсте 

речи 

• Именице, 

нридеви. заменице 

(њихове граматичке 

категорије), бројеви 

одреди врсту речи и 

граматичке 

категорије 

употреби у усменом 

и писаном 

изражавању облике 

речи у складу са 

језичком нормом  

 

Ученик ће бити у 

стању да:  

2CJK.1.1.2. 

Разликује књи- 

жевни (стандардни) 

језик од дијалекта; 

зна основне податке 

о дијалектима 

српског језика; има 

 



(укључујући бројнс 

именице и бројне 

придеве) 

• Глаголи. 

Граматичке категорије 

глагола 

Прилози, предлози, 

везници, речце, узвици 

Спојено и одвојено 

писање речи 

(писање бројева и 

изведеница од њих, 

писање заменица и 

заменичких прилога, 

спојеви предпога и 

других речци, глаголи и 

речце, писање негације) 

примени правила 

одвојеног и 

састављеног писања 

речи у складу са 

језичком нормом 

прави-лан став према 

свом дија- лекту и 

другим дијалекти-ма 

српског језика и 

према оба изговора 

српског књи- жевног 

језика (поштује свој 

и друге дијалекте 

срп-ског језика и има 

потребу да чува свој 

дијалекат; 

подједнако цени оба 

изго- вора српског 

књижевног језика – 

екавски и ијекав- 

ски; има потребу да 

учи, 

чува и негује 

књижевни језик; 

познаје најважније 

граматике и 



нормативне 

приручнике и уме да 

се њима користи; зна 

основ- не податке о 

месту срп- ског 

језика међу другим 

индоевропским и 

словен-ским 

језицима; има 

основна знања о 

развоју књижевног 

језика, писма и 

правописа код Срба. 

 

2CJK.1.1.4. Познаје 

врсте и подврсте 

речи; приме- њује 

норму у вези с обли- 

цима речи у 

фреквентним 

случајевима 



(укључујући и 

гласовне промене у 

вези с облицима 

речи); издваја делове 

речи у вези с обли- 

цима речи 

(граматичка основа и 

наставак за облик) у 

једноставнијим 

случајевима; издваја 

дело- ве речи у вези 

с грађењем речи 

(префикс, творбена 

основа, суфикс) у 

једно- ставнијим 

случајевима; 

препознаје основне 

начи- не грађења 

речи; приме- њује 

норму у вези с грађе- 

њем речи 



(укључујући и 

гласовне промене у 

вези с грађењем 

речи); примењу-је 

постојеће моделе 

при грађењу нових 

речи. 

 

2CJK.2.1.4. Има 

шира зна- ња о 

врстама и 

подврстама речи; 

уме да одреди облик 

променљиве речи и 

да употреби реч у 

задатом облику; 

познаје појам 

морфеме; дели реч 

на творбене морфеме 

у једно- ставнијим 

случајевима и 



именује те морфеме; 

по- знаје основне 

начине гра- ђења 

речи; примењује 

норму у вези с 

облицима речи у 

мање фреквентним 

случајевима. 

 

 

 

Књижевност 72 

главни предсгавници у 

нашој 

и европској 

књижевности 

• Гаврил Стефановић 

Венцловић: „Песме, 

беседе. 

легенде― 

• Значај Венцловића и 

Орфелина за развој 

наведе особености 

барока, класицизма и 

- просветитељства и 

њихове 

представнике 

у књижевности 

- објасне значај 

Венцловића и 

Орфелина за 

развој језика и 

. 

Ученик ће бити у 

стању да:  

 

2СЈК.1.2.4. Уочава и 

примерима 

аргументује основне 

поетичке, језичке, 

естетске и 

структурне осо- бине 



књижевног језика код 

Срба 

• Молијер: „Тврдица" 

• Просветитељство у 

Европи и 

код нас 

• Књижевно - 

просветитељски 

рад Доситеја 

Обрадовића 

• Доситеј Обрадовић: 

„Писмо 

Харалампију― 

• Доситеј Обрадовић: 

„Живот 

и прикљученија" 

(одломци) 

• Јован Стерија 

Поповић: 

„Тврдица" 

• Романтизам у 

књижевности код 

Срба препозна 

одлике 

просветитељства на 

обрађеним делима 

- • објасни значај 

Доситејевог рада за 

српску 

- културу и 

књижевност 

- • направи наралелу у 

обради истих мотива 

- у европској и српској 

књижевности 

- • наведе особине 

ликова у обрађеним 

- делима и заузме став 

према њиховим 

- поступцима 

- наведе 

предстгавнике 

књижевних дела из 

обавезне школске 

лектире. 

 

2СЈК.1.2.6. Наводи 

основне 

књижевноисто- 

ријске и поетичке 

одлике 

стилских епоха, 

праваца и формација 

у развоју срп-ске и 

светске књижевно-

сти и повезује их са 

дели-ма и писцима 

из обавезне лектире 

школског програ-ма. 

 

2СЈК.1.2.9. На 

основу дела српске и 

светске књижев-



Европи и код нас 

(појам, особености, 

значај, представници) 

• А. С. Пушкин: 

„Цигани" (одломак) 

• А. С. Пушкин: 

„Евгеније Оњегин" 

(анализа Татјаниног 

писма Оњегину и 

Оњегиновог одговора и 

анализа Оњегиновог 

писма Татјани и 

Татјаниног одговора) 

• X. Хајне: 

„Лорелај‖ 

• Ш. Петефи: 

„Слобода света" 

• Вук Караџић - 

рад на реформи језика и 

правописа, рад на 

сакушвању народних 

романтизма и 

њихова дела 

- уочава и образлаже 

одлике романтизма 

изнесе свој суд о 

књижевним делима 

користећи стечена 

знања и сопствена 

запажања 

- препозна и усвоји 

вредности 

националне културе 

и разуме/поштује 

културне вредности 

других народа 

тумачи уметнички 

свет и стваралачке 

поступке у 

структури обрађених 

дела 

- наведе 

ности формира 

читалачке навике и 

знања; схвата улогу 

читања у тумачењу 

књижевног дела иу 

изгра- ђивању 

језичког, литерар- 

ног, културног и 

нацио-налног 

идентитета. 

 

2СЈК.2.2.2. Познаје 

књи-жевнотеоријску 

термино-логију и 

књижевнотеориј-ска 

знања адекватно 

при-мењује у 

тумачењу књи- 

жевних дела 

предвиђених 

програмом. 



умотворина, 

лексикографски рад, 

Вук као књижевни 

критичар и полемичар, 

Вук као писац, 

историчар и биограф 

• Значај 1847. 

године 

• Петар Петровић 

Његош: „Горски 

вијенац‖ 

• Бранко 

Радичевић: „Кад 

млидија' умрети" 

• Ћура Јакшић: 

„На Липару", 

Отацбина" 

• Јован Јовановић 

Змај: „Ћулићи" и 

„Ћулићи увсоци" 

(избор), Змајева 

предстгавнике 

правца и њихова 

- дела 

- дефинише одлике 

реализма и објасни 

их на обрађеним 

књижевним делима 

- тумачи уметнички 

свет и стваралачке 

поступке у 

структури обрађених 

дела 

- процењује 

друштвене појаве и 

проблеме које 

покреће књижевно 

дело 

- развије критички 

став и мишљење при 

процени поступака и 

понашањајунака у 

 

2СЈК.2.2.5. 

Образлаже основне 

елементе књижев-

ности као дискурса у 

од-носу на остале 

друштвене дискурсе 

(нпр. присуство 

/одсуство 

приповедача, 

приповедни фокус, 

статус историјског и 

фиктивног итд.). 

 

2СЈК.2.2.7. 

Самостално уочава и 

анализира про-блеме 

у књижевном делу 

и уме да аргументује 

своје ставове на 

основу примар-ног 



сатирична поезија 

(избор) 

•Лаза Костић: „Међу 

јавом и мед сном", 

„Santa Marija Dela 

Salute" 

• Реализам у 

Европи и код нас 

(појам, особености, 

значај, прсдставници) 

• Балзак: „Чича 

Горио― или Толстој 

„Ана Карењина― 

• Гогол.: 

„Ревизор" 

• Милован 

Глишић: „Глава 

шећера" 

• Лаза Лазаревић: 

„Ветар" 

• Радоје 

обрађеним делима 

 

текста. 

 

2СЈК.2.2.9. На 

основу дела српске и 

светске књижев-

ности развија 

читалачке вештине, 

способности и знања 

од значаја за тума- 

чење и вредновање 

разли- читих 

књижевноуметнич-

ких и 

књижевнонаучних 

дела и за развијање 

језич-ког, 

литерарног, култур- 

ног и националног 

иден- титета; има 

изграђен чита- лачки 

укус својствен кул- 



Домановић: „Данга" 

или „Вођа‖ 

• Симо Матавуљ: 

„Поварета" 

• Бранислав 

Нушић: „Госпођа 

министарка" 

Војислав Илић: (избор 

посзијс) 

 

турном и 

образованом човеку. 

 

2СЈК.3.2.1. Чита, 

дожив-љава и 

самостално тумачи 

књижевноуметничка 

и књижевнонаучна 

дела из обавезног 

школског про- грама, 

као и додатне 

(изборне) и 

факултативне 

књижевноуметничке 

и књижевнонаучне 

тексто- 

ве; током 

интерпретације 

поуздано користи 

стечена знања о 

стваралачком 



опусу аутора и 

књижевно-

историјском 

контексту. 

 

2СЈК.3.2.2. Влада 

књижев-

нотеоријском 

терминоло-гијом и 

теоријска знања 

адекватно примењује 

у тумачењу 

књижевноумет-

ничких и 

књижевнонауч-них 

дела која су 

предвиђе-на 

школским 

програмом и других 

дела ове врсте раз- 

личитих жанрова, 



изван школског 

програма. 

 

2СЈК.3.2.4. Уочава и 

тума- чи поетичке, 

језичке, естетске и 

структурне 

особине 

књижевноумет-

ничких и 

књижевнонауч- них 

текстова у оквиру 

школске лектире и 

изван школског 

програма; процењује 

и пореди стил- ске 

поступке у 

наведеним врстама 

текстова. 

 

2СЈК.3.2.8. У 



тумачењу 

књижевног дела 

критички користи 

препоручену и 

самостално изабрану 

се- кундарну 

литературу 

(књижевноисторијск

у, 

критичку, 

аутопоетичку, 

теоријску). 

 

Језичка 

култура 
16 

• Лексичке вежбе 

• Стилске вежбе 

• Домаћи задаци 

• Школски 

писмени задаци 

4x2+2 

Упознавање са 

одликама 

изражава 

размишљања и 

критички став према 

проблемима и 

појавамау 

књижевним 

текстовима и 

свакодневном 

Ученик ће бити у 

стању да:  

 

2СЈК.1.3.4. Користи 

оба писма, дајући 

предност ћирилици; 

примењује 

основна правописна 



новинарског стила 

• Писање вести, 

извештаја. 

интервјуа и других 

облика 

новинарског 

изражавања 

• У познавање са одл и 

кама 

стручно-научног стила 

• Милутин 

Миланковић: ..Кроз 

васиону и вкове** 

животу 

• препозна одлике 

стручно-научног 

стила 

• примени одлике 

новинарског стил 

пра- вила у 

фреквентним при- 

мерима и уме да се 

служи школским 

издањем Право- 

писа; у писању 

издваја де- лове 

текста, даје наслове 

и поднаслове, уме да 

цитира и 

парафразира; 

саставља матурски 

рад поштујући 

правила израде 

стручног рада 

(употребљава фусно- 

те и саставља 

садржај и 

библиографију); 

саставља писмо – 

приватно и слу- 



жбено, биографију 

(CV), молбу, жалбу, 

захтев, оглас; зна да 

попуни раз- личите 

формуларе и 

обрасце. 

 

2CJK.1.3.2. Говорећи 

и пи- шући о некој 

теми (из је- зика, 

књижевности или 

слободна тема), 

јасно структурира 

казивање и повезује 

његове делове на 

одговарајући начин; 

раз- ликује битно од 

небитног и држи се 

основне теме; 

саставља 

једноставнији 



говорени и писани 

текст користећи се 

описом, при- 

поведањем и 

излагањем 

(експозицијом); уме 

укратко да опише 

своја осећања и 

доживљај књи- 

жевног или другог 

умет- ничког дела; 

сажето пре- причава 

једноставнији 

књижевноуметнички 

текст и издваја 

његове важне или 

занимљиве делове; 

резимира 

једноставнији 

књижевни и 

неуметнички текст. 



 

2CJK.1.3.3. У 

расправи или 

размени мишљења 

на теме из 

књижевности, језика 

и културе уме у 

кратким цртама да 

изнесе и образложи 

идеју или 

став за који се 

залаже, го- вори 

одмерено, ослања се 

на аргументе, у 

стању је да чује туђе 

мишљење и да га 

узме у обзир прили- 

ком своје 

аргументације; пише 

једноставнији аргу- 

ментативни текст на 



теме из 

књижевности, језика 

и културе. 

 

2CJK.2.3.1. Говори у 

зва- ничним 

ситуацијама, јавно и 

пред већим 

аудиторију- мом о 

темама из области 

језика, књижевности 

и културе, користећи 

се књижевним 

језиком и 

одговарајућом 

термино- логијом; 

учествује у јав- ним 

разговорима са више 

учесника; процењује 

слу- шаоца односно 

аудитори- јум и 



 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

обликује свој говор 

према његовим 

потребама и 

могућностима; има 

по- требу и навику 

да развија сопствену 

говорну култу-ру; с 

пажњом и разумева- 

њем слуша теже 

излагање (нпр. 

предавање) с темом 

из језика, 

књижевности и 

културе; слуша 

критички, 

процењујући 

говорникову 

аргументацију и 

објектив- ност. 
 

  



 

Ученик има знања из области српског језика и српске и светске књижевности. Влада усменом и писаном комуникацијом: говори и 

пише поштујући књижевнојезичку норму, уобличава логичан и стилски складан говорени и писани текст, разуме и критички 

промишља оно што прочита, има развијен речник. Чита, доживљава и тумачи књижевно дело; користи читање да боље разуме себе, 

друге и свет око себе; прочитао је најважнија књижевна дела из националне и светске културне баштине. Има навику и потребу да 

развија говорну и читалачку културу, како ради сопственог усавршавања тако и ради очувања и богаћења националне културе.  

 

Основни ниво  

Говори јасно и течно, поштујући књижевнојезичку норму; има културу слушања туђег излагања. Саставља једноставнији говорени или 

писани текст који је логичан, добро структуриран и стилски складан; користи оба писма (дајући предност ћирилици), влада основним 

писаним жанровима потребним за школовање и учешће у друштвеном животу. У различите сврхе чита књижевне и неуметничке 

текстове средње тежине, разуме књижевни и неуметнички текст средње сложености и критички промишља једноставнији књижевни и 

неуметнички текст.  

Има основна знања о језику уопште; разликује књижевни српски језик од дијалекта и има потребу да учи, чува и негује књижевни 

језик. Има основна знања о гласовима, речима и реченицама српског језика и зна да примени одређена граматичка правила у говору и 

писању. Има развијен речник, у складу са средњим нивоом образовања, а речи употребљава у складу са приликом.  

Познаје ауторе дела из обавезног школског програма и локализује их у контекст стваралачког опуса и у књижевноисторијски контекст. 

Наводи основне књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске књижевности 

и повезује их са делима и писцима из обавезне лектире школског програма. Уочава и примерима аргументује основне поетичке, 

језичке, естетске и структурне особине књижевних дела из обавезне школске лектире. Формира читалачке навике и знања схватајући 

значај читања за сопствени духовни развој.  

 

Средњи ниво  

Говори пред аудиторијумом о темама из области језика, књижевности и културе; саставља сложенији говорени или писани текст, 

прецизно износећи идеје; у различите сврхе чита теже књижевне и неуметничке текстове и има изграђен читалачки укус својствен 

образованом човеку; разуме и критички промишља сложенији књижевни и неуметнички текст.  

Има шира знања о језику уопште и основна знања о језицима у свету. Зна основне особине дијалеката српског језика и смешта развој 

књижевног језика код Срба у друштвени, историјски и културни контекст. Има шира знања о гласовима, речима и реченицама српског 



језика и та знања уме да примени у говору и писању. Има богат речник и види језик као низ могућности које му служе да се прецизно 

изрази. Тумачи кључне чиниоце структуре књижевног текста као и његове тематске, идејне, поетичке, стилске, језичке, композиционе 

и жанровске особине. Познаје књижевне термине и адекватно их примењује у тумачењу књижевних дела предвиђених програмом. 

Самостално уочава и анализира проблеме у књижевном делу и уме да аргументује своје ставове на основу примарног текста. Користи 

препоручену и ширу, секундарну литературу у тумачењу књижевних дела предвиђених програмом.  

 

Напредни ниво  

Дискутује о сложеним темама из језика, књижевности и културе које су предвиђене градивом; има развијене говорничке вештине; 

пише стручни текст на теме из језика и књижевности; продубљено критички промишља сложенији књижевни и неуметнички текст, 

укључујући и ауторове стилске поступке; изграђује свест о себи као читаоцу.  

Има детаљнија знања о језику уопште, као и о граматици српског језика. Има основна знања о речницима и структури речничког 

чланка.  

Критички чита, тумачи и вреднује сложенија књижевна дела из обавезног школског програма, као и додатна (изборна). Користи више 

метода, гледишта и компаративни приступ у тумачењу књижевног текста. Свој суд о књижевном делу аргументовано износи стално 

имајући на уму примарни текст, као и друге текстове, анализирајући и поредећи њихове поетичке, естетске, структурне и 

лингвистичке одлике, укључујући и сложеније стилске поступке. Шири читалачка знања и примењује стратегије читања које су 

усаглашене са типом књижевног дела и са читалачким циљевима (доживљај, истраживање, стваралаштво).  

 

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: Језик 

Основни ниво  

Има основна знања о томе шта је језик уопште и које функције има; поштује свој језик и поштује друге језике. Зна основне податке о 

дијалектима српског језика и о дијалекатској основи књижевног језика; подједнако цени екавски и ијекавски изговор као равноправне 

изговоре српског књижевног језика; има основна знања о развоју књижевног језика, писма и правописа код Срба. Има основна знања о 

гласовима српског језика; познаје врсте и подврсте речи, примењује језичку норму у вези са облицима речи и у вези са њиховим 

грађењем; правилно склапа реченицу и уме да анализира реченице грађене по основним моделима. Има основна знања о значењу речи; 

познаје најважније речнике српског језика и уме да се њима користи. Уме да износи властите ставове говорећи јасно и течно, 

поштујући књижевнојезичку норму и правила учтивости; има културу слушања туђег излагања. Овладао је складним писањем 

једноставнијих форми и основних жанрова (писмо, биографија, молба, жалба, захтев, ПП презентација и сл.), користећи компетентно 



оба писма, дајући предност ћирилици и примењујући основна правила језичке норме. На крају школовања саставља матурски рад 

поштујући правила израде стручног рада.  

 

Средњи ниво  

Има шира знања о језику уопште и основна знања о језицима у свету, њиховој међусобној сродности и типовима. Зна основне особине 

дијалеката српског језика и основна правила екавског и ијекавског изговора. Има шира знања о гласовима српског језика; зна правила 

о наглашавању речи и разликује књижевни од некњижевног акцента; има шира знања о врстама и подврстама речи, њиховим облицима 

и начинима њиховог грађења; познаје врсте реченица и анализира реченице грађене по различитим моделима. Има богат речник и уме 

да употреби одговарајућу реч у складу са приликом; усмерен је ка богаћењу сопственог речника. Изражајно чита и негује сопствени 

говор. Саставља сложеније писане текстове о различитим темама поштујући језичку норму. Користи стручну литературу и пише 

складно извештај и реферат.  

 

Напредни ниво  

Има детаљнија знања о језику уопште и детаљнија знања о граматици српског језика (акцентима, саставу речи, значењу падежа и 

глаголских облика, структури реченице); познаје структуру речничког чланка. Говори о одабраним темама као вешт говорник; 

пажљиво слуша и процењује вербалну и невербалну реакцију свог саговорника и томе прилагођава свој говор. Складно пише есеј, 

стручни текст и новински чланак доследно примењујући књижевнојезичку норму.  

 

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: Књижевност  

Основни ниво  

 

Редовно чита књижевна дела из обавезног школског програма, зна значајне представнике и дела из светске и српске књижевности. 

Укратко описује своја осећања и доживљај књижевног или другог уметничког дела. Уочава и наводи основне поетичке, естетске и 

структурне особине књижевног и неуметничког текста погодног за обраду градива из језика и књижевности; уме да их именује и 

илуструје. Разуме књижевни и неуметнички текст: препознаје њихову сврху, издваја главне идеје текста; прати развој одређене идеје у 

тексту; наводи примере из текста и цитира део/делове да би анализирао текст или поткрепио сопствену аргументацију; резимира и 

парафразира делове текста и текст у целини. Издвојене проблеме анализира у основним слојевима значења. Основне књижевне 

термине доводи у функционалну везу са примерима из књижевног текста. Разуме зашто је читање важно за формирање и 



унапређивање своје личности, богаћење лексичког фонда. Развија своје читалачке способности. Разуме значај књижевности за 

формирање језичког, литерарног, културног и националног идентитета. Схвата значај очувања књижевне баштине и књижевне 

културе.  

 

Средњи ниво  

Тумачи књижевна дела из обавезног школског програма и поседује основна знања о књижевноисторијском и поетичком контексту који 

та дела одређује. Самостално уочава и анализира значењске и стилске аспекте књижевног дела и уме да аргументује своје ставове на 

основу примарног текста. Разуме и описује функцију језика у стваралачком процесу. У тумачењу књижевног дела примењује 

адекватне методе и гледишта усклађена са методологијом науке о књижевности. Познаје књижевнонаучне, естетске и лингвистичке 

чињенице и уважава их приликом обраде појединачних дела, стилских епоха и праваца у развоју српске и светске књижевности. На 

истраживачки и стваралачки начин стиче знања и читалачке вештине, који су у функцији проучавања различитих књижевних дела и 

жанрова и развијања литерарног, језичког, културног и националног идентитета. Има изграђене читалачке навике и читалачки укус 

својствен културном и образованом човеку. Примењује сложене стратегије читања. Мења аналитичке приступе за које оцени да нису 

сврсисходни. Процењује колико одређене структурне, језичке, стилске и значењске одлике текста утичу на његово разумевање.  

 

Напредни ниво  

Анализира поетичке, естетске и структурне одлике књижевног текста. Поуздано позиционира књижевни текст у књижевнотеоријски и 

књижевноисторијски контекст. Примењује одговарајуће поступке тумачења адекватне књижевном делу и њима сагласну 

терминологију. Користи више метода и гледишта и компаративни приступ да употпуни своје разумевање и критички суд о књижевном 

делу. Самостално уочава и тумачи проблеме у књижевном делу и своје ставове уме да аргументује на основу примарног текста и 

литерарно-филолошког контекста. Критички повезује примарни текст са самостално изабраном секундарном литературом. Самостално 

одабира дела за читање према одређеном критеријуму, даје предлоге за читање и образлаже их. Познаје и примењује начине/стратегије 

читања усаглашене са типом текста (књижевним и неуметничким) и са жанром књижевног дела. Разуме улогу читања у сопственом 

развоју, али и у развоју друштва. Има развијену, критичку свест о својим читалачким способностима. 

 

Међупредметне компетенције 



Настава Српског језика и књижевности треба да буде усмерена ка развоју међупредметних компетенција: компетенције за учење, 

комуникацију и сарадњу, естетску компетенцију, дигиталну, компетенцију за рад са подацима, учешће у демократском друштву и 

здрав живот. 

 

 

Начин реализације садржаја 

Полазећи од датих исхода и кључних појмова садржаја наставник планирани програм контекстуализује, односно планира наставу и 

учење према потребама одељења имајући у виду карактеристике, наставне материјале које ће користити, техничке услове, наставна 

средства и медије којима школа располаже, као и друге ресурсе школе и локалне средине.  

Приликом планирања наставе и учења наставник се руководи: 

 индивидуалним разликама међу ученицима у погледу начина учења, темпа учења и брзине напредовања; 

 интегрисаним приступом у којем постоји хоризонтална и вертикална повезаност унутар истог предмета и различитих 

наставних предмета; 

 партиципативним и кооперативним активностима које омогућавају сарадњу; 

 активним и искуственим методама наставе и учења;  

 уважавањем свакодневног искуства и знања које је ученик изградио ван школе, повезивањем активности и садржаја 

учења са животним искуствима ученика и подстицањем примене наученог и свакодневном животу; 

 неговањем радозналости, одржавањем и подстицањем интересовања за учење и континуирано сазнавање; 

 редовним и осмишљеним прикупљањем релевантних података о напредовању ученика, остваривању исхода учења и 

постигнутом степену развоја компетенција ученика. 

 

Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика је формативно и сумативно и реализује се у складу са Правилником о 

оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању и по препорукама за праћење и вредновање постигнућа ученика датих у 

оквиру Упутства за дидактичко-методичко остваривање програма.  



 

Eнглески  језик 
Циљ учења страног језика је 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. 

недељни фонд часова: 2 часа 

годишњи фонд часова: 72 часа 

 

ОБЛАСТ/ 

TEMA 

ИСХОДИ СТАНДАРДИ САДРЖАЈ 

 

СЛУШАЊЕ 

 

Оспособљавање 

ученика за 

разумевање 

усменог говора 

 

● Разуме краће исказе који садрже 

фреквентне речи и структуре 

(информације о личностима, послу, 

породици, куповини, школи, ближем 

окружењу) 

 

● Разуме најбитније информације у 

кратким и једноставним обавештењима 

2.ст.1.1.1. разуме краће поруке, 

обавештења и упутства која се саопштавају 

разговетно и полако.  

2.ст.1.1.2. схвата смисао краће спонтане 

интеракције између двоје или више 

са/говорника у личном, образовном и 

јавном контексту. 

2.ст.1.1.3. схвата општи смисао 

информације или краћих монолошких 

излагања у образовном и јавном контексту. 

  ОПШТЕ ТЕМЕ 

● Свакодневни живот 

(комуникација међу 

младима, генерацијски 

конфликти и начини 

превазилажења, 

међувршњачка 

подршка) 

● Образовање 

(образовање у 



(преко разгласа, на улици, на шалтеру) и 

правилно их користи 

2.ст.1.1.4. схвата смисао прилагођеног 

аудио и видео записа у вези с темама из 

свакодневног живота (стандардни 

говор, разговетни изговор и спор ритам 

излагања). 

2.ст.2.1.1. разуме суштину и битне 

појединости порука, упутстава и 

обавештења о темама из свакодневног 

живота и делатности. 

2.ст.2.1.2. разуме суштину и битне 

појединости разговора или расправе 

између двоје или више са/говорника у 

приватном, образовном и јавном 

контексту. 

2.ст.2.1.3. разуме суштину и битне 

појединости монолошког излагања у 

образовном и јавном контексту уколико је 

излагање јасно и добро структурирано. 

2.ст.2.1.4. разуме суштину аутентичног 

тонског записа (аудио и видео запис) о 

познатим темама, представљених јасно и 

земљама чији се језик 

учи, школовање које 

припрема за студије 

или свет рада, 

образовање за све) 

● Познати региони у 

земљама чији се језик 

учи, њихова обележја 

● Културни живот 

(манифестације које 

млади радо посећују у 

земљи и земљама чији 

се језик учи, 

међународни пројекти 

и учешће на њима) 

● Заштита човекове 

околине (акције на 

нивоу града, школе, 

волонтерски рад) 

● Медији (штампа, 

телевизија, 



стандaрдним језиком 

 

електронски медији) 

● Интересантне животне 

приче и догађаји  

● Свет компјутера 

(млади и друштвене 

мреже) 

 

 

 

СТРУЧНЕ ТЕМЕ 

 

● Основна стручна 

терминологија 

● Примена 

информационих 

технологија у 

домену струке 

● Основе пословне 

комуникације и 

коресподенције 

ЧИТАЊЕ 

 

Оспособљавање 

ученика за 

разумевање 

прочитаних 

текстова 

● Чита и разуме различите врсте кратких и 

прилагођених текстова (једноставнија 

лична / пословна писма, позивнице, 

термини, проспекти, упутства, огласи) 

препознајући основна значења и 

релевантне детаље 

 

● Открива значење непознатих речи на 

основу контекста и /или помоћу речника 

 

●  Уочи предвидљиве информације 

(кад, где, ко, колико) у свакодневним 

текстовима (рекламе, огласи, јеловници, 

проспекти) као и једноставнијим 

стручним текстовима (формулари, шеме, 

извештаји) 

2.ст.1.2.1. разуме општи смисао 

једноставних краћих текстова у вези с 

блиским темама, у којима преовлађују 

фреквентне речи и интернационализми. 

2.ст.1.2.2. проналази потребне 

информације у једноставним текстовима 

(нпр. огласи, брошуре, обавештења, кратке 

новинске вести).  

2.ст.1.2.3. разуме једноставне личне поруке 

и писма. 

2.ст.1.2.4. уочава потребне детаље у 

текстовима из свакодневног живота 

(натписи на јавним местима, упутства о 

руковању, етикете на производима, 

јеловник и сл.).  

2.ст.1.2.5. разуме кратке адаптиране 

одломке књижевних дела, и друге 

поједностављене текстове који се односе 

на цивилизацијске тековине, културу и 



обичаје свог и других народа. 

2.ст.2.2.1. разуме општи смисао и 

релевантне информације у текстовима о 

блиским темама из образовног и јавног 

контекста.  

2.ст.2.2.2. открива значење непознатих 

речи на основу контекста који му је близак. 

2.ст.2.2.3. разуме описе догађаја, осећања и 

жеља у личној преписци. 

 2.ст.2.2.4. проналази потребне 

информације у уобичајеним писаним 

документима (нпр. пословна преписка, 

проспекти, формулари). 

 2.ст.2.2.5. проналази специфичне поједи- 

ности у дужем тексту са претежно 

сложеним структурама, у комe се износе 

мишљења, аргументи и критике (нпр. 

новински чланци и стручни текстови). 

2.ст.2.2.6. разуме адаптиране књижевне 

текстове и прилагођене текстове који 

се односе на цивилизацијске тековине, 

(пословна 

преписка и 

комуникација у 

писаној и усменој 

форми) 

● Мере заштите и 

очувања радне и 

животне средине 

● Пословна 

комуникација на 

страном језику 

 

ГРАМАТИЧКИ 

САДРЖАЈИ 

         I. РЕЧЕНИЦА 

– Систематизација свих 

типова упитних реченица 

– Директна и 



културу и обичаје свог и других народа. 

 

 

индиректна питања 

– Индиректни говор: 

рецептивно и продуктивно 

а) изјаве и питања– без 

промене глаголског времена 

(глагол главне реченице у 

једном од садашњих 

времена) б) молбе, захтеви, 

наредбе 

– Индиректни говор: 

само рецептивно 

а) изјаве са променом 

глаголских времена 

– Одређене релативне 

клаузе 

– Сложене реченице: 

временске клаузе, узрочне 

ГОВОР 

 

Усмена 

продукција 

Оспособљавање 

ученика за 

кратко 

монолошко 

излагање и за 

учешће у 

дијалогу на 

страном језику 

 

 

● Описује ситуације, прича о 

догађајима и аргументује ставове 

користећи једноставне изразе и 

реченице 

 

● Води једноставне разговоре 

(телефонира), даје информације и 

упутства, уговара термине 

 

● Реагује учтиво на питања , захтеве, 

позиве, извињења саговорника 

2.ст.1.3.1. уме да оствари друштвени 

контакт (нпр. поздрављање, представљање, 

захваљивање).  

2.ст.1.3.2. изражава слагање/неслагање, 

предлаже, прихвата или упућује понуду 

или позив.  

2.ст.1.3.3. тражи и даје једноставне 

информације, у приватном, јавном и 

образовном контексту. 

 2.ст.1.3.4. описује блиско окружење 

(особе, предмете,места, активности, 

догађаје).  

2.ст.1.3.5. излаже већ припремљену кратку 

презентацију о блиским темама.  

2.ст.1.3.6.преноси или интерпретира кратке 

поруке, изјаве, упутства или питања. 

2.ст.1.3.7. излаже једноставне, блиске 

садржаје у вези сa културом и традицијом 



свог и других народа. 

2.ст.2.3.1. започиње, води и завршава 

једноставан разговор и укључује се у 

дискусију на теме како од личног интереса, 

тако и оне о свакодневном животу.  

2.ст.2.3.2. износи лични став, уверења, 

очекивања, искуства, планове 

као и коментаре о мишљењима других 

учесника у разговору.  

2.ст.2.3.3. размењује, проверава, потврђује 

информације о познатим темама у 

формалним ситуацијама (нпр. у 

установама и на јавним местима).  

2.ст.2.3.4. описује или препричава стварне 

или измишљене догађаје, осећања, 

искуства.  

2.ст.2.3.5. излаже већ припремљену 

презентацијуо темама из свог окружења 

или струке.  

2.ст.2.3.6. извештава о догађају, разговору 

или садржају нпр. књиге, филма и сл. 

клаузе , допусне клаузе 

II. ИМЕНИЧКА ГРУПА 

1. Члан 

– Разлике између 

одређеног и неодређеног 

члана у ширем контексту 

2. Именице 

– Бројиве и небројиве 

именице 

3. Заменички облици а) 

Заменице 

– Личне заменице у 

функцији субјекта и објекта 

– Показне заменице 

– Односне заменице б) 

детерминатори 



2.ст.1.5.1. користи задовољавајући број 

фреквентних речи и израза које му 

омогућавају изражавање основних 

комуникативних функција у свакодневним 

ситуацијама. 

 

 

– Показни 

детерминатори 

– Неодређени 

детерминатори 

– Присвојни 

детерминатори 

4. Придеви 

– Обновити компарацију 

придева 

– too/not…enough/not 

as…(as)/…than 

5. Бројеви 

– Обновити просте и 

редне бројеве 

6. Кванитификатори 

1. Глаголи 

ПИСАЊЕ 

 

Оспособљавање 

ученика за 

писање краћих 

текстова 

различитог 

садржаја 

•  

• -Попуњава рачуне, признанице и хартије 

од вредности 

•  

• - Напише једноставно пословно писмо 

према одређеном моделу 

•  

• - Опише и појасни садржај симболичких 

модалитета  

• везаних за струку 

2.ст.1.4.1. пише кратке белешкe и 

једноставне порукe (нпр. изражава 

захвалност, извињење, упозорење). 

2.ст.1.4.2.пише приватно писмо о 

аспектима из свакодневног живота (нпр. 

описује људе, догађаје, места, осећања). 

2.ст.1.4.3. попуњава образац/упитник, 

наводећи личне податке, образовање, 

интересовања и сл.  

2.ст.1.4.4. пише једноставне текстове 

према моделу, уз помоћ илустрација, 

табела, слика, графикона, детаљних 

упутстава. 2.ст.1.4.5. преводи или 

интерпретира информације из 



једноставних порука, бележака или 

образаца. 

2.ст.2.4.1. пише белешке или одговара на 

поруке, истичући битне детаље. 

 2.ст.2.4.2. у приватној преписци, тражи 

или преноси информације, износи лични 

став и аргументе.  

2.ст.2.4.3. пише, према 

упутству,дескриптивне и наративне 

текстове о разноврсним темама из области 

личних интересовања и искустава. 

2.ст.2.4.4. пише кратке, једноставне есеје о 

различитим темама из личног искуства, 

приватног, образовног и јавног контекста. 

2.ст.2.4.5. пише  извештај или прослеђује 

вести (преводи, интерпретира, резимира, 

сажима) у вези са кратким и/или 

једноставним текстом из познатих области 

који чита или слуша. 

2.ст.1.5.2. саставља кратке, разумљиве 

реченице користећи једноставне језичке 

– Обновити разлику у 

употреби Present Simple, 

Present Continutous; Past 

Simple, Past Continuous 

– Обновити све упо-ребе 

Present Perfect 

– Used to 

– Начини изражавања 

будућности, планова у 

будућности (going to, will) 

– Модални глаголи: 

should, must, will, may, might 

– Пасивне конструкције 

– садашње и прошло време – 

the Present Simple, Past 

Simple (продуктивно и 

рецептивно), 

– Present perfect passive 



структуре. 

2.ст.1.5.4. пише с одговарајућом 

ортографском тачношћу уобичајене речи 

које користи у говору.  

2.ст.1.5.5. примењује основну правописну 

норму 

2.ст.2.5.4. пише прегледан и разумљив 

текст у коме су правопис, интерпункција и 

организација углавном добри. 

 

(рецептивно) 

3. Предлози и најчешћи 

прилози за оријентацију у 

времену и простору. 

4. Први 

кондиционал 

(рецептивно и 

продуктивно), други 

кондиционал 

(рецептивно). 

 

Комуникативне 

функције 

-представљање себе и 

других 

-поздрављање 

(састајање, растанак; 

формално, неформално, 

регионално 

специфично) 

ЗНАЊЕ О 

ЈЕЗИКУ 

● Комуницира у свакодневним 

ситуацијама и размењује информације, 

блиске његовим интересовањима 

(писмено и усмено) 

 

● преводи усмено или писмено кратке 

поруке у складу са потребама 

комуникације  

 

● Напише кратко лично писмо, поруку, 

разгледницу, честитку 

2.СТ.1.5.1. Користи задовољавајући број 

фреквентних речи и израза које му 

омогућавају изражавање основних 

комуникативних функција у свакодневним 

ситуацијама.  

2.СТ.1.5.2. Саставља кратке, разумљиве 

реченице користећи једноставне језичке 

структуре.  

2.СТ.1.5.3. Има углавном јасан и разумљив 

изговор.  

2.СТ.1.5.4. Пише с одговарајућом 



 

 

ортографском тачношћу уобичајене речи 

које користи у говору.  

2.СТ.1.5.5. Примењује основну правописну 

норму.  

2.СТ.1.5.6. Користи неутралан језички 

регистар 

2.СТ.2.5.1. Користи речи и изразе који му 

омогућавају успешну комуникацију у 

предвидивим/свакодневним ситуацијама, 

актуелним догађајима и сл.  

2.СТ.2.5.2. Правилно разуме и користи 

већи број сложенијих језичких структура. 

2.СТ.2.5.3. Има сасвим разумљив изговор 

2.СТ.2.5.4. Пише прегледан и разумљив 

текст у коме су правопис, интерпункција и 

организација углавном добри.  

2.СТ.2.5.5. Препознаје формални и 

неформални регистар; познаје правила 

понашања и разлике у култури, обичајима 

и веровањима своје земље и земље чији 

језик учи. 

-идентификација и 

именовање особа, 

објеката, боја, бројева 

итд. 

-давање једноставних 

упутстава и команди 

-изражавање молби и 

захвалности 

-изражавање извињења 

изражавање потврде и 

негирање 

-изражавање допадања и 

недопадања 

-изражавање физичких 

сензација и потреба 

-исказивање просторних 

и временских односа 

-давање и тражење 

информација и 

обавештења 

-описивање и 

 • аргументује свој став о медијском тексту  

 



2.СТ.3.5.1. Разуме и користи разноврстан 

репертоар речи, израза и идиома, који му 

омогућавају да се изражава јасно, течно, 

прецизно и детаљно.  

2.СТ.3.5.2. Разуме целокупни репертоар 

граматичких структура и активно користи 

све уобичајене граматичке структуре. 

2.СТ.3.5.3. Има јасан и природан изговор и 

интонацију.  

2.СТ.3.5.4. Пише јасне, прегледне и 

разумљиве текстове, доследно 

примењујући језичка правила, правила 

организације текста и правописну норму. 

2.СТ.3.5.5. Познаје и адекватно користи 

формални и неформални језички регистар. 

 

  

 

упоређивање лица и 

предмета 

-изрицање забране и 

реаговање на забрану 

-изражавање припадања 

и поседовања 

-скретање пажње 

-тражење мишљења и 

изражавање слагања и 

неслагања 

-тражење и давање 

дозволе 

-исказивање честитки 

-исказивање препоруке 

-изражавање хитности и 

обавезности 

-исказивање сумње и 

несигурности 

 

 

 



УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 

Комуникативна настава страних језика подразумева поимање језика као средства комуникације; инсистира на употреби циљног 

језика у учионици у добро осмишљеним контекстима од интереса за ученике; претпоставља примену тзв. Teacher talk, 

одн.прилагођавање говорне делатности наставника интересовањима и знањима ученика; инсистира на комуникативном аспекту 

употребе језика, одн. на значењу језичке поруке, а не толико на граматичној прецизности исказа ; претпоставља да се знања ученика 

мере прецизно дефинисаним релативним, а не толико апсолутним критеријумима тачности. Један од кључних елемената 

комуникативне наставе је и социјална интеракција кроз рад у учионици. Она се базира на групном или индивидуалном решавању 

проблема, потрази за информацијама и мање или више комплексним задацима. У тим задацима увек су јасно одређени контекст, 

процедура и циљ, чиме се унапређује квантитет језичког материјала који је неопходан услов за  било које учење језика. Такозвана 

комуникативно интерактивна парадигма у настави страних језика, између осталог, укључује и следеће компоненте: 

• усвајање језичког садржаја кроз циљано и осмишљено учествовање у друштвеном чину 

• поимање наставног програма као динамичне, заједнички припремљене и ажуриране листе задатака и активности 

• наставник је ту да омогући приступ и прихватање нових идеја 

• ученици се третирају као одговорни, креативни, активни учесници у друштвеном чину  

• уџбеници су само један од ресурса; осим њих препоручује се и примена других извора информација и дидактичких материјала, 

поготову кад је реч о стручним темама  

• учионица постаје простор који је могуће реструктурирати из дана у дан. 

 Важан циљ у учењу страног језика у средњим стручним школама је овладавање језиком струке, и то у оноликој мери која је 

неопходна да се језик користи ради информисаности и оспособљености за једноставну комуникацију у усменом и писаном облику 

на страном језику. Тај сегмент наставе страног језика који се прогресивно увећава од 20 до 50% током  образовања мора да буде 

јасно дефинисан и у складу са исходима везаним за квалификације струке. Неопходно је да стручна тематика која се обрађује на 



страном језику прати исходе појединих стручних предмета и буде у корелацији са њима. Реализација наставе језика струке се много 

више огледа у развијању рецептивних вештина него продуктивних јер је сврха учења страног језика, у првој линији, усмерена на то 

да се ученици оспособе да прате одређену стручну литературу у циљу информисања, праћења иновација и достигнућа у области 

струке, усавршавања и напредовања. Стога је спектар текстова који се препоручују велики: 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. Веома је битно у раду са таквим 

текстовима одредити добру дидактичку подршку. Добро осмишљени налози упућују на то да одређене текстове, у зависности од 

тежине и важности информација којео ни носе, треба разумети глобално, селективно или пак детаљно. Продуктивне вештине треба 

ограничити на строго функционалну примену реалну за захтеве струке. То подразумева писање кратких порука, мејлова у оквиру 

пословне комуникације (поруџбенице, рекламације, захтеви, молбе) и вођење усмене комуникације која омогућава споразумевање 

на основном нивоу било у директном контакту са саговорником или у телефонском разговору. 

 

ПРЕПОРУКЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАСТАВЕ- планирање 

 

– Слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом намењеним развоју и провери разумевања говора; 

– Рад у паровима, малим и већим групама (мини-дијалози, игра по улогама, симулације итд.); 

– Активности (израда паноа, презентација, зидних новина,постера за учионицу, организација тематских вечери и сл.); 

– Дебате и дискусије примерене узрасту (дебате представљају унапред припремљене аргументоване монологе са ограниченим 

трајањем, док су дискусије спонтаније и неприпремљене интеракције на одређену тему); 

– Обимнији пројекти који се раде у учионици и ван ње у трајању од неколико недеља до читавог полугодишта уз конкретно 

видљиве и мерљиве производе и резултате; 

– Граматичка грађа добија свој смисао тек када се доведе у везу са одговарајућим комуникативним функцијама и темама, и то у 

склопу језичких активности разумевања (усменог) говора и писаног текста, усменог и писменог изражавања и медијације; 



– Полазиште за посматрање и увежбавање језичких законитости јесу усмени и писани текстови различитих врста, дужине и степена 

тежине; користе се, такође, изоловани искази, под условом да су контекстуализовани и да имају комуникативну вредност; 

– Планира се израда два писмена задатка за сваки разред. 

 

КАКО СЕ ПРАТИ И ВРЕДНУЈЕ РАЗВОЈ ЈЕЗИЧКИХ КОМПЕТЕНЦИЈА 

 

Нека правила и поступци у процесу праћења и процењивања компетенција код ученика: 

● Развој компетенција наставници прате заједно са својим ученицима. 

● Наставници сарађују и заједнички процењују развој компетенција код својих ученика. 

● Процес праћења је по карактеру пре формативан него сумативан. 

● У проценама се узимају у обзир разноврсни примери који илуструју развијеност компетенције. 

● У процењивању се узимају у обзир и самопроцене ученика и вршњачке процене, а не само процене наставника. 

● Велики значај се придаје квалитативним, уместо претежно квантитативним подацима и показатељима. 

● Процена садржи опис јаких и слабијих страна развијености компетенције и предлоге за њено даље унапређивање, а не 

само суд о нивоу развијености. 

 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Кроз наставу енглеског језика, као првог страног језика остварују се и међупредметне компетенције  



1. Компетенција за целоживотно учење 

2. Комуникација 

3. Рад с подацима и информацијама 

4. Дигитална компетенција 

5. Решавање проблема 

6. Сарадња 

7. Одговорно учешће у демократском друштву 

8. Одговоран однос према здрављу 

9. Одговоран однос према околини 

10. Естетичка компетенција 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРИНЦИПА, ЦИЉЕВА И ИСХОДА ОБРАЗОВАЊА И СТАНДАРДА ОБРАЗОВНИХ 

ПОСТИГНУЋА 

Кроз наставни предмет први страни језик-енглески језик остварују се и општи принципи образовања и васпитања.  

Настава страног језика остварује се кроз примену разноврсних  облика учења, наставе и оцењивања, где се развијају мотивација за 

учење и подиже квалитет образовних постигнућа, и где се излази у сусрет различитим потребама ученика. Кроз теме, које се 

обрађују у оквиру овог наставног предмета, као и кроз сам наставни процес,  потенцира се поштовање људских права и права 

сваког ученика и уважавање људског достојанства. Негује се отвореност, сарадња, толеранција, моралне вредности...Кроз наставу 

страног језика потенцира се и целоживотно учење, које укључује све облике учења и значи учествовање у различитим облицима 

образовних активности ,са циљем сталног унапређивања компетенција;  



- У остваривању принципа, посебна пажња посвећује се:  

-идентификацији, праћењу и подстицању ученика са изузетним, односно посебним способностима (талентовани и даровити) и  

сарадњи са ученицима, ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања, кроз додатну наставу, и 

усмеравање ученика на учествовање у различитим конкурсима, такмичењима и реализацији пројеката, тематских програма школе у 

циљу унапређивања квалитета образовања и васпитања. 

- могућности да деца, са сметњама у развоју, инвалидитетом и из осетљивих група, остварују право на образовање, кроз допунску 

наставу, остваривање ИОП програма, као и применом индивидуализације у настави.  

Кроз наставу страног језика остварују се и основни циљеви образовања и васпитања  

Сталним професионалним усавршавањем наставници стичу одређена знања и компетенције, које доводе до континуираног 

унапређивање квалитета процеса и исхода образовања и васпитања заснованог  

Теме, које се обрађују кроз наставу страног језика имају за циљ и развијање и практиковање здравих животних стилова, свести о 

важности сопственог здравља и безбедности, развијање свести о значају заштите и очувања природе и животне средине и еколошке 

етике, заштите и добробити животиња, развијање позитивних људских вредности, као и развијање кључних компетенција за 

целоживотно учење и међупредметних компетенција. Кроз потенцирање различитих облика и метода активног учествовања 

ученика у наставном процесу (рад у групи/пару, пројекно-орјентисана настава, истраживачке активности, дебата, дијалог...) 

развијају се  стваралачке способности, критичко мишљење, мотивација за учење, способности за тимски рад, способности 

самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења; 

Кроз социокултурну компетенцију страног језика развијају  се компетенције за разумевање и поштовање људских права, 

грађанских слобода; развија се осећај солидарности, разумевања и конструктивне сарадње са другима и неговање другарства и 



пријатељства развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне равноправности, 

толеранције и уважавање различитости, као и развијање личног и националног идентитета, поштовање и неговање српског језика 

,матерњег језика и страних језика, традиције и културе српског народа и националних мањина других народа, развијање 

интеркултуралности, поштовање и очување националне и светске културне баштине. 

Кроз наставу првог страног језика остварују се и исходи образовања и васпитања.  

Применом различитих облика и метода организације наставе  , као и одабиром различитих тематских области и акцентовањем 

развијања комуникативних функција језика развија се способност ученика да користи страни језик у зависности од културног 

наслеђа и средине, потреба и интересовања, да прикупља, анализира, организује и критички процењује информације, да изрази и 

тумачи идеје, мисли, осећања, чињенице и ставове у усменој и писаној форми, да ради ефикасно са другима као члан тима, групе, 

организације и заједнице, дазна како да учи, поштује људска права и слободе, комуницира асертивно и ненасилно, да има свест о 

сопственој култури и разноликости култура, уважава значај креативног изражавања идеја, искустава и осећања путем различитих 

медија, укључујући музику, књижевност, извођачке и визуелне уметности.  

Кроз наставу страног језика остварују се стандарди образовних постигнућа ученика, који представљају део општих стандарда 

образовања и васпитања (скуп норми на основу којих се врши процена квалитета у систему образовања и васпитања) 

 

Физичко васпитање 
Циљ учења наставног предмета:  

Општи циљ: 

- Циљ учења 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. 

Посебни циљеви учења предмета: 

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

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

- Стицање моторичких умења (вештина) и теоријских знања неопходних за њихово усвајање; 

- Проширење и продубљивање 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 предмега (васпитно-

образовног подручја); 

- Мотивација ученика за бављење физичким активностима и формирање позитивних психо-социјапних образаца понашања; 

- Оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним условима живота и рада. 

 

Модул 
Број 

часова 
Садржај Исходи 

Здравствена култура и 

физичка активност, као 

основа за реализовање 
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- Вежбе обликовања (јачања, 

лабављење и растезање); 

- Вежбе из корективне гимнастике; 

- Препозна везе између физичке 

активности и здравља; 

- Објасни карактеристике 



постављених циљева и 

исхода 

- Провера стања моторичких и 

функционалних способности 

положаја тела, покрета и кретања 

у професији за коју се школује и 

уочи оне, које могу имати 

негативан утицај на његов раст, 

развој; 

- Одабере и изведе вежбе 

обликовања и вежбе из 

корективне гимнастике, које ће 

превентивно утицати на могуће 

негативне утицаје услед рада у 

одабраној професији; 

Развој моторичких и 

функционалних способности 

човека, као основа за 

реализовање постављених 

циљева и исхода; 

12 

- Вежбе снаге без и са малим теговима 

(до 4 кг.); 

- Трчање на 60 м и 100 м; 

- Трчање на 800 м ученице и 1000 м 

ученици; 

- Вежбе растезања (број понављања и 

издржај у крајњем положају), 

- Полигони спретности и окретности и 

спортске игре; 

- Аеробик;  

- Именује моторичке 

способности које треба 

развијати, као и основна средства 

и методе за њихов развој; 

- Примени адекватна средства 

(изводи вежбе) за развој и 

усавршавање моторичких 

способности из: вежби 

обликовања, атлетике, 

гимнастике, пливања и 



 спортских игара за развој: снаге, 

брзине, издржљивости, гипкости, 

спретности и окретности; 

Усвајање знања, умења и 

вештина из спортских грана и 

дисциплина као основа за 

реализовање постављених 

циљева и исхода;  

- Атлетика;  

- Спортска гимнастика: 

(Вежбе на справама и тлу);  

- Спортска игра (по избору);  

-Физичка, односно спортска 

активност: у складу са 

могућностима школе. 
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АТЛЕТИКА 

У свим атлетским дисциплинама треба 

радити на развијању основних 

моторичких особина за дату 

дисциплину; 

Трчања: 

Усавршавање технике трчања на 

кратке и средње стазе: 

- 100 м ученици и ученице;  

- 800 м ученици и ученице; 

- штафета 4 x 100 м ученици и ученице 

Вежбање технике трчања на средњим 

стазама умереним интезитетом и 

различитим темпом у трајању од 5 до 

10 мин.  

Крос: јесењи и пролећни  

• Кратко опише основне 

карактеристике и правила 

атлетике, гимнастике и спортске 

гране - дисциплина које се уче; 

• Демонстрира технику 

дисциплина из атлетике и 

гимнастике (вежби на справама и 

тлу) које - поседује вештину, 

технику и тактику спортске игре 

као и вежбе из осталих 

програмом предвиђених садржаја 

• Детаљније опише правила 

спортске гране за коју показује 

посебан интерес - за коју школа 

има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког 

васпитања важно, да активно 
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9 
- 800 м ученице,  

- 1000 м ученици. 

Скокови: 

Скок удаљ техником увинућа  

Скок увис леђном  

Бацања: 

Бацање кугле, једна од рационалних 

техника (ученице 4 кг, ученици 5 кг). 

Спровести такмичења у одељењу, на 

резултат, у свим реализованим 

атлетским дисциплинама.  

• СПОРТСКА ГИМНАСТИКА: 

ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ 

Напомене: 

- Наставник формира групе на основу 

умења (вештина) ученика стечених 

после основне школе: основни, средњи 

и напредни ниво 

- Наставник олакшава, односно 

отежава програм на основу 

моторичких способности и претходно 

учествује у процесу наставе и да 

самостално спроводи одређен 

програм физичке и спортске 

активности; 

• Жели да се бави физичким, 

односно спортским 

активностима, пошто сагледава 

(детектује) позитивне 

карактеристике физичке и 

спортске активности - њихове 

позитивне утицаје на здравље, 

дружење и добро расположење; 

• Сагледа негативне утицаје 

савременог начина живота 

(пушење, дрога, насиље, 

деликвентно понашање) и буде 

свестан да је физичким, односно 

спортским активностима могуће 

предупредити негативне утицаје; 

• Комуницира путем физичких 

односно спортских активности са 

9 



стечених умења ученика.  

1. Вежбе на тлу 

За ученике и ученице: 

- вага претклоном и заножењем и 

спојено, одразом једне ноге колут 

напред; 

- став на шакама, издржај, колут 

напред; 

- два повезана премета странце удесно 

и улево; 

- за напредни ниво премет странце са 

окретом за 180о и доскоком на обе 

ноге ("рондат") 

2. Прескок 

За ученике коњ у ширину висине 120 

цм; за ученице 110 цм: 

- згрчка; 

- разношка 

- за напредни ниво: склонка 

3. Кругови 

За ученике /дохватни кругови/: 

својим друговима и ужива у 

дружењу и контактима; 

• Доводи у везу свакодневни 

живот и способност за учење и 

практичан рад са физичким, 

односно спортским 

активностима и правилном 

исхраном; 

• самостално бира физичку, 

односно спортску активност и 

изводи је у окружењу у коме 

живи; 

• Објасни да покрет и кретање, 

без обзира на то којој врсти 

физичке, односно спортске 

активности припада, има своју 

естетску компоненту (лепота 

извођења, лепота доживљаја); 

• Ужива у извођењу покрета и 

кретања; 

• Наводи основне олимпијске 



- из мирног виса вучењем вис узнето, 

спуст у вис стражњи, издржај, 

вучењем вис узнето, спуст у вис 

предњи. 

За ученице /дохватни кругови/: 

- уз помоћ суножним одскоком наскок 

у згиб, њих у згибу /уз помоћ/; спуст у 

вис стојећи 

4. Разбој 

За ученике /паралелни разбој/: 

- из њиха у упору, предњихом саскок 

са окретом за 180° (окрет према 

притци); 

- њих у упору, у зањиху склек, 

предњихом упор, зањих у упору, у 

предњиху склек 

За ученице /двовисински разбој или 

једна притка вратила/: 

наскок у упор на н/п, премах једном 

ногом до упора јашућег, прехват у 

потхват упорном руком (до 

принципе и примењује их на 

школским спортским 

такмичењима и у слободном 

времену; 

• Препозна нетолерантно 

понашање својих другова и 

реагује на њега, шири дух 

пријатељства, буде истрајан је у 

својим активностима. 

• Се правилно односи према 

окружењу у коме вежба, 

рекреира се и бави се спортом, 

што преноси у свакодневни 

живот; 

• Учествује на школском 

такмичењу и у систему школских 

спортских такмичења. 



предножне) и спојено одножењем 

заножне премах и саскок са окретом за 

90° (одношка), завршити боком према 

притци. 

5. Вратило 

За ученике /дохватно вратило/: 

- суножним одривом узмак; ковртљај 

назад у упору предњем; саскок 

замахом у заножење (зањихом). 

6. Греда 

За ученице /висока греда/: 

- залетом и суножним одскоком 

наскок у упор, премах одножно 

десном; окрет за 90°, упором рукама 

испред тела преднос разножно; 

ослонцем ногу иза тела (напреднији 

ниво: замахом у заножење) до упора 

чучећег; усправ, усправ, ходање у 

успону са докорацима, вага 

претклоном, усклон, саскок пруженим 

телом (чеоно или бочно у односу на 



справу) 

7. Коњ са хватаљкама 

За ученике: 

- премах одножно десном напред 

замах улево, замах удесно, замах улево 

и спојено премах левом напред; 

премах десном назад, замах улево, 

замах удесно и спојено одножењем 

десне, саскок са окретом за 90о улево 

до става на тлу, леви бок према коњу. 

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: 

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)  

• Понављање и учвршћивање раније 

обучаваних елемената игре;  

• Даље проширивање и продубљавање 

техничко-тактичке припремљености 

ученика у складу са изборним 

програмом за дату игру. На основу 

претходних умења у техници и 

тактици наставник планира конкретне 

садржаје из спортске игре; 

• Актив наставника, према програму 

који сам доноси (из програма трећег 

разреда (програм по избору ученика) у 

складу са могућностима школе, 

организује наставу за коју ученици 



покажу посебно интересовање; 

• Препорука: уколико је могуће, 

организовати наставу пливања 

(посебно обуку за непливаче). 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

 

I Планирање наставе 

Програм усмерава наставника да наставни процес конципира у складу са дефинисаним исходима, односно да планира како да 

ученици остваре исходе и да изабере одговарајуће методе,  активности и технике за рад са ученицима. Дефинисани исходи показују 

наставнику и која су то специфична знања и вештине које су ученику потребне за даље учење и свакодневни живот. Приликом 

планирања часа, исходе предвиђене програмом треба разложити на мање и на основу њих планирати активности за конкретан час. 

Треба имати у виду да се исходи разликују, да се неки могу лакше и брже остварити, док је за одређене потребно више времена, 

активности и рада на различитим садржајима.  Исходе треба посматрати као циљеве којима се тежи током једне школске године. 

На ставу у том смислу треба усмерити на развијање компетенција и не треба је усмерити само на остваривање појединачних 

исхода. 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, 

подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облик рада, као и 

планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и предвиђених исхода, али и од 



специфичности одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика. Током реализације часова физичког васпитања 

давати информације о томе које вежбе позитивно утичу на статус њиховог организма, с обзиром на карактеристике њихове 

професије, а које негативно утичу на здравље. Ученици који похађају трогодишње стручне школе далеко су више оптерећени у 

редовном образовању практичном и теоријском наставом од осталих ученика; Због тога је физичко васпитање, у овим школама, 

значајно за активан опоравак ученика, компензацију и релаксацију с обзиром на њихова честа статичка и једнострана оптерећења. 

Теоријска знања из области физичких активности су од великог значаја за укупним бављењем физичким вежбама. 

 

II Оставаривање наставе и учења  

- Садржаји програма усмерени су на:  

- развијање физичких способности;  

- спортско-техничко образовање;  

- повезивање физичког васпитања са животом и радом.  

У колико се укаже потреба, садржај програма се прилагођава како би се избегле негативне последице по здравље деце. Настава се 

реализује у циклусима који трају приближно 10-12 часова (узастопних). Наставнику физичког васпитања је остављено да, зависно 

од потреба, прецизира трајање сваког циклуса, као и редослед њиховог садржаја. 

 

III Праћење и вредновање наставе и учења  

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, доношење опреме, 

понашање ученика на часу, уважавање гледишта других ученика, однос према раду, способност примене практичног знања у 

конкретним  условима.  

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 



- васпитни део(доношење опреме, дисциплина на часу); 

- образовни део (практичне вештине); 

- активности ученика на часовима; 

 

 

 

IV Међупредметне компетенције 

1. Компетенцију за целоживотно учење 

2. Комуникацију 

3. Решавање проблема 

4. Сарадњу 

5. Одговоран однос према здрављу 

6) Одговоран однос према околини. 

 

Кроз наставни садржај  Физичког васпитања реализују се и општи принципи образовања и васпитања. 

Наставни предмет Физичко васпитање омогућиће учешће свих ученика кроз једнако уважавање, подједнако давање шанси свим 

ученицима на основу индивидуалних могућности и потреба. То ће се реализовати кроз коришћење разноврсних облика учења 

(учење путем покушаја и погрешака, учење по моделу, учење увиђањем...). Кроз облике рада, наставне методе, коришћење 

разновсних наставних средстава, похваљивањем ученика, давањем препорука за даље напредовање, уз неговање отворености, 

сарадње и толеранције подиже се квалитет образовних постигнућа и развија се мотивација за учење код ученика. Кроз редовно 

праћење реформисаних наставних планова и програма, иновација и нових антрополошких достигнућа   ученицима ће бити 

омогућено континуирано напредовање у области физичког развоја. Континуирано учешће ученика одвијаће се  кроз редовну 

практичну наставу, допунску или додатну наставу, секције, ванаставне активности  (крос, фер плеј манифестације), као и учешће у 

различитим активностиваа током жиовота са циљем сталног унапређивања компетенција ученика. Континуирано стручно 

усавршавање наставника, унутар и ван установе, омогућиће високу стручност наставника. Кроз сталну сарадња са спољним 

сарадницима, одељенским старешином, стручним већем.  



У остваривању принципа посебна пажња се посвећује и:  

-идентификацији, праћењу и подстицању ученика са изузетним, односно посебним способностима (талентовани и даровити) уз 

обезбеђивање услова да, без обзира на сопствене материјалне услове имају приступ одговарајућим нивоима образовања и 

васпитања;  

-могућности  да ученици  са сметњама у развоју, инвалидитетом и из осетљивих група, без обзира на сопствене материјалне услове 

имају приступ свим нивоима образовања и васпитања у установама, а ученици са здравственим проблемима остварују право на 

образовање током болничког и кућног лечења које се реализује кроз ИОП програме и индивидуализацију и наставом на даљину;  

-сарадњи са ученицима, ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања, као и остваривања 

одговарајућих активности, програма и пројеката у циљу унапређивања квалитета образовања и васпитања реализоаваће се кроз 

континуирано међусобно уважавање наставника и ученика, праћење и оставривање наставног садржаја, праћење и вредновање 

напредовање ученика.  

 

Кроз наставу Физичког васпитања реализоваће се и циљеви образовања и васпитања. 

 

Кроз активности на практичној настави, води се рачуна о развијању и практиковању здравих животних стилова, свести о важности 

сопственог здравља и безбедности у раду. Развијају се  кључне компетенције за целоживотно учење (комуникација на матерњем 

језику,правилно усвајање ,дигиталне компетенције (коришћење дигиталних алата за унапређење практичног вежбања),..) 

међупредметне компетенције и стручне компетенције у складу са захтевима занимања. Ученик ће бити оспособљен да иницира 

учење, да изабере стратегије учења и дизајнира контекст у којем учи, да прати и контролише напредак током учења, да управља 

учењем у складу са намерама и циљем који има. Ученик ће умети да пронађе и асимилује нова знања и вештине, користећи 

претходно учење и ваншколско искуство.  

Примењујући индивидуалани рад или групне активности код ученика ће доћи до поспешења развоја свести о себи, стваралачких 

способности, критичког мишљења, мотивације за учење, способности за тимски рад, способности самовредновања, 

самоиницијативе и изражавања свог мишљења. Неопходно је да се ученицима омогући да сами покрећу инцијативе, пројекете,  да се 

самооцењују и оцењују друге ученике, да анализирају и закључују;  

 

Кроз наставу Физичког васпитања оствариће се и исходи образовања и васпитања. 

 



Остваривање исхода образовања и васпитања реализоваће се кроз све облике, начине и садржаје рада. Исходи образовања и 

васпитања оствариће се кроз практичан рад, вежбе у којима ће ученици показати да ли примењују нова сазнања. Од ученика се 

очекује да на српском језику, кроз дијалог са наставником или другим ученицима, или кроз практичан рад, аналитички и синтетички 

разложе вежбу, дају идеје, изразе своја мишљења кроз чињенице и ставове. Зависно од наставне јединице или типа часа, ученику се 

дају начини решавања одређених тактичких задатака и на основу конкретизованог решења ученик покушава да пронађе нове 

приступе.; Од ученика се очекује да се у ситуацијам када ради са другим уленицима буде ефиксан као члан тима или групе, да даје и 

аргументује своје идеје, слуша и уважава мишљење других;  

У решавању задатака, ученик треба да зна да примени логичко мишљење како би решио проблем и на ефикасан начин дошао до 

решења проблема који му се јављају.  

Треба да зна шта је дозвољено, а шта не. Да зна како да се понаша и приступа одређеним садржајима, јер на тај начин чува и себе и 

друге другима.  

Стандарди компетенција наставника ће се реализовати кроз стручно усавршавање и похађањем семинара из области:;  

- Наставна област, предмет и методика наставе- К1;  

- Поучавање и учење-К2;  

- Подршку развоjу личности ученика-К3;  

- Комуникациjу и сарадњу-К4.  

Улога наставника вишеструка, jер треба да:  

- развиjа кључне компетенциjе код ученика коjе их оспособљаваjу за живот и рад и на таj начин им пружа основу за даље учење;  

- пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са тешкоћама у 

развоjу, да остваре образовне и васпитне потенциjале у складу са сопственим могућностима. Да би допринео ефикасности и 

jеднаким правима и доступности школовања свих ученика, наставник треба да има и компетенциjе коjе се односе на превенциjу 

насиља у школама, мотивациjу ученика за учење, изградњу толеранциjе, спречавање дискриминациjе и друго. 

 

Математика 

Годишњи фонд часова: 108 

 



Редни 

број 

наставне 

теме 

Број 

часова 

Наставни 

садржај 

Начин и 

поступак 

остваривања 

Исходи Стандарди  

 

 

 

1. 

 

 

 

15 

(7+7+1) 

 

 

 

Степеновање и 

кореновање 

 

-фронтални 

рад 

-вербалне  

методе 

-илустративна 

метода 

-рад у пару 

-

индивидуални 

рад 

 

 

 

- Наведе особине операција 

степеновања са целим 

експонентом и примењује 

их у трансформацијама 

једноставнијих израза 

-Наведе особине операције 

кореновања и примењује их 

у једноставнијим изразима 

-- Наведе особине 

операција степеновања са 

рационалним експонентом 

и примењује их у 

трансформацијама 

једноставнијих израза 

-Рационалише именилац 

разломка  

-Дефинише појам 

 

2МА.1.1.2., 

2МА.2.1.2., 

2МА.3.1.1 



имагинарна јединица и 

комплексан број 

-Сабира, одузима, множи и 

дели два комплексна броја 

-Одреди конјугован број 

датом комплексном броју 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

6 

(3+2+1) 

 

 

 

Функција и 

график функције  

 

-фронтални 

рад 

-вербалне  

методе 

-илустративна 

метода 

-рад у пару 

-

индивидуални 

рад 

 

 

-наведе примере функција 

-одреди знак, интервале 

монотоности, максимум 

и минимум на датом 

графику 

-прочита и разуме 

податак са графикона, 

дијаграма или из 

табеле, и одреди 

минимум или 

максимум и средњу 

вредност зависне 

величине; 

2.MA.1.3.2., 

2.MA.1.3.3 



 -податке представљене 

у једном графичком 

облику представи у 

другом 

 

 

 

3. 

 

 

 

20 

(10+9+1) 

 

 

 

Квадратна 

једначина, 

неједначина и 

функција 

 

-фронтални 

рад 

-вербалне  

методе 

-илустративна 

метода 

-рад у пару 

-

индивидуални 

рад 

 

 

 

-реши непотпуне квадратне 

једначине у скупу R 

-примени формулу 

за решавање 

квадратне 

једначине 

-одреди природу решења 

квадратне једначине 

-растави квадратни трином 

-приказује 

аналитички, 

табеларно и графички 

квадратну функцију 

-анализира график 

квадратне функције 

-примени знање о 

графику квадратне 

 

 

2МА.1.1.5., 

2МА.1.1.6., 

2МА.2.1.7., 

2МА.3.1.5, 

2МА.3.1.6 



функције на решавање 

квадратне неједначине 

-реши систем линеарне и 

квадратне једначине 

 

 

 

4. 

 

 

 

17 

(8+8+1) 

 

 

 

Експоненцијална 

и логаритамска 

једначина, 

неједначина и 

функција 

 

-фронтални 

рад 

-вербалне  

методе 

-илустративна 

метода 

-рад у пару 

-

индивидуални 

рад 

 

 

 

-прикаже 

аналитички, 

табеларно и 

графички 

експоненцијалну 

функцију 

-реши једноставну 

експоненцијалну 

једначину 

-примени знање о 

графику 

експоненцијалне 

функције на решавање 

једноставне 

експоненцијалне 

неједначине 

-дефинише појам 

2МА.1.3.2., 

2МА.2.1.6., 

2МА.3.1.5 



логаритма 

-прикаже 

аналитички, 

табеларно и 

графички 

логаритамску 

функцију 

-реши једноставну 

логаритамску једначину 

примени знање о 

графику логаритамске 

функције на 

решавање једноставне 

логаритамске 

неједначине 

-примени правила 

логаритмовања при 

трансформацији 

једноставних израза 

 

 

 

 

 

 

 

--фронтални 

-дефинише основне 

тригонометријске 

2МА.1.3.2., 

2МА.1.2.7., 



 

5. 

 

22 

(11+10+1) 

 

Тригонометрија 

рад 

-вербалне  

методе 

-илустративна 

метода 

-рад у пару 

-

индивидуални 

рад 

 

 

 

 

функције оштрог угла 

-израчуна основне 

тригонометријске функције 

оштрог угла правоуглог 

троугла када су дате 

двестранице 

-конструише оштар 

угао ако је позната 

једна његова 

тригонометријска 

функција 

-примењује основне 

тригонометријске 

идентичности на 

израчунавање 

вредности 

тригонометријских 

функција ако је 

позната вредност 

једне 

тригонометријске 

2МА.2.1.3., 

2МА.2.2.5., 

2МА.3.2.5. 



функције 

-одреди вредности 

тригонометријских 

функција произвољних 

углова коришћењем 

тригонометријског круга 

(нпр. угла 3π/4+7π) 

-нацрта графике 

основних 

тригонометријских 

функција и наведе 

њихова својства 

-нацрта графике функција 

f(x)=аsin(x)+b и 

f(x)=аcos(x)+b и наведе 

њихова својства 

-примени адиционе формуле 

реши једноставну 

тригонометријску 

једначину и неједначину 

-примени синусну и 



косинусну и теорему на 

решавање троугла 

6. 16 

(8+7+1) 

Полиедри и 

обртна тела 

 

-израчуна обим и 

површину фигура у равни 

(квадрат, правоугаоник, 

правилан шестоугао, круг) 

-објасни како настају 

призма и пирамида 

-примени 

одговарајуће 

формуле и 

израчуна 

површине и 

запремине 

полиедара 

-објасни како настају 

ваљак, купа, сфера и лопта  

- примени одговарајуће 

формуле и израчуна 

површине и запремине 

обртних тела 

2МА.1.2.1., 

2МА.1.2.2., 

2МА.1.2.3., 

2МА.2.2.2., 

2МА.3.2.1 



-реши једноставније 

проблемске задатке у којима 

су описана и/или уписана 

тела 

7. 12 Писмени задаци 

са исправком 

-

индивидуални 

рад 

 

-учествује у решавању  

задатака 

 

 

 

Историја 
Циљ учења наставног предмета: 

- 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 (у 

националном, регионалном, европском и глобалном оквиру); 

- 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. 

 

                     Бр. часова: 72 

 



Област/Тема Број часова Садржај Исходи 
Стандарди 

 

Европа и свет од краја 

XVIII века до Првог 

светског рата 

4 -Политичко-

историјски оквир 

(Индустријска 

револуција; 

социјална, верска и 

национална обележја 

политичких 

револуција – примери 

низоземске, енглеске 

и америчке 

револуције; појмови 

уставности и поделе 

власти; Француска 

револуција 

– укидање 

феудализма, 

Декларација о 

правима човека и 

грађанина; 

● идентификује 

основне одлике 

историјског 

периода од краја 

XVIII века до 

Првог светског 

рата; 

● сагледа значај и 

последице 

привредног 

напретка и 

Индустријске 

револуције на 

развој друштва; 

● опише, на 

примеру 

Француске, 

Велике Британије, 

Хабзбуршке 

2.ИС.1.1.1. 

Разуме 

значење 

основних 

историјских 

и појмова 

историјске 

науке. 

2.ИС.1.2.1. 

Самостално 

прикупља и 

разврстава 

различите изворе 

информација о 

прошлости и 

садашњости у 

функцији 

истраживања. 



Наполеоново доба, 

Бечки конгрес, 

револуције 1848/49. 

године – јачање идеја 

национализма, 

либерализма, 

демократије, 

радикализма, 

социјализма; 

уједињење Италије 

и Немачке; Грађански 

рат у САД; 

међународни односи 

у другој половини 

XIX и почетком XX 

века – настанак 

Тројног савеза и 

Антанте, борба за 

колоније, успон САД 

и Јапана, подела 

Кине, међународне 

монархије, 

Немачке, Русије и 

САД, друштвену 

структуру и 

државно уређење 

у периоду 

од краја XVIII века до 

Првог светског рата; 

● сагледа значај и 

последице појаве 

политичких идеја 

национализма, 

либерализма, 

радикализма и 

социјализма; 

● наведе најважнија 

научно- техничка 

достигнућа у 

периоду од краја 

XVIII века до 

Првог светског 



политичке кризе, 

Источно питање 

и балкански народи – 

опадање Османског 

царства, продор 

Хабзбуршке 

монархије на Балкан; 

утицај великих сила – 

Русије, Велике 

Британије, 

Француске, Немачке, 

Италије; 

уобличавање 

националних држава 

на Балкану – Грчка, 

Румунија, Бугарска, 

Албанија). 

● Привреда, култура и 

свакодневни живот 

(напредак привреде; 

последице 

рата и образложи 

њихов значај; 

● истакне одлике 

свакодневног 

живота у периоду 

од краја XVIII 

века до Првог 

светског рата у 

различитим 

друштвеним 

слојевима; 

● издвоји 

најзначајније 

правце у 

књижевности и 

ликовним 

уметностима у периоду 

од краја XVIII века до 

Првог светског рата и 

именује истакнуте 

ствараоце; 



Индустријске 

револуције – јачање 

грађанске и појава 

радничке класе; 

оснивање 

националних банака; 

Друга индустријска 

револуција – 

употреба електричне 

енергије и мотора са 

унутрашњим 

сагоревањем; 

култура, наука, 

образовање, 

најзначајнији правци 

у књижевности и 

ликовним 

уметностима; 

свакодневни живот – 

живот на селу и 

граду, положај жене, 

наведе главне тековине 

периода од краја XVIII 

века до Првог светског 

рата и препозна њихов 

значај у савременом 

добу. 



обичаји, занимања, 

култура исхране и 

становања). 

● Историјско наслеђе – 

повезивање 

прошлости и 

садашњости; 

тековине периода – 

научна и техничка 

открића (телефон, 

телеграф, 

фотографија, филм, 

нове врсте оружја и 

саобраћајних 

средстава...) и 

културно- уметничко 

наслеђе 

Србија и Црна Гора од средине 19. 

века до Првог светског рата 

16 Политичко-

историјски оквир 

(Српска револуција 

1804–1835 – 

идентификује основне 

одлике периода од краја 

XVIII века до Првог 

светског рата у историји 

2.ИС.1.1.3. 

Препознаје 

историјски 

простор на 



националноослободи

лачка и социјална 

обележја, 

организација 

устаничке државе, 

вожд Карађорђе 

Петровић 

и кнез Милош 

Обреновић, борба за 

аутономију, 

Сретењски устав, 

укидање феудализма; 

Турски устав, 

Уставобранитељски 

режим 1842–1858 

– развој државних 

установа; друга 

владавина Милоша и 

Михаила 

Обреновића; 

владавина Милана и 

српског народа; 

● објасни узроке и 

последице Српске 

револуције, 

ослободилачких 

ратова 1876– 1878. 

и Балканских 

ратова; 

● уочи утицај 

европских 

збивања и идејних 

покрета на развој 

српске националне 

и државне идеје 

током XIX и 

почетком XX века; 

● уочи и објасни на 

историјској карти 

промене граница 

српске државе 

током XIX и 

историјској карти 

2.ИС.1.3.3. 

Разуме значај и 

показује 

одговоран однос 

према културно-

историјском 

наслеђу 

сопственог и 

других народа. 

2.ИС.3.1.1. 

Разуме и 

анализира 

променљивост 

историјског 

простора у 

различитим 

периодима, уз 

употребу 

историјске, 

географске и 



Александра 

Обреновића – Устав 

из 1869. године, 

ослободилачки 

ратови 1876–1878, 

територијално 

проширење и 

независност, 

оснивање политичких 

странака, 

проглашење 

краљевине, српско-

бугарски рат, устави 

из 1888. 

и 1901, Мајски 

преврат; владавина 

краља Петра I 

Карађорђевића – 

Устав из 1903, 

напредак 

парламентаризма; 

почетком XX века; 

● лоцира места 

најважнијих 

битака које су 

вођене током 

Српске 

револуције, 

ослободилачких 

ратова 1876–1878. 

и Балканских 

ратова; 

● опише улогу 

истакнутих 

личности у 

Српској 

револуцији, у 

развоју државних 

иституција и 

формирању 

модерног 

политичког 

савремене 

политичке карте 



спољнополитичко 

окружење; Црна Гора 

– територија и 

становништво, 

унутрашња и спољна 

политика владика 

Петра I и Петра II и 

кнежева Данила и 

Николе Петровића; 

Срби под 

хабзбуршком влашћу 

– Јужна Угарска, 

Хрватска и 

Славонија, Далмација 

и Бока Которска; 

Срби у Револуцији 

1848/1849. године, 

национални покрет, 

последице Аустро-

угарске нагодбе и 

Хрватско- угарске 

система; 

● изведе закључак о 

значају уставности 

за развој модерног 

● политичког 

система; 

● сагледа значај и 

последице 

привредног 

напретка на развој 

српског друштва; 

● наведе и опише 

највећа културна 

достигнућа код 

Срба током XIX и 

почетком XX века; 

● именује 

најважније 

личности које су 

заслужне за развој 

српске културе 



нагодбе, политички 

живот; 

Босна и Херцеговина 

под османском и 

аустроугарском 

влашћу – простор, 

становништво, 

политички живот; 

Срби у Османском 

царству – Косово, 

Метохија, Рашка 

област и Македонија; 

Балкански ратови – 

сарадња и 

супротности између 

балканских 

националних 

политика, ратна 

хроника, последице 

ратова). 

● Привреда, култура и 

током XIX и 

почетком XX века; 

истакне одлике 

свакодневног живота 

друштвених слојева код 

Срба током XIX и 

почетком XX века. 



свакодневни живот 

(аграрни карактер 

привреде, развој 

занатства и трговине, 

зачеци индустрије, 

оснивање банака; 

значај делатности 

Доситеја Обрадовића 

и Вука Караџића, 

Матица српска, 

развој школства – од 

првих школа до 

Београдског 

универзитета, 

напредак науке и 

оснивање научних 

друштава, успон 

националне 

књижевности 

и уметности; 

настанак већих 



градских центара, 

успон грађанства; 

свакодневни живот 

на селу и у граду). 

Историјско наслеђе – 

повезивање 

прошлости и 

садашњости 

(присутност и утицај 

политичких идеја на 

савремено српско 

друштво, трајност 

установа и 

институција – 

Народни музеј, 

Народно позориште, 

Народна библиотека, 

академија наука, 

Народна банка...; 

културно-уметничко 

наслеђе као основ 



савремене српске 

културе). 

Први светски рат 1914 – 1918, и 

револуције у Русији 

 

6 

● Политичко-

историјски оквир 

(сукобљени интереси 

великих сила, 

савезништва и 

фронтови, 

преломнице рата; 

губици и жртве, 

водеће личности 

држава у сукобу; 

човек у рату – живот 

у позадини и на 

фронту; револуције 

у Русији и Европи – 

Фебруарска 

револуција, 

Октобарска 

револуција и 

грађански рат, утицај 

● . разуме узроке и 

међународни 

контекст избијања 

Првог светског 

рата; 

● опише ток Првог 

светског рата; 

● наведе и 

анализира 

преломне догађаје 

Првог светског 

рата; 

● сагледа утицај 

ратних искушења 

на појаву 

револуционарних 

идеја и покрета; 

● разуме разлоге 

због који је Србија 

2.ИС.1.1.3. 

Препознаје 

историјски 

простор на 

историјској 

карти. 

2.ИС.1.3.3. 

Разуме значај и 

показује 

одговоран однос 

према културно-

историјском 

наслеђу 

сопственог и 

других народа. 

2.ИС.2.1.2. 

Показује 

историјске појаве 

на историјској 



Октобарске 

револуције на 

прилике у Европи, 

револуционарно 

врење, револуције у 

Мађарској и 

Немачкој, анархија и 

распад великих 

царстава; Србија и 

Црна Гора у Великом 

рату – одбрана 

отаџбине 1914. 

године, војни слом 

1915. године, 

Албанска голгота, 

окупациони системи, 

репресија, покушаји 

мењања националног 

и културног 

идентитета српског 

становништва, глад и 

ушла у ратни 

сукоб са 

Аустроугарском и 

Немачком; 

● лоцира места 

најважнијих 

битака које је 

српска војска 

водила током 

Првог светског 

рата; 

● анализира 

последице Првог 

светског рата за 

српски народ; 

уочи утицај 

ратних збивања и 

искушења на 

уметничко 

стваралаштво 

карти и 

препознаје 

историјски 

простор на 

географској 

карти. 2.ИС.2.1.3. 

Објашњава и 

повезује улогу 

личности, 

процесе, појаве, 

догађаје из 

националне и 

опште историје 

2.ИС.3.1.2. 

Критички 

просуђује важне 

процесе, појаве, 

догађаје и 

личности из 

опште и 

националне 



епидемије; влада, 

војска и народ у 

избеглиштву, 

Солунски фронт, 

ослобођење 

Краљевине Србије и 

југословенских 

покрајина 

Аустроугарске, 

допринос победи 

Антанте; 

најзначајније војне и 

политичке личности; 

југословенска идеја, 

чиниоци 

југословенског 

уједињења – српска 

влада, Југословенски 

одбор, Народно 

вијеће 

СХС, утицај 

историје. 



међународних 

прилика на 

настанак 

југословенске 

државе. 

Рат и култура – 

уметничко виђење 

рата, рат као 

поништавање 

цивилизацијских 

вредности; лични 

доживљај рата. 

Свет између два светска рата 6 ● Политичко-

историјски оквир, 

државни и друштвени 

поредак (друштвене 

прилике и превирања, 

криза демократије и 

појава тоталитарних 

идеја – комунизам, 

фашизам и нацизам; 

● . сагледа 

промењену слику 

света после Првог 

светског рата; 

● идентификује 

основне одлике 

историјског 

периода између 

два светска рата; 

2.ИС.1.1.3. 

Препознаје 

историјски 

простор на 

историјској 

карти. 

2.ИС.1.2.3. 

Препознаје 

предрасуде, 



раднички покрет; 

прилике 

у СССР-у; 

међународни односи 

– победничке и 

поражене земље, 

настанак нових 

држава, Друштво 

народа, радикално 

заоштравање 

међународних односа 

– грађански рат у 

Шпанији, аншлус 

Аустрије, Минхенски 

споразум, Немачко- 

совјетски пакт). 

● Привреда, култура и 

свакодневни живот 

(напредак привреде; 

велика економска 

криза и модели њеног 

● опише, на 

примеру 

Француске, 

Велике Британије, 

Немачке, Италије, 

СССР-а, 

различита 

друштвена и 

државна уређења 

у периоду између 

два светска рата; 

● сагледа значај и 

последице појаве 

тоталитарних 

политичких идеја 

и идеологија; 

● сагледа значај и 

последице 

привредног и 

научног напретка 

у периоду између 

стереотипе, 

пропаганду и 

друге видове 

пристрасности у 

тумачењу 

историјских 

појава у 

историјским и 

савременим 

изворима 

информација. 

2.ИС.3.1.1. 

Разуме и 

анализира 

променљивост 

историјског 

простора у 

различитим 

периодима, уз 

употребу 

историјске, 



решавања; уметнички 

покрети, масовна 

забава, научна 

открића, употреба 

вештачких 

материјала у 

индустрији). 

Историјско наслеђе – 

повезивање 

прошлости и 

садашњости; 

тековине периода – 

научна и техничка 

открића (напредак 

медицине, појава 

радија, телевизије, 

звучног филма...) и 

културно-уметничко 

наслеђе. 

два светска рата; 

● истакне одлике 

свакодневног 

живота у периоду 

између два светска 

рата у различитим 

друштвеним 

слојевима; 

● издвоји 

најзначајније 

правце у 

књижевности и 

ликовним 

уметностима у периоду 

између два светска рата 

и именује истакнуте 

ствараоце; 

наведе главне тековине 

периода између два 

светска рата и препозна 

њихов значај у 

географске и 

савремене 

политичке карте. 



савременом добу. 

Југословенска краљевина 9 . Политичко-

историјски оквир, 

државни и друштвени 

поредак 

(југословенска идеја 

и конституисање 

државе, политичке 

борбе, национално и 

верско питање и 

питање демократије; 

Видовдански и 

Октроисани устав, 

лични режим краља 

Александра, атентат 

у Марсеју; влада 

Милана 

Стојадиновића – 

унутрашња политика 

и промене у 

спољнополитичкој 

● образложи 

најважније мотиве 

и узроке стварање 

југословенске 

државе; 

● уочи значај 

настанка 

југословенске 

државе за српски 

народ; 

● идентификује 

одлике 

југословенске 

државе као 

монархије; 

● уочи и разуме 

међународни 

положај 

југословенске 

краљевине; 

2.ИС.1.1.3. 

Препознаје 

историјски 

простор на 

историјској 

карти. 

2.ИС.1.3.3. 

Разуме значај и 

показује 

одговоран однос 

према културно-

историјском 

наслеђу 

сопственог и 

других народа. 

2.ИС.2.1.2. 

Показује 

историјске појаве 

на историјској 

карти и 



оријентацији; 

преуређење државе 

у сенци новог 

светског рата и 

међународних 

притисака – стварање 

Бановине Хрватске, 

влада Цветковић- 

Мачек, отварање 

српског питања). 

● Привреда, култура и 

свакодневни живот 

(социјално-економске 

прилике, 

неуједначеност 

економског и 

културног развоја, 

индустријализација; 

присуство и 

утицај страног 

капитала; 

● именује и сагледа 

улогу најважнијих 

личности које су 

утицале на 

друштвено-

политичка 

збивања у 

југословенској 

краљевини; 

● уочи и објасни на 

историјској карти 

границе 

југословенске 

краљевине и њено 

административно 

уређење; 

● сагледа дубину и 

трајност 

националних, 

верских и 

политичких 

препознаје 

историјски 

простор на 

географској 

карти. 2.ИС.2.1.3. 

Објашњава и 

повезује улогу 

личности, 

процесе, појаве, 

догађаје из 

националне и 

опште историје 

2.ИС.3.1.2. 

Критички 

просуђује важне 

процесе, појаве, 

догађаје и 

личности из 

опште и 

националне 

историје. 



универзитет и наука; 

уметнички покрети, 

хуманитарна друштва 

и спортске 

организације; 

свакодневни живот – 

живот на селу и у 

граду, положај жене, 

обичаји, занимања, 

култура исхране и 

становања). 

Историјско наслеђе – 

повезивање 

прошлости и 

садашњости 

(присутност и утицај 

политичких идеја на 

савремено српско 

друштво, трајност 

установа и 

институција; 

супротности у 

југословенској 

држави; 

● наведе најважније 

одлике 

привредног 

развитка у 

југословенској 

краљевини; 

● опише културно-

просветне прилике 

и наведе 

културно- 

уметничка 

достигнућа у 

југословенској 

краљевини; 

истакне одлике 

свакодневног живота 

друштвених слојева 

југословенској 



културно- уметничко 

наслеђе 

краљевини 

Други светски рат 1939 – 1945. 17 ● Политичко-

историјски оквир 

(карактер рата и 

главни фронтови; 

победе Сила осовине 

у првој фази рата; 

образовање 

Антифашистичке 

коалиције; 

прекретнице у рату – 

Москва, Стаљинград 

и Ел Аламејн; 

геноцид, холокауст и 

концентрациони 

логори; покрети 

отпора у Европи; 

ратна свакодневица; 

савезничке 

конференције – 

● разуме узроке и 

међународни 

контекст избијања 

Другог светског 

рата; 

● опише ток Другог 

светског рата; 

● наведе и 

анализира 

преломне догађаје 

Другог светског 

рата; 

● уочи посебности 

Другог светског 

рата у Југославији 

и препозна његову 

антиокупаторску, 

националну, 

верску и 

2.ИС.1.1.3. 

Препознаје 

историјски 

простор на 

историјској 

карти. 

2.ИС.1.2.3. 

Препознаје 

предрасуде, 

стереотипе, 

пропаганду и 

друге видове 

пристрасности у 

тумачењу 

историјских 

појава у 

историјским и 

савременим 

изворима 



Техеран, Јалта, 

Потсдам; људски и 

материјални губици, 

модерна војна 

технологија – 

употреба атомског 

оружја; Југославија у 

Другом светском рату 

– приступање 

Тројном пакту и 

војни пуч 27. 

марта 1941, Априлски 

рат и војни 

слом, окупација, 

деоба територија и 

квислиншки режими, 

Независна 

Држава Хрватска и 

политика геноцида 

над Србима, 

Јеврејима и Ромима; 

идеолошку 

садржину; 

● анализира 

последице Другог 

светског рата за 

српски народ; 

● образложи 

допринос 

југословенских 

антифашистичких 

покрета победи 

савезника у 

Другом светском 

рату; 

● разуме важност 

изучавања 

холокауста и 

геноцида као 

феномена Другог 

светског рата; 

уочи утицај ратних 

информација. 

2.ИС.3.1.1. 

Разуме и 

анализира 

променљивост 

историјског 

простора у 

различитим 

периодима, уз 

употребу 

историјске, 

географске и 

савремене 

политичке карте. 



устанци и 

организовани покрети 

отпора, 

револуционарно 

освајање власти, 

грађански рат, 

најзначајније војне 

операције, савезничка 

политика према 

Југославији, основи 

новог државног 

уређења, завршне 

операције за 

ослобођење 

југословенског 

простора, жртве рата 

и допринос 

савезничкој победи). 

● Рат и култура – 

уметничко виђење 

рата, рат као 

збивања и искушења на 

уметничко 

стваралаштво. 



поништавање 

цивилизацијских 

вредности; 

уништавање и пљачка 

културних добара; 

лични доживљај рата. 

Свет после Другог светског рата 6 

 

● Политичко-

историјски оквир, 

државни и друштвени 

поредак (промена 

односа међу великим 

силама, стварање 

блокова; хладни рат и 

трка у наоружању; 

улога ОУН у очувању 

мира, 

антиколонијални 

покрети и 

деколонизација; 

покрети 

еманципације – 

● сагледа 

промењену слику 

света после 

Другог светског 

рата; 

● идентификује 

основне одлике 

политичког, 

друштвеног, 

привредног, 

научног и 

културног развоја 

послератног света; 

● препозна и 

2.ИС.1.1.3. 

Препознаје 

историјски 

простор на 

историјској 

карти. 

2.ИС.1.2.3. 

Препознаје 

предрасуде, 

стереотипе, 

пропаганду и 

друге видове 

пристрасности у 

тумачењу 

историјских 



покрети за женска и 

мањинска права, 

антиратни и 

антирасни покрети; 

свет у савременом 

добу – распад СССР-

а, нестанак Источног 

блока, европске 

интеграције 

– Европска унија, 

глобализација, 

тероризам, еколошки 

проблеми...). 

Привреда, култура и 

свакодневни живот 

(напредак привреде; 

економске 

институције у 

савременом свету – 

Међународни 

упореди основне 

одлике различитих 

привредних 

система у 

комунистичким и 

капиталистичким 

државама у другој 

половини XX 

века; 

● уочи узроке и 

последице 

хладноратовских 

сукоба; 

● разуме 

распрострањеност 

покрета за 

ослобођење нација 

и угрожених 

мањинских група; 

● сагледа значај и 

појава у 

историјским и 

савременим 

изворима 

информација. 

2.ИС.3.1.1. 

Разуме и 

анализира 

променљивост 

историјског 

простора у 

различитим 

периодима, уз 

употребу 

историјске, 

географске и 

савремене 

политичке карте 

 



монетарни фонд, 

Светска банка..; 

стварање 

јединственог 

европског тржишта, 

заједничка монета; 

научно- технолошка 

револуција, освајање 

свемира, медији, 

популарна култура...). 

последице пораза 

идеје комунизма 

на крају XX века; 

● уочи значај 

привредног 

напретка и 

научно-

технолошке 

револуције; 

● наведе и 

образложи 

проблеме 

савременог света; 

истакне одлике 

свакодневног 

живота на 

различитим 

просторима и у 

друштвеним 

срединама у 



савременом свету. 

Југославија после Другог светског 

рата 

8 ● Политичко-

историјски оквир, 

државни и друштвени 

поредак 

(конституисање 

југословенске 

федерације и њено 

међународно 

признање; хегемонија 

комуниста и 

политичка репресија, 

сукоб са 

Информбироом, 

сарадња 

са Западом, улога у 

Покрету несврстаних; 

самоуправни концепт 

социјалистичког 

развоја, устав из 1974. 

● идентификује 

одлике 

југословенске 

државе као 

социјалистичке 

републике; 

● уочи и разуме 

међународни 

положај и 

спољнополитичке 

односе 

социјалистичке 

Југославије; 

● именује најважније 

личности које су 

утицале на 

друштвено- 

политичка и 

културна збивања у 

2.ИС.1.1.3. 

Препознаје 

историјски 

простор на 

историјској 

карти. 

2.ИС.1.2.3. 

Препознаје 

предрасуде, 

стереотипе, 

пропаганду и 

друге видове 

пристрасности у 

тумачењу 

историјских 

појава у 

историјским и 

савременим 

изворима 



године, разбијање и 

распад југословенске 

државе; велике силе и 

југословенска криза; 

настанак нових 

држава, Косовско 

питање, НАТО 

интервенција 1999. 

године, раздвајање 

Србије и Црне Горе; 

српска држава у 

савременом свету). 

● Привреда, 

култура и 

свакодневни живот 

(индустријализација, 

државна привреда и 

њене противречности; 

култура, наука и 

образовање; 

свакодневица, 

социјалистичкој 

Југославији; 

● образложи 

политичке, 

друштвене, 

привредне и 

културне 

последице нестанка 

југословенске 

државе; 

● разуме место и 

улогу Србије у 

савременом свету; 

● утврди значај 

чланства Србије у 

међународним 

организацијама; 

идентификује проблеме 

савремене српске државе. 

информација. 

2.ИС.3.1.1. 

Разуме и 

анализира 

променљивост 

историјског 

простора у 

различитим 

периодима, уз 

употребу 

историјске, 

географске и 

савремене 

политичке карте 

 



животни стандард, 

популарна култура; 

економске 

и културне последице 

нестанка Југославије). 

 

I Планирање наставе и учења  

При планирању наставе и учења важно је имати у виду да се исходи разликују по потребном времену за њихово постизање. Неки се 

лакше и брже могу остварити, али је за већину исхода потребно више времена и више различитих активности. Препорука је да 

наставник планира и припрема наставу самостално и у сарадњи са колегама због успостављања корелација са предметима. У фази 

планирања наставе и учења треба имати у виду да је уџбеник наставно средство и да он не одређује садржаје предмета. 

Планирање наставе се врши кроз израду годишњих и  оперативних планова, као и припрема за часове.  

Планирање облика рада, у складу са наставним јединицама, исходима и стандардима – фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у 

групи, пројектна настава. 

Коришћење свих расположивих модела и средстава у остваривању наставе – уџбеници,     и друга литература, интернет; пројектор, 

лап топ. 

 

II Оставаривање наставе и учења  

За остваривање дефинисаног циља учења историје у средњој стручној школи наставници у свакодневној наставној пракси треба да 

се ослањају на предметне исходе, који указују на то шта је ученик у стању да наведе, објасни, анализира, примени и обави 

захваљујући знањима и вештинама које је развио у току изучавања овог предмета. 



Улога наставника је да да буде организатор наставног процеса, да подстиче, организује и усмерава активност ученика при чему 

треба да буде фокусиран на исходе, односно да осмисли активности и одабере методе, технике и поступке који ће на најефикаснији 

начин омогућити достизање исхода.  

Остваривање наставе и учења се одвија у учионици. 

Интерактивним методама треба подстицати ученике на разумевање основних идеја и концепата, научног метода и значаја историје 

за поједине професије и свакодневни живот. 

Настава историје у средњим стручним школама треба да оспособи ученике за самостално коришћење савремених информационих 

технологија у учењу историје претраживању историјских информација и савремену комуникацију у историји. За развој 

комуникацијских способности, способности за сарадњу и тимски рад посебно су погодни ученички пројекти. Рад на самосталним 

или групним пројектима мотивише ученике да изналазе нове информације, износе и образлажу сопствене идеје у форми хипотеза, 

планирају, спроведу  истраживање, критички процењују резултате и преузимају одговорност. 

За остваривање дефинисаног циља учења историје  наставници у свакодневној наставној пракси треба да се ослањају на предметне 

исходе, који указују на то шта је ученик у стању да наведе, објасни, анализира, примени и обави захваљујући знањима и вештинама 

које је развио у току изучавања овог предмета. 

 

III Праћење и вредновање наставе и учења  

Праћење остварености циљева, стандарда и исхода постигнућа врши се према: овладаности појмовном структуром и 

терминологијом; разумевања, примене и вредновања научених научних метода, поступака и процедура и решавања проблема; рада 

са информацијама и подацима; интерпретирања, закључивања и доношења одлука; комуникације и изражавања; свим усменим 

одговорима; раду на пројектима; изради различитих задатака на часовима, а у складу са стандардима и исходима учења, као и 

различитих компетенција. 

Вредновање развоја и напредовања ученика у достизању исхода и стандарда постигнућа, у току школске године обавља се 

формативним и сумативним оцењивањем. 

Формативно оцењивање је континуирано током часова и бележи се у есДневнику и педагошкој документацији наставника. На 

основу података прикупљених формативним оцењивањем могу се извести оцене које се уносе у књигу евиденције о образовно-

васпитном раду, односно есДневник, као и у педагошку документацију наставника. 



Сумативно оцењивање је вредновање постигнућа на крају наставне теме или класификационог периода Ученик се оцењује на 

основу усмене провере постигнућа, и/или практичног рада,oцена је бројчана је и уноси се у књигу евиденције о образовно-

васпитном раду, односно есДневник, као и у педагошку документацију наставника. 

Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је ученику дати повратну информацију која помаже да разуме грешке и 

побољша учење и резултат. Свака активност је прилика за процену напредовања и давања повратне информације (формативно 

проверавање), а ученике треба оспособљавати да процењују сопствени напредак у остваривању исхода предмета. 

Наставник континуирано прати и вреднује, осим постигнућа ученика, и процес наставе и учења, као и себе и сопстевени рад. 

 

IV Међупредметне компетенције 

1) Компетенција за целоживотно учење 

2) Комуникација 

3) Рад са подацима и информацијама 

4) Дигитална компетенција 

5) Решавање проблема 

6) Сарадња 

7) Одговоран однос према здрављу 

8) Одговоран однос према околини 

9) Естетичка компетенција 

10) Предузимљивост и оријентација ка предузетништву 

11) Одговорно учешће у демократском друштву 

 

Кроз наставни садржај Историје реализују се и општи принципи образовања и васпитања. 



Наставни предмет Историја омогућиће учешће свих ученика кроз једнако уважавање, подједнако давање шанси свим ученицима на 

основу индивидуалних могућности и потреба. То ће се реализовати кроз коришћење разноврсних облика учења (учење путем 

покушаја и погрешака, инструментално учење, учење по моделу, учење увиђањем...). Кроз облике рада, наставне методе, 

коришћење разновсних наставних средстава, различиих софтвера, похваљивањем ученика, давањем препорука за даље 

напредовање, уз неговање отворености, сарадње и толеранције подиже се квалитет образовних постигнућа и развија се мотивација 

за учење код ученика. Кроз редовно праћење реформисаних наставних планова и програма, иновација у настави општеобразовних 

предмета ученицима ће бити омогућено континуирано напредовање у области општеобразовних предмета. Континуирано учешће 

ученика одвијаће се кроз редовну наставу, допунску или додатну наставу, ванаставне активности као и учешће у различитим 

активностиваа током жиовота са циљем сталног унапређивања компетенција ученика. Континуирано стручно усавршавање 

наставника, унутар и ван установе, омогућиће високу стручност наставника. Кроз сталну сарадња са спољним сарадницима, 

одељенским старешином, стручним већем омогућава хоризонталну и вертикалну проходност, којом се осигурава могућност да 

ученици током образовања промене врсту образовања (хоризонтална проходност) и могућност даљег образовања и стицања вишег 

нивоа образовања (вертикална проходност); 

У остваривању принципа посебна пажња се посвећује и: 

-идентификацији, праћењу и подстицању ученика са изузетним, односно посебним способностима (талентовани и даровити) уз 

обезбеђивање услова да, без обзира на сопствене материјалне услове имају приступ одговарајућим нивоима образовања и 

васпитања; 

-могућности да ученици са сметњама у развоју, инвалидитетом и из осетљивих група, без обзира на сопствене материјалне услове 

имају приступ свим нивоима образовања и васпитања у установама, а ученици са здравственим проблемима остварују право на 

образовање током болничког и кућног лечења које се реализује кроз ИОП програме и индивидуализацију и наставом на даљину; 

-сарадњи са ученицима, ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања, као и остваривања 

одговарајућих активности, програма и пројеката у циљу унапређивања квалитета образовања и васпитања реализоаваће се кроз 

континуирано међусобно уважавање наставника и ученика, праћење и оставривање наставног садржаја, праћење и вредновање 

напредовање ученика. 

Кроз наставу Историје реализоваће се и циљеви образовања и васпитања. 

- Развијају се кључне компетенције за целоживотно учење (комуникација на матерњем језику, учење учења, дигиталне 

компетенције,..) међупредметне компетенције и стручне компетенције у складу са захтевима занимања, потребама тржишта рада. 

Ученик ће бити оспособљен да иницира учење, да изабере стратегије учења и дизајнира контекст у којем учи, да прати и 



контролише напредак током учења, да управља учењем у складу са намерама и циљем који има. Ученик ће умети да пронађе и 

асимилује нова знања и вештине, користећи претходно учење и ваншколско искуство. 

Примењујући индивидуалани рад или групне активности код ученика ће доћи до поспешења развоја свести о себи, стваралачких 

способности, критичког мишљења, мотивације за учење, способности за тимски рад, способности самовредновања, 

самоиницијативе и изражавања свог мишљења. Неопходно је да се ученицима омогући да сами покрећу инцијативе, пројекете, да се 

самооцењују и оцењују друге ученике, да анализирају и закључују; 

Кроз наставу Електроенергетрике оствариће се и исходи образовања и васпитања. 

Остваривање исхода образовања и васпитања реализоваће се кроз све облике, начине и садржаје рада. Исходи образовања и 

васпитања оствариће се кроз усмено изаражавање, писмене задатке, домаће задатке, пројектну наставу, практичну наставу, вежбе 

где ће ученици показати да ли примењују нова сазнања. Од ученика се очекује да на српском језику, кроз дијалог са наставником 

или другим ученицима, или кроз писану форму, изрази и тумачи идеје, мисли, осећања, чињенице и ставове. Зависно од наставне 

јединице или типа часа, ученику се даје задатак у оквиру кога ће да прикупља, анализира, организује и критички процењује 

информације; Од ученика се очекује да се у ситуацијам када ради са другим уленицима буде ефиксан као члан тима или групе, да 

даје и аргументује своје идеје, слуша и уважава мишљење других;Ученику помоћи да зна како да учи, како да користи уџбеник и 

другу, доступну литературу, како да разликује и повезује целине. 

У решавању задатака, ученик треба да зна да примени математичко мишљење како би решио проблем и на ефикасан начин дошао 

до решења проблема који ми се свакодневно јављају. 

Ученик треба да води рачуна о себи и другима у изазовима дигиталне технологије. Треба да зна шта је дозвољено, а шта не. Да зна 

како да се понаша у дигиталној комуникацији са другима. 

Кроз наставу Историја реализоваће се и стандарди образовања и васпитања. 

Стандарди квалитета рада установе реализоваће се кроз Правилник о стандардима квалитета рада установе и редовно 

самовредновање и вредновање рада наставника. 

Стандарди квалитета уџбеника оствариће се кроз показатеље који су наведени у табели, као и Правилника о избору уџбеника; 

 

Стандард 1. Садржај уџбеника је релевантан за остваривање програма наставе и учења 

Показатељи 
1. Садржај уџбеника је усклађен са програмом наставе и учења предмета и доприноси остваривању 

дефинисаних исхода образовања и васпитања. 



2. Садржај уџбеника доприноси достизању образовних стандарда и развијању компетенција 

ученика. 

3. Садржај уџбеника је заснован на прихваћеним теоријама, чињеницама, закључцима, тумачењима, 

актуелним подацима и савременим достигнућима. 

4. У садржају уџбеника нема материјалних грешака. 

5. Визуелни садржаји су јасни, репрезентативни и имају различите функције. 

6. Садржај уџбеника је у складу са системом вредности који је дефинисан циљевима образовања и 

васпитања. 

7. У уџбенику се повезују садржаји у оквиру истог и других предмета. 

8. Садржаји који нису предвиђени програмом су посебно означени, функционално прате ток 

излагања у уџбенику и имају за циљ да допуне или појасне садржаје који одговарају програму 

предмета. 

Стандард 2. Уџбеник подстиче развој ученике и омогућава самостално учење 

Показатељи 

1. Уџбеник је прилагођен узрасту, развојном нивоу ученика и њиховом предзнању. 

2. Уџбеник доприноси интеграцији знања, развоју система појмова и стицању функционалних 

знања. 

3. Уџбеник афирмише различите методе учења и учење кроз различите облике рада. 

4. Уџбеник подржава различите стилове учења. 

5. Уџбеник поседује елементе који омогућавају ученику праћење сопственог напретка у учењу. 

6. Уџбеник упућује на коришћење различитих извора и врста информација. 

7. Уџбеник подстиче критичко и стваралачко мишљење. 



8. У уџбенику се указује на везу садржаја са свакодневним животом, његовом применом и даљим 

учењем. 

9. Уџбеник подстиче интересовање за предмет, односно наставну област и мотивише за самостално 

учење. 

Стандард 3. Уџбеник је обликован у складу са дидактичко-методичким захтевима 

Показатељи 

1. Уџбеник има јасну, логичну и кохерентну структуру. 

2. У уџбенику се поштују дидактички принципи и методика наставе предмета. 

3. Примери који се наводе у уџбенику су разноврсни, функционални и релевантни. 

4. Питања, задаци и налози су логично повезани са садржајем, јасно формулисани, различити по 

сложености и функцији и подстичу примену наученог. 

5. Задаци и налози су реално изводљиви, уважавају различитост средина у коме ученици живе и не 

доводе у опасност ученика, нити угрожавају животну средину. 

6. Непознате речи и кључни појмови су јасно истакнути и објашњени. 

Стандард 4. Језик уџбеника је одговарајући и функционалан 

Показатељи 

1. Уџбеник поштујe језичку и правописну норму језика на коме је написан. 

2. Дужина и конструкција реченице одговарају узрасту ученика. 

3. Текст је језички и стилски уједначен. 

4. Страни изрази се користе само када је неопходно и објашњени су на месту где се користе. 

5. Језик којим је уџбеник написан доприноси лакшем разумевању садржаја. 

Стандард 5. Уџбеник је ликовно-графички обликован и технички опремљен 

Показатељи 1. Јасно је наведен наслов, за који наставни предмет, разред/годину учења, врсту школе или 



образовни профил је уџбеник намењен. 

2. Ликовно-графичка средства су функционална и користе се логично и доследно. 

3. Однос текстуалних и визуелних графичких елемената је складан и омогућава прегледност на 

свим уређајима на којима је предвиђено коришћење уџбеника. 

4. Уџбеник је интерактиван, лак за коришћење и омогућава самостално учење у складу са узрастом 

и предзнањем ученика. 

5. Уџбеник омогућава учење на више нивоа сложености и диференциран приступ садржајима. 

6. Уџбеник садржи елементе за процену напредовања ученика. 

 

Стандарди компетенција наставника ће се реализовати кроз стручно усавршавање и похађањем семинара из области:;  

- Наставна област, предмет и методика наставе- К1;  

- Поучавање и учење-К2;  

- Подршку развоjу личности ученика-К3;  

- Комуникациjу и сарадњу-К4.  

 

 

Улога наставника вишеструка, jер треба да:  

- развиjа кључне компетенциjе код ученика коjе их оспособљаваjу за живот и рад и на таj начин им пружа основу за даље учење;  

- пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са тешкоћама у 

развоjу, да остваре образовне и васпитне потенциjале у складу са сопственим могућностима. Да би допринео ефикасности и 

jеднаким правима и доступности школовања свих ученика, наставник треба да има и компетенциjе коjе се односе на превенциjу 

насиља у школама, мотивациjу ученика за учење, изградњу толеранциjе, спречавање дискриминациjе и друго. 

 



Ликовна култура 
Годишњи фонд часова: 36 

 

Циљеви учења предмета 

- Развијање визуелног опажања, креативности, критичког мишљења, естетских критеријума, индивидуалности, самопоуздања, 

радозналости, предузимљивости, емпатије и толеранције; 

- Оспособљавање за изражавање идеја, ставова и емоцијатрадиционалним и/или савременим медијима, за коришћење различитих 

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

- Упознавање са значајем и улогом визуелне уметности у друштву, свакодневном живогу 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 допринесе естетском, културном и одговорном начину живљења и да прате дешавања у уметности и 

култури. 

 

ТЕМА ЦИЉ ИСХОДИ 
По завршетку 

теме ученик ће 

бити у стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ 

УПУТСТВО ЗА 

МЕТОДИЧКО-

ДИДАКТИЧКО 

ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

Компози

ција  

• Упознавање са 

улогом 

визуелне 

уметности у 

друштву; 

• Унапређивање 

визуелног 

опажања, 

естетских 

критеријума и 

визуелне 

• разматра 

повезаност 

визуелне 

уметности и 

друштва 

• опише однос 

елемената 

композиције који 

уочава 

• разматра теме и 

идеје у делима 

• Улога визуелне 

уметности кроз 

периоде и епохе.  

Визуелна  уметност 

у саврсменом 

друштву; 

• Медији визуелних 

уметности, 

материјали, технике 

и средства. 

Утицај савремене 

• Наставник планира 

број часова за сваку 

тему. Имајући у виду 

да је 7 часова минимум 

за  реализацију једне 

теме. Треба предвидети 

и могућност да се 

ученици дуже задрже 

на теми која их 

нарочито интересује; 

• На почетку теме 



комуникације; 

• Формирање 

толерантног 

става према 

разликама у 

индивидуалном 

опажању, 

тумачењу и 

доживљају 

опаженог. 

визуелне 

уметности и 

визуелне 

поруке са којима 

се среће 

• изрази своју 

замисао у 

одабраној 

традиционалној 

техници 

• укаже на 

естетичке 

вредности које 

уочава у радовима 

уметника 

технологије на 

визуелну уметност; 

• Врсте 

композиција, 

елементи и 

принципи 

компоновања, 

тематика, мотиви, 

поруке и идеје; 

• Уметничка дела и 

неуметнички радови 

(шунд, кич, дечји 

радови...). Разлике у 

индивидуалном 

доживљају 

уметничког дела. 

ученике упознати са 

циљевима и исходима 

учења, планом рада и 

начинима оцењивања. 

По завршетку теме 

изложити  радове свих 

ученика ради процене и 

самопроцене и 

разговарати о начину 

на који су учили, као и 

о могућој примени 

наученог; 

• Предложени садржаји 

су полазна тачка за 

разговор, који 

наставник може да 

допуни  другим 

садржајима, при чему 

треба имати у виду да 

садржаји и начин учења 

садржаја треба да буду 

везани за активности 

ученика које воде 

ка развијању 

креативности; 

• Приликом разматрања 

садржаја треба указати 

на повезаност садржаја 

са сродним садржајима 

других наставних 

предмета, са 

свакодневним 

Дизајн  • Стицање 

основних 

знања о развоју 

дизајна. 

уметничким 

занимањима и 

занимањима 

која су 

непосредно 

повезана са 

дизајном; 

• 

Оспособл.авање 

за 

коришћење 

различитих 

• пореди врсте 

дизајна и радове 

дизајнера на 

основу одабраног 

или 

договорсног 

критеријума 

• реши задати 

проблем 

комбинујући 

свесно или 

случајно одабране 

елементе/мотиве 

• изрази своју 

идеју у одабраном, 

задатом или 

• Производи 

уметничких заната 

од 

првих цивилизација 

до појаве 

индустријског 

дизајна. Развој 

дизајна, врсте 

дизајна. 

Уметничка 

занимања и 

занимања која су 

непосредно 

повезана са 

дизајном; 

• Дизајн у XXI веку; 



информација 

као 

подстицај за 

стварапачки 

рад: 

• Развнјање 

креативности. 

доступном 

материјалу 

и техници 

• користи 

различите 

информације као 

подстицај за 

стваралачки рад 

• Извори (окружење. 

природа. 

уметничка дела, 

музика. 

филмови, 

литература...) и 

начини долажења до 

креативних идеја и 

решења. 

животним ситуацијама 

и са будућим 

занимањем; 

• Наставник припрема 

визуелне примере и 

презентације. Ученици 

могу да правс 

презентације у 

апликативном 

програму или на други 

начин; самостално. у 

пару или тиму. 

Наставник поставља 

критеријуме за израду 

презентације (садржај, 

однос слике и текста...); 

• Пожељно је 

подстицати ученике да 

се  изражавају помоћу 

савремене технологије 

(мобилни уређаји, 

апликативни 

програми); 

• Исходи су 

дефинисани тако да сви 

ученици могу да их 

остваре у мањој или 

већој мери. Ради 

објективног оцењивања 

наставник може да 

формира чек-листе за 

процену и самопроцену 

Простор • Упознавање са 

врстама 

простора, 

елементима 

а.мбијента и 

значајем 

обликовања 

простора; 

• Развијање 

опажања. 

креативности. 

радозналосги и 

естетских 

критеријума; 

• Формирање 

позитивног 

става према 

естетичким 

вредностима у 

ужем и ширем 

окружењу. 

• пореди амбијент 

простора 

различитих 

намена 

• разматра значај 

обликовања 

простора за 

свакодневни 

живот и будуће 

занимање 

• реши проблем 

комбинујући 

задате и 

одабране 

елементе, 

материјале и/или 

информације 

• изрази своју 

замисао у 

одабраном медију, 

материјалу и 

техници 

 

• Реалан простор 

(дизајн 

екстеријера и 

ентеријера). 

Амбијент (елементи 

који чине 

амбијент простора). 

Крстањс 

облика у простору; 

• Простор приказан 

на 

дводимензионалној 

подлози и 

илузија простора 

(илузија дубине 

простора на сцени 

постигнута помоћу 

кулиса. слике, 

огледала, светла...). 

Перспектива. 

Дигитална 

фотографија; 

• Виртуелни 



простор (екран. ЗД 

филмови, 

холограми...). 

постигнућа. 

 

Праћење и вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

• праћење остварености 

исхода 

•процену и 

самопроцену радова 

•разговор 

•презентацију 

 

 

 

Културн

о и 

уметнич

ко 

наслеђе 

• Упознавање са 

значајем 

визуелне 

уметности за 

савремено 

друштво и 

најзначајнијим 

националним и 

светским 

уметничким 

делима и 

споменицима 

културе; 

• Развијање 

опажања, 

естетских 

критеријума. 

критичког 

мишљења и 

радозналости; 

• Мотивисање 

ученика да 

прате дешавања 

у 

култури и 

уметности. 

• разматра значај 

визуелне 

уметности и 

културе у 

савременом 

друштву 

• прави. 

самостално или у 

сарадњи са 

другима, 

презентације о 

одабраним 

уметничким 

делима, 

уметницима или 

споменицима 

културе 

• користи 

уметничка дела 

као подстицај за 

стваралачки рад 

• предложи посету 

актуелном 

догађају културе 

или виртуелном 

музеју/галериј 

и/локал итету 

 

• Значај визуелне 

културе и 

уметности за лични 

развој, 

комуникацију, 

будуће занимање. 

национални 

идентитет, развој 

туризма, привреду, 

очување 

животне средине, 

рециклажу и за 

смањење 

сиромаштва; 

• Најзначајнија дела 

светске и 

националне 

уметничке баштине; 

• Начин 

информисања о 

дешавањима у 

култури и 

уметности. 

 

 



Кључни појмови садржаја: композиција, дизајн, простор, култура и наслеђе. 
 
 
 
 
 

Наставна тема/област  Број часова 

обраде 

Број часова 

утврђивања, 

систематизациј

е, вежби 

Укупан број 

часова 

1. Композиција  6 3 9 

2. Дизајн  6 3 9 

3. Простор 6 3 9 

4. Културно и уметничко наслеђе 6 3 9 

Укупно  24 12 36 

 

А2: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 

Принципи економије  
Недељни фонда часова: 3 

ЦИЉЕВИ УЧЕЊА: 

– 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; 

– Стицање знања о важности проучавања економских активности на нивоу привреде као целине; 

– Стицање основних знања о могућностима и начинима мерења резултата друштвене 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 знања о платном билансу и девизном курсу; 

– Стицање основних знања о појму и значају међународне трговине; 

– Развијање личних и професионалних ставова 

Годишњи фонд часова: 108 

 

Област/Тема Број 

часова 

Садржај Исходи 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

Макроекономија – 

теорија, анализа и 

политика 

12  ● Микроекономија и 

макроекономија – сличности 

и разлике  

● Макроекономија као 

економска дисциплина  

● Кључна макроекономска 

питања  

● Реална и монетарна 

  

 ● доводи у везу микроекономију и макроекономију  

● објасни појам „макроекономија‖  

● препозна макроекономске варијабле и значај њиховог 

проучавања ● разликује активности учесника у 

економским трансакцијама  

● објасни ток добара и новца на примеру кружног тока 

економских активности  



макроекономија: кружни ток 

економских активности  

● Макроекономија и 

економска политика 

 

● дефинише економску политику ● наведе циљеве и 

инструменте економске политике 

Систем националних 

рачуна 

18  ● Бруто домаћи производ 

(БДП) – појам  

● Компоненте БДП-а  

● Потрошња, штедња и 

инвестиције у рачунима 

националног дохотка  

● Номинални и реални бруто 

домаћи производ  

● БДП дефлатор  

● Национални доходак 

 

 

 

 ● дефинише БДП  

● наведе компоненте БДП  

 

● објасни компоненте БДП  

● доводи у везу потрошњу и инвестиције у рачунима 

националног дохотка  

● дефинише реални БДП  

● разликује појмове штедња и инвестиције 

● разликује појмове „национална штедња‖, „лична 

штедња‖ и „јавна штедња‖  

 

● дефинише „буџетски дефицит‖ ● дефинише „буџетски 

суфицит‖ ● доводи у везу штедњу и инвестиције у 

рачунима националног дохотка  

● дефинише номинални БДП  



● дефинише реални БДП  

● дефинише БДП дефлатор  

● објасни употребу БДП дефлатора  

● наведе недостатке БДП као мерила друштвеног 

благостања  

● дефинише национални доходак 

  

Финансијски систем 16  ● Финансијски систем – 

појам  

● Финансијске институције  

● Финансијска тржишта  

● Финансијски посредници  

● Тржиште зајмовних 

средстава  

● Понуда и тражња 

зајмовних средстава  

● Каматна стопа  

● Номинална и реална камата  

 

 ● дефинише финансијски систем ● дефинише 

финансијске институције  

● дефинише финансијска тржишта  

● наведе особине обвезница  

● опише у кратким цртама функционисање тржишта 

обвезница ● наведе особине акција  

● опише функционисање тржишта акција  

● дефинише појам „финансијски посредник‖  

● разликује банке као финансијске институције  

● разликује инвестиционе фондове као финансијске 

институције  

● дефинише тржиште зајмовних средстава  

● разликује изворе зајмовних средстава ● дефинише 



каматну стопу  

● доводи у везу утицај нивоа каматне стопе на понуду и 

тражњу зајмовних средстава ● дефинише номиналну 

каматну стопу  

● дефинише реалну каматну стопу  

● препозна утицај суфицита и дефицита државног 

буџета на понуду и тражњу зајмовних средстава 

 

Новац у 

макроекономији 

12 ● Инфлација– појам  

● Врсте инфлације  

● Понуда и тражња за новцем  

● Монетарна равнотежа  

● Брзина оптицаја новца  

● Квантитативна теорија 

новца 

 ● дефинише инфлацију  

● увиђа везу између промене цена и промене вредности 

новца  

● наведе различите типове инфлације  

● објасни различите типове инфлације  

● наведе факторе који утичу на тражњу за новцем  

● објасни факторе који утичу на тражњу за новцем  

● доведе у везу понуду и тражњу новца  

● прикаже графички равнотежни ниво цена  

● прикаже графички утицај промене понуде новца на 

ниво цена и вредност новца  

● анализира утицај промене понуде 



  

  

 Инфлација 12  ● Новац– појам  

● Функције новца  

● Новац као средство размене  

● Новац као обрачунска 

јединица  

● Новац као чувар вредности  

● Монетарни агрегати  

● Понуда новца и монетарна 

политика  

● Централна банка – појам и 

функције  

● Пословне банке  

 ● дефинише новац  

● наводи функције новца  

● објасни функцију новца као средства размене  

● објасни функцију новца као обрачунске јединице  

● објасни функцију новца као чувара вредности  

● разликује појмове „готов новац‖ и „депозит по 

виђењу‖  

● дефинише новчану масу  

● разликује монетарне агрегате М1 и М2 као мере за 

количину новца у оптицају  

● дефинише централну банку  

● наведе функције централне банке  



● Пословне банке и понуда 

новца  

● Новчани мултипликатор  

● Инструменти монетарне 

политике 

 

  

● опише улогу централне банке у регулисању понуде 

новца  

● дефинише пословну банку  

● опише укратко утицај пословних банака на понуду 

новца  

● дефинише појам „обавезне резерве‖  

● дефинише новчани мултипликатор  

● израчуна величину новчаног мултипликатора  

● наводи инструменте монетарне политике  

● препозна значај операција на отвореном тржишту 

као инструмента монетарне политике  

● препозна значај обавезне резерве као инструмента 

монетарне политике  

● препозна важност есконтне стопе као инструмента 

монетарне политике 

Незапосленост 12  ● Незапосленост – појам  

● Мерење незапослености 

(стопа незапослености)  

● Природна стопа 

● дефинише незапосленост  

● разликује појмове „запослено лице‖ и „незапослено 

лице‖  

● дефинише радну снагу  



незапослености  

● Циклична незапосленост  

● Фрикциона незапосленост  

● Структурна незапосленост  

● Незапосленост и економска 

политика државе  

● Синдикати и колективно 

преговарање 

● дефинише стопу незапослености  

● израчуна стопу незапослености  

● дефинише природну стопу незапослености  

● објасни природну стопу незапослености  

● дефинише цикличну стопу незапослености  

● објасни цикличну стопу незапослености  

● дефинише фрикциону незапосленост  

● објасни постојање фрикционе незапослености  

● дефинише структурну незапосленост  

● објасни структурну незапосленост као разлог 

дугорочне незапослености  

● препозна како политика државе утиче на 

незапосленост (пример: Закон о минималној надници)  

● дефинише синдикат  

● дефинише колективно преговарање  

● објасни утицај синдиката и колективног преговарања 

на ниво надница и незапосленост 

Платни биланс и 

девизни курс 

14 ● Појам платног биланса  

● Структура платног биланса 

– „подбиланси‖ платног 

биланса  

● дефинише платни биланс  

● објасни структуру платног биланса  

● објасни суфицит и дефицит платног биланса  

● кратко опише категорије девизног и обрачунског 



● Платнобилансна равнотежа  

● Девизни биланс  

● Обрачунски биланс  

● Платнобилансне 

трансакције  

● Платни биланс Републике 

Србије  

● Девизни курс – појам, 

функције и врсте  

● Девизни курс и платни 

биланс  

● Девизно тржиште – 

појам, функције и врсте 

биланса  

● дефинише платнобилансне трансакције  

● наведе платнобилансне трансакције  

● наведе специфичности платног биланса Републике 

Србије  

● дефинише девизни курс  

● наведе функције девизног курса  

● наведе врсте девизног курса  

● објасни фиксни и флексибилни девизни курс  

● доводи у везу платни биланс и девизни курс  

● дефинише девизно тржиште  

● наведе функције девизног тржишта  

● наведе врсте девизног тржишта 

Mеђународна трговина 12 ● Међународна трговина – 

појам и историјски развој  

● Теорије међународне 

трговине  

● Значај међународне 

трговине  

● Међународна трговина и 

животни стандард нација  

● дефинише међународну трговину  

● објасни историјски развој међународне трговине  

● разликује моделе/теорије међународне трговине  

● доводи у везу међународну трговину и животни 

стандард нација (држава)  

● наведе тенденције у међународној трговини  

● наведе структуру међународне трговине  

● доводи у везу међународни трговину и 



● Динамика и структура 

међународне трговине  

● Међународна трговина и 

транснационалне компаније  

● Емпиријски аспекти 

међународне трговине – 

случај Републике Србије 

транснационалне компаније  

● идентификује главне изазове у међународној 

трговини с којима се суочава Република Србија 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 

Настава се реализује у оквиру целог одељења. На почетку наставе урадити проверу нивоа знања и вештинаученика, која треба да 

послужи као оријентир за организацију и евентуалну индивидуализацију наставе. При реализацији програма дати предност 

пројектној, проблемској и активно оријентисаној настави, кооперативном учењу, изградњи знања и развоју критичког мишљења. 

Уколико услови дозвољавају дати ученицима подршку хибридним моделом наставе (комбинацијом традиционалне наставе и 

електронски подржаног учења), поготово у случајевима када је због разлика у предзнању потребна већа индивидуализација наставе. 

Предложени број часова по темама је оквирни, на наставнику је да процени потребан и довољан број часова по темама узимајући у 

обзир знања и вештине који ученици имају из претходног школовања и животног искуства. Препорука је да наставник, у зависности 

од могућности ученика и рачунарске опреме, процени и комбинује у току сваког двочаса различите наставне методе и облике рада 

као што су самостални рад ученика, рад у паровима, рад у мањим групама  , као и рад са целом групом када наставник објашњава, 

приказује, демонстрира и кроз дискусују уводи ученике у нове области. 

 

I ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА  

 



Програм усмерава наставника да наставни процес конципира у складу са дефинисаним исходима, односно да планира како да 

ученици остваре исходе, и да изабере одговарајуће методе, активности и технике за рад са ученицима. Дефинисани исходи показују 

наставнику и која су то специфична знања и вештине која су ученику потребна за даље учење и свакодневни живот. Приликом 

планирања часа, исходе предвиђене програмом треба разложити на мање и на основу њих планирати активности за конкретан час. 

Треба имати у виду да се исходи у програму разликују, да се неки могу лакше и брже остварити, док је за одређене исходе потребно 

више времена, активности и рада на различитим садржајима. Исходе треба посматрати као циљеве којима се тежи током једне 

школске године. Наставу у том смислу треба усмерити на развијање компетенција и не треба је усмерити само на остваривање 

појединачних исхода. При обради нових садржаја треба се ослањати на постојеће искуство и знање ученика, и настојати, где год је 

то могуће, да ученици самостално откривају правилности и изводе закључке. Основна улога наставника је да буде организатор 

наставног процеса, да подстиче и усмерава активност ученика. Ученике треба упућивати да користе уџбеник и друге изворе знања, 

како би усвојена знања била трајнија и шира, а ученици оспособљени за примену у решавању разноврсних задатака. На часовима 

треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче 

интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Препоручује се коришћење интерактивних 

метода, пројектне, проблемске и истраживачке методе, рад на референтном тексту, (истраживање по кључним речима, појмовима, 

питањима), дискусију, дебату и др. Заједничка особина свих наведених метода је да оне активно ангажују ученика током наставе, а 

процес учења смештају у различите и разнолике контексте. Избор метода и облика рада, као и планирање активности ученика 

зависи од наставних садржаја које треба реализовати на часу и предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења и 

индивидуалних карактеристика ученика. 

 

 

II. Остваривање наставе и учења 

-Теоријска настава се реализује у учионици, 3 часа недељно 

- Настава се реализује као активно орјентисана настава 

- Ученике упознати са основним појмовима везаним за економију 

- Стицање основних знања о појму и значају међународне трговине 

- Стицање основних знања о платном билансу и девизном курсу 

- Стицање основних знања о незапослености као микроекономској варијабли 

- Стицање основних знања о новцу, креирању новца и регулисања количине новца у оптицају 



III. Праћење и вредновање наставе и учења 

У процесу вредновања потребно је континуирано пратити рад ученика. У настави оријентисаној на достизање исхода вреднују се и 

процес и продукти учења. Тај процес започети иницијалном проценом нивоа на коме се ученик налази. Прикупљање информација и 

зразличитих извора (свакодневна посматрања, активност на часу, учествовање у разговору и дискусији, самосталан рад, рад у групи, 

тестови) помаже наставнику да сагледа постигнућа (развој и напредовање) ученика и степен остварености исхода. Свака активност 

је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а важно је ученике оспособљавати и охрабривати да 

процењују сопствени напредак у учењу.  

Вредновање активности, нарочито ако је тимски рад у питању, се може обавити са групом тако да се од сваког члана тражи 

мишљење о сопственом раду и о раду сваког члана понаособ (тзв. Вршњачко оцењивање). Препоручује се да наставник са 

ученицима договори показатеље на основу којих сви могу да прате напредак у учењу, ученици се уче да размишљају о квалитету 

свограда и о томе шта треба да предузму да би свој рад унапредили. Оцењивање тако постаје инструмент за напредовање у учењу. 

На основу резултата праћења и вредновања, заједно са ученицима треба планирати процес учења и бирати погодне стратегије 

учења.  

У процесу оцењивања добро је користити портфолио (електронска збиркa дoкумeнaтa и eвидeнциja o прoцeсу и прoдуктимa рада 

ученика, уз кoмeнтaрe и прeпoрукe) као извор података и показатеља о напредовању ученика. Предност икоришћења портфолија 

сувише струке: омогућава кoнтинуирaнo и систeмaтичнo прaћeњe нaпрeдoвaњa, подстиче развој ученика, представља увид у 

прaћeњe рaзличитих аспеката учења и развоја, представља, подршку у оспособљавању ученика за самопроцену, пружа прецизнији 

увид у различите oблaсти постигнућа (јаке и слабестране) ученика.  

Препорученоје комбиновање различитих начина оцењивања да би се сагледале слабе и јаке стране сваког свог ученика. Приликом 

сваког вредновања постигнућа потребно је ученику дати повратну информацију која помаже да разуме грешке и побољша свој 

резултат и учење. Потребно је да наставник резултате вредновања постигнућа својих ученика континуирано анализира и користи 

тако да промени део своје наставне праксе.  

 

IV. Међупредметне компетенције 

1. Компетенције за целоживотно учење 

2. Комуникација 



3. Рад са подацима и информацијама 

4. Дигитална компетенција 

5. Решавање проблема 

6. Сарадња 

7. Одговоран однос према здрављу 

8. Одговоран однос према околини 

9. Естетичка компетенција 

10. Предузимљивост и орјентација ка предузетништву 

11. Одговорно учешће у демократском друштву 

 

V НАЧИНИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРИНЦИПА ЦИЉЕВА И ИСХОДА ОБРАЗОВАЊА И СТАНДАРДИ ОБРАЗОВАЊА 

ПОСТИГНУЋА 

Кроз наставни садржај  реализују се општи принципи образовања и васпитања. 

Наставни предмет Принципи економије омогућиће учешће свих ученика кроз једнако уважавање, подједнако давање шанси свим 

ученицима на основу индивидуалних могућности и потреба. То ће се реализовати кроз коришћење разноврсних облика учења 

(учење путем покушаја и погрешака, инструментално учење, учење по моделу, учење увиђањем...). Кроз облике рада, наставне 

методе, коришћење разновсних наставних средстава, различиих софтвера, похваљивањем ученика, давањем препорука за даље 

напредовање, уз неговање отворености, сарадње и толеранције подиже се квалитет образовних постигнућа и развија се мотивација 

за учење код ученика. Кроз редовно праћење реформисаних наставних планова и програма, иновација у електротехници ученицима 

ће бити омогућено континуирано напредовање у области електротехнике. Континуирано учешће ученика одвијаће се  кроз редовну 

наставу, практичну наставу, допунску или додатну наставу, секције, ванаставне активности  као и учешће у различитим 

активностиваа током жиовота са циљем сталног унапређивања компетенција ученика. Континуирано стручно усавршавање 

наставника, унутар и ван установе, омогућиће високу стручност наставника. Кроз сталну сарадња са спољним сарадницима, 



одељенским старешином, стручним већем омогућава хоризонталну и вертикалну проходност, којом се осигурава могућност да 

ученици током образовања промене врсту образовања (хоризонтална проходност) и могућност даљег образовања и стицања вишег 

нивоа образовања (вертикална проходност);  

У остваривању принципа посебна пажња се посвећује и:  

-идентификацији, праћењу и подстицању ученика са изузетним, односно посебним способностима (талентовани и даровити) уз 

обезбеђивање услова да, без обзира на сопствене материјалне услове имају приступ одговарајућим нивоима образовања и 

васпитања;  

-могућности  да ученици  са сметњама у развоју, инвалидитетом и из осетљивих група, без обзира на сопствене материјалне услове 

имају приступ свим нивоима образовања и васпитања у установама, а ученици са здравственим проблемима остварују право на 

образовање током болничког и кућног лечења које се реализује кроз ИОП програме и индивидуализацију и наставом на даљину;  

-сарадњи са ученицима, ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања, као и остваривања 

одговарајућих активности, програма и пројеката у циљу унапређивања квалитета образовања и васпитања реализоаваће се кроз 

континуирано међусобно уважавање наставника и ученика, праћење и оставривање наставног садржаја, праћење и вредновање 

напредовање ученика.  

Кроз наставу реализоваће се и циљеви образовања и васпитања. 

Кроз активности на практичној настави као и вежбама води се рачуна о ергонометрији, развијању и практиковању здравих 

животних стилова, свести о важности сопственог здравља и безбедности у раду. Развијају се  кључне компетенције за целоживотно 

учење (комуникација на матерњем језику,учење учења,дигиталне компетенције,..) међупредметне компетенције и стручне 

компетенције у складу са захтевима занимања, потребама тржишта рада. Ученик ће бити оспособљен да иницира учење, да изабере 

стратегије учења и дизајнира контекст у којем учи, да прати и контролише напредак током учења, да управља учењем у складу са 

намерама и циљем који има. Ученик ће умети да пронађе и асимилује нова знања и вештине, користећи претходно учење и 

ваншколско искуство.  

Примењујући индивидуалани рад или групне активностикод ученика ће доћи до поспешењаразвоја свести о себи, стваралачких 

способности, критичког мишљења, мотивације за учење, способности за тимски рад, способности самовредновања, 



самоиницијативе и изражавања свог мишљења. Неопходно је да се ученицима омогући да сами покрећу инцијативе, пројекете,  да се 

самооцењују и оцењују друге ученике, да анализирају и закључују;  

Кроз наставу оствариће се и исходи образовања и васпитања. 

 

Остваривање исхода образовања и васпитања реализоваће се кроз све облике, начине и садржаје рада. Исходи образовања и 

васпитања оствариће се кроз усмено изаражавање, писмене задатке, домаће задатке, пројектну наставу, практичну наставу, вежбе 

где ће ученици показати да ли примењују нова сазнања. Од ученика се очекује да на српском језику, кроз дијалог са наставником 

или другим ученицима, или кроз писану форму, изрази и тумачи идеје, мисли, осећања, чињенице и ставове. Зависно од наставне 

јединице или типа часа, ученику се даје задатак у оквиру кога ће да прикупља, анализира, организује и критички процењује 

информације; Од ученика се очекује да се у ситуацијам када ради са другим уленицима буде ефиксан као члан тима или групе, да 

даје и аргументује своје идеје, слуша и уважава мишљење других;Ученику помоћи да зна како да учи, како да користи уџбеник и 

другу, доступну литературу, како да разликује и повезује целине.  

У решавању задатака, ученик треба да зна да примени математичко мишљење како би решио проблем и на ефикасан начин дошао 

до решења проблема који ми се свакодневно јављају.  

Ученик треба да води рачуна о себи и другима у изазовима дигиталне технологије. Треба да зна шта је дозвољено, а шта не. Да зна 

како да се понаша у дигиталној комуникацији са другима.  

 

Кроз наставу реализоваће се и стандарди образовања и васпитања. 

Стандарди  квалитета рада установе реализоваће се кроз Правилник о стандардима квалитета рада установеи редовно 

самовредновање и вредновање рада наставника. 

Стандарди квалитета уџбеника оствариће се кроз показатеље који су наведени у табели, као и Правилника о избору уџбеника;  

 



Стандард 1. Садржај уџбеника је релевантан за остваривање програма наставе и учења 

Показатељи 

1. Садржај уџбеника је усклађен са програмом наставе и учења предмета и доприноси 

остваривању дефинисаних исхода образовања и васпитања. 

2. Садржај уџбеника доприноси достизању образовних стандарда и развијању компетенција 

ученика. 

3. Садржај уџбеника је заснован на прихваћеним теоријама, чињеницама, закључцима, 

тумачењима, актуелним подацима и савременим достигнућима. 

4. У садржају уџбеника нема материјалних грешака. 

5. Визуелни садржаји су јасни, репрезентативни и имају различите функције. 

6. Садржај уџбеника је у складу са системом вредности који је дефинисан циљевима образовања и 

васпитања. 

7. У уџбенику се повезују садржаји у оквиру истог и других предмета. 

8. Садржаји који нису предвиђени програмом су посебно означени, функционално прате ток 

излагања у уџбенику и имају за циљ да допуне или појасне садржаје који одговарају програму 

предмета. 

Стандард 2. Уџбеник подстиче развој ученике и омогућава самостално учење 

Показатељи 

1. Уџбеник је прилагођен узрасту, развојном нивоу ученика и њиховом предзнању. 

2. Уџбеник доприноси интеграцији знања, развоју система појмова и стицању функционалних 

знања. 

3. Уџбеник афирмише различите методе учења и учење кроз различите облике рада. 



4. Уџбеник подржава различите стилове учења. 

5. Уџбеник поседује елементе који омогућавају ученику праћење сопственог напретка у учењу. 

6. Уџбеник упућује на коришћење различитих извора и врста информација. 

7. Уџбеник подстиче критичко и стваралачко мишљење. 

8. У уџбенику се указује на везу садржаја са свакодневним животом, његовом применом и даљим 

учењем. 

9. Уџбеник подстиче интересовање за предмет, односно наставну област и мотивише за 

самостално учење. 

Стандард 3. Уџбеник је обликован у складу са дидактичко-методичким захтевима 

Показатељи 

1. Уџбеник има јасну, логичну и кохерентну структуру. 

2. У уџбенику се поштују дидактички принципи и методика наставе предмета. 

3. Примери који се наводе у уџбенику су разноврсни, функционални и релевантни. 

4. Питања, задаци и налози су логично повезани са садржајем, јасно формулисани, различити по 

сложености и функцији и подстичу примену наученог. 

5. Задаци и налози су реално изводљиви, уважавају различитост средина у коме ученици живе и 

не доводе у опасност ученика, нити угрожавају животну средину. 

6. Непознате речи и кључни појмови су јасно истакнути и објашњени. 

Стандард 4. Језик уџбеника је одговарајући и функционалан 

Показатељи 
1. Уџбеник поштујe језичку и правописну норму језика на коме је написан. 

2. Дужина и конструкција реченице одговарају узрасту ученика. 



3. Текст је језички и стилски уједначен. 

4. Страни изрази се користе само када је неопходно и објашњени су на месту где се користе. 

5. Језик којим је уџбеник написан доприноси лакшем разумевању садржаја. 

Стандард 5.  Уџбеник је ликовно-графички обликован и технички опремљен 

Показатељи 

1. Јасно је наведен наслов, за који наставни предмет, разред/годину учења, врсту школе или 

образовни профил је уџбеник намењен. 

2. Ликовно-графичка средства су функционална и користе се логично и доследно. 

3. Однос текстуалних и визуелних графичких елемената је складан и омогућава прегледност на 

свим уређајима на којима је предвиђено коришћење уџбеника. 

4. Уџбеник је интерактиван, лак за коришћење и омогућава самостално учење у складу са 

узрастом и предзнањем ученика. 

5. Уџбеник омогућава учење на више нивоа сложености и диференциран приступ садржајима. 

6. Уџбеник садржи елементе за процену напредовања ученика. 

 

Стандарди компетенција наставника ће се реализовати кроз стручно усавршавање и похађањем семинара из области:;  

- Наставна област, предмет и методика наставе- К1;  

- Поучавање и учење-К2;  

- Подршку развоjу личности ученика-К3;  

- Комуникациjу и сарадњу-К4.  

 

Улога наставника вишеструка, jер треба да:  

- развиjа кључне компетенциjе код ученика коjе их оспособљаваjу за живот и рад и на таj начин им пружа основу за даље учење;  



- пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са тешкоћама у 

развоjу, да остваре образовне и васпитне потенциjале у складу са сопственим могућностима. Да би допринео ефикасности и 

jеднаким правима и доступности школовања свих ученика, наставник треба да има и компетенциjе коjе се односе на превенциjу 

насиља у школама, мотивациjу ученика за учење, изградњу толеранциjе, спречавање дискриминациjе и друго. 

 

Стандарди квалификација ће се реализовати кроз успешно завршен процес средњег стручног образовања. Програм средњег 

стручног образовања за стицање квалификација траје четири године. Квалификација се заснива на опису рада, циљевима и исходима 

средњег стручног образовања.  

 

Пословна економија 
Недељни фонда часова: 2 

ЦИЉЕВИ УЧЕЊА: 

– Стицање основних знања о појму, предмету и циљевима изучавања пословне економије 

– Стицање основних знања о предузећу, његовим циљевима, врстама и организационим облицима 

– Стицање знања о врстама и облицима средстава и извора средстава предузећа 

– Стицање знања о активностима и пословима предузећа 

– Стицање основних знања о пословним функцијама предузећа 

– Оспособљавање ученика за анализу показатеља остваривања циљева и задатака пословних функција предузећа 

– Стицање основних знања о појму и подели трошкова пословања предузећа 

– Стицање знања о начинима исказивања резултата пословања предузећа 

– Развијање знања и вештине доношења закључака о оствареним резултатима пословања предузећа 

– Стицање основних знања о економским принципима пословања предузећа 

– Оспособљавање ученика за оцену успешности предузећа на основу остваривања принципа пословања 

– Стицање основних знања о менаџменту предузећа 

– Развијање вештина планирања, организовања и контроле пословних активности 

– Оспособљавање ученика за самостално и аргументовано доношење одлука у пословању и свакодневном животу 



– Стицање основних знања о управљању пословним функцијама предузећа 

– Развијање свести о мотивацији као покретачкој снази остваривања циљева предузећа 

– Развијање способности оцењивања туђег и сопственог рада 

– Стицање основних знања о организационом понашању и организационој култури 

– Стицање основних знања о мултикултурализму 

– Развијање способности за рад у групи и тимски рад 

– Развијање способности за решавање конфликтних ситуација 

– Стицање основних знања о финансијском менаџменту 

– Развијање вештине управљања финансијама предузећа 

– Оспособљавање ученика за самостално истраживање стручне литературе, архиве, интернета 

– 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 конвергентног и дивергентног мишљења кроз решавање проблемских и пројектних задатака 

Годишњи фонд часова: 72 

Област/Тема Број 

часова 

Садржај Исходи 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању 

да: 

Трошкови 32 ● Трансформација уложених 

ресурса у резултате  

● Трошење фактора производње  

● Трошкови и утрошци  

● Поделе трошкова према 

● објасни процес трансформације уложених 

ресурса у резултате  

● дефинише трошење фактора производње  

● разликује појмове – трошкови и утрошци  

● наведе поделе трошкова према различитим 



различитим критеријумима  

● Трошкови у кратком року  

● Фиксни трошкови  

● Варијабилни трошкови  

● Гранични трошкови  

● Динамика укупних трошкова  

● Трошкови у дугом року  

● Калкулације трошкова  

● Калкулације трошкова према 

времену израде  

● Калкулације трошкова према 

начину израде 

критеријумима  

● разликује трошкове у кратком року ● објасни 

фиксне и варијабилне трошкове  

● дефинише граничне трошкове  

● утврди динамику укупних трошкова у 

зависности од промене обима производње  

● графички илуструје укупне и просечне, фиксне и 

варијабилне трошкове  

● анализира резултате израчунатих појединих 

категорије трошкова  

● анализира динамику трошкова  

● разликује трошкове у дугом року  

● разликује калкулације трошкова према времену и 

начину израде  

● израчуна цену коштања бирајући адекватну 

калкулацију 

 

 

 

 

 



Резултати пословања 

предузећа 

20 ● Приход предузећа – појам и врсте 

● Укупан приход  

● Просечан приход  

● Маргиналан приход  

● Фактори који утичу на приход 

предузећа  

● Укупан приход и тражња за 

производима предузећа  

● Профит предузећа – појам и 

извори  

● Врсте профита предузећа  

● Праћење и упоређивање резултата 

● дефинише приход предузећа  

● разликује врсте прихода предузећа ● дефинише 

просечан и маргиналан приход  

● наведе факторе који утичу на приход предузећа  

● анализира везу укупног прихода и тражње за 

производима предузећа  

● објасни утицај обима производње и тржишних 

цена на величину укупног прихода предузећа  

● дефинише профит предузећа  

● објасни изворе профита предузећа ● наведе врсте 

профита предузећа  

● израчуна укупан приход и профит предузећа  

● успостави везу између укупног прихода и 

профита предузећа 

● утврди укупан, просечан и маргинални приход 

предузећа на основу задатих параметара  

● доноси закључке на основу добијених резултата 

о укупном, просечном и маргиналном приходу 

 



Економски 

принципи пословања 

20 ● Парцијални економски принципи 

пословања предузећа  

● Појам продуктивности  

● Производња и продуктивност  

● Технологија и продуктивност  

● Људски ресурси и продуктивност 

● Мерење продуктивности- 

показатељи и циљеви  

● Значај пораста продуктивности  

● Појам економичности  

● Анализа економичности  

● Извори економичности  

● Поређење трошкова и унапређење 

економичности  

● Појам и значај рентабилности 

предузећа  

● Анализа рентабилности предузећа 

● Мерење рентабилности предузећа 

● Унапређење рентабилности 

предузећа  

● Израчунавање показатеља 

● разликује парцијалне економске принципе 

пословања  

● дефинише продуктивност  

● објасни утицај производње, технологије и 

људских ресурса на продуктивност  

● опише значај пораста продуктивности  

● дефинише економичност и изворе 

економичности  

● успоставља односе између трошкова и 

унапређења економичности  

● дефинише рентабилност  

● објасни важност (значај) рентабилности за 

пословање предузећа  

● идентификује факторе унапређења 

рентабилности  

● наведе циљеве и показатеље мерења 

продуктивности, економичности и рентабилности 

предузећа  

● израчуна показатеље продуктивности, 

економичности и рентабилности на конкретним 

примерима  



 

 

 

 

 

 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 

Настава се реализује у оквиру целог одељења. На почетку наставе урадити проверу нивоа знања и вештина ученика, која треба да 

послужи као оријентир за организацију и евентуалну индивидуализацију наставе. При реализацији програма дати предност 

пројектној, проблемској и активно оријентисаној настави, кооперативном учењу, изградњи знања и развоју критичког мишљења. 

Уколико услови дозвољавају дати ученицима подршку хибридним моделом наставе (комбинацијом традиционалне наставе и 

електронски подржаног учења), поготово у случајевима када је због разлика у предзнању потребна већа индивидуализација наставе. 

Предложени број часова по темама је оквирни, на наставнику је да процени потребан и довољан број часова по темама узимајући у 

обзир знања и вештине који ученици имају из претходног школовања и животног искуства. Препорука је да наставник, у зависности  

од могућности ученика и рачунарске опреме, процени и комбинује у току сваког двочаса различите наставне методе и облике рада 

као што су самостални рад ученика (по принципу један ученик – један рачунар), рад у паровима (два ученика истовремено и заједно 

решавају конкретне задатке), рад у мањим групама (почетна анализа и идеје за методе решавања), као и рад са целом групом када 

наставник објашњава, приказује, демонстрира и кроз дискусују уводи ученике у нове области. 

  

продуктивности, економичности и 

рентабилности 

● анализира успешност пословања предузећа на 

основу израчунатих показатеља 

 

 

 



I ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА  

 

Програм усмерава наставника да наставни процес конципира у складу са дефинисаним исходима, односно да планира како да 

ученици остваре исходе, и да изабере одговарајуће методе, активности и технике за рад са ученицима. Дефинисани исходи показују 

наставнику и која су то специфична знања и вештине која су ученику потребна за даље учење и свакодневни живот. Приликом 

планирања часа, исходе предвиђене програмом треба разложити на мање и на основу њих планирати активности за конкретан час. 

Треба имати у виду да се исходи у програму разликују, да се неки могу лакше и брже остварити, док је за одређене исходе потребно 

више времена, активности и рада на различитим садржајима. Исходе треба посматрати као циљеве којима се тежи током једне 

школске године. Наставу у том смислу треба усмерити на развијање компетенција и не треба је усмерити само на остваривање 

појединачних исхода. При обради нових садржаја треба се ослањати на постојеће искуство и знање ученика, и настојати, где год је то 

могуће, да ученици самостално откривају правилности и изводе закључке. Основна улога наставника је да буде организатор 

наставног процеса, да подстиче и усмерава активност ученика. Ученике треба упућивати да користе уџбеник и друге изворе знања, 

како би усвојена знања била трајнија и шира, а ученици оспособљени за примену у решавању разноврсних задатака. На часовима 

треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче 

интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Препоручује се коришћење интерактивних 

метода, пројектне, проблемске и истраживачке методе, рад на референтном тексту, (истраживање по кључним речима, појмовима, 

питањима), дискусију, дебату и др. Заједничка особина свих наведених метода је да оне активно ангажују ученика током наставе, а 

процес учења смештају у различите и разнолике контексте. Избор метода и облика рада, као и планирање активности ученика зависи 

од наставних садржаја које треба реализовати на часу и предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења и 

индивидуалних карактеристика ученика. 

 

II. Остваривање наставе и учења 

 

- Настава се реализује као активно орјентисана настава у учионици 

- Ученике упознати са основним појмовима везаним за трошкове предузеће и начин обрачуна 

- Утврдити цену коштања на конкретним примерима 

- На конкретним примерима ученици утврђују укупан, просечан и маргинални приход и добитак предузећа 



- На основу задатих података ученици утврђују продуктивност, економичност и рентабилност и доносезакључке о успешносто 

пословања предузећа 

 

III. Праћење и вредновање наставе и учења 

У процесу вредновања потребно је континуирано пратити рад ученика. У настави оријентисаној на достизање исхода вреднују 

се и процес и продукти учења. Тај процес започети иницијалном проценом нивоа на коме се ученик налази. Прикупљање 

информација из различитих извора (свакодневна посматрања, активност на часу, учествовање у разговору и дискусији, самосталан 

рад, рад у групи, тестови) помаже наставнику да сагледа постигнућа (развој и напредовање) ученика и степен остварености исхода. 

Свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а важно је ученике оспособљавати и 

охрабривати да процењују сопствени напредак у учењу.  

Вредновање активности, нарочито ако је тимски рад у питању, се може обавити са групом тако да се од сваког члана тражи 

мишљење о сопственом раду и о раду сваког члана понаособ (тзв. вршњачко оцењивање). Препоручује се да наставник са ученицима 

договори показатеље на основу којих сви могу да прате напредак у учењу, ученици се уче да размишљају о квалитету свог рада и о 

томе шта треба да предузму да би свој рад унапредили. Оцењивање тако постаје инструмент за напредовање у учењу. На основу 

резултата праћења и вредновања, заједно са ученицима треба планирати процес учења и бирати погодне стратегије учења.  

У процесу оцењивања добро је користити портфолио (електронска збиркa дoкумeнaтa и eвидeнциja o прoцeсу и прoдуктимa 

рада ученика, уз кoмeнтaрe и прeпoрукe) као извор података и показатеља о напредовању ученика. Предности коришћења 

портфолија су вишеструке: омогућава кoнтинуирaнo и систeмaтичнo прaћeњe нaпрeдoвaњa, подстиче развој ученика, представља 

увид у прaћeњe рaзличитих аспеката учења и развоја, представља, подршку у оспособљавању ученика за самопроцену, пружа 

прецизнији увид у различите oблaсти постигнућа (јаке и слабе стране) ученика. Употребу портфолија отежавају недостатак 

критеријума за одабир продуката учења, материјално-физички проблеми, време, финансијска средства и велики број ученика. Већи 

број ометајућих фактора, у прикупљању прилога и успостављању критеријума оцењивања  је решив успостављањем сарадње 

наставника са стручним сарадником, уз коришћење Блумове таксономије.  

Препоручено је комбиновање различитих начина оцењивања да би се сагледале слабе и јаке стране сваког свог ученика. 

Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је ученику дати повратну информацију која помаже да разуме грешке и побољша 

свој резултат и учење. Потребно је да наставник резултате вредновања постигнућа својих ученика континуирано анализира и користи 

тако да промени део своје наставне праксе.  

 



IV. Међупредметне компетенције 

1. Компетенције за целоживотно учење 

2. Комуникација 

3. Рад са подацима и информацијама 

4. Дигитална компетенција 

5. Решавање проблема 

6. Сарадња 

7. Одговоран однос према здрављу 

8. Одговоран однос према околини 

9. Естетичка компетенција 

10. Предузимљивост и орјентација ка предузетништву 

11. Одговорно учешће у демократском друштву 

 

V. НАЧИНИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРИНЦИПА ЦИЉЕВА И ИСХОДА ОБРАЗОВАЊА И СТАНДАРДИ ОБРАЗОВАЊА 

ПОСТИГНУЋА 

 

Кроз наставни садржај  реализују се општи принципи образовања и васпитања. 

Наставни предмет Принципи економијеомогућиће учешће свих ученика кроз једнако уважавање, подједнако давање шанси свим 

ученицима на основу индивидуалних могућности и потреба. То ће се реализовати кроз коришћење разноврсних облика учења (учење 

путем покушаја и погрешака, инструментално учење, учење по моделу, учење увиђањем...). Кроз облике рада, наставне методе, 

коришћење разновсних наставних средстава, различиих софтвера, похваљивањем ученика, давањем препорука за даље напредовање, 

уз неговање отворености, сарадње и толеранције подиже се квалитет образовних постигнућа и развија се мотивација за учење код 

ученика. Кроз редовно праћење реформисаних наставних планова и програма, иновација у електротехници ученицима ће бити 

омогућено континуирано напредовање у области електротехнике. Континуирано учешће ученика одвијаће се  кроз редовну наставу, 



практичну наставу, допунску или додатну наставу, секције, ванаставне активности  као и учешће у различитим активностиваа током 

жиовота са циљем сталног унапређивања компетенција ученика. Континуирано стручно усавршавање наставника, унутар и ван 

установе, омогућиће високу стручност наставника. Кроз сталну сарадња са спољним сарадницима, одељенским старешином, 

стручним већем омогућава хоризонталну и вертикалну проходност, којом се осигурава могућност да ученици током образовања 

промене врсту образовања (хоризонтална проходност) и могућност даљег образовања и стицања вишег нивоа образовања 

(вертикална проходност);  

У остваривању принципа посебна пажња се посвећује и:  

-идентификацији, праћењу и подстицању ученика са изузетним, односно посебним способностима (талентовани и даровити) уз 

обезбеђивање услова да, без обзира на сопствене материјалне услове имају приступ одговарајућим нивоима образовања и васпитања;  

-могућности  да ученици  са сметњама у развоју, инвалидитетом и из осетљивих група, без обзира на сопствене материјалне услове 

имају приступ свим нивоима образовања и васпитања у установама, а ученици са здравственим проблемима остварују право на 

образовање током болничког и кућног лечења које се реализује кроз ИОП програме и индивидуализацију и наставом на даљину;  

-сарадњи са ученицима, ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања, као и остваривања одговарајућих 

активности, програма и пројеката у циљу унапређивања квалитета образовања и васпитања реализоаваће се кроз континуирано 

међусобно уважавање наставника и ученика, праћење и оставривање наставног садржаја, праћење и вредновање напредовање 

ученика.  

 

Кроз наставу реализоваће се и циљеви образовања и васпитања. 

 

Кроз активности на практичној настави као и вежбама води се рачуна о ергонометрији, развијању и практиковању здравих животних 

стилова, свести о важности сопственог здравља и безбедности у раду. Развијају се  кључне компетенције за целоживотно учење 

(комуникација на матерњем језику, учење учења, дигиталне компетенције,..) међупредметне компетенције и стручне компетенције у 

складу са захтевима занимања, потребама тржишта рада. Ученик ће бити оспособљен да иницира учење, да изабере стратегије учења 

и дизајнира контекст у којем учи, да прати и контролише напредак током учења, да управља учењем у складу са намерама и циљем 

који има. Ученик ће умети да пронађе и асимилује нова знања и вештине, користећи претходно учење и ваншколско искуство.  

Примењујући индивидуалани рад или групне активности код ученика ће доћи до поспешења развоја свести о себи, стваралачких 

способности, критичког мишљења, мотивације за учење, способности за тимски рад, способности самовредновања, самоиницијативе 



и изражавања свог мишљења. Неопходно је да се ученицима омогући да сами покрећу инцијативе, пројекете,  да се самооцењују и 

оцењују друге ученике, да анализирају и закључују;  

 

Кроз наставу оствариће се и исходи образовања и васпитања. 

 

Остваривање исхода образовања и васпитања реализоваће се кроз све облике, начине и садржаје рада. Исходи образовања и 

васпитања оствариће се кроз усмено изаражавање, писмене задатке, домаће задатке, пројектну наставу, практичну наставу, вежбе где 

ће ученици показати да ли примењују нова сазнања. Од ученика се очекује да на српском језику, кроз дијалог са наставником или 

другим ученицима, или кроз писану форму, изрази и тумачи идеје, мисли, осећања, чињенице и ставове. Зависно од наставне 

јединице или типа часа, ученику се даје задатак у оквиру кога ће да прикупља, анализира, организује и критички процењује 

информације; Од ученика се очекује да се у ситуацијам када ради са другим уленицима буде ефиксан као члан тима или групе, да 

даје и аргументује своје идеје, слуша и уважава мишљење других;Ученику помоћи да зна како да учи, како да користи уџбеник и 

другу, доступну литературу, како да разликује и повезује целине.  

У решавању задатака, ученик треба да зна да примени математичко мишљење како би решио проблем и на ефикасан начин дошао до 

решења проблема који ми се свакодневно јављају.  

Ученик треба да води рачуна о себи и другима у изазовима дигиталне технологије. Треба да зна шта је дозвољено, а шта не. Да зна 

како да се понаша у дигиталној комуникацији са другима.  

 

Кроз наставу реализоваће се и стандарди образовања и васпитања. 

Стандарди  квалитета рада установе реализоваће се кроз Правилник о стандардима квалитета рада установе и редовно 

самовредновање и вредновање рада наставника. 

Стандарди квалитета уџбеника оствариће се кроз показатеље који су наведени у табели, као и Правилника о избору уџбеника;  

 

Стандард 1. Садржај уџбеника је релевантан за остваривање програма наставе и учења 

Показатељи 
1. Садржај уџбеника је усклађен са програмом наставе и учења предмета и доприноси остваривању 

дефинисаних исхода образовања и васпитања. 



2. Садржај уџбеника доприноси достизању образовних стандарда и развијању компетенција 

ученика. 

3. Садржај уџбеника је заснован на прихваћеним теоријама, чињеницама, закључцима, 

тумачењима, актуелним подацима и савременим достигнућима. 

4. У садржају уџбеника нема материјалних грешака. 

5. Визуелни садржаји су јасни, репрезентативни и имају различите функције. 

6. Садржај уџбеника је у складу са системом вредности који је дефинисан циљевима образовања и 

васпитања. 

7. У уџбенику се повезују садржаји у оквиру истог и других предмета. 

8. Садржаји који нису предвиђени програмом су посебно означени, функционално прате ток 

излагања у уџбенику и имају за циљ да допуне или појасне садржаје који одговарају програму 

предмета. 

Стандард 2. Уџбеник подстиче развој ученике и омогућава самостално учење 

Показатељи 

1. Уџбеник је прилагођен узрасту, развојном нивоу ученика и њиховом предзнању. 

2. Уџбеник доприноси интеграцији знања, развоју система појмова и стицању функционалних 

знања. 

3. Уџбеник афирмише различите методе учења и учење кроз различите облике рада. 

4. Уџбеник подржава различите стилове учења. 

5. Уџбеник поседује елементе који омогућавају ученику праћење сопственог напретка у учењу. 

6. Уџбеник упућује на коришћење различитих извора и врста информација. 

7. Уџбеник подстиче критичко и стваралачко мишљење. 



8. У уџбенику се указује на везу садржаја са свакодневним животом, његовом применом и даљим 

учењем. 

9. Уџбеник подстиче интересовање за предмет, односно наставну област и мотивише за самостално 

учење. 

Стандард 3. Уџбеник је обликован у складу са дидактичко-методичким захтевима 

Показатељи 

1. Уџбеник има јасну, логичну и кохерентну структуру. 

2. У уџбенику се поштују дидактички принципи и методика наставе предмета. 

3. Примери који се наводе у уџбенику су разноврсни, функционални и релевантни. 

4. Питања, задаци и налози су логично повезани са садржајем, јасно формулисани, различити по 

сложености и функцији и подстичу примену наученог. 

5. Задаци и налози су реално изводљиви, уважавају различитост средина у коме ученици живе и не 

доводе у опасност ученика, нити угрожавају животну средину. 

6. Непознате речи и кључни појмови су јасно истакнути и објашњени. 

Стандард 4. Језик уџбеника је одговарајући и функционалан 

Показатељи 

1. Уџбеник поштујe језичку и правописну норму језика на коме је написан. 

2. Дужина и конструкција реченице одговарају узрасту ученика. 

3. Текст је језички и стилски уједначен. 

4. Страни изрази се користе само када је неопходно и објашњени су на месту где се користе. 

5. Језик којим је уџбеник написан доприноси лакшем разумевању садржаја. 

Стандард 5. Уџбеник је ликовно-графички обликован и технички опремљен 



Показатељи 

1. Јасно је наведен наслов, за који наставни предмет, разред/годину учења, врсту школе или 

образовни профил је уџбеник намењен. 

2. Ликовно-графичка средства су функционална и користе се логично и доследно. 

3. Однос текстуалних и визуелних графичких елемената је складан и омогућава прегледност на 

свим уређајима на којима је предвиђено коришћење уџбеника. 

4. Уџбеник је интерактиван, лак за коришћење и омогућава самостално учење у складу са узрастом 

и предзнањем ученика. 

5. Уџбеник омогућава учење на више нивоа сложености и диференциран приступ садржајима. 

6. Уџбеник садржи елементе за процену напредовања ученика. 

 

Стандарди компетенција наставника ће се реализовати кроз стручно усавршавање и похађањем семинара из области:;  

- Наставна област, предмет и методика наставе- К1;  

- Поучавање и учење-К2;  

- Подршку развоjу личности ученика-К3;  

- Комуникациjу и сарадњу-К4.  

 

Улога наставника вишеструка, jер треба да:  

- развиjа кључне компетенциjе код ученика коjе их оспособљаваjу за живот и рад и на таj начин им пружа основу за даље учење;  

- пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са тешкоћама у 

развоjу, да остваре образовне и васпитне потенциjале у складу са сопственим могућностима. Да би допринео ефикасности и jеднаким 

правима и доступности школовања свих ученика, наставник треба да има и компетенциjе коjе се односе на превенциjу насиља у 

школама, мотивациjу ученика за учење, изградњу толеранциjе, спречавање дискриминациjе и друго. 

 



Стандарди квалификација ће се реализовати кроз успешно завршен процес средњег стручног образовања. Програм средњег стручног 

образовања за стицање квалификација траје четири године. Квалификација се заснива на опису рада, циљевима и исходима средњег 

стручног образовања.  

 

Рачуноводство 
Недељни фонда часова: 4 

ЦИЉЕВИ УЧЕЊА: 

– 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 рачуно- 

водствено 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 Ме- 

ђународним 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 

Годишњи фонд часова: 144 

Област/Тема Број 

часова 

Садржај Исходи 

По завршетку разреда ученик ће бити у 

стању да: 

Евиденција обавеза и 

пословања 

40 ● Појам поверилаца – добављача  

● Документација везана за 

добављаче  

● Евиденција обавеза према 

добављачима са порезом на 

додату вредност  

● Аналитичка и синтетичка 

евиденција обавеза према 

добављачима  

● Извод из аналитичке евиденције 

добављача  

● Порез на додату вредност у 

примљеним рачунима  

● Одобрени попусти добављача  

● дефинише појам поверилаца- добављача  

● наведе документацију везану за добављаче  

● аналитички и синтетички евидентира 

настанак обавеза према добављачима  

● евидентира порез на додату вредност на 

основу примљених рачуна  

● евидентира трошкове пословања услужног 

предузећа основу примљених рачуна  

● прати доспелост обавеза  

● разликује врсте попуста одобрених од 



● Евиденција плаћања доспелих 

обавеза уз одобрени каса-сконто, 

бонификацију  

● Евиденција трошкова 

пословања услужног предузећа на 

основу примљених рачуна од 

добављача  

● Временска разграничења 

трошкова  

● Обавезе по основу зарада и 

накнада зарада  

● Евиденција обавеза по узетим 

кредитима  

● Друге обавезе  

● Евиденција меничних обавеза 

добављача  

● евидентира одобрене попусте  

● евидентира временска разграничења 

трошкова  

● обрачуна порез на додату вредност у 

примљеним рачунима  

● усаглашава аналитичку и синтетичку 

евиденцију добављача  

● разликује бруто зараде, нето зараде, порезе и 

доприносе на зараде  

● наведе кораке за обрачун и исплату зарада ● 

изврши обрачун и евиденцију обрачуна зарада  

● евидентира исплату зарада, пореза и 

доприноса на зараде  

● разликује накнаде зарада од зараде  



● евидентира обавезе по кредитима и измирење 

меничне обавезе  

  

  

 

Евиденција потражња из 

пословања 

20 ● Законска, професионална и 

интерна регулатива (Закон о 

рачуноводству и ревизији, МРС, 

рачуноводствене политике)  

● Појам дужника – купца и 

документација  

● Аналитичка и синтетичка 

евиденција потраживања од 

купаца  

● Извод из аналитичке евиденције 

купаца  

● Евиденција потраживања од 

купаца са порезом на додату 

вредност  

● разликује законску, професионалну и 

интерну регулативу  

● дефинише потраживања  

● наведе документацију која прати настанак и 

престанак потраживања од купаца  

● заведе рачуне у књигу издатих рачуна  

● аналитички и синтетички евидентира 

настанак потраживања  

● евидентира наплату потраживања  

● обрачуна ПДВ  

● евидентира ПДВ на основу издатих рачуна  

● евидентира приходе услужног предузећа ● 

евидентира временска разграничења прихода  

● прати доспелост потраживања  



● Порез на додату вредност у 

издатим рачунима  

● Евиденција прихода од услуга  

● Временска разграничења 

прихода  

● Евиденција наплате доспелих 

потраживања уз каса-сконто, 

бонификацију  

● Друга потраживања  

● Обезвређење потраживања ● 

Потраживања од запослених  

● Евиденција наплате меницом  

● Остали облици плаћања – 

компензација, цесија и  

● асигнација  

● Обрачун пореза на додату 

вредност на крају обрачунског 

периода  

● Евиденција плаћања обавезе за 

порез на додату вредност на крају 

обрачунског периода 

● евидентира наплату потраживања уз 

одобрене попусте и меницом  

● евидентира потраживања од запослених и 

друга потраживања  

● евидентира обезвређење потраживања  

● евидентира директно и индиректно 

отписивање потраживања и наплату отписаних 

потраживања  

● разликује компензацију, цесију и асигнацију  

● евидентира компензацију  

● обрачуна ПДВ на крају обрачунског периода  

● евидентира плаћање обавезе ПДВ-а на крају 

обрачунског периода 



Евиденција сталних 

средстава 

32 ● Стална средства, појам и врсте  

● Појам и карактеристике 

основних средстава  

● Вредности основних средстава  

● Пословне књиге основних 

средстава  

● Аналитичка евиденција 

основних средстава  

● Документација у вези са 

прибављањем основних средстава  

● Евиденција прибављања 

основних средстава  

● Пријем без накнаде основних 

средстава  

● Куповина основних средстава  

● Изградња основних средстава  

● Вишак основних средстава ● 

Обрачун и књижење амортизације 

(линеарни метод)  

● Документација у вези 

отуђивања основних средстава  

 ● разликује врсте сталних средстава  

● опише карактеристике основних средстава ● 

разликује вредности и евиденције основних 

средстава  

● доведе у везу прибављање, отуђивање 

основних средстава са одговарајућом 

књиговодственом документацијом  

● објасни функцију конта исправка вредности 

основних средстава  

● опише начине и процедуру прибављања 

основних средстава  

● евидентира пријем без накнаде, куповину и 

изградњу основних средстава у аналитичком и 

финансијском књиговодству ● обрачуна 

амортизацију линеарном методом  

● састави годишњи предрачун амортизације ● 

књижи амортизацију у аналитичком и 

финансијском књиговодству  

● разликује начине отуђивања основних 

средстава  

● прикаже поступак отуђивања основних 



● Евиденција отуђивања 

основних средстава  

● Уступање без накнаде основних 

средстава  

● Продаја основних средстава  

● Расходовање основних 

средстава  

● Мањак основних средстава ● 

Евиденција набавке и трошења 

алата и инвентара 

средстава  

● евидентира отуђивање основних средстава у 

аналитичком и финансијском књиговодству  

● процени вредност основних средстава у 

билансу стања  

● евидентира набавку и трошење алата и 

инвентара са калкулативним отписом 

 Утврђивање резултата 

пословања услужног 

предузећа 

32 ● Појам пословног резултата ● 

Поступак утврђивања резултата 

пословања привредног друштва  

● Евиденција резултата 

пословања  

● Закључни лист  

● Приказивање резултата 

пословања у билансу успеха   

● билансу стања  

● Закључивање пословних књига 

● евидентира настале расходе и приходе  

● евидентира временска разграничења расхода 

и прихода  

● објасни поступак утврђивања резултата 

пословања привредног друштва  

● утврди резултат пословања на основу задатих 

података о расходима и приходима ● 

дефинише позитиван и негативан финансијски 

резултат  

● књижи финансијски резултат  

● одреди време закључка конта расхода и 



прихода  

● одреди место добитка и губитка у билансу 

стања и билансу успеха  

● састави закључни лист  

● састави крајњи биланс и биланс успеха на 

основу закључног листа  

● анализира утицај временских разграничења 

на биланс стања и биланс успеха 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 

Одељење се дели на 2 групе. На почетку наставе урадити проверу нивоа знања и вештина ученика, која треба да послужи као 

оријентир за организацију и евентуалну индивидуализацију наставе. При реализацији програма дати предност пројектној, 

проблемској и активно оријентисаној настави, кооперативном учењу, изградњи знања и развоју критичког мишљења. Уколико 

услови дозвољавају дати ученицима подршку хибридним моделом наставе (комбинацијом традиционалне наставе и електронски 

подржаног учења), поготово у случајевима када је због разлика у предзнању потребна већа индивидуализација наставе. Предложени 

број часова по темама је оквирни, на наставнику је да процени потребан и довољан број часова по темама узимајући у обзир знања и 

вештине који ученици имају из претходног школовања и животног искуства. Препорука је да наставник, у зависности од могућности 

ученика и рачунарске опреме, процени и комбинује у току сваког двочаса различите наставне методе и облике рада као што су 

самостални рад ученика (по принципу један ученик – један рачунар), рад у паровима (два ученика истовремено и заједно решавају 

конкретне задатке), рад у мањим групама (почетна анализа и идеје за методе решавања), као и рад са целом групом када наставник 

објашњава, приказује, демонстрира и кроз дискусују уводи ученике у нове области. 

 

 

I ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА  



 

Програм усмерава наставника да наставни процес конципира у складу са дефинисаним исходима, односно да планира како да 

ученици остваре исходе, и да изабере одговарајуће методе, активности и технике за рад са ученицима. Дефинисани исходи показују 

наставнику и која су то специфична знања и вештине која су ученику потребна за даље учење и свакодневни живот. Приликом 

планирања часа, исходе предвиђене програмом треба разложити на мање и на основу њих планирати активности за конкретан час. 

Треба имати у виду да се исходи у програму разликују, да се неки могу лакше и брже остварити, док је за одређене исходе потребно 

више времена, активности и рада на различитим садржајима. Исходе треба посматрати као циљеве којима се тежи током једне 

школске године. Наставу у том смислу треба усмерити на развијање компетенција и не треба је усмерити само на остваривање 

појединачних исхода. При обради нових садржаја треба се ослањати на постојеће искуство и знање ученика, и настојати, где год је то 

могуће, да ученици самостално откривају правилности и изводе закључке. Основна улога наставника је да буде организатор 

наставног процеса, да подстиче и усмерава активност ученика. Ученике треба упућивати да користе уџбеник и друге изворе знања, 

како би усвојена знања била трајнија и шира, а ученици оспособљени за примену у решавању разноврсних задатака. На часовима 

треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче 

интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Препоручује се коришћење интерактивних 

метода, пројектне, проблемске и истраживачке методе, рад на референтном тексту, (истраживање по кључним речима, појмовима, 

питањима), дискусију, дебату и др. Заједничка особина свих наведених метода је да оне активно ангажују ученика током наставе, а 

процес учења смештају у различите и разнолике контексте. Избор метода и облика рада, као и планирање активности ученика зависи 

од наставних садржаја које треба реализовати на часу и предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења и 

индивидуалних карактеристика ученика. 

 

II. Остваривање наставе и учења 

 

- Теоријска настава се реализује у учионици у трајању од 72 часа, а 72 часа вежби се реализују тако што се одељење дели у 2 групе, 

по 2 часа недељно. 

 

III. Праћење и вредновање наставе и учења 

У процесу вредновања потребно је континуирано пратити рад ученика. У настави оријентисаној на достизање исхода вреднују 

се и процес и продукти учења. Тај процес започети иницијалном проценом нивоа на коме се ученик налази. Прикупљање 



информација из различитих извора (свакодневна посматрања, активност на часу, учествовање у разговору и дискусији, самосталан 

рад, рад у групи, тестови) помаже наставнику да сагледа постигнућа (развој и напредовање) ученика и степен остварености исхода. 

Свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а важно је ученике оспособљавати и 

охрабривати да процењују сопствени напредак у учењу.  

Вредновање активности, нарочито ако је тимски рад у питању, се може обавити са групом тако да се од сваког члана тражи 

мишљење о сопственом раду и о раду сваког члана понаособ (тзв. вршњачко оцењивање). Препоручује се да наставник са ученицима 

договори показатеље на основу којих сви могу да прате напредак у учењу, ученици се уче да размишљају о квалитету свог рада и о 

томе шта треба да предузму да би свој рад унапредили. Оцењивање тако постаје инструмент за напредовање у учењу. На основу 

резултата праћења и вредновања, заједно са ученицима треба планирати процес учења и бирати погодне стратегије учења.  

У процесу оцењивања добро је користити портфолио (електронска збиркa дoкумeнaтa и eвидeнциja o прoцeсу и прoдуктимa 

рада ученика, уз кoмeнтaрe и прeпoрукe) као извор података и показатеља о напредовању ученика. Предности коришћења 

портфолија су вишеструке: омогућава кoнтинуирaнo и систeмaтичнo прaћeњe нaпрeдoвaњa, подстиче развој ученика, представља 

увид у прaћeњe рaзличитих аспеката учења и развоја, представља, подршку у оспособљавању ученика за самопроцену, пружа 

прецизнији увид у различите oблaсти постигнућа (јаке и слабе стране) ученика. Употребу портфолија отежавају недостатак 

критеријума за одабир продуката учења, материјално-физички проблеми, време, финансијска средства и велики број ученика. Већи 

број ометајућих фактора, у прикупљању прилога и успостављању критеријума оцењивања  је решив успостављањем сарадње 

наставника са стручним сарадником, уз коришћење Блумове таксономије.  

Препоручено је комбиновање различитих начина оцењивања да би се сагледале слабе и јаке стране сваког свог ученика. 

Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је ученику дати повратну информацију која помаже да разуме грешке и побољша 

свој резултат и учење. Потребно је да наставник резултате вредновања постигнућа својих ученика континуирано анализира и користи 

тако да промени део своје наставне праксе.  

 

IV. Међупредметне компетенције 

1. Компетенције за целоживотно учење 

2. Комуникација 

3. Рад са подацима и информацијама 

4. Дигитална компетенција 

5. Решавање проблема 



6. Сарадња 

7. Одговоран однос према здрављу 

8. Одговоран однос према околини 

9. Естетичка компетенција 

10. Предузимљивост и орјентација ка предузетништву 

11. Одговорно учешће у демократском друштву 

 

V. НАЧИНИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРИНЦИПА ЦИЉЕВА И ИСХОДА ОБРАЗОВАЊА И СТАНДАРДИ ОБРАЗОВАЊА 

ПОСТИГНУЋА 

 

Кроз наставни садржај  реализују се општи принципи образовања и васпитања. 

 

Наставни предмет Рачуноводство омогућиће учешће свих ученика кроз једнако уважавање, подједнако давање шанси свим 

ученицима на основу индивидуалних могућности и потреба. То ће се реализовати кроз коришћење разноврсних облика учења (учење 

путем покушаја и погрешака, инструментално учење, учење по моделу, учење увиђањем...). Кроз облике рада, наставне методе, 

коришћење разновсних наставних средстава, различиих софтвера, похваљивањем ученика, давањем препорука за даље напредовање, 

уз неговање отворености, сарадње и толеранције подиже се квалитет образовних постигнућа и развија се мотивација за учење код 

ученика. Кроз редовно праћење реформисаних наставних планова и програма, иновација у електротехници ученицима ће бити 

омогућено континуирано напредовање у области електротехнике. Континуирано учешће ученика одвијаће се  кроз редовну наставу, 

практичну наставу, допунску или додатну наставу, секције, ванаставне активности  као и учешће у различитим активностиваа током 

жиовота са циљем сталног унапређивања компетенција ученика. Континуирано стручно усавршавање наставника, унутар и ван 

установе, омогућиће високу стручност наставника. Кроз сталну сарадња са спољним сарадницима, одељенским старешином, 

стручним већем омогућава хоризонталну и вертикалну проходност, којом се осигурава могућност да ученици током образовања 

промене врсту образовања (хоризонтална проходност) и могућност даљег образовања и стицања вишег нивоа образовања 

(вертикална проходност);  

 

У остваривању принципа посебна пажња се посвећује и:  



-идентификацији, праћењу и подстицању ученика са изузетним, односно посебним способностима (талентовани и даровити) уз 

обезбеђивање услова да, без обзира на сопствене материјалне услове имају приступ одговарајућим нивоима образовања и васпитања;  

-могућности  да ученици  са сметњама у развоју, инвалидитетом и из осетљивих група, без обзира на сопствене материјалне услове 

имају приступ свим нивоима образовања и васпитања у установама, а ученици са здравственим проблемима остварују право на 

образовање током болничког и кућног лечења које се реализује кроз ИОП програме и индивидуализацију и наставом на даљину;  

-сарадњи са ученицима, ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања, као и остваривања одговарајућих 

активности, програма и пројеката у циљу унапређивања квалитета образовања и васпитања реализоаваће се кроз континуирано 

међусобно уважавање наставника и ученика, праћење и оставривање наставног садржаја, праћење и вредновање напредовање 

ученика.  

 

Кроз наставу реализоваће се и циљеви образовања и васпитања. 

 

Кроз активности на практичној настави као и вежбама води се рачуна о ергонометрији, развијању и практиковању здравих животних 

стилова, свести о важности сопственог здравља и безбедности у раду. Развијају се  кључне компетенције за целоживотно учење 

(комуникација на матерњем језику, учење учења, дигиталне компетенције,..) међупредметне компетенције и стручне компетенције у 

складу са захтевима занимања, потребама тржишта рада. Ученик ће бити оспособљен да иницира учење, да изабере стратегије учења 

и дизајнира контекст у којем учи, да прати и контролише напредак током учења, да управља учењем у складу са намерама и циљем 

који има. Ученик ће умети да пронађе и асимилује нова знања и вештине, користећи претходно учење и ваншколско искуство.  

Примењујући индивидуалани рад или групне активности код ученика ће доћи до поспешења развоја свести о себи, стваралачких 

способности, критичког мишљења, мотивације за учење, способности за тимски рад, способности самовредновања, самоиницијативе 

и изражавања свог мишљења. Неопходно је да се ученицима омогући да сами покрећу инцијативе, пројекете,  да се самооцењују и 

оцењују друге ученике, да анализирају и закључују;  

 

Кроз наставу оствариће се и исходи образовања и васпитања. 

 

Остваривање исхода образовања и васпитања реализоваће се кроз све облике, начине и садржаје рада. Исходи образовања и 

васпитања оствариће се кроз усмено изаражавање, писмене задатке, домаће задатке, пројектну наставу, практичну наставу, вежбе где 

ће ученици показати да ли примењују нова сазнања. Од ученика се очекује да на српском језику, кроз дијалог са наставником или 



другим ученицима, или кроз писану форму, изрази и тумачи идеје, мисли, осећања, чињенице и ставове. Зависно од наставне 

јединице или типа часа, ученику се даје задатак у оквиру кога ће да прикупља, анализира, организује и критички процењује 

информације; Од ученика се очекује да се у ситуацијам када ради са другим уленицима буде ефиксан као члан тима или групе, да 

даје и аргументује своје идеје, слуша и уважава мишљење других;Ученику помоћи да зна како да учи, како да користи уџбеник и 

другу, доступну литературу, како да разликује и повезује целине.  

У решавању задатака, ученик треба да зна да примени математичко мишљење како би решио проблем и на ефикасан начин дошао до 

решења проблема који ми се свакодневно јављају.  

Ученик треба да води рачуна о себи и другима у изазовима дигиталне технологије. Треба да зна шта је дозвољено, а шта не. Да зна 

како да се понаша у дигиталној комуникацији са другима.  

 

Кроз наставу реализоваће се и стандарди образовања и васпитања. 

Стандарди  квалитета рада установе реализоваће се кроз Правилник о стандардима квалитета рада установе и редовно 

самовредновање и вредновање рада наставника. 

Стандарди квалитета уџбеника оствариће се кроз показатеље који су наведени у табели, као и Правилника о избору уџбеника;  

 

Стандард 1. Садржај уџбеника је релевантан за остваривање програма наставе и учења 

Показатељи 

1. Садржај уџбеника је усклађен са програмом наставе и учења предмета и доприноси остваривању 

дефинисаних исхода образовања и васпитања. 

2. Садржај уџбеника доприноси достизању образовних стандарда и развијању компетенција ученика. 

3. Садржај уџбеника је заснован на прихваћеним теоријама, чињеницама, закључцима, тумачењима, 

актуелним подацима и савременим достигнућима. 

4. У садржају уџбеника нема материјалних грешака. 

5. Визуелни садржаји су јасни, репрезентативни и имају различите функције. 

6. Садржај уџбеника је у складу са системом вредности који је дефинисан циљевима образовања и васпитања. 



7. У уџбенику се повезују садржаји у оквиру истог и других предмета. 

8. Садржаји који нису предвиђени програмом су посебно означени, функционално прате ток излагања у 

уџбенику и имају за циљ да допуне или појасне садржаје који одговарају програму предмета. 

Стандард 2. Уџбеник подстиче развој ученике и омогућава самостално учење 

Показатељи 

1. Уџбеник је прилагођен узрасту, развојном нивоу ученика и њиховом предзнању. 

2. Уџбеник доприноси интеграцији знања, развоју система појмова и стицању функционалних знања. 

3. Уџбеник афирмише различите методе учења и учење кроз различите облике рада. 

4. Уџбеник подржава различите стилове учења. 

5. Уџбеник поседује елементе који омогућавају ученику праћење сопственог напретка у учењу. 

6. Уџбеник упућује на коришћење различитих извора и врста информација. 

7. Уџбеник подстиче критичко и стваралачко мишљење. 

8. У уџбенику се указује на везу садржаја са свакодневним животом, његовом применом и даљим учењем. 

9. Уџбеник подстиче интересовање за предмет, односно наставну област и мотивише за самостално учење. 

Стандард 3. Уџбеник је обликован у складу са дидактичко-методичким захтевима 

Показатељи 

1. Уџбеник има јасну, логичну и кохерентну структуру. 

2. У уџбенику се поштују дидактички принципи и методика наставе предмета. 

3. Примери који се наводе у уџбенику су разноврсни, функционални и релевантни. 

4. Питања, задаци и налози су логично повезани са садржајем, јасно формулисани, различити по сложености 

и функцији и подстичу примену наученог. 

5. Задаци и налози су реално изводљиви, уважавају различитост средина у коме ученици живе и не доводе у 



опасност ученика, нити угрожавају животну средину. 

6. Непознате речи и кључни појмови су јасно истакнути и објашњени. 

Стандард 4. Језик уџбеника је одговарајући и функционалан 

Показатељи 

1. Уџбеник поштујe језичку и правописну норму језика на коме је написан. 

2. Дужина и конструкција реченице одговарају узрасту ученика. 

3. Текст је језички и стилски уједначен. 

4. Страни изрази се користе само када је неопходно и објашњени су на месту где се користе. 

5. Језик којим је уџбеник написан доприноси лакшем разумевању садржаја. 

Стандард 5. Уџбеник је ликовно-графички обликован и технички опремљен 

Показатељи 

1. Јасно је наведен наслов, за који наставни предмет, разред/годину учења, врсту школе или образовни 

профил је уџбеник намењен. 

2. Ликовно-графичка средства су функционална и користе се логично и доследно. 

3. Однос текстуалних и визуелних графичких елемената је складан и омогућава прегледност на свим 

уређајима на којима је предвиђено коришћење уџбеника. 

4. Уџбеник је интерактиван, лак за коришћење и омогућава самостално учење у складу са узрастом и 

предзнањем ученика. 

5. Уџбеник омогућава учење на више нивоа сложености и диференциран приступ садржајима. 

6. Уџбеник садржи елементе за процену напредовања ученика. 

 

Стандарди компетенција наставника ће се реализовати кроз стручно усавршавање и похађањем семинара из области:;  

- Наставна област, предмет и методика наставе- К1;  



- Поучавање и учење-К2;  

- Подршку развоjу личности ученика-К3;  

- Комуникациjу и сарадњу-К4.  

 

Улога наставника вишеструка, jер треба да:  

- развиjа кључне компетенциjе код ученика коjе их оспособљаваjу за живот и рад и на таj начин им пружа основу за даље учење;  

- пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са тешкоћама у 

развоjу, да остваре образовне и васпитне потенциjале у складу са сопственим могућностима. Да би допринео ефикасности и jеднаким 

правима и доступности школовања свих ученика, наставник треба да има и компетенциjе коjе се односе на превенциjу насиља у 

школама, мотивациjу ученика за учење, изградњу толеранциjе, спречавање дискриминациjе и друго. 

 

Стандарди квалификација ће се реализовати кроз успешно завршен процес средњег стручног образовања. Програм средњег стручног 

образовања за стицање квалификација траје четири године. Квалификација се заснива на опису рада, циљевима и исходима средњег 

стручног образовања.  

 

Пословна коресподенција и комуникација 

Недељни фонда часова: 2 

ЦИЉЕВИ УЧЕЊА: 

–    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 

–    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 

–    Развијање личних и професионалних ставова 

Годишњи фонд часова: 72 

 

Област/Тема Број 

часова 

Садржај Исходи По завршетку разреда ученик ће 

бити у стању да: 



Службена кореспонденција 12 ● Службени акти – појам 

и структура 

● Допис 

● Решење 

● Одлука 

 

● објасни појам службеног акта 

● опише структуру службеног акта 

● изради на основу задатих елемената: 

– допис 

– решење 

– одлуку 

 



Планирање, организовање и 

реализација активности 

пословне и службене 

кореспонденције 

34 ● планирање дневних, 

недељних и месечних 

активности 

● софтвери, планери и 

друга средства за 

планирање активности 

● праћење остварења 

планираних активности 

(контрола спровођења, 

чек листе, подсетници 

и сл.) 

● Употреба 

електронске 

поште у 

канцеларијском п

ословању 

● Екстерни медији за 

чување 

података (USB, CD, 

●   планира активности користећи 

софтвере и друга средства 

●   одреди приоритете у реализацији 

канцеларијских активности 

на основу датих упутстава 

●   прати реализацију планираних активности 

на основу датих упутстава 

●   користи интернет и друге изворе за 

прикупљање информација 

●   састави извештаје о раду 

●   систематизује примљену и послату пошту 

у рачунару 

●   изврши електронску заштиту личних и 

пословних података 

●   креира и попуни обрасце за послове који се 

често понављају на основу датих елемената 



екстерни хард диск, 

интернет налози, итд.) 

● Попуњавање 

штампаних 

образаца и креирање 

образаца на рачунару 

● Презентација (израда 

презентације, припрема 

простора и 

опреме, презентовање) 

● Видови презентација 

(електронске 

презентације, плакат, пост

ер, графо-фолија) 

● Прикупљање 

информација 

за организацију састанка 

– план активности 

(одредити датум, место и 

●   изради различите видове презентација 

●   презентује у складу са правилима 

презентовања 

●   дефинише појам и значај састанка 

●   изради план активности за 

организовање састанка 

●   спроведе активности за реализацију 

састанка 

●   састави и пошаље позив учесницима 

састанка 

●   води састанак 

●   наведе појам, врсте и начине вођења 

записника 

●   састави записник са састанка на основу 

датих елемената 



време одржавања, 

послати позив 

учесницима, припремити 

потребан материјал, 

обезбедити простор 

и опрему, освежење 

и храну, обезбедити 

смештај за 

учеснике ако је 

потребно итд.) 

● Фазе тока састанка и 

вођење састанка (подела 

улога, дефинисање циља 

састанка, договор 

о раду, планирање 

времена трајања, 

истицање дневног реда, 

дискусија, начин 

доношења одлука итд.) 

● Појам, врсте и начини 

 



вођења записника 

● Делови записника 

● Изводи из записника 

 



Вештина комуницирања и 

правила пословног понашања 

26 ●   Појам комуникација, 

комуникациони канали 

и нивои 

●   Врсте комуникација 

●   Усмена и писана 

комуникација 

●   Вербална и 

невербална комуникација 

●   Формална и 

неформална комуникација 

●   Интерна и 

екстерна комуникација 

●   Средства комуникац

ије – врсте и начин 

коришћења 

●   Правила пословног 

●   објасни појам и елементе 

комуникације 

●   разликује врсте комуникација и њихове 

предности и недостатке 

●   примењује формални и неформални 

облик комуницирања 

●   разликује намену средстава комуникације 

(телефон, компјутер) 

●   понаша се у складу са правилима 

пословног бон-тона 

●   примени правила хоризонталне и 

вертикалне комуникације у предузећу и 

конкретној служби 

●   примени правила екстерне 

комуникације 

●   негује и одржава односе са већ стеченим 



понашања (пословни 

бон-тон) 

●   Корпоративни имиџ 

●   Изграђивање 

пословног односа – са 

руководиоцима, колега

ма и сарадницима 

●   Изграђивање и 

неговање 

добрих пословних односа 

са партнерима 

и странкама 

●   Културолошке каракте

ристике различитих 

народа и облици 

понашања у одређеним 

пословним ситуацијама 

●   „Златна‖ правила 

пословним партнерима 

●   примењује општа правила понашања у 

телефонској комуникацији 

●   користи 

електронске облике комуницирања 

●   примењује правила online бонтона 

●   препозна могуће баријере у 

комуникацији 

●   примењује правила активног слушања и 

различите методе решавања 

конфликтних ситуација 

 



вођења телефонског 

разговора 

●   Електронска 

комуникација- 

правила за писање e-

mail порука; форум 

правила понашања – 

online бонтон 

●   Могуће баријере 

у комуникацији 

●   „Подршка комуникациј

и‖ 

●   Методе решавања 

конфликтних ситуација 

 

 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 



 

Настава се изводи у двочасу, са половином одељења у кабинету за пословну кореспонденцију и комуникацију, у групама не већим од 

15 ученика. На почетку наставе урадити проверу нивоа знања и вештина ученика, која треба да послужи као оријентир за 

организацију и евентуалну индивидуализацију наставе. При реализацији програма дати предност пројектној, проблемској и активно 

оријентисаној настави, кооперативном учењу, изградњи знања и развоју критичког мишљења. Уколико услови дозвољавају дати 

ученицима подршку хибридним моделом наставе (комбинацијом традиционалне наставе и електронски подржаног учења), поготово 

у случајевима када је због разлика у предзнању потребна већа индивидуализација наставе. Предложени број часова по темама је 

оквирни, на наставнику је да процени потребан и довољан број часова по темама узимајући у обзир знања и вештине који ученици 

имају из претходног школовања и животног искуства. Препорука је да наставник, у зависности од могућности ученика и рачунарске 

опреме, процени и комбинује у току сваког двочаса различите наставне методе и облике рада као што су самостални рад ученика (по 

принципу један ученик – један рачунар), рад у паровима (два ученика истовремено и заједно решавају конкретне задатке), рад у 

мањим групама (почетна анализа и идеје за методе решавања), као и рад са целом групом када наставник објашњава, приказује, 

демонстрира и кроз дискусују уводи ученике у нове области. 

 

I ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА  

 

Програм усмерава наставника да наставни процес конципира у складу са дефинисаним исходима, односно да планира како да 

ученици остваре исходе, и да изабере одговарајуће методе, активности и технике за рад са ученицима. Дефинисани исходи показују 

наставнику и која су то специфична знања и вештине која су ученику потребна за даље учење и свакодневни живот. Приликом 

планирања часа, исходе предвиђене програмом треба разложити на мање и на основу њих планирати активности за конкретан час. 

Треба имати у виду да се исходи у програму разликују, да се неки могу лакше и брже остварити, док је за одређене исходе потребно 

више времена, активности и рада на различитим садржајима. Исходе треба посматрати као циљеве којима се тежи током једне 

школске године. Наставу у том смислу треба усмерити на развијање компетенција и не треба је усмерити само на остваривање 

појединачних исхода. При обради нових садржаја треба се ослањати на постојеће искуство и знање ученика, и настојати, где год је то 

могуће, да ученици самостално откривају правилности и изводе закључке. Основна улога наставника је да буде организатор 

наставног процеса, да подстиче и усмерава активност ученика. Ученике треба упућивати да користе уџбеник и друге изворе знања, 

како би усвојена знања била трајнија и шира, а ученици оспособљени за примену у решавању разноврсних задатака. На часовима 

треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче 



интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Препоручује се коришћење интерактивних 

метода, пројектне, проблемске и истраживачке методе, рад на референтном тексту, (истраживање по кључним речима, појмовима, 

питањима), дискусију, дебату и др. Заједничка особина свих наведених метода је да оне активно ангажују ученика током наставе, а 

процес учења смештају у различите и разнолике контексте. Избор метода и облика рада, као и планирање активности ученика зависи 

од наставних садржаја које треба реализовати на часу и предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења и 

индивидуалних карактеристика ученика. 

II. Остваривање наставе и учења 

-Модул се реализује кроз методе активно орјентисане наставе; 

- Користи рачунар за планирање и евиденцију података 

- Давати примере и ситуације из праксе 

Препоручене методе: 

-игра улога 

- студија случаја 

- пројекат 

- симулација 

Решавање ситуацијских задатака ученици планирају дневне, недељне и месечне активности користећи средства и медије намењене за 

те сврхе. У планирању воде рачуна о приоритету реализације активности. Користећи  чек листе прате спровођење планираних 

активности. Ученици користе интернет за пријем и слање поште водећи рачуна о правилима писања електронских писама и 

комуницирања путем  електронске  поште. Користећи одговарајуће медије за израду презентације ученици подељени у групе 

припремају различите видове презентација на задату тему и презентују их. По завршеним презентацијама ученици дају критички 

осврт на презентацију. 

 

III. Праћење и вредновање наставе и учења 

У процесу вредновања потребно је континуирано пратити рад ученика. У настави оријентисаној на достизање исхода вреднују 

се и процес и продукти учења. Тај процес започети иницијалном проценом нивоа на коме се ученик налази. Прикупљање 

информација из различитих извора (свакодневна посматрања, активност на часу, учествовање у разговору и дискусији, самосталан 

рад, рад у групи, тестови) помаже наставнику да сагледа постигнућа (развој и напредовање) ученика и степен остварености исхода. 



Свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а важно је ученике оспособљавати и 

охрабривати да процењују сопствени напредак у учењу.  

Вредновање активности, нарочито ако је тимски рад у питању, се може обавити са групом тако да се од сваког члана тражи 

мишљење о сопственом раду и о раду сваког члана понаособ (тзв. вршњачко оцењивање). Препоручује се да наставник са ученицима 

договори показатеље на основу којих сви могу да прате напредак у учењу, ученици се уче да размишљају о квалитету свог рада и о 

томе шта треба да предузму да би свој рад унапредили. Оцењивање тако постаје инструмент за напредовање у учењу. На основу 

резултата праћења и вредновања, заједно са ученицима треба планирати процес учења и бирати погодне стратегије учења.  

У процесу оцењивања добро је користити портфолио (електронска збиркa дoкумeнaтa и eвидeнциja o прoцeсу и прoдуктимa 

рада ученика, уз кoмeнтaрe и прeпoрукe) као извор података и показатеља о напредовању ученика. Предности коришћења 

портфолија су вишеструке: омогућава кoнтинуирaнo и систeмaтичнo прaћeњe нaпрeдoвaњa, подстиче развој ученика, представља 

увид у прaћeњe рaзличитих аспеката учења и развоја, представља, подршку у оспособљавању ученика за самопроцену, пружа 

прецизнији увид у различите oблaсти постигнућа (јаке и слабе стране) ученика. Употребу портфолија отежавају недостатак 

критеријума за одабир продуката учења, материјално-физички проблеми, време, финансијска средства и велики број ученика. Већи 

број ометајућих фактора, у прикупљању прилога и успостављању критеријума оцењивања  је решив успостављањем сарадње 

наставника са стручним сарадником, уз коришћење Блумове таксономије.  

Препоручено је комбиновање различитих начина оцењивања да би се сагледале слабе и јаке стране сваког свог ученика. 

Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је ученику дати повратну информацију која помаже да разуме грешке и побољша 

свој резултат и учење. Потребно је да наставник резултате вредновања постигнућа својих ученика континуирано анализира и користи 

тако да промени део своје наставне праксе.  

 

IV. Међупредметне компетенције 

1. Компетенције за целоживотно учење 

2. Комуникација 

3. Рад са подацима и информацијама 

4. Дигитална компетенција 

5. Решавање проблема 

6. Сарадња 

7. Одговоран однос према здрављу 



8. Одговоран однос према околини 

9. Естетичка компетенција 

10. Предузимљивост и орјентација ка предузетништву 

11. Одговорно учешће у демократском друштву 

 

 

V. НАЧИНИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРИНЦИПА ЦИЉЕВА И ИСХОДА ОБРАЗОВАЊА И СТАНДАРДИ ОБРАЗОВАЊА 

ПОСТИГНУЋА 

 

Кроз наставни садржај  реализују се општи принципи образовања и васпитања. 

 

Наставни предмет Пословна кореспонденција и комуникација   омогућиће учешће свих ученика кроз једнако уважавање, подједнако 

давање шанси свим ученицима на основу индивидуалних могућности и потреба. То ће се реализовати кроз коришћење разноврсних 

облика учења (учење путем покушаја и погрешака, инструментално учење, учење по моделу, учење увиђањем...). Кроз облике рада, 

наставне методе, коришћење разновсних наставних средстава, различиих софтвера, похваљивањем ученика, давањем препорука за 

даље напредовање, уз неговање отворености, сарадње и толеранције подиже се квалитет образовних постигнућа и развија се 

мотивација за учење код ученика. Кроз редовно праћење реформисаних наставних планова и програма, иновација у електротехници 

ученицима ће бити омогућено континуирано напредовање у области електротехнике. Континуирано учешће ученика одвијаће се  

кроз редовну наставу, практичну наставу, допунску или додатну наставу, секције, ванаставне активности  као и учешће у различитим 

активностиваа током жиовота са циљем сталног унапређивања компетенција ученика. Континуирано стручно усавршавање 

наставника, унутар и ван установе, омогућиће високу стручност наставника. Кроз сталну сарадња са спољним сарадницима, 

одељенским старешином, стручним већем омогућава хоризонталну и вертикалну проходност, којом се осигурава могућност да 

ученици током образовања промене врсту образовања (хоризонтална проходност) и могућност даљег образовања и стицања вишег 

нивоа образовања (вертикална проходност);  

 

 

У остваривању принципа посебна пажња се посвећује и:  



-идентификацији, праћењу и подстицању ученика са изузетним, односно посебним способностима (талентовани и даровити) уз 

обезбеђивање услова да, без обзира на сопствене материјалне услове имају приступ одговарајућим нивоима образовања и васпитања;  

-могућности  да ученици  са сметњама у развоју, инвалидитетом и из осетљивих група, без обзира на сопствене материјалне услове 

имају приступ свим нивоима образовања и васпитања у установама, а ученици са здравственим проблемима остварују право на 

образовање током болничког и кућног лечења које се реализује кроз ИОП програме и индивидуализацију и наставом на даљину;  

-сарадњи са ученицима, ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања, као и остваривања одговарајућих 

активности, програма и пројеката у циљу унапређивања квалитета образовања и васпитања реализоаваће се кроз континуирано 

међусобно уважавање наставника и ученика, праћење и оставривање наставног садржаја, праћење и вредновање напредовање 

ученика.  

 

Кроз наставу реализоваће се и циљеви образовања и васпитања. 

 

Кроз активности на практичној настави као и вежбама води се рачуна о ергонометрији, развијању и практиковању здравих животних 

стилова, свести о важности сопственог здравља и безбедности у раду. Развијају се  кључне компетенције за целоживотно учење 

(комуникација на матерњем језику, учење учења, дигиталне компетенције,..) међупредметне компетенције и стручне компетенције у 

складу са захтевима занимања, потребама тржишта рада. Ученик ће бити оспособљен да иницира учење, да изабере стратегије учења 

и дизајнира контекст у којем учи, да прати и контролише напредак током учења, да управља учењем у складу са намерама и циљем 

који има. Ученик ће умети да пронађе и асимилује нова знања и вештине, користећи претходно учење и ваншколско искуство.  

Примењујући индивидуалани рад или групне активности код ученика ће доћи до поспешења развоја свести о себи, стваралачких 

способности, критичког мишљења, мотивације за учење, способности за тимски рад, способности самовредновања, самоиницијативе 

и изражавања свог мишљења. Неопходно је да се ученицима омогући да сами покрећу инцијативе, пројекете,  да се самооцењују и 

оцењују друге ученике, да анализирају и закључују;  

 

Кроз наставу оствариће се и исходи образовања и васпитања. 

 

Остваривање исхода образовања и васпитања реализоваће се кроз све облике, начине и садржаје рада. Исходи образовања и 

васпитања оствариће се кроз усмено изаражавање, писмене задатке, домаће задатке, пројектну наставу, практичну наставу, вежбе где 

ће ученици показати да ли примењују нова сазнања. Од ученика се очекује да на српском језику, кроз дијалог са наставником или 



другим ученицима, или кроз писану форму, изрази и тумачи идеје, мисли, осећања, чињенице и ставове. Зависно од наставне 

јединице или типа часа, ученику се даје задатак у оквиру кога ће да прикупља, анализира, организује и критички процењује 

информације; Од ученика се очекује да се у ситуацијам када ради са другим уленицима буде ефиксан као члан тима или групе, да 

даје и аргументује своје идеје, слуша и уважава мишљење других;Ученику помоћи да зна како да учи, како да користи уџбеник и 

другу, доступну литературу, како да разликује и повезује целине.  

У решавању задатака, ученик треба да зна да примени математичко мишљење како би решио проблем и на ефикасан начин дошао до 

решења проблема који ми се свакодневно јављају.  

Ученик треба да води рачуна о себи и другима у изазовима дигиталне технологије. Треба да зна шта је дозвољено, а шта не. Да зна 

како да се понаша у дигиталној комуникацији са другима.  

 

Кроз наставу реализоваће се и стандарди образовања и васпитања. 

Стандарди  квалитета рада установе реализоваће се кроз Правилник о стандардима квалитета рада установе и редовно 

самовредновање и вредновање рада наставника. 

Стандарди квалитета уџбеника оствариће се кроз показатеље који су наведени у табели, као и Правилника о избору уџбеника;  

 

Стандард 1. Садржај уџбеника је релевантан за остваривање програма наставе и учења 

Показатељи 

1. Садржај уџбеника је усклађен са програмом наставе и учења предмета и доприноси остваривању 

дефинисаних исхода образовања и васпитања. 

2. Садржај уџбеника доприноси достизању образовних стандарда и развијању компетенција ученика. 

3. Садржај уџбеника је заснован на прихваћеним теоријама, чињеницама, закључцима, тумачењима, 

актуелним подацима и савременим достигнућима. 

4. У садржају уџбеника нема материјалних грешака. 

5. Визуелни садржаји су јасни, репрезентативни и имају различите функције. 

6. Садржај уџбеника је у складу са системом вредности који је дефинисан циљевима образовања и 



васпитања. 

7. У уџбенику се повезују садржаји у оквиру истог и других предмета. 

8. Садржаји који нису предвиђени програмом су посебно означени, функционално прате ток излагања 

у уџбенику и имају за циљ да допуне или појасне садржаје који одговарају програму предмета. 

Стандард 2. Уџбеник подстиче развој ученике и омогућава самостално учење 

Показатељи 

1. Уџбеник је прилагођен узрасту, развојном нивоу ученика и њиховом предзнању. 

2. Уџбеник доприноси интеграцији знања, развоју система појмова и стицању функционалних знања. 

3. Уџбеник афирмише различите методе учења и учење кроз различите облике рада. 

4. Уџбеник подржава различите стилове учења. 

5. Уџбеник поседује елементе који омогућавају ученику праћење сопственог напретка у учењу. 

6. Уџбеник упућује на коришћење различитих извора и врста информација. 

7. Уџбеник подстиче критичко и стваралачко мишљење. 

8. У уџбенику се указује на везу садржаја са свакодневним животом, његовом применом и даљим 

учењем. 

9. Уџбеник подстиче интересовање за предмет, односно наставну област и мотивише за самостално 

учење. 

Стандард 3. Уџбеник је обликован у складу са дидактичко-методичким захтевима 

Показатељи 

1. Уџбеник има јасну, логичну и кохерентну структуру. 

2. У уџбенику се поштују дидактички принципи и методика наставе предмета. 

3. Примери који се наводе у уџбенику су разноврсни, функционални и релевантни. 



4. Питања, задаци и налози су логично повезани са садржајем, јасно формулисани, различити по 

сложености и функцији и подстичу примену наученог. 

5. Задаци и налози су реално изводљиви, уважавају различитост средина у коме ученици живе и не 

доводе у опасност ученика, нити угрожавају животну средину. 

6. Непознате речи и кључни појмови су јасно истакнути и објашњени. 

Стандард 4. Језик уџбеника је одговарајући и функционалан 

Показатељи 

1. Уџбеник поштујe језичку и правописну норму језика на коме је написан. 

2. Дужина и конструкција реченице одговарају узрасту ученика. 

3. Текст је језички и стилски уједначен. 

4. Страни изрази се користе само када је неопходно и објашњени су на месту где се користе. 

5. Језик којим је уџбеник написан доприноси лакшем разумевању садржаја. 

Стандард 5. Уџбеник је ликовно-графички обликован и технички опремљен 

Показатељи 

1. Јасно је наведен наслов, за који наставни предмет, разред/годину учења, врсту школе или 

образовни профил је уџбеник намењен. 

2. Ликовно-графичка средства су функционална и користе се логично и доследно. 

3. Однос текстуалних и визуелних графичких елемената је складан и омогућава прегледност на свим 

уређајима на којима је предвиђено коришћење уџбеника. 

4. Уџбеник је интерактиван, лак за коришћење и омогућава самостално учење у складу са узрастом и 

предзнањем ученика. 

5. Уџбеник омогућава учење на више нивоа сложености и диференциран приступ садржајима. 



6. Уџбеник садржи елементе за процену напредовања ученика. 

 

Стандарди компетенција наставника ће се реализовати кроз стручно усавршавање и похађањем семинара из области:;  

- Наставна област, предмет и методика наставе- К1;  

- Поучавање и учење-К2;  

- Подршку развоjу личности ученика-К3;  

- Комуникациjу и сарадњу-К4.  

 

Улога наставника вишеструка, jер треба да:  

- развиjа кључне компетенциjе код ученика коjе их оспособљаваjу за живот и рад и на таj начин им пружа основу за даље учење;  

- пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са тешкоћама у развоjу, 

да остваре образовне и васпитне потенциjале у складу са сопственим могућностима. Да би допринео ефикасности и jеднаким правима 

и доступности школовања свих ученика, наставник треба да има и компетенциjе коjе се односе на превенциjу насиља у школама, 

мотивациjу ученика за учење, изградњу толеранциjе, спречавање дискриминациjе и друго. 

 

Стандарди квалификација ће се реализовати кроз успешно завршен процес средњег општег образовања. Програм средњег стручног 

образовања за стицање квалификација траје четири године. Квалификација се заснива на опису рада, циљевима и исходима средњег 

општег образовања.  

Пословни енглески језик  

Циљеви учења: 

● 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.. 



разред:  ДРУГИ 

смер: ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР  

недељни фонд часова: 1 час 

годишњи фонд часова: 36  часова 

 

ОБЛАСТ/ 

TEMA 

ИСХОДИ СТАНДАРДИ САДРЖАЈ 

 

СЛУШАЊЕ 

 

Оспособљавање 

ученика за 

разумевање 

усменог говора 

 

● разуме најбитније информације у 

кратким и једноставним 

обавештењима и правилно их 

користи 

● разуме глобално суштину нешто 

дужих разговора или дискусија на 

састанцима, који 

● се односе на мање сложене садржаје 

из струке, уколико се говори 

разговетно стандардним језиком, 

постављају питања и траже 

објашњења у вези са темом дискусије 

или разговора 

2.ст.1.1.1. разуме краће поруке, обавештења 

и упутства која се саопштавају разговетно и 

полако.  

2.ст.1.1.2. схвата смисао краће спонтане 

интеракције између двоје или више 

са/говорника у личном, образовном и јавном 

контексту. 

2.ст.1.1.3. схвата општи смисао информације 

или краћих монолошких излагања у 

образовном и јавном контексту. 

2.ст.1.1.4. схвата смисао прилагођеног аудио 

и видео записа у вези с темама из 

свакодневног живота (стандардни 

говор, разговетни изговор и спор ритам 

излагања). 

  ТЕМЕ 

● Основна 

терминологија 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 



2.ст.2.1.1. разуме суштину и битне 

појединости порука, упутстава и 

обавештења о темама из свакодневног 

живота и делатности. 

2.ст.2.1.2. разуме суштину и битне 

појединости разговора или расправе између 

двоје или више са/говорника у приватном, 

образовном и јавном контексту. 

2.ст.2.1.3. разуме суштину и битне 

појединости монолошког излагања у 

образовном и јавном контексту уколико је 

излагање јасно и добро структурирано. 

2.ст.2.1.4. разуме суштину аутентичног 

тонског записа (аудио и видео запис) о 

познатим темама, представљених јасно и 

стандaрдним језиком 

 

документације у 

администрацији 

● Праћење новина у 

области међународних 

правно- 

административних 

послова 

● Основе пословне 

комуникације и 

кореспонденције 

(пословна преписка и 

комуникација у 

писаној и усменој 

форми) 

● Опис послова у 

фирмама 

(приватним/државним) 

и организација 

послова 

● Пословна 

документација 

ЧИТАЊЕ 

 

Оспособљавање 

ученика за 

●  чита и разуме различите врсте 

прилагођених текстова (једноставнија 

лична/пословна 

● писма, позивнице, термини, проспекти, 

2.ст.1.2.1. разуме општи смисао 

једноставних краћих текстова у вези с 

блиским темама, у којима преовлађују 

фреквентне речи и интернационализми. 



разумевање 

прочитаних 

текстова 

упутства, обрасци, решења, огласи, 

уговори, записници) препознајући 

основна значења и релевантне детаље 

● открива значење непознатих речи на 

основу контекста и/или помоћу 

речника 

● уочава предвидљиве информације (кад, 

где, ко, колико, зашто) у свакодневним 

текстовима (рекламе, огласи, 

проспекти) као и једноставнијим 

стручним текстовима (формулари, 

шеме, извештаји, решењау 

2.ст.1.2.2. проналази потребне информације 

у једноставним текстовима (нпр. огласи, 

брошуре, обавештења, кратке новинске 

вести).  

2.ст.1.2.3. разуме једноставне личне поруке 

и писма. 

2.ст.1.2.4. уочава потребне детаље у 

текстовима из свакодневног живота 

(натписи на јавним местима, упутства о 

руковању, етикете на производима, јеловник 

и сл.).  

2.ст.1.2.5. разуме кратке адаптиране одломке 

књижевних дела, и друге поједностављене 

текстове који се односе на цивилизацијске 

тековине, културу и обичаје свог и других 

народа. 

2.ст.2.2.1. разуме општи смисао и 

релевантне информације у текстовима о 

блиским темама из образовног и јавног 

контекста.  

2.ст.2.2.2. открива значење непознатих речи 

● Међукултурално 

разумевање (разлике у 

културама других 

народа и говор тела) 

● Организација и 

структура компанија 

(врсте компанија, 

њихова структура, 

сналажење у оквиру 

компаније – где се шта 

налази) 

 

ГРАМАТИЧКИ 

САДРЖАЈИ 

 I I   РЕЧЕНИЦА 

а) изјаве – са променом 

глаголског времена 

б) молбе, захтеви, 

наредбе 



на основу контекста који му је близак. 

2.ст.2.2.3. разуме описе догађаја, осећања и 

жеља у личној преписци. 

 2.ст.2.2.4. проналази потребне информације 

у уобичајеним писаним документима (нпр. 

пословна преписка, проспекти, формулари). 

 2.ст.2.2.5. проналази специфичне поједи- 

ности у дужем тексту са претежно сложеним 

структурама, у комe се износе мишљења, 

аргументи и критике (нпр. 

новински чланци и стручни текстови). 

2.ст.2.2.6. разуме адаптиране књижевне 

текстове и прилагођене текстове који 

се односе на цивилизацијске тековине, 

културу и обичаје свог и других народа. 

 

 

в) питања са променом 

реда речи 

- Директна и индиректна 

питања 

- Defining relative clauses 

He was a great player who 

camе from 

Sabac. 

-Non-defining relative 

clauses 

John, whose team is 

number one, is a 

very good player. 

Reported speech – 

statements  

Reported speech – 

Questions  

Reported speech – 

Commands 

II  ИМЕНИЧКА ГРУПА 

●  Члан 

ГОВОР 

 

Усмена 

продукција 

 

● описује ситуације, прича о догађајима 

и аргументује ставове користећи 

једноставне изразе и реченице 

2.ст.1.3.1. уме да оствари друштвени контакт 

(нпр. поздрављање, представљање, 

захваљивање).  

2.ст.1.3.2. изражава слагање/неслагање, 



Оспособљавање 

ученика за 

кратко 

монолошко 

излагање и за 

учешће у 

дијалогу на 

страном језику 

 

● води једноставне разговоре 

(телефонира), даје информације и 

упутства, уговара термине, користи 

основни ниво пословне комуникације 

● реагује учтиво на питања, захтеве, 

позиве, извињења саговорника 

предлаже, прихвата или упућује понуду или 

позив.  

2.ст.1.3.3. тражи и даје једноставне 

информације, у приватном, јавном и 

образовном контексту. 

 2.ст.1.3.4. описује блиско окружење (особе, 

предмете,места, активности, догађаје).  

2.ст.1.3.5. излаже већ припремљену кратку 

презентацију о блиским темама.  

2.ст.1.3.6.преноси или интерпретира кратке 

поруке, изјаве, упутства или питања. 

2.ст.1.3.7. излаже једноставне, блиске 

садржаје у вези сa културом и традицијом 

свог и других народа. 

2.ст.2.3.1. започиње, води и завршава 

једноставан разговор и укључује се у 

дискусију на теме како од личног интереса, 

тако и оне о свакодневном животу.  

2.ст.2.3.2. износи лични став, уверења, 

очекивања, искуства, планове 

као и коментаре о мишљењима других 

– Нулти члан уз 

градивне и апстрактне 

именице)  

● Именице 

- Бројиве и небројиве 

именице 

● Заменички облици а) 

Заменице 

- Relative pronouns (who, 

which, whose, when, that, 

where) 

б) детерминатори 

- Показни 

детерминатори 

- Неодређени 

детерминатори 

- Присвојни 



учесника у разговору.  

2.ст.2.3.3. размењује, проверава, потврђује 

информације о познатим темама у 

формалним ситуацијама (нпр. у установама 

и на јавним местима).  

2.ст.2.3.4. описује или препричава стварне 

или измишљене догађаје, осећања, искуства.  

2.ст.2.3.5. излаже већ припремљену 

презентацијуо темама из свог окружења или 

струке.  

2.ст.2.3.6. извештава о догађају, разговору 

или садржају нпр. књиге, филма и сл. 

2.ст.1.5.1. користи задовољавајући број 

фреквентних речи и израза које му 

омогућавају изражавање основних 

комуникативних функција у свакодневним 

ситуацијама. 

 

 

детерминатори 

4. Придеви 

- too/not…enough/not 

as…(as)/ less…than 

5. Бројеви 

6. Кванитификатори 

III. ГЛAГОЛСКА 

ГРУПА 

1. Глаголи 

- Past perfect 

- Модални глаголи: 

obligation, prohibition 

and advice 

- Пасивне конструкције  

- Have something done ПИСАЊЕ 

 

•  

• - саставља краћи текст (мејл, писмо) у 

2.ст.1.4.1. пише кратке белешкe и 

једноставне порукe (нпр. изражава 



Оспособљавање 

ученика за 

писање краћих 

текстова 

различитог 

садржаја 

одређене пословне сврхе (обавештење, 

• уговарање, померање термина, дневни 

ред, 

•  

• - пише краћи текст о фирми, пословању 

и персоналу, саставља и препознаје 

основна пословна документа 

захвалност, извињење, упозорење). 

2.ст.1.4.2.пише приватно писмо о аспектима 

из свакодневног живота (нпр. описује људе, 

догађаје, места, осећања). 2.ст.1.4.3. 

попуњава образац/упитник, наводећи личне 

податке, образовање, интересовања и сл.  

2.ст.1.4.4. пише једноставне текстове према 

моделу, уз помоћ илустрација, табела, слика, 

графикона, детаљних упутстава. 2.ст.1.4.5. 

преводи или интерпретира информације из 

једноставних порука, бележака или 

образаца. 

2.ст.2.4.1. пише белешке или одговара на 

поруке, истичући битне детаље. 

 2.ст.2.4.2. у приватној преписци, тражи 

или преноси информације, износи лични 

став и аргументе.  

2.ст.2.4.3. пише, према 

упутству,дескриптивне и наративне текстове 

о разноврсним темама из области личних 

интересовања и искустава. 2.ст.2.4.4. пише 

Subject + have or get + 

object + past participle 

(by + agent) 

I get my eyes tested once 

a year. 

- Gerunds and infinitives 

2. Прилози 

3. Предлози 

4. Кондиционал други 

Комуникативне 

функције 

-представљање себе и 

других 

-поздрављање 

(састајање, растанак; 

формално, неформално, 

регионално 

специфично) 



кратке, једноставне есеје о различитим 

темама из личног искуства, приватног, 

образовног и јавног контекста. 2.ст.2.4.5. 

пише  извештај или прослеђује вести 

(преводи, интерпретира, резимира, сажима) 

у вези са кратким и/или једноставним 

текстом из познатих области који чита или 

слуша. 

2.ст.1.5.2. саставља кратке, разумљиве 

реченице користећи једноставне језичке 

структуре. 

2.ст.1.5.4. пише с одговарајућом 

ортографском тачношћу уобичајене речи 

које користи у говору.  

2.ст.1.5.5. примењује основну правописну 

норму 

2.ст.2.5.4. пише прегледан и разумљив текст 

у коме су правопис, интерпункција и 

организација углавном добри. 

 

-идентификација и 

именовање особа, 

објеката, боја, бројева 

итд. 

-давање једноставних 

упутстава и команди 

-изражавање молби и 

захвалности 

-изражавање извињења 

изражавање потврде и 

негирање 

-изражавање допадања и 

недопадања 

-изражавање физичких 

сензација и потреба 

-исказивање просторних 

и временских односа 

-давање и тражење 

информација и 

обавештења 

-описивање и ЗНАЊЕ О ● комуницира у свакодневним  2.СТ.1.5.1. Користи задовољавајући број 



ЈЕЗИКУ ● ситуацијама и размењује  

● информације, блиске његовим 

интересовањима (писмено и усмено) 

пореди различите културолошке  

аспекте других народа и користи то 

знање да би боље схватио саговорника  

 

фреквентних речи и израза које му 

омогућавају изражавање основних 

комуникативних функција у свакодневним 

ситуацијама.  

2.СТ.1.5.2. Саставља кратке, разумљиве 

реченице користећи једноставне језичке 

структуре.  

2.СТ.1.5.3. Има углавном јасан и разумљив 

изговор.  

2.СТ.1.5.4. Пише с одговарајућом 

ортографском тачношћу уобичајене речи 

које користи у говору.  

2.СТ.1.5.5. Примењује основну правописну 

норму.  

2.СТ.1.5.6. Користи неутралан језички 

регистар 

2.СТ.2.5.1. Користи речи и изразе који му 

омогућавају успешну комуникацију у 

предвидивим/свакодневним ситуацијама, 

актуелним догађајима и сл.  

2.СТ.2.5.2. Правилно разуме и користи већи 

упоређивање лица и 

предмета 

-изрицање забране и 

реаговање на забрану 

-изражавање припадања 

и поседовања 

-скретање пажње 

-тражење мишљења и 

изражавање слагања и 

неслагања 

-тражење и давање 

дозволе 

-исказивање честитки 

-исказивање препоруке 

-изражавање хитности и 

обавезности 

-исказивање сумње и 

несигурности 

 

 

 • преводи усмено или писмено кратке 

поруке у складу са потребама 

комуникације  

● аргументује свој став о медијском 

тексту 

● смислено и сврсисходно користи 

изворе информација које су 

релевантне за струку, обављање посла 

и лично ангажовање на послу  

 

● препознаје и правилно користи 

основне фонолошке категорије 

(интонација, прозодија, ритам) 

● препознаје и правилно користи 



морфосинтаксичке категорије 

(именички и глаголски наставци, 

основни ред речи 

број сложенијих језичких структура. 

2.СТ.2.5.3. Има сасвим разумљив изговор 

2.СТ.2.5.4. Пише прегледан и разумљив 

текст у коме су правопис, интерпункција и 

организација углавном добри.  

2.СТ.2.5.5. Препознаје формални и 

неформални регистар; познаје правила 

понашања и разлике у култури, обичајима и 

веровањима своје земље и земље чији језик 

учи. 

2.СТ.3.5.1. Разуме и користи разноврстан 

репертоар речи, израза и идиома, који му 

омогућавају да се изражава јасно, течно, 

прецизно и детаљно.  

2.СТ.3.5.2. Разуме целокупни репертоар 

граматичких структура и активно користи 

све уобичајене граматичке структуре. 

2.СТ.3.5.3. Има јасан и природан изговор и 

интонацију.  

2.СТ.3.5.4. Пише јасне, прегледне и 

разумљиве текстове, доследно примењујући 



језичка правила, правила организације 

текста и правописну норму. 2.СТ.3.5.5. 

Познаје и адекватно користи формални и 

неформални језички регистар. 

 

  

 

 

       УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 

Комуникативна настава страних језика подразумева поимање језика као средства комуникације; инсистира на употреби циљног језика 

у учионици у добро осмишљеним контекстима од интереса за ученике; претпоставља примену тзв. Teacher talk, одн.прилагођавање 

говорне делатности наставника интересовањима и знањима ученика; инсистира на комуникативном аспекту употребе језика, одн. на 

значењу језичке поруке, а не толико на граматичној прецизности исказа ; претпоставља да се знања ученика мере прецизно 

дефинисаним релативним, а не толико апсолутним критеријумима тачности. Један од кључних елемената комуникативне наставе је и 

социјална интеракција кроз рад у учионици. Она се базира на групном или индивидуалном решавању проблема, потрази за 

информацијама и мање или више комплексним задацима. У тим задацима увек су јасно одређени контекст, процедура и циљ, чиме се 

унапређује квантитет језичког материјала који је неопходан услов за  било које учење језика. Такозвана комуникативно интерактивна 

парадигма у настави страних језика, између осталог, укључује и следеће компоненте: 

• усвајање језичког садржаја кроз циљано и осмишљено учествовање у друштвеном чину 

• поимање наставног програма као динамичне, заједнички припремљене и ажуриране листе задатака и активности 

• наставник је ту да омогући приступ и прихватање нових идеја 

• ученици се третирају као одговорни, креативни, активни учесници у друштвеном чину  

• уџбеници су само један од ресурса; осим њих препоручује се и примена других извора информација и дидактичких материјала, 

поготову кад је реч о стручним темама  



• учионица постаје простор који је могуће реструктурирати из дана у дан. 

 Важан циљ у учењу страног језика у средњим стручним школама је овладавање језиком струке, и то у оноликој мери која је неопходна 

да се језик користи ради информисаности и оспособљености за једноставну комуникацију у усменом и писаном облику на страном 

језику. Тај сегмент наставе страног језика који се прогресивно увећава од 20 до 50% током  образовања мора да буде јасно дефинисан 

и у складу са исходима везаним за квалификације струке. Неопходно је да стручна тематика која се обрађује на страном језику прати 

исходе појединих стручних предмета и буде у корелацији са њима. Реализација наставе језика струке се много више огледа у 

развијању рецептивних вештина него продуктивних јер је сврха учења страног језика, у првој линији, усмерена на то да се ученици 

оспособе да прате одређену стручну литературу у циљу информисања, праћења иновација и достигнућа у области струке, усавршавања 

и напредовања. Стога је спектар текстова који се препоручују велики: 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. Веома је битно у раду са таквим текстовима одредити 

добру дидактичку подршку. Добро осмишљени налози упућују на то да одређене текстове, у зависности од тежине и важности 

информација којео ни носе, треба разумети глобално, селективно или пак детаљно. Продуктивне вештине треба ограничити на строго 

функционалну примену реалну за захтеве струке. То подразумева писање кратких порука, мејлова у оквиру пословне комуникације 

(поруџбенице, рекламације, захтеви, молбе) и вођење усмене комуникације која омогућава споразумевање на основном нивоу било у 

директном контакту са саговорником или у телефонском разговору. 

 

ПРЕПОРУКЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАСТАВЕ- планирање 

 

– Слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом намењеним развоју и провери разумевања говора; 

– Рад у паровима, малим и већим групама (мини-дијалози, игра по улогама, симулације итд.); 

– Активности (израда паноа, презентација, зидних новина,постера за учионицу, организација тематских вечери и сл.); 

– Дебате и дискусије примерене узрасту (дебате представљају унапред припремљене аргументоване монологе са ограниченим 

трајањем, док су дискусије спонтаније и неприпремљене интеракције на одређену тему); 

– Обимнији пројекти који се раде у учионици и ван ње у трајању од неколико недеља до читавог полугодишта уз конкретно видљиве 

и мерљиве производе и резултате; 

– Граматичка грађа добија свој смисао тек када се доведе у везу са одговарајућим комуникативним функцијама и темама, и то у 



склопу језичких активности разумевања (усменог) говора и писаног текста, усменог и писменог изражавања и медијације; 

– Полазиште за посматрање и увежбавање језичких законитости јесу усмени и писани текстови различитих врста, дужине и степена 

тежине; користе се, такође, изоловани искази, под условом да су контекстуализовани и да имају комуникативну вредност; 

– Планира се израда два писмена задатка за сваки разред. 

 

КАКО СЕ ПРАТИ И ВРЕДНУЈЕ РАЗВОЈ ЈЕЗИЧКИХ КОМПЕТЕНЦИЈА 

 

Нека правила и поступци у процесу праћења и процењивања компетенција код ученика: 

● Развој компетенција наставници прате заједно са својим ученицима. 

● Наставници сарађују и заједнички процењују развој компетенција код својих ученика. 

● Процес праћења је по карактеру пре формативан него сумативан. 

● У проценама се узимају у обзир разноврсни примери који илуструју развијеност компетенције. 

● У процењивању се узимају у обзир и самопроцене ученика и вршњачке процене, а не само процене наставника. 

● Велики значај се придаје квалитативним, уместо претежно квантитативним подацима и показатељима. 

● Процена садржи опис јаких и слабијих страна развијености компетенције и предлоге за њено даље унапређивање, а не 

само суд о нивоу развијености. 

 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Кроз наставу енглеског језика, као првог страног језика остварују се и међупредметне компетенције  



1. Компетенција за целоживотно учење 

2. Комуникација 

3. Рад с подацима и информацијама 

4. Дигитална компетенција 

5. Решавање проблема 

6. Сарадња 

7. Одговорно учешће у демократском друштву 

8. Одговоран однос према здрављу 

9. Одговоран однос према околини 

10. Естетичка компетенција 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРИНЦИПА, ЦИЉЕВА И ИСХОДА ОБРАЗОВАЊА И СТАНДАРДА ОБРАЗОВНИХ ПОСТИГНУЋА 

Кроз наставни предмет први страни језик-енглески језик остварују се и општи принципи образовања и васпитања.  

Настава страног језика остварује се кроз примену разноврсних  облика учења, наставе и оцењивања, где се развијају мотивација за учење и 

подиже квалитет образовних постигнућа, и где се излази у сусрет различитим потребама ученика. Кроз теме, које се обрађују у оквиру овог 

наставног предмета, као и кроз сам наставни процес,  потенцира се поштовање људских права и права сваког ученика и уважавање 

људског достојанства. Негује се отвореност, сарадња, толеранција, моралне вредности...Кроз наставу страног језика потенцира се и 

целоживотно учење, које укључује све облике учења и значи учествовање у различитим облицима образовних активности ,са циљем 

сталног унапређивања компетенција;  

- У остваривању принципа, посебна пажња посвећује се:  

-идентификацији, праћењу и подстицању ученика са изузетним, односно посебним способностима (талентовани и даровити) и  сарадњи са 

ученицима, ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања, кроз додатну наставу, и усмеравање ученика на 

учествовање у различитим конкурсима, такмичењима и реализацији пројеката, тематских програма школе у циљу унапређивања квалитета 

образовања и васпитања. 



- могућности да деца, са сметњама у развоју, инвалидитетом и из осетљивих група, остварују право на образовање, кроз допунску наставу, 

остваривање ИОП програма, као и применом индивидуализације у настави.  

Кроз наставу страног језика остварују се и основни циљеви образовања и васпитања  

Сталним професионалним усавршавањем наставници стичу одређена знања и компетенције, које доводе до континуираног унапређивање 

квалитета процеса и исхода образовања и васпитања заснованог  

Теме, које се обрађују кроз наставу страног језика имају за циљ и развијање и практиковање здравих животних стилова, свести о важности 

сопственог здравља и безбедности, развијање свести о значају заштите и очувања природе и животне средине и еколошке етике, заштите и 

добробити животиња, развијање позитивних људских вредности, као и развијање кључних компетенција за целоживотно учење и 

међупредметних компетенција. Кроз потенцирање различитих облика и метода активног учествовања ученика у наставном процесу (рад у 

групи/пару, пројекно-орјентисана настава, истраживачке активности, дебата, дијалог...) развијају се  стваралачке способности, критичко 

мишљење, мотивација за учење, способности за тимски рад, способности самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења; 

Кроз социокултурну компетенцију страног језика развијају  се компетенције за разумевање и поштовање људских права, грађанских 

слобода; развија се осећај солидарности, разумевања и конструктивне сарадње са другима и неговање другарства и пријатељства развој и 

поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне равноправности, толеранције и уважавање различитости, 

као и развијање личног и националног идентитета, поштовање и неговање српског језика ,матерњег језика и страних језика, традиције и 

културе српског народа и националних мањина других народа, развијање интеркултуралности, поштовање и очување националне и светске 

културне баштине. 

Кроз наставу првог страног језика остварују се и исходи образовања и васпитања.  

Применом различитих облика и метода организације наставе  , као и одабиром различитих тематских области и акцентовањем развијања 

комуникативних функција језика развија се способност ученика да користи страни језик у зависности од културног наслеђа и средине, 

потреба и интересовања, да прикупља, анализира, организује и критички процењује информације, да изрази и тумачи идеје, мисли, 

осећања, чињенице и ставове у усменој и писаној форми, да ради ефикасно са другима као члан тима, групе, организације и заједнице, 

дазна како да учи, поштује људска права и слободе, комуницира асертивно и ненасилно, да има свест о сопственој култури и разноликости 

култура, уважава значај креативног изражавања идеја, искустава и осећања путем различитих медија, укључујући музику, књижевност, 

извођачке и визуелне уметности.  

Кроз наставу страног језика остварују се стандарди образовних постигнућа ученика, који представљају део општих стандарда 

образовања и васпитања (скуп норми на основу којих се врши процена квалитета у систему образовања и васпитања) 

 



Пословна информатика  
Недељни фонда 

часова: 2 

ЦИЉЕВИ УЧЕЊА: 

–    Оспособљавање ученика за примену нових технологија у струци 

–    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 

 

Годишњи фонд часова: 72 

 

Област/Тема Број Садржај Исходи 



часова 

Обрада слика 14 ●   Програми за обраду слика: MS 

Office Picture Manager, MS 

Paint итд. 

●   Представљање слика у рачунару 

●   Формати за чување слика 

●   Слике добијене помоћу 

скенера, дигиталног фотоапарата 

или мобилног телефона 

●   Атрибути слика 

●   Основне обраде слика 

 

● разуме принципе представљања слика у 

рачунару (растерски, векторски) 

● разликује формате слика 

и њихове особине 

● изврши конверзију формата слике 

● мења димензије слике 

● мења капацитет фајла слике 

● разликује алате за вршење корекције 

на слици 

● примењује алате за вршење корекција 

на слици 

 

Израда 

презентација 

14 ● Појам презентације и слајда 

● Дефинисање дизајна садржаја 

и позадине слајда 

● уноси и форматира текст на слајду 

● уноси слајдове на презентацију 



● Текст на слајду 

● Слике на слајду 

● Графикони и дијаграми 

у презентацији 

● Презентацијски ефекти 

(анимација, прелази) 

●  Hyperlink 

● Приказивање презентације 

● Презентација као интернет сајт 

● Штампање презентације 

● Архивирање презентације 

 

● изради и форматира табелу на слајду 

● убаци и форматира слику на слајду 

● изради и форматира графиконе и 

дијаграме на слајду 

● користи предложене теме и израђује 

нове за дизајн слајда 

● уметне интерне и екстерне везе на слајд 

● користи презентацијске ефекте 

● изврши припрему за штампу и 

штампа презентацију 

● архивира презентацију у различитим 

форматима 

 

Рад са 

табелама 

24 ● Програми за табеларна 

израчунавања: MS Excel, Open 

● отвори једну и више радних књига 



Office Calc итд. 

● Покретање програма за рад са 

табелама (почетни кораци и 

мењање основних поставки) 

● Радна свеска и радни листови 

(поступак са радним листовима) 

● Типови података које користе 

програми за табеларна 

израчунавања: текстуални, 

нумерички и формуле 

● Референце ћелија 

● Наменске листе 

● Копирање и премештање 

садржаја ћелије 

● Форматирање текстуалних 

и нумеричких података 

● Рад са формулама у табели 

● убаци нове радне листове 

● преименује и брише постојеће радне 

листове 

● сачува радну књигу у одговарајућем 

формату 

● унесе различите врсте података у 

ћелију 

● одреди референцу и име ћелији 

● форматира садржај ћелије 

● сортира податке у табели 

● филтрира податке у табели 

● унесе формуле 

● користи формуле 

за решавање задатака 



● Копирање и мењање формула 

● Релативно и апсолутно 

адресирање ћелија 

● Статистичке функције 

● Сортирање података: једноставно 

и сложено 

● Филтрирање података 

● Израда и типови графикона 

● Припрема за штампу (поставке 

радног листа и припреме) 

● Преглед пре штампе и штампање 

 

● користи функције 

● реши задатке помоћу функција 

● изради графиконе и дијаграме на 

основу података из табеле 

● форматира графиконе и дијаграме 

● унесе слике у радну књигу 

● објасни појам базе података у програму 

за табеларна израчунавања 

● изврши различите операције везане за 

базе података у програму за табеларна 

израчунавања 

● користи on-line сервисе 

за табелaрнa израчунавања 

● припреми радну књигу за штампу 



● штампа податке из радне књиге 

 

Напредни  

рад са 

табелама 

20 ● Програм за табеларна 

израчунавања: MS Excel, Open 

Office Calc итд. 

● Напредне функције 

● Извештаји у Excel-у 

● Заштита радног листа 

● Валидација података 

● Математичке и 

финансијске функције 

● База података 

● Пивот табеле 

● Функције са условом 

●   користи формуле 

за решавање задатака 

●   користи напредне функције 

●   реши задатке помоћу функција 

●   објасни појам базе података у програму 

за табеларна израчунавања 

●   изврши различите операције везане за 

базе података у програму за табеларна 

израчунавања 

●   користи on-line сервисе 

за табелaрнa израчунавања 

 



 

 

 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 

Настава се изводи у двочасу, са половином одељења у кабинету за Рачунарство и информатику, у групама не већим од 15 ученика 

(кроз часове активне наставе, припрема наставног материјала у електронском облику и пројектна настава). На почетку наставе урадити 

проверу нивоа знања и вештина ученика, која треба да послужи као оријентир за организацију и евентуалну индивидуализацију 

наставе. При реализацији програма дати предност пројектној, проблемској и активно оријентисаној настави, кооперативном учењу, 

изградњи знања и развоју критичког мишљења. Уколико услови дозвољавају дати ученицима подршку хибридним моделом наставе 

(комбинацијом традиционалне наставе и електронски подржаног учења), поготово у случајевима када је због разлика у предзнању 

потребна већа индивидуализација наставе. Предложени број часова по темама је оквирни, на наставнику је да процени потребан и 

довољан број часова по темама узимајући у обзир знања и вештине који ученици имају из претходног школовања и животног искуства. 

Препорука је да наставник, у зависности од могућности ученика и рачунарске опреме, процени и комбинује у току сваког двочаса 

различите наставне методе и облике рада као што су самостални рад ученика (по принципу један ученик – један рачунар), рад у 

паровима (два ученика истовремено и заједно решавају конкретне задатке), рад у мањим групама (почетна анализа и идеје за методе 

решавања), као и рад са целом групом када наставник објашњава, приказује, демонстрира и кроз дискусују уводи ученике у нове 

области. 

 

I ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА  

 

Програм усмерава наставника да наставни процес конципира у складу са дефинисаним исходима, односно да планира како да ученици 

остваре исходе, и да изабере одговарајуће методе, активности и технике за рад са ученицима. Дефинисани исходи показују наставнику 

●  Lookup и Vlookup функције 

● Функције за рад са текстом 

●  Google documents 

 



и која су то специфична знања и вештине која су ученику потребна за даље учење и свакодневни живот. Приликом планирања часа, 

исходе предвиђене програмом треба разложити на мање и на основу њих планирати активности за конкретан час. Треба имати у виду 

да се исходи у програму разликују, да се неки могу лакше и брже остварити, док је за одређене исходе потребно више времена, 

активности и рада на различитим садржајима. Исходе треба посматрати као циљеве којима се тежи током једне школске године. 

Наставу у том смислу треба усмерити на развијање компетенција и не треба је усмерити само на остваривање појединачних исхода. 

При обради нових садржаја треба се ослањати на постојеће искуство и знање ученика, и настојати, где год је то могуће, да ученици 

самостално откривају правилности и изводе закључке. Основна улога наставника је да буде организатор наставног процеса, да 

подстиче и усмерава активност ученика. Ученике треба упућивати да користе уџбеник и друге изворе знања, како би усвојена знања 

била трајнија и шира, а ученици оспособљени за примену у решавању разноврсних задатака. На часовима треба комбиновати 

различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче интелектуалну активност ученика 

и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Препоручује се коришћење интерактивних метода, пројектне, проблемске и 

истраживачке методе, рад на референтном тексту, (истраживање по кључним речима, појмовима, питањима), дискусију, дебату и др. 

Заједничка особина свих наведених метода је да оне активно ангажују ученика током наставе, а процес учења смештају у различите и 

разнолике контексте. Избор метода и облика рада, као и планирање активности ученика зависи од наставних садржаја које треба 

реализовати на часу и предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика. 

II. Остваривање наставе и учења 

Модул реализовати кроз часове активне наставе помоћу следећих метода: 

-,,hot potatoes― – апликативни програм за израду квизова, тестова, укрштеница... 

- припрема наставног материјала у електронском облику, најчешће html 

- метод станица рачуноводства 

У реализацији наставе користити садржаје рачуноводства и других стручних предмета 

 

III. Праћење и вредновање наставе и учења 

У процесу вредновања потребно је континуирано пратити рад ученика. У настави оријентисаној на достизање исхода вреднују 

се и процес и продукти учења. Тај процес започети иницијалном проценом нивоа на коме се ученик налази. Прикупљање информација 

из различитих извора (свакодневна посматрања, активност на часу, учествовање у разговору и дискусији, самосталан рад, рад у групи, 

тестови) помаже наставнику да сагледа постигнућа (развој и напредовање) ученика и степен остварености исхода. Свака активност је 



добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а важно је ученике оспособљавати и охрабривати да 

процењују сопствени напредак у учењу.  

Вредновање активности, нарочито ако је тимски рад у питању, се може обавити са групом тако да се од сваког члана тражи 

мишљење о сопственом раду и о раду сваког члана понаособ (тзв. вршњачко оцењивање). Препоручује се да наставник са ученицима 

договори показатеље на основу којих сви могу да прате напредак у учењу, ученици се уче да размишљају о квалитету свог рада и о 

томе шта треба да предузму да би свој рад унапредили. Оцењивање тако постаје инструмент за напредовање у учењу. На основу 

резултата праћења и вредновања, заједно са ученицима треба планирати процес учења и бирати погодне стратегије учења.  

У процесу оцењивања добро је користити портфолио (електронска збиркa дoкумeнaтa и eвидeнциja o прoцeсу и прoдуктимa 

рада ученика, уз кoмeнтaрe и прeпoрукe) као извор података и показатеља о напредовању ученика. Предности коришћења портфолија 

су вишеструке: омогућава кoнтинуирaнo и систeмaтичнo прaћeњe нaпрeдoвaњa, подстиче развој ученика, представља увид у прaћeњe 

рaзличитих аспеката учења и развоја, представља, подршку у оспособљавању ученика за самопроцену, пружа прецизнији увид у 

различите oблaсти постигнућа (јаке и слабе стране) ученика. Употребу портфолија отежавају недостатак критеријума за одабир 

продуката учења, материјално-физички проблеми, време, финансијска средства и велики број ученика. Већи број ометајућих фактора, 

у прикупљању прилога и успостављању критеријума оцењивања  је решив успостављањем сарадње наставника са стручним 

сарадником, уз коришћење Блумове таксономије.  

Препоручено је комбиновање различитих начина оцењивања да би се сагледале слабе и јаке стране сваког свог ученика. 

Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је ученику дати повратну информацију која помаже да разуме грешке и побољша 

свој резултат и учење. Потребно је да наставник резултате вредновања постигнућа својих ученика континуирано анализира и користи 

тако да промени део своје наставне праксе.  

 

IV. Међупредметне компетенције 

1. Компетенције за целоживотно учење 

2. Комуникација 

3. Рад са подацима и информацијама 

4. Дигитална компетенција 



5. Решавање проблема 

6. Сарадња 

7. Одговоран однос према здрављу 

8. Одговоран однос према околини 

9. Естетичка компетенција 

10. Предузимљивост и орјентација ка предузетништву 

11. Одговорно учешће у демократском друштву 

 

V. НАЧИНИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРИНЦИПА ЦИЉЕВА И ИСХОДА ОБРАЗОВАЊА И СТАНДАРДИ ОБРАЗОВАЊА 

ПОСТИГНУЋА 

 

Кроз наставни садржај  реализују се општи принципи образовања и васпитања. 

Наставни предмет Пословна информатика   омогућиће учешће свих ученика кроз једнако уважавање, подједнако давање шанси свим 

ученицима на основу индивидуалних могућности и потреба. То ће се реализовати кроз коришћење разноврсних облика учења (учење 

путем покушаја и погрешака, инструментално учење, учење по моделу, учење увиђањем...). Кроз облике рада, наставне методе, 

коришћење разновсних наставних средстава, различиих софтвера, похваљивањем ученика, давањем препорука за даље напредовање, 

уз неговање отворености, сарадње и толеранције подиже се квалитет образовних постигнућа и развија се мотивација за учење код 

ученика. Кроз редовно праћење реформисаних наставних планова и програма, иновација у електротехници ученицима ће бити 

омогућено континуирано напредовање у области електротехнике. Континуирано учешће ученика одвијаће се  кроз редовну наставу, 

практичну наставу, допунску или додатну наставу, секције, ванаставне активности  као и учешће у различитим активностиваа током 

жиовота са циљем сталног унапређивања компетенција ученика. Континуирано стручно усавршавање наставника, унутар и ван 

установе, омогућиће високу стручност наставника. Кроз сталну сарадња са спољним сарадницима, одељенским старешином, стручним 

већем омогућава хоризонталну и вертикалну проходност, којом се осигурава могућност да ученици током образовања промене врсту 

образовања (хоризонтална проходност) и могућност даљег образовања и стицања вишег нивоа образовања (вертикална проходност);  

 

У остваривању принципа посебна пажња се посвећује и:  



-идентификацији, праћењу и подстицању ученика са изузетним, односно посебним способностима (талентовани и даровити) уз 

обезбеђивање услова да, без обзира на сопствене материјалне услове имају приступ одговарајућим нивоима образовања и васпитања;  

-могућности  да ученици  са сметњама у развоју, инвалидитетом и из осетљивих група, без обзира на сопствене материјалне услове 

имају приступ свим нивоима образовања и васпитања у установама, а ученици са здравственим проблемима остварују право на 

образовање током болничког и кућног лечења које се реализује кроз ИОП програме и индивидуализацију и наставом на даљину;  

-сарадњи са ученицима, ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања, као и остваривања одговарајућих 

активности, програма и пројеката у циљу унапређивања квалитета образовања и васпитања реализоаваће се кроз континуирано 

међусобно уважавање наставника и ученика, праћење и оставривање наставног садржаја, праћење и вредновање напредовање ученика.  

 

Кроз наставу реализоваће се и циљеви образовања и васпитања. 

 

Кроз активности на практичној настави као и вежбама води се рачуна о ергонометрији, развијању и практиковању здравих животних 

стилова, свести о важности сопственог здравља и безбедности у раду. Развијају се  кључне компетенције за целоживотно учење 

(комуникација на матерњем језику, учење учења, дигиталне компетенције,..) међупредметне компетенције и стручне компетенције у 

складу са захтевима занимања, потребама тржишта рада. Ученик ће бити оспособљен да иницира учење, да изабере стратегије учења и 

дизајнира контекст у којем учи, да прати и контролише напредак током учења, да управља учењем у складу са намерама и циљем који 

има. Ученик ће умети да пронађе и асимилује нова знања и вештине, користећи претходно учење и ваншколско искуство.  

Примењујући индивидуалани рад или групне активности код ученика ће доћи до поспешења развоја свести о себи, стваралачких 

способности, критичког мишљења, мотивације за учење, способности за тимски рад, способности самовредновања, самоиницијативе и 

изражавања свог мишљења. Неопходно је да се ученицима омогући да сами покрећу инцијативе, пројекете,  да се самооцењују и 

оцењују друге ученике, да анализирају и закључују;  

 

Кроз наставу оствариће се и исходи образовања и васпитања. 

 

Остваривање исхода образовања и васпитања реализоваће се кроз све облике, начине и садржаје рада. Исходи образовања и васпитања 

оствариће се кроз усмено изаражавање, писмене задатке, домаће задатке, пројектну наставу, практичну наставу, вежбе где ће ученици 

показати да ли примењују нова сазнања. Од ученика се очекује да на српском језику, кроз дијалог са наставником или другим 

ученицима, или кроз писану форму, изрази и тумачи идеје, мисли, осећања, чињенице и ставове. Зависно од наставне јединице или 



типа часа, ученику се даје задатак у оквиру кога ће да прикупља, анализира, организује и критички процењује информације; Од 

ученика се очекује да се у ситуацијам када ради са другим уленицима буде ефиксан као члан тима или групе, да даје и аргументује 

своје идеје, слуша и уважава мишљење других;Ученику помоћи да зна како да учи, како да користи уџбеник и другу, доступну 

литературу, како да разликује и повезује целине.  

У решавању задатака, ученик треба да зна да примени математичко мишљење како би решио проблем и на ефикасан начин дошао до 

решења проблема који ми се свакодневно јављају.  

Ученик треба да води рачуна о себи и другима у изазовима дигиталне технологије. Треба да зна шта је дозвољено, а шта не. Да зна 

како да се понаша у дигиталној комуникацији са другима.  

 

Кроз наставу реализоваће се и стандарди образовања и васпитања. 

Стандарди  квалитета рада установе реализоваће се кроз Правилник о стандардима квалитета рада установе и редовно самовредновање 

и вредновање рада наставника. 

Стандарди квалитета уџбеника оствариће се кроз показатеље који су наведени у табели, као и Правилника о избору уџбеника;  

 

Стандард 1. Садржај уџбеника је релевантан за остваривање програма наставе и учења 

Показатељи 

1. Садржај уџбеника је усклађен са програмом наставе и учења предмета и доприноси 

остваривању дефинисаних исхода образовања и васпитања. 

2. Садржај уџбеника доприноси достизању образовних стандарда и развијању 

компетенција ученика. 

3. Садржај уџбеника је заснован на прихваћеним теоријама, чињеницама, закључцима, 

тумачењима, актуелним подацима и савременим достигнућима. 

4. У садржају уџбеника нема материјалних грешака. 

5. Визуелни садржаји су јасни, репрезентативни и имају различите функције. 



6. Садржај уџбеника је у складу са системом вредности који је дефинисан циљевима 

образовања и васпитања. 

7. У уџбенику се повезују садржаји у оквиру истог и других предмета. 

8. Садржаји који нису предвиђени програмом су посебно означени, функционално прате 

ток излагања у уџбенику и имају за циљ да допуне или појасне садржаје који одговарају 

програму предмета. 

Стандард 2. Уџбеник подстиче развој ученике и омогућава самостално учење 

Показатељи 

1. Уџбеник је прилагођен узрасту, развојном нивоу ученика и њиховом предзнању. 

2. Уџбеник доприноси интеграцији знања, развоју система појмова и стицању 

функционалних знања. 

3. Уџбеник афирмише различите методе учења и учење кроз различите облике рада. 

4. Уџбеник подржава различите стилове учења. 

5. Уџбеник поседује елементе који омогућавају ученику праћење сопственог напретка у 

учењу. 

6. Уџбеник упућује на коришћење различитих извора и врста информација. 

7. Уџбеник подстиче критичко и стваралачко мишљење. 

8. У уџбенику се указује на везу садржаја са свакодневним животом, његовом применом 

и даљим учењем. 

9. Уџбеник подстиче интересовање за предмет, односно наставну област и мотивише за 

самостално учење. 



Стандард 3. Уџбеник је обликован у складу са дидактичко-методичким захтевима 

Показатељи 

1. Уџбеник има јасну, логичну и кохерентну структуру. 

2. У уџбенику се поштују дидактички принципи и методика наставе предмета. 

3. Примери који се наводе у уџбенику су разноврсни, функционални и релевантни. 

4. Питања, задаци и налози су логично повезани са садржајем, јасно формулисани, 

различити по сложености и функцији и подстичу примену наученог. 

5. Задаци и налози су реално изводљиви, уважавају различитост средина у коме ученици 

живе и не доводе у опасност ученика, нити угрожавају животну средину. 

6. Непознате речи и кључни појмови су јасно истакнути и објашњени. 

Стандард 4. Језик уџбеника је одговарајући и функционалан 

Показатељи 

1. Уџбеник поштујe језичку и правописну норму језика на коме је написан. 

2. Дужина и конструкција реченице одговарају узрасту ученика. 

3. Текст је језички и стилски уједначен. 

4. Страни изрази се користе само када је неопходно и објашњени су на месту где се 

користе. 

5. Језик којим је уџбеник написан доприноси лакшем разумевању садржаја. 

Стандард 5. Уџбеник је ликовно-графички обликован и технички опремљен 

Показатељи 

1. Јасно је наведен наслов, за који наставни предмет, разред/годину учења, врсту школе 

или образовни профил је уџбеник намењен. 

2. Ликовно-графичка средства су функционална и користе се логично и доследно. 



3. Однос текстуалних и визуелних графичких елемената је складан и омогућава 

прегледност на свим уређајима на којима је предвиђено коришћење уџбеника. 

4. Уџбеник је интерактиван, лак за коришћење и омогућава самостално учење у складу 

са узрастом и предзнањем ученика. 

5. Уџбеник омогућава учење на више нивоа сложености и диференциран приступ 

садржајима. 

6. Уџбеник садржи елементе за процену напредовања ученика. 

 

Стандарди компетенција наставника ће се реализовати кроз стручно усавршавање и похађањем семинара из области:;  

- Наставна област, предмет и методика наставе- К1;  

- Поучавање и учење-К2;  

- Подршку развоjу личности ученика-К3;  

- Комуникациjу и сарадњу-К4.  

 

Улога наставника вишеструка, jер треба да:  

- развиjа кључне компетенциjе код ученика коjе их оспособљаваjу за живот и рад и на таj начин им пружа основу за даље учење;  

- пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са тешкоћама у развоjу, 

да остваре образовне и васпитне потенциjале у складу са сопственим могућностима. Да би допринео ефикасности и jеднаким правима 

и доступности школовања свих ученика, наставник треба да има и компетенциjе коjе се односе на превенциjу насиља у школама, 

мотивациjу ученика за учење, изградњу толеранциjе, спречавање дискриминациjе и друго. 

 

Стандарди квалификација ће се реализовати кроз успешно завршен процес средњег општег образовања. Програм средњег стручног 

образовања за стицање квалификација траје четири године. Квалификација се заснива на опису рада, циљевима и исходима средњег 

општег образовања.  



Јавне финансије  
Недељни фонда часова: 2 

 

ЦИЉЕВИ УЧЕЊА: 

–    Стицање знања о значају улоге државе у алокацији дохотка; 

–    Стицање потребних знања о предмету и значају јавних финансија; 

–    Стицање потребних знања о природи и карактеру јавних расхода; 

–    Стицање потребних знања о природи и карактеру јавних прихода; 

–    Стицање потребних знања о буџету; 

–    Формирање ставова и система вредности које допринесе развоју реалног односа према новцу и формирању буџета; 

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

–    Развијање самосталности у раду стварањем услова за практичну активност ученика. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Годишњи фонд часова: 72 

Област/Тема Број 

часова 

Садржај Исходи 

По завршетку разреда ученик ће бити у 

стању да: 

Појам и 

предмет 

јавних 

финансија 

12 ●   Појам јавних финансија као 

самосталне научне дисциплине 

●   Предмет јавних финансија 

●   Јавне финансије и друге научне дисциплине 

●   Јавне финансије и друге економске 

дисциплине 

●   Савремене јавне финансије и активности 

државе 

● дефинише појам јавних финансија 

● објасни настанак јавних финансија као 

самосталне научне дисциплине 

● направи преглед научних дисциплина са 

којима су повезане јавне финансије 

● наведе предмет анализе јавних 

финансија у савременој држави 

● разликује 

специфичне институције јавних 



●   Институције јавних финансија 

 

финансија 

 

Јавни 

расходи 

18 ● Појам јавних расхода 

● Јавни расходи, јавни сектор и јавна добра 

● Појам јавних добара 

● Врсте јавних добара 

● Карактеристике јавних добара 

● Ефикасно обезбеђивање јавних добара 

● Структура јавних расхода 

● Ефекти (учинци) јавних расхода 

● Теоријске класификације јавних расхода 

● Класификација јавних расхода – GFS 

класификација према методологији ММФ-а 

● Функционална и 

● дефинише јавне расходе 

● наведе разлоге државне интервенције и 

присуства јавног сектора 

● дефинише јавна добра 

● наведе карактеристике јавних добра 

● наведе структуру јавних расхода 

● наведе учинке јавних расхода 

● класификује јавне расходе 

● разликује облике државне 

интервенције преко јавних расхода 

● објасни разлоге и 

учинке јавних расхода у области: 



економска класификација јавних расхода 

● Облици државне 

интервенције преко јавних расхода 

● Јавни расходи за образовање 

● Билансни значај јавних расхода за 

образовање 

● Разлози за државну интервенцију у 

образовању 

● Облици државне интервенције 

у образовању 

● Издаци за образовање у Републици Србији 

● Јавни расходи за здравствену заштиту – 

билансни значај и специфичности 

● Разлози раста трошкова (расхода) 

здравствене заштите 

● Основе система јавне здравствене 

заштите у Републици Србији 

● Јавно пензијско осигурање – билансна 

– образовања 

– здравства 

– пензијског осигурања 

– социјалне заштите 

 



релевантност, стање и тенденције 

● Системи финансирања пензија 

● Пензијски систем у Републици Србији 

● Јавни расходи за социјалну заштиту у 

Републици Србији – билансни 

значај и специфичности 

 

 

 

 

Јавни 

приходи 

30 ● Појам и суштина јавних прихода 

● Класификације јавних прихода 

● Појам и карактеристике пореза 

● Законска и економска расподела пореског 

терета 

● Ефикасно и правично опорезивање 

● опише суштину јавних прихода 

● класификује јавне приходе 

● дефинише појам и карактеристике 

пореза 

● објасни расподелу пореског терета 

● наведе критеријуме 



● Елементи пореза – пореска терминологија 

● Циљеви опорезивања 

● Врсте пореза 

● Опорезивање дохотка 

● Порез на доходак грађана 

● Основни облици пореза на доходак грађана 

● Порез на доходак грађана у Републици 

Србији 

● Елементи опорезивих прихода 

● Приходи који су предмет опорезивања 

порезом на доходак грађана 

● Порески обвезници пореза 

на доходак грађана; 

● Пореске стопе 

за оцењивање пореских система 

● разликује елементе пореза 

● наведе циљеве опорезивања и врсте 

пореза 

● наведе карактеристике пореза 

на доходак грађана у Републици Србији 

● наведе предмете опорезивања 

● обрачуна порез на доходак грађана – 

порез на зараде 

● попуни пореску пријаву о обрачунатим 

и плаћеним порезима и доприносима 

на зараде 

● наведе разлоге за 

опорезивање добити предузећа 

● наведе карактеристике пореза на 



● Порез на добит предузећа 

● Разлози за опорезивање добити предузећа 

● Порез на добит предузећа у Републици 

Србији 

● Елементи пореза на добит 

● Порески обвезници пореза на добит 

● Пореска основица – порески биланс 

● Пореска стопа 

● Пореске олакшице 

● Порези на потрошњу 

● Порези на потрошњу и порези на доходак 

● Основни облици пореза на потрошњу 

● Општи порези на потрошњу 

добит у Републици Србији 

● разликује елементе пореза на добит 

● објасни значај пореског биланса 

● састави порески биланс 

● обрачуна висину пореске обавезе на 

основу пореског биланса 

● попуни пореску пријаву на основу 

пореског биланса 

● разликује порез на потрошњу и порез 

на доходак 

● разликује врсте пореза на додату 

вредност 

●   објасни значај пореза на додату 

вредност као најиздашнијег пореског 

прихода у Републици Србији 



● Селективни порез на промет 

у малопродаји (акцизе) 

● Порез на додату вредност (ПДВ) – појам и 

врсте 

● ПДВ у Србији 

● Елементи ПДВ 

● Обрачунски период, рокови плаћања и 

повраћај ПДВ 

● Акцизе у Републици у Србији 

●  Порез на имовину 

● Порез на имовину – теоријски аспекти 

● Порез на имовину у Републици Србији 

● Елементи пореза на имовину 

● Остали облици јавних прихода 

●   класификује пореске обвезнике према 

роковима плаћања пореза на додату 

вредност 

●   објасни теоријске аспекте 

пореза на имовину 

●   наведе карактеристике пореза на 

имовину у Републици Србији 

●   разликује различите врсте пореза на 

имовину и њихове елементе 

●   обрачуна порез на имовину за 

различите пореске обвезнике 

●   попуни пријаву за порез на имовину 

различитих пореских обвезника 

●   наведе остале облике јавних прихода 

 



● Царине, таксе, накнаде и доприноси 

 

 

 

Буџет 12 ● Појам буџета као институције јавних 

финансија 

●  Функција буџета 

●  Буџетска начела 

●  Буџетски систем у Републици Србији 

●  Законски оквир 

●  Трезор – појам и функције 

●  Поступак доношења и извршења буџета 

●  Буџетска контрола 

●  Структура државног буџета 

● дефинише буџет као институцију 

јавних финансија 

● наброји функције и начела буџета 

● наведе законски оквир 

за буџетски систем у 

Републици Србији 

● разликује функције трезора 

● опише поступак доношења и 

извршења буџета у Републици Србији 

● наведе структуру 

државног буџета Републике Србије 

● дефинише буџетски дефицит 



●  Буџетски дефицит 

●  Фискални федерализам 

● Различити нивои државе (централни, 

покрајински, локални...) 

● Буџет централног нивоа власти и буџети 

нижих нивоа власти 

 

● дефинише фискални федерализам 

● разликује различите нивое државе 

● повеже буџет централног нивоа 

власти и буџете нижих нивоа власти 

 

 

 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 

Настава се реализује у оквиру целог одељења. На почетку наставе урадити проверу нивоа знања и вештина ученика, која треба да 

послужи као оријентир за организацију и евентуалну индивидуализацију наставе. При реализацији програма дати предност пројектној, 

проблемској и активно оријентисаној настави, кооперативном учењу, изградњи знања и развоју критичког мишљења. Уколико услови 

дозвољавају дати ученицима подршку хибридним моделом наставе (комбинацијом традиционалне наставе и електронски подржаног 

учења), поготово у случајевима када је због разлика у предзнању потребна већа индивидуализација наставе. Предложени број часова 

по темама је оквирни, на наставнику је да процени потребан и довољан број часова по темама узимајући у обзир знања и вештине који 

ученици имају из претходног школовања и животног искуства. Препорука је да наставник, у зависности од могућности ученика и 

рачунарске опреме, процени и комбинује у току сваког двочаса различите наставне методе и облике рада као што су самостални рад 

ученика (по принципу један ученик – један рачунар), рад у паровима (два ученика истовремено и заједно решавају конкретне задатке), 



рад у мањим групама (почетна анализа и идеје за методе решавања), као и рад са целом групом када наставник објашњава, приказује, 

демонстрира и кроз дискусују уводи ученике у нове области. 

 

I ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА  

 

Програм усмерава наставника да наставни процес конципира у складу са дефинисаним исходима, односно да планира како да ученици 

остваре исходе, и да изабере одговарајуће методе, активности и технике за рад са ученицима. Дефинисани исходи показују наставнику 

и која су то специфична знања и вештине која су ученику потребна за даље учење и свакодневни живот. Приликом планирања часа, 

исходе предвиђене програмом треба разложити на мање и на основу њих планирати активности за конкретан час. Треба имати у виду 

да се исходи у програму разликују, да се неки могу лакше и брже остварити, док је за одређене исходе потребно више времена, 

активности и рада на различитим садржајима. Исходе треба посматрати као циљеве којима се тежи током једне школске године. 

Наставу у том смислу треба усмерити на развијање компетенција и не треба је усмерити само на остваривање појединачних исхода. 

При обради нових садржаја треба се ослањати на постојеће искуство и знање ученика, и настојати, где год је то могуће, да ученици 

самостално откривају правилности и изводе закључке. Основна улога наставника је да буде организатор наставног процеса, да 

подстиче и усмерава активност ученика. Ученике треба упућивати да користе уџбеник и друге изворе знања, како би усвојена знања 

била трајнија и шира, а ученици оспособљени за примену у решавању разноврсних задатака. На часовима треба комбиновати 

различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче интелектуалну активност ученика 

и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Препоручује се коришћење интерактивних метода, пројектне, проблемске и 

истраживачке методе, рад на референтном тексту, (истраживање по кључним речима, појмовима, питањима), дискусију, дебату и др. 

Заједничка особина свих наведених метода је да оне активно ангажују ученика током наставе, а процес учења смештају у различите и 

разнолике контексте. Избор метода и облика рада, као и планирање активности ученика зависи од наставних садржаја које треба 

реализовати на часу и предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика. 

II. Остваривање наставе и учења 

-Настава се реализује као активно орјентисана настава 

- Ученике упознати са основним појмовима везаним за јавне расходе 

- Наводити емпиријске примере стања и тенденција у области јавних расхода Републике Србије и других земаља, коришћењем 

публикација министарства финансија и националних статистичких завода 

- Симулација радних ситуација где се појављују ефекти јавних расхода у различитим областима 



 

III. Праћење и вредновање наставе и учења 

У процесу вредновања потребно је континуирано пратити рад ученика. У настави оријентисаној на достизање исхода вреднују 

се и процес и продукти учења. Тај процес започети иницијалном проценом нивоа на коме се ученик налази. Прикупљање информација 

из различитих извора (свакодневна посматрања, активност на часу, учествовање у разговору и дискусији, самосталан рад, рад у групи, 

тестови) помаже наставнику да сагледа постигнућа (развој и напредовање) ученика и степен остварености исхода. Свака активност је 

добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а важно је ученике оспособљавати и охрабривати да 

процењују сопствени напредак у учењу.  

Вредновање активности, нарочито ако је тимски рад у питању, се може обавити са групом тако да се од сваког члана тражи 

мишљење о сопственом раду и о раду сваког члана понаособ (тзв. вршњачко оцењивање). Препоручује се да наставник са ученицима 

договори показатеље на основу којих сви могу да прате напредак у учењу, ученици се уче да размишљају о квалитету свог рада и о 

томе шта треба да предузму да би свој рад унапредили. Оцењивање тако постаје инструмент за напредовање у учењу. На основу 

резултата праћења и вредновања, заједно са ученицима треба планирати процес учења и бирати погодне стратегије учења.  

У процесу оцењивања добро је користити портфолио (електронска збиркa дoкумeнaтa и eвидeнциja o прoцeсу и прoдуктимa 

рада ученика, уз кoмeнтaрe и прeпoрукe) као извор података и показатеља о напредовању ученика. Предности коришћења портфолија 

су вишеструке: омогућава кoнтинуирaнo и систeмaтичнo прaћeњe нaпрeдoвaњa, подстиче развој ученика, представља увид у прaћeњe 

рaзличитих аспеката учења и развоја, представља, подршку у оспособљавању ученика за самопроцену, пружа прецизнији увид у 

различите oблaсти постигнућа (јаке и слабе стране) ученика. Употребу портфолија отежавају недостатак критеријума за одабир 

продуката учења, материјално-физички проблеми, време, финансијска средства и велики број ученика. Већи број ометајућих фактора, 

у прикупљању прилога и успостављању критеријума оцењивања  је решив успостављањем сарадње наставника са стручним 

сарадником, уз коришћење Блумове таксономије.  

Препоручено је комбиновање различитих начина оцењивања да би се сагледале слабе и јаке стране сваког свог ученика. 

Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је ученику дати повратну информацију која помаже да разуме грешке и побољша 

свој резултат и учење. Потребно је да наставник резултате вредновања постигнућа својих ученика континуирано анализира и користи 

тако да промени део своје наставне праксе.  

 

IV. Међупредметне компетенције 



1. Компетенције за целоживотно учење 

2. Комуникација 

3. Рад са подацима и информацијама 

4. Дигитална компетенција 

5. Решавање проблема 

6. Сарадња 

7. Одговоран однос према здрављу 

8. Одговоран однос према околини 

9. Естетичка компетенција 

10. Предузимљивост и орјентација ка предузетништву 

11. Одговорно учешће у демократском друштву 

 

V. НАЧИНИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРИНЦИПА ЦИЉЕВА И ИСХОДА ОБРАЗОВАЊА И СТАНДАРДИ ОБРАЗОВАЊА 

ПОСТИГНУЋА 

 

Кроз наставни садржај  реализују се општи принципи образовања и васпитања. 

 

Наставни предмет Јавне финансије   омогућиће учешће свих ученика кроз једнако уважавање, подједнако давање шанси свим 

ученицима на основу индивидуалних могућности и потреба. То ће се реализовати кроз коришћење разноврсних облика учења (учење 

путем покушаја и погрешака, инструментално учење, учење по моделу, учење увиђањем...). Кроз облике рада, наставне методе, 

коришћење разновсних наставних средстава, различиих софтвера, похваљивањем ученика, давањем препорука за даље напредовање, 

уз неговање отворености, сарадње и толеранције подиже се квалитет образовних постигнућа и развија се мотивација за учење код 

ученика. Кроз редовно праћење реформисаних наставних планова и програма, иновација у електротехници ученицима ће бити 

омогућено континуирано напредовање у области електротехнике. Континуирано учешће ученика одвијаће се  кроз редовну наставу, 



практичну наставу, допунску или додатну наставу, секције, ванаставне активности  као и учешће у различитим активностиваа током 

жиовота са циљем сталног унапређивања компетенција ученика. Континуирано стручно усавршавање наставника, унутар и ван 

установе, омогућиће високу стручност наставника. Кроз сталну сарадња са спољним сарадницима, одељенским старешином, стручним 

већем омогућава хоризонталну и вертикалну проходност, којом се осигурава могућност да ученици током образовања промене врсту 

образовања (хоризонтална проходност) и могућност даљег образовања и стицања вишег нивоа образовања (вертикална проходност);  

 

У остваривању принципа посебна пажња се посвећује и:  

-идентификацији, праћењу и подстицању ученика са изузетним, односно посебним способностима (талентовани и даровити) уз 

обезбеђивање услова да, без обзира на сопствене материјалне услове имају приступ одговарајућим нивоима образовања и васпитања;  

-могућности  да ученици  са сметњама у развоју, инвалидитетом и из осетљивих група, без обзира на сопствене материјалне услове 

имају приступ свим нивоима образовања и васпитања у установама, а ученици са здравственим проблемима остварују право на 

образовање током болничког и кућног лечења које се реализује кроз ИОП програме и индивидуализацију и наставом на даљину;  

-сарадњи са ученицима, ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања, као и остваривања одговарајућих 

активности, програма и пројеката у циљу унапређивања квалитета образовања и васпитања реализоаваће се кроз континуирано 

међусобно уважавање наставника и ученика, праћење и оставривање наставног садржаја, праћење и вредновање напредовање ученика.  

 

Кроз наставу реализоваће се и циљеви образовања и васпитања. 

 

Кроз активности на практичној настави као и вежбама води се рачуна о ергонометрији, развијању и практиковању здравих животних 

стилова, свести о важности сопственог здравља и безбедности у раду. Развијају се  кључне компетенције за целоживотно учење 

(комуникација на матерњем језику, учење учења, дигиталне компетенције,..) међупредметне компетенције и стручне компетенције у 

складу са захтевима занимања, потребама тржишта рада. Ученик ће бити оспособљен да иницира учење, да изабере стратегије учења и 

дизајнира контекст у којем учи, да прати и контролише напредак током учења, да управља учењем у складу са намерама и циљем који 

има. Ученик ће умети да пронађе и асимилује нова знања и вештине, користећи претходно учење и ваншколско искуство.  

Примењујући индивидуалани рад или групне активности код ученика ће доћи до поспешења развоја свести о себи, стваралачких 

способности, критичког мишљења, мотивације за учење, способности за тимски рад, способности самовредновања, самоиницијативе и 

изражавања свог мишљења. Неопходно је да се ученицима омогући да сами покрећу инцијативе, пројекете,  да се самооцењују и 

оцењују друге ученике, да анализирају и закључују;  



 

Кроз наставу оствариће се и исходи образовања и васпитања. 

 

Остваривање исхода образовања и васпитања реализоваће се кроз све облике, начине и садржаје рада. Исходи образовања и васпитања 

оствариће се кроз усмено изаражавање, писмене задатке, домаће задатке, пројектну наставу, практичну наставу, вежбе где ће ученици 

показати да ли примењују нова сазнања. Од ученика се очекује да на српском језику, кроз дијалог са наставником или другим 

ученицима, или кроз писану форму, изрази и тумачи идеје, мисли, осећања, чињенице и ставове. Зависно од наставне јединице или 

типа часа, ученику се даје задатак у оквиру кога ће да прикупља, анализира, организује и критички процењује информације; Од 

ученика се очекује да се у ситуацијам када ради са другим уленицима буде ефиксан као члан тима или групе, да даје и аргументује 

своје идеје, слуша и уважава мишљење других;Ученику помоћи да зна како да учи, како да користи уџбеник и другу, доступну 

литературу, како да разликује и повезује целине.  

У решавању задатака, ученик треба да зна да примени математичко мишљење како би решио проблем и на ефикасан начин дошао до 

решења проблема који ми се свакодневно јављају.  

Ученик треба да води рачуна о себи и другима у изазовима дигиталне технологије. Треба да зна шта је дозвољено, а шта не. Да зна 

како да се понаша у дигиталној комуникацији са другима.  

 

Кроз наставу реализоваће се и стандарди образовања и васпитања. 

Стандарди  квалитета рада установе реализоваће се кроз Правилник о стандардима квалитета рада установе и редовно самовредновање 

и вредновање рада наставника. 

Стандарди квалитета уџбеника оствариће се кроз показатеље који су наведени у табели, као и Правилника о избору уџбеника;  

 

Стандард 1. Садржај уџбеника је релевантан за остваривање програма наставе и учења 

Показатељи 

1. Садржај уџбеника је усклађен са програмом наставе и учења предмета и доприноси остваривању 

дефинисаних исхода образовања и васпитања. 

2. Садржај уџбеника доприноси достизању образовних стандарда и развијању компетенција ученика. 



3. Садржај уџбеника је заснован на прихваћеним теоријама, чињеницама, закључцима, тумачењима, 

актуелним подацима и савременим достигнућима. 

4. У садржају уџбеника нема материјалних грешака. 

5. Визуелни садржаји су јасни, репрезентативни и имају различите функције. 

6. Садржај уџбеника је у складу са системом вредности који је дефинисан циљевима образовања и васпитања. 

7. У уџбенику се повезују садржаји у оквиру истог и других предмета. 

8. Садржаји који нису предвиђени програмом су посебно означени, функционално прате ток излагања у 

уџбенику и имају за циљ да допуне или појасне садржаје који одговарају програму предмета. 

Стандард 2. Уџбеник подстиче развој ученике и омогућава самостално учење 

Показатељи 

1. Уџбеник је прилагођен узрасту, развојном нивоу ученика и њиховом предзнању. 

2. Уџбеник доприноси интеграцији знања, развоју система појмова и стицању функционалних знања. 

3. Уџбеник афирмише различите методе учења и учење кроз различите облике рада. 

4. Уџбеник подржава различите стилове учења. 

5. Уџбеник поседује елементе који омогућавају ученику праћење сопственог напретка у учењу. 

6. Уџбеник упућује на коришћење различитих извора и врста информација. 

7. Уџбеник подстиче критичко и стваралачко мишљење. 

8. У уџбенику се указује на везу садржаја са свакодневним животом, његовом применом и даљим учењем. 

9. Уџбеник подстиче интересовање за предмет, односно наставну област и мотивише за самостално учење. 

Стандард 3. Уџбеник је обликован у складу са дидактичко-методичким захтевима 

Показатељи 1. Уџбеник има јасну, логичну и кохерентну структуру. 



2. У уџбенику се поштују дидактички принципи и методика наставе предмета. 

3. Примери који се наводе у уџбенику су разноврсни, функционални и релевантни. 

4. Питања, задаци и налози су логично повезани са садржајем, јасно формулисани, различити по сложености и 

функцији и подстичу примену наученог. 

5. Задаци и налози су реално изводљиви, уважавају различитост средина у коме ученици живе и не доводе у 

опасност ученика, нити угрожавају животну средину. 

6. Непознате речи и кључни појмови су јасно истакнути и објашњени. 

Стандард 4. Језик уџбеника је одговарајући и функционалан 

Показатељи 

1. Уџбеник поштујe језичку и правописну норму језика на коме је написан. 

2. Дужина и конструкција реченице одговарају узрасту ученика. 

3. Текст је језички и стилски уједначен. 

4. Страни изрази се користе само када је неопходно и објашњени су на месту где се користе. 

5. Језик којим је уџбеник написан доприноси лакшем разумевању садржаја. 

Стандард 5. Уџбеник је ликовно-графички обликован и технички опремљен 

Показатељи 

1. Јасно је наведен наслов, за који наставни предмет, разред/годину учења, врсту школе или образовни профил 

је уџбеник намењен. 

2. Ликовно-графичка средства су функционална и користе се логично и доследно. 

3. Однос текстуалних и визуелних графичких елемената је складан и омогућава прегледност на свим 

уређајима на којима је предвиђено коришћење уџбеника. 

4. Уџбеник је интерактиван, лак за коришћење и омогућава самостално учење у складу са узрастом и 



предзнањем ученика. 

5. Уџбеник омогућава учење на више нивоа сложености и диференциран приступ садржајима. 

6. Уџбеник садржи елементе за процену напредовања ученика. 

 

Стандарди компетенција наставника ће се реализовати кроз стручно усавршавање и похађањем семинара из области:;  

- Наставна област, предмет и методика наставе- К1;  

- Поучавање и учење-К2;  

- Подршку развоjу личности ученика-К3;  

- Комуникациjу и сарадњу-К4.  

 

Улога наставника вишеструка, jер треба да:  

- развиjа кључне компетенциjе код ученика коjе их оспособљаваjу за живот и рад и на таj начин им пружа основу за даље учење;  

- пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са тешкоћама у развоjу, 

да остваре образовне и васпитне потенциjале у складу са сопственим могућностима. Да би допринео ефикасности и jеднаким правима 

и доступности школовања свих ученика, наставник треба да има и компетенциjе коjе се односе на превенциjу насиља у школама, 

мотивациjу ученика за учење, изградњу толеранциjе, спречавање дискриминациjе и друго. 

 

Стандарди квалификација ће се реализовати кроз успешно завршен процес средњег општег образовања. Програм средњег стручног 

образовања за стицање квалификација траје четири године. Квалификација се заснива на опису рада, циљевима и исходима средњег 

општег образовања. 

 

Економско пословање  
Недељни фонд часова: 2 

 

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 изве- 

штавања (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 

 

Годишњи фонд часова: 102 



 

Област/Тема Број часова Садржај Исходи 

По завршетку разреда ученик ће 

бити у стању да: 

Оснивање и 

почетак 

пословања 

привредног 

друштва 

32 ● Оснивање привредног 

друштва пре 

регистрације  

● Регистрација 

привредног друштва  

● Радње након 

регистрације 

привредног друштва  

● Пријава запослених 

радника  

● Отварање текућег 

пословног рачуна  

● Инвентарисање  

● Оснивачки биланс 

стања  

● Отварање пословних 

књига 

● изради кодекс пословног 

понашања  

● спроведе поступак оснивања 

привредног друштва  

● састави пријаву за посао  

● спроведе поступак отварања 

текућег рачуна на основу 

припремљене прописане 

документације  

● спроведе поступак инвентарисања 

● састави инвентар  

● састави оснивачки биланс стања  

● отвори пословне књиге 



Послови платног 

промета и 

благајничко 

пословање 

20 ● Платни промет  

● Инструменти платног 

промета  

● Извод банке о 

промету на текућем 

рачуну  

● Благајничко 

пословање 

 ● Благајнички налози  

● Благајнички дневник 

● Контрола и 

архивирање 

документације 

● примени правила, процедуре и 

технике у пословима са готовином  

● организује рад у служби платног 

промета  

● спроведе поступак пријема, 

сортирања, класификовања и 

контроле књиговодствених 

докумената  

● попуни инструменте платног 

промета  

● изврши плаћања (готовинска, 

безготовинска) 

 ● књижи изводе банке  

● извештава послодавца о стању 

новчаних средстава  

● организује рад у благајни  

● обави благајничке послове  

● састави благајничку 

документацију и благајнички 

дневник  

● изврши исплату, обрачун и 



ликвидацију аконтација за службени 

пут  

● спроведе благајничку евиденцију 

аконтација за службени пут  

● књижи дневне промене благајне  

● изврши контролу докумената и 

архивирање документа 

 ● планира редослед обављања 

активности  

● прати реализацију планираних 

активности  

● систематизује податке у рачунару 

● обавља послове у складу са 

кодексом пословног понашања  

● састави извештаје о раду  

● користи информатичку 

технологију и савремена средства 

комуникације за обављање послова 

платног промета 

Општи 

административни 

20 ● Правно-пословна 

администрација  

● организује рад у служби општих 

послова  



послови ● Оперативни послови 

у предузећу  

● Пословна 

кореспонденција и 

комуникација  

● Администрација о 

запосленим 

● организује функционално своје 

радно место  

● планира редослед обављања 

активности  

● прати реализацију планираних 

активности  

● обради примљену пошту, акте, 

документацију 

 ● заведе документа у деловодник  

● проследи документа одговарајућој 

служби  

● води записнике  

● састави извештај са састанка  

● води матичну евиденцију 

запослених  

● врши усмену и писану 

комуникацију и коресподенцију са 

странкама  

● организује различите врсте 

догађаја према упутствима 

надређеног  



● организује службена путовања 

према упутствима надређеног  

● организује састанке према 

упутствима надређеног  

● врши техничке припреме за 

промоцију и презентацију према 

упутствима надређеног  

● врши службену комуникацију и 

коресподенцију са државним и 

другим органима који имају јавна 

овлашћења по налогу 

претпостављеног  

● води евиденцију о присутности 

запослених  

● припреми документацију за 

пријем нових радника  

● врши пријављивање и 

одјављивање запослених  

● израђује потврде, уверења и 

решења по основу радног односа 

Пословање 30 ● Упознавање са ● представи основне податке о 



привредног 

друштва – Блок 

настава 

основним подацима о 

реалном привредном 

друштву (пун назив, 

оснивање, делатност, 

број запослених)  

● Платни промет  

● Благајничко 

пословање  

● Административни 

послови  

● Пословна 

кореспонденција  

● Контрола и архи 

реалном привредном субјекту  

● објасни начин организације рада у 

службама  

● спроведе послове платног промета 

● обави благајничке послове  

● обави оперативне послове  

● врши писану кореспонденцију са 

странкама  

● састави пословно писмо  

● обави административне послове у 

вези са запосленима  

● објасни токове кретања 

документације у привредном 

субјекту  

● изврши контролу докумената и 

архивирање документа  

● кратко опише пословне 

активности и сарадњу привредног 

субјекта са окружењем  

● упореди рад виртуелног 

привредног друштва и привредног 



субјекта 

 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 

Настава се реализује тако што се одељење дели на 2 групе. На почетку наставе урадити проверу нивоа знања и вештина ученика, која 

треба да послужи као оријентир за организацију и евентуалну индивидуализацију наставе. При реализацији програма дати предност 

пројектној, проблемској и активно оријентисаној настави, кооперативном учењу, изградњи знања и развоју критичког мишљења. 

Уколико услови дозвољавају дати ученицима подршку хибридним моделом наставе (комбинацијом традиционалне наставе и 

електронски подржаног учења), поготово у случајевима када је због разлика у предзнању потребна већа индивидуализација наставе. 

Предложени број часова по темама је оквирни, на наставнику је да процени потребан и довољан број часова по темама узимајући у 

обзир знања и вештине који ученици имају из претходног школовања и животног искуства. Препорука је да наставник, у зависности од 

могућности ученика и рачунарске опреме, процени и комбинује у току сваког двочаса различите наставне методе и облике рада као  

што су самостални рад ученика (по принципу један ученик – један рачунар), рад у паровима (два ученика истовремено и заједно 

решавају конкретне задатке), рад у мањим групама (почетна анализа и идеје за методе решавања), као и рад са целом групом када 

наставник објашњава, приказује, демонстрира и кроз дискусују уводи ученике у нове области. 

 

I ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА  

 

Програм усмерава наставника да наставни процес конципира у складу са дефинисаним исходима, односно да планира како да ученици 

остваре исходе, и да изабере одговарајуће методе, активности и технике за рад са ученицима. Дефинисани исходи показују наставнику 

и која су то специфична знања и вештине која су ученику потребна за даље учење и свакодневни живот. Приликом планирања часа, 

исходе предвиђене програмом треба разложити на мање и на основу њих планирати активности за конкретан час. Треба имати у виду 

да се исходи у програму разликују, да се неки могу лакше и брже остварити, док је за одређене исходе потребно више времена, 

активности и рада на различитим садржајима. Исходе треба посматрати као циљеве којима се тежи током једне школске године. 

Наставу у том смислу треба усмерити на развијање компетенција и не треба је усмерити само на остваривање појединачних исхода. 

При обради нових садржаја треба се ослањати на постојеће искуство и знање ученика, и настојати, где год је то могуће, да ученици 



самостално откривају правилности и изводе закључке. Основна улога наставника је да буде организатор наставног процеса, да 

подстиче и усмерава активност ученика. Ученике треба упућивати да користе уџбеник и друге изворе знања, како би усвојена знања 

била трајнија и шира, а ученици оспособљени за примену у решавању разноврсних задатака. На часовима треба комбиновати 

различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче интелектуалну активност ученика 

и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Препоручује се коришћење интерактивних метода, пројектне, проблемске и 

истраживачке методе, рад на референтном тексту, (истраживање по кључним речима, појмовима, питањима), дискусију, дебату и др. 

Заједничка особина свих наведених метода је да оне активно ангажују ученика током наставе, а процес учења смештају у различите и 

разнолике контексте. Избор метода и облика рада, као и планирање активности ученика зависи од наставних садржаја које треба 

реализовати на часу и предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика. 

 

II. Остваривање наставе и учења 

 

-Одељење се дели у 2 групе 

- У поступку оснивања виртуелног предузећа и отварања текућег рачуна користе се услуге Сервисног центра Србије и Централне 

виртуелне банке 

- Ученици основају привредно друштво 

- Спроводе процедуру отварања текућег рачуна 

- Састављају инвентар и оснивачки биланс на основу кога отварају пословне књиге 

- Обављају послове платног промета и благајничког пословања 

- Обављају послове са поштом и друге административне послове 

- Практична настава у блоку (30 школских часова, односно 5 радних дана по 6 школских часова) 

- Блок настава се реализује у другом полугодишту у недељи пре или након пролећног распуста 5 дана у континуитету 

- Ученици самостално одрађују добијене задатке у оквиру реализације блок наставе 

 

 

 

III. Праћење и вредновање наставе и учења 

 



У процесу вредновања потребно је континуирано пратити рад ученика. У настави оријентисаној на достизање исхода вреднују 

се и процес и продукти учења. Тај процес започети иницијалном проценом нивоа на коме се ученик налази. Прикупљање информација 

из различитих извора (свакодневна посматрања, активност на часу, учествовање у разговору и дискусији, самосталан рад, рад у групи, 

тестови) помаже наставнику да сагледа постигнућа (развој и напредовање) ученика и степен остварености исхода. Свака активност је 

добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а важно је ученике оспособљавати и охрабривати да 

процењују сопствени напредак у учењу.  

Вредновање активности, нарочито ако је тимски рад у питању, се може обавити са групом тако да се од сваког члана тражи 

мишљење о сопственом раду и о раду сваког члана понаособ (тзв. вршњачко оцењивање). Препоручује се да наставник са ученицима 

договори показатеље на основу којих сви могу да прате напредак у учењу, ученици се уче да размишљају о квалитету свог рада и о 

томе шта треба да предузму да би свој рад унапредили. Оцењивање тако постаје инструмент за напредовање у учењу. На основу 

резултата праћења и вредновања, заједно са ученицима треба планирати процес учења и бирати погодне стратегије учења.  

У процесу оцењивања добро је користити портфолио (електронска збиркa дoкумeнaтa и eвидeнциja o прoцeсу и прoдуктимa 

рада ученика, уз кoмeнтaрe и прeпoрукe) као извор података и показатеља о напредовању ученика. Предности коришћења портфолија 

су вишеструке: омогућава кoнтинуирaнo и систeмaтичнo прaћeњe нaпрeдoвaњa, подстиче развој ученика, представља увид у прaћeњe 

рaзличитих аспеката учења и развоја, представља, подршку у оспособљавању ученика за самопроцену, пружа прецизнији увид у 

различите oблaсти постигнућа (јаке и слабе стране) ученика. Употребу портфолија отежавају недостатак критеријума за одабир 

продуката учења, материјално-физички проблеми, време, финансијска средства и велики број ученика. Већи број ометајућих фактора, 

у прикупљању прилога и успостављању критеријума оцењивања  је решив успостављањем сарадње наставника са стручним 

сарадником, уз коришћење Блумове таксономије.  

Препоручено је комбиновање различитих начина оцењивања да би се сагледале слабе и јаке стране сваког свог ученика. 

Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је ученику дати повратну информацију која помаже да разуме грешке и побољша 

свој резултат и учење. Потребно је да наставник резултате вредновања постигнућа својих ученика континуирано анализира и користи 

тако да промени део своје наставне праксе.  

 

IV. Међупредметне компетенције 

1. Компетенције за целоживотно учење 

2. Комуникација 

3. Рад са подацима и информацијама 



4. Дигитална компетенција 

5. Решавање проблема 

6. Сарадња 

7. Одговоран однос према здрављу 

8. Одговоран однос према околини 

9. Естетичка компетенција 

10. Предузимљивост и орјентација ка предузетништву 

11. Одговорно учешће у демократском друштву 

 

 

V. НАЧИНИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРИНЦИПА ЦИЉЕВА И ИСХОДА ОБРАЗОВАЊА И СТАНДАРДИ ОБРАЗОВАЊА 

ПОСТИГНУЋА 

 

 

 

Кроз наставни садржај  реализују се општи принципи образовања и васпитања. 

 

Наставни предмет Економско пословање   омогућиће учешће свих ученика кроз једнако уважавање, подједнако давање шанси свим 

ученицима на основу индивидуалних могућности и потреба. То ће се реализовати кроз коришћење разноврсних облика учења (учење 

путем покушаја и погрешака, инструментално учење, учење по моделу, учење увиђањем...). Кроз облике рада, наставне методе, 

коришћење разновсних наставних средстава, различиих софтвера, похваљивањем ученика, давањем препорука за даље напредовање, 

уз неговање отворености, сарадње и толеранције подиже се квалитет образовних постигнућа и развија се мотивација за учење код 

ученика. Кроз редовно праћење реформисаних наставних планова и програма, иновација у електротехници ученицима ће бити 

омогућено континуирано напредовање у области електротехнике. Континуирано учешће ученика одвијаће се  кроз редовну наставу, 

практичну наставу, допунску или додатну наставу, секције, ванаставне активности  као и учешће у различитим активностиваа током 

жиовота са циљем сталног унапређивања компетенција ученика. Континуирано стручно усавршавање наставника, унутар и ван 

установе, омогућиће високу стручност наставника. Кроз сталну сарадња са спољним сарадницима, одељенским старешином, стручним 



већем омогућава хоризонталну и вертикалну проходност, којом се осигурава могућност да ученици током образовања промене врсту 

образовања (хоризонтална проходност) и могућност даљег образовања и стицања вишег нивоа образовања (вертикална проходност);  

 

 

 

У остваривању принципа посебна пажња се посвећује и:  

-идентификацији, праћењу и подстицању ученика са изузетним, односно посебним способностима (талентовани и даровити) уз 

обезбеђивање услова да, без обзира на сопствене материјалне услове имају приступ одговарајућим нивоима образовања и васпитања;  

-могућности  да ученици  са сметњама у развоју, инвалидитетом и из осетљивих група, без обзира на сопствене материјалне услове 

имају приступ свим нивоима образовања и васпитања у установама, а ученици са здравственим проблемима остварују право на 

образовање током болничког и кућног лечења које се реализује кроз ИОП програме и индивидуализацију и наставом на даљину;  

-сарадњи са ученицима, ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања, као и остваривања одговарајућих 

активности, програма и пројеката у циљу унапређивања квалитета образовања и васпитања реализоаваће се кроз континуирано 

међусобно уважавање наставника и ученика, праћење и оставривање наставног садржаја, праћење и вредновање напредовање ученика.  

 

Кроз наставу реализоваће се и циљеви образовања и васпитања. 

 

Кроз активности на практичној настави као и вежбама води се рачуна о ергонометрији, развијању и практиковању здравих животних 

стилова, свести о важности сопственог здравља и безбедности у раду. Развијају се  кључне компетенције за целоживотно учење 

(комуникација на матерњем језику, учење учења, дигиталне компетенције,..) међупредметне компетенције и стручне компетенције у 

складу са захтевима занимања, потребама тржишта рада. Ученик ће бити оспособљен да иницира учење, да изабере стратегије учења и 

дизајнира контекст у којем учи, да прати и контролише напредак током учења, да управља учењем у складу са намерама и циљем који 

има. Ученик ће умети да пронађе и асимилује нова знања и вештине, користећи претходно учење и ваншколско искуство.  

Примењујући индивидуалани рад или групне активности код ученика ће доћи до поспешења развоја свести о себи, стваралачких 

способности, критичког мишљења, мотивације за учење, способности за тимски рад, способности самовредновања, самоиницијативе и 

изражавања свог мишљења. Неопходно је да се ученицима омогући да сами покрећу инцијативе, пројекете,  да се самооцењују и 

оцењују друге ученике, да анализирају и закључују;  

 



Кроз наставу оствариће се и исходи образовања и васпитања. 

 

Остваривање исхода образовања и васпитања реализоваће се кроз све облике, начине и садржаје рада. Исходи образовања и васпитања 

оствариће се кроз усмено изаражавање, писмене задатке, домаће задатке, пројектну наставу, практичну наставу, вежбе где ће ученици 

показати да ли примењују нова сазнања. Од ученика се очекује да на српском језику, кроз дијалог са наставником или другим 

ученицима, или кроз писану форму, изрази и тумачи идеје, мисли, осећања, чињенице и ставове. Зависно од наставне јединице или 

типа часа, ученику се даје задатак у оквиру кога ће да прикупља, анализира, организује и критички процењује информације; Од 

ученика се очекује да се у ситуацијам када ради са другим уленицима буде ефиксан као члан тима или групе, да даје и аргументује 

своје идеје, слуша и уважава мишљење других;Ученику помоћи да зна како да учи, како да користи уџбеник и другу, доступну 

литературу, како да разликује и повезује целине.  

У решавању задатака, ученик треба да зна да примени математичко мишљење како би решио проблем и на ефикасан начин дошао до 

решења проблема који ми се свакодневно јављају.  

Ученик треба да води рачуна о себи и другима у изазовима дигиталне технологије. Треба да зна шта је дозвољено, а шта не. Да зна 

како да се понаша у дигиталној комуникацији са другима.  

 

Кроз наставу реализоваће се и стандарди образовања и васпитања. 

Стандарди  квалитета рада установе реализоваће се кроз Правилник о стандардима квалитета рада установе и редовно самовредновање 

и вредновање рада наставника. 

Стандарди квалитета уџбеника оствариће се кроз показатеље који су наведени у табели, као и Правилника о избору уџбеника;  

 

 

 

 

 

Стандард 1. Садржај уџбеника је релевантан за остваривање програма наставе и учења 

Показатељи 
1. Садржај уџбеника је усклађен са програмом наставе и учења предмета и доприноси 

остваривању дефинисаних исхода образовања и васпитања. 



2. Садржај уџбеника доприноси достизању образовних стандарда и развијању 

компетенција ученика. 

3. Садржај уџбеника је заснован на прихваћеним теоријама, чињеницама, закључцима, 

тумачењима, актуелним подацима и савременим достигнућима. 

4. У садржају уџбеника нема материјалних грешака. 

5. Визуелни садржаји су јасни, репрезентативни и имају различите функције. 

6. Садржај уџбеника је у складу са системом вредности који је дефинисан циљевима 

образовања и васпитања. 

7. У уџбенику се повезују садржаји у оквиру истог и других предмета. 

8. Садржаји који нису предвиђени програмом су посебно означени, функционално прате 

ток излагања у уџбенику и имају за циљ да допуне или појасне садржаје који одговарају 

програму предмета. 

Стандард 2. Уџбеник подстиче развој ученике и омогућава самостално учење 

Показатељи 

1. Уџбеник је прилагођен узрасту, развојном нивоу ученика и њиховом предзнању. 

2. Уџбеник доприноси интеграцији знања, развоју система појмова и стицању 

функционалних знања. 

3. Уџбеник афирмише различите методе учења и учење кроз различите облике рада. 

4. Уџбеник подржава различите стилове учења. 

5. Уџбеник поседује елементе који омогућавају ученику праћење сопственог напретка у 

учењу. 

6. Уџбеник упућује на коришћење различитих извора и врста информација. 



7. Уџбеник подстиче критичко и стваралачко мишљење. 

8. У уџбенику се указује на везу садржаја са свакодневним животом, његовом применом и 

даљим учењем. 

9. Уџбеник подстиче интересовање за предмет, односно наставну област и мотивише за 

самостално учење. 

Стандард 3. Уџбеник је обликован у складу са дидактичко-методичким захтевима 

Показатељи 

1. Уџбеник има јасну, логичну и кохерентну структуру. 

2. У уџбенику се поштују дидактички принципи и методика наставе предмета. 

3. Примери који се наводе у уџбенику су разноврсни, функционални и релевантни. 

4. Питања, задаци и налози су логично повезани са садржајем, јасно формулисани, 

различити по сложености и функцији и подстичу примену наученог. 

5. Задаци и налози су реално изводљиви, уважавају различитост средина у коме ученици 

живе и не доводе у опасност ученика, нити угрожавају животну средину. 

6. Непознате речи и кључни појмови су јасно истакнути и објашњени. 

Стандард 4. Језик уџбеника је одговарајући и функционалан 

Показатељи 

1. Уџбеник поштујe језичку и правописну норму језика на коме је написан. 

2. Дужина и конструкција реченице одговарају узрасту ученика. 

3. Текст је језички и стилски уједначен. 

4. Страни изрази се користе само када је неопходно и објашњени су на месту где се 

користе. 

5. Језик којим је уџбеник написан доприноси лакшем разумевању садржаја. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стандард 5. Уџбеник је ликовно-графички обликован и технички опремљен 

Показатељи 

1. Јасно је наведен наслов, за који наставни предмет, разред/годину учења, врсту школе 

или образовни профил је уџбеник намењен. 

2. Ликовно-графичка средства су функционална и користе се логично и доследно. 

3. Однос текстуалних и визуелних графичких елемената је складан и омогућава 

прегледност на свим уређајима на којима је предвиђено коришћење уџбеника. 

4. Уџбеник је интерактиван, лак за коришћење и омогућава самостално учење у складу са 

узрастом и предзнањем ученика. 

5. Уџбеник омогућава учење на више нивоа сложености и диференциран приступ 

садржајима. 

6. Уџбеник садржи елементе за процену напредовања ученика. 



Стандарди компетенција наставника ће се реализовати кроз стручно усавршавање и похађањем семинара из области:;  

- Наставна област, предмет и методика наставе- К1;  

- Поучавање и учење-К2;  

- Подршку развоjу личности ученика-К3;  

- Комуникациjу и сарадњу-К4.  

 

Улога наставника вишеструка, jер треба да:  

- развиjа кључне компетенциjе код ученика коjе их оспособљаваjу за живот и рад и на таj начин им пружа основу за даље учење;  

- пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са тешкоћама у развоjу, 

да остваре образовне и васпитне потенциjале у складу са сопственим могућностима. Да би допринео ефикасности и jеднаким правима 

и доступности школовања свих ученика, наставник треба да има и компетенциjе коjе се односе на превенциjу насиља у школама, 

мотивациjу ученика за учење, изградњу толеранциjе, спречавање дискриминациjе и друго. 

 

Стандарди квалификација ће се реализовати кроз успешно завршен процес средњег стручног образовања. Програм средњег стручног 

образовања за стицање квалификација траје четири године. Квалификација се заснива на опису рада, циљевима и исходима средњег 

стручног образовања.  

 

Б: ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ 

Грађанско васпитање 
Годишњи фонд часова: 37 

Циљ учења наставног предмета Грађанско васпитање је да ученик, изучавајући различите друштвене појаве и процесе, постане 

свестан својих права и одговорности, осетљив за потребе појединаца и заједнице и спреман да активно делује у заједници 

уважавајући демократске вредности. 



По завршетку програма ученик ће бити у стању да: 

– исказује поштовање, брани и афирмише људска права, демократију и владавину закона; 

– критички разматра питања безбедности младих и процеса 

глобализације и доводи их у везу са поштовањем људских 

права; 

– својим понашањем не угрожава своју и туђу безбедност; 

– препозна ситуације угрожености нечијих права и проактивно делује; 

– критички разматра утицај медија на безбедност младих и 

процес глобализације са аспекта поштовања људских права; 

– проналази релевантне и поуздане изворе информација на 

којима заснива своје ставове о безбедности младих и процесу глобализације; 

– у комуникацији активно слуша друге и дискутује аргументима .  

 

 

Област/Тема 
Број 

часова 
Садржај Исходи 

      СВИ РАЗЛИЧИТИ,      

      А СВИ 

      РАВНОПРАВНИ 

 

20 Лични и друштвени идентитет. 

Социјална дистанца 

Осетљиве друштвене групе. 

Искљученост наспрам 

укључености у друштво. 

– испољава у свом понашању 

толеранцију према различитости; 

– доведе у везу личне особине као 

димензије различитости и 

дискриминацију; 



Дискриминација. 

Родно засновано насиље. 

Борба жена за равноправност. 

Повереник за заштиту 

равноправности. 

Стереотипи, аутостеротипи, 

хетеростереотипи, предрасуде, 

стигматизације, сегрегација. 

Ејџизам. 

Особе другачије сексуалне 

оријентације и њихова права. 

Особе са инвалидитетом. 

Националне мањине. Интеркулт 

– превиђа последице одрастања 

деце миграната у условима 

одвојености од породице, дома, 

отаџбине; 

– наведе облике дискриминације; 

– разликује ситуације 

укључености наспрам 

искључености у 

друштвени живот заједнице; 

– аргументује значај 

супротстављања различитим 

врстама 

стереотипа и предрасуда; 

– разликује интеркултуралност од 

мултикултуралности; 

– аргументовано дискутује о 

родној равноправности и родно 

заснованом насиљу у свету и 

Србији; 

– наведе неколико невладиних 

организација које се баве 

      МЕДИЈИ ЗА ГРАЂАНЕ  

      И ГРАЂАНИ ЗА   

      МЕДИЈЕ 

 

17 Слобода и одговорност медија. 

Професионална етика 

новинара. 

Говор мржње у медијима. 

Цензура медија. 

Стереотипи у медијима. 

Информације од јавног значаја. 

РТС медијски јавни сервис 



Србије. 

Он лајн медији. 

Заступљеност осетљивих 

друштвених група у медијима. 

Истраживачко новинарство. 

Сензационализам у медијима. 

Комерцијални програми у 

медијима. 

Будућност медија. 

питањима заштите људских права 

и циљеве њихових 

активности; 

– наведе најзначајније институције 

и документа у Србији и 

Европској унији које се баве 

заштитом равноправности; 

– доводи у везу слободу медија и 

развој демократије; 

– препознаје примере говора 

мржње у медијима; 

– критички разматра питање 

цензуре и сензационализма у 

медијима, границе између права на 

информисање и права 

на заштиту приватности; 

– наведе принципе новинарске 

етике; 

– критички се односи према 

комерцијалним програмима у 

медијима; 



– препозна примере манипулације 

информацијама у медијима; 

– предвиђа у ком правцу ће се 

медији у будућности развијати 

 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

Изборни програм Грађанско васпитање у другом разреду надовезује се на активности предвиђене програмом за први разред 

и такође доприноси остваривању општих исхода образовања и васпитања и развоју кључних и међупредметних компетенција. И 

даље се програм остварује кроз истраживачки и пројектни рад на начин како је то описано у општем упутству које се односи на све 

изборне програме. У наставку текста налази се упутство које изражава специфичности овог програма и примере за подстицај. 

Као и у првом разреду програм садржи две теме. Није неопходно да се реализују у једнаком временском периоду (по једна у 

сваком полугодишту). Прва тема је комплекснија и захтевнија те је сасвим оправдано да се реализује нешто дуже него друга тема. 

Програм не дефинише динамику рада, то је повезано и са активностима и интересовањима ученика али је наставник тај који води 

рачуна да и друга тема добије адекватно време за реализацију. Теме пружају велике могућности за истраживачке активности и 

осмишљавање пројеката. За сваку од њих понуђено је више садржаја које наставник може допунити још неким јер постоје многи 

аспекти из којих се појам различитости, равноправности, односно медији могу посматрати. Предложени садржаји омогућавају да се 

теме посматрају не само из различитих углова већ и из различитих перспектива: временске (некад–данас–сутра) и просторне 

(локално–глобално). Ослонци за рад на било ком садржају су кључна питања образовања за демократију – људска права, право и 

праведност, одговорност, грађанска иницијатива и међузависност различитих утицаја. У овом концепту Грађанског васпитања 



питања комуникације, сарадње и решавања конфликата немају 

статус теме али наставник све време води ученике имајући у виду ове вештине, које се постепено развијају кроз различите садржаје. 

Свака дискусија је прилика да се ученици подстичу на активно слушање, аргументовање, нападање проблема а не особе, као и на 

друге вештине конструктивне комуникације. 

Након избора садржаја којим ће се бавити, ученици, организовани у мање групе или парове, треба да испланирају истраживање које 

не мора да буде велико и сложено али треба да буде реално изводљиво и да садржи потребне кораке. У истраживачким активностима 

ученици ће у највећој мери користити стандардне технике друштвених наука као што су прикупљање података, посматрање, 

интервјуисање, анкетирање, биографска метода, студија случаја, рад на тексту, испитивање ставова, анализа података или понашања. 

Наставник ће помоћи ученицима да, уколико буде потребно, припреме различите чек-листе или једноставне инструменте за 

испитивања знања, ставова и вредности, као и да на одговарајући начин обраде добијене податке. Начин на који ће ученици 

реализовати истраживање у великој мери је повезан са садржајем коју су изабрали. Ако се, на пример, ученици определе за 

Невладине организације у Србији и свету које се баве заштитом људских права могу истраживати на следећи начин: направити 

попис НВО (колико их има), анализирати чиме се баве, утврдити коликим средствима располажу и који су главни извори 

финансирања, колико дуго постоје, колико грађана окупљају, која су им највећа достигнућа. Томе се може додати 

истраживање где би се на малом узорку испитаника, водећи рачуна да буде правилно структуиран по основним карактеристикама 

(пол, узраст, образовање), утврдило колико грађани познају активности невладиног сектора и њихова постигнућа. Добијени подаци 

се могу квантитативно и квалитативно обрадити. Све ово може једна група радити на нивоу Србије, друга региона и/или Европе. 

Добијени подаци се могу упоредити. Наставник подстиче ученике да осмишљавају што разноврсније начине истраживања и да 

развијају критички однос према добијеним подацима, пре свега у смислу њихове тачности. Међутим, без обзира које садржаје 

обрађивали и на који начин, свака мала група на крају припрема извештај и презентује резултате целој групи. На основу тих 

презентација развија се дискусија са циљем одабира резултата који је најинтригантнији или најподобнији за следећи корак – 

припрему пројекта.То је фаза у којој ученици 



јачају компетенцију да аргументују своје мишљење и доносе одлуке. У зависности од величине групе, може се радити један или два 

пројекта у оквиру теме. Наставник води рачуна да се мале групе за истраживање и пројекат не формирају на основу личних 

преференција, већ да сваки ученик што више сарађује са свима у групи и у различитим активностима. Код осмишљавања пројекта 

ученицима је потребна помоћ и подршка наставника, како би избегли проблем „широко‖ постављених циљева који самим тим 

постају тешко оствариви. Имајући у виду природу изборног програма, највероватније ће многи пројекти бити усмерени ка 

организовању неке акције. На пример, ученици који су се определили да истражују интеркултуралност и мултикултуралност могу 

осмислити пројекат чији је циљ организовање заједничке активности особа које припадају различитим културама, верама, које 

говоре различите језике, а живе у истој средини. То може бити забавног карактера, спортског, едукативног, хуманитарног само је 

важно да се учесници међусобно што боље упознају. Пројекат може имати за циљ и организовање трибине, снимање едукативног 

кратког филма или прављење изложбе. Он може бити и покретање неких иницијатива за нпр. измене и допуне закона, проналажење 

средстава за одређене сврхе и друго. Пројекат може бити тако конципиран да се повеже са активностима ученика који раде пројекте 

у оквиру других изборних програма што зхтева и већу сарадњу између наставника. 

Без обзира какви су ефекти пројекта, ученици треба кроз рад на њему да овладају свим његовим сегментима од одабира проблема, 

преко дефинисања циља до провере остварености циља. Ученике треба охрабривати да превазилазе тешкоће које ће им се појавити у 

раду, да проблеме решавају сарадњом и да све време документују свој рад. Очекује се да у другом разреду ученици покажу напредак 

у односу на претходни разред у истраживачким и пројектим активностима као и у сарадњи у раду групе. Наставник и даље има мање 

видљиву али важну улогу да води рачуна о динамици рада, да посредује кад се појави тешкоћа, помогне уколико је потребно, да да 

предог. 

Увод у програм 

Уводне активности треба спровести путем вођеног разговора чији је циљ да се ученици упознају са програмом и начином рада. 

Подстицај се може користити на самом почетку часа или у тренутку кад наставник процени да је одговарајући. У разговору се могу 



користити питања која повезују обе теме и односе се на разумевање различитости међу људима, толеранцију и нетолеранцију 

различитости, утицају медија на људе и њихово понашање, као и питања о искуствима која су имали у прошлогодишњем 

истраживачко-пројектном раду у оквиру изборног програма Грађанско васпитање. Предлажемо да се разговор базира на дилеми да 

ли су различитости у друштву богатство или проблем. Питати 

ученике да ли могу навести примере два погрешна модела: једнак приступ различитим и различит приступ једнаким. У односу на 

њихове одговоре питати их одакле то знају и да ли медији помажу толеранцији на различитост или доприносе дискриминацији људи 

на основу различитости. Уколико је атмосфера пријатна и уколико је група по саставу иста као и претходне године наставник може 

да 

тражи од ученика, наравно уколико желе, да поделе са групом нека своја искуства када су се осећали да су у неравноправном 

положају или да су били дискриминисани, или су били сведоци таквих догађаја. Уводну активност треба завршити кратким 

упознавањем ученика са темама којим ће се бавити и давањем одговорна на питања ученика. 

Примери за подстицај Половина их не жели за пријатеља, али то „није угрожавање‖ Истраживање које је ИПСОС у Србији спровео 

2012. године показује контрадикторности у ставовима према особама дру гачије сексуалне оријентације. Само 29% учесника 

истраживања 

сматра да су њихова права у нашој земљи угрожена (у групацији испитаника старијих од 60 година тај проценат је само 18), али 

истовремено 48% њих не би желело да их има за пријатеља, а 40% не би желело да их има као колегу на послу. Интересантна су и 

истраживања која су се бавила представљањем особа са другачијом сексуалном оријентацијом у нашим медијима. Она су показала да 

су овакве особе или невидљиве у медијима или су приказане у негативном контексту. Међутим, у истраживању које је урадио ГЛИЦ 

(Геј лезбејски инфо центар) 2015. утврђен је известан помак у смислу да је мање негативних текстова и погрдних речи али и даље 

треба радити на објективнијем приказивању ове осетљиве групе у медијима. 



 

Детерџент за прање веша 

Иако је поштовање равноправности једна од основних вредности Европске уније, један детерџент за прање веша је довео у питање да 

ли су сви грађани у ЕУ равноправни. У питању је афера око дуплих стандарда квалитета детерџента. Један за немачко или француско 

тржиште, а други за такозване периферне чланице Уније као што је Пољска, Бугарска, Румунија. Произвођач се бранио да детерџент 

који је нижег квалитета нема неке компоненте јер земље у које су га слале то не захтевају својим прописима. Наравно, о томе нису 

обавестили купце у тим земљама и свуда су се „вртеле‖ исте рекламе како је детерџент фантастичан у отклањању флека. Невоља је 

настала када је утврђено да постоје и други производи који су мање квалитетни за та тржишта (чипс, чоколада, нес кафа...). Ово све 

би остало скривено да нека удружења потрошача нису била упорна у доказивању дуплих стандарда квалитета и да медији то нису 

објавили. 

Тема СВИ РАЗЛИЧИТИ, А СВИ РАВНОПРАВНИ 

Својим садржајем ова тематска целина представља темељ за постизање циља програма Грађанско васпитање у средњој школи. 

Смештена је баш у програм за други разред јер тада ученици изучавају предмет Психологија који својим садржајем пружа подршку 

разумевању личног и друштвеног идентитета, процеса идентификације и имитације као и понашања индивидуе у социјалној 

интеракцији. Очекује се да све активности кроз које буду прошли ученици у оквиру ове теме воде ка развоју толеранције на 

различитост, осетљивости на различите облике дискриминације по основу различитости, затим да допринесу разумевању неких 

важних појмова у овој области као што су социјална дистанца, идентитет или осетљиве друштвене групе, као и да обезбеде 

упознавање са различитим докуменатима и телима која имају за циљ заштиту равноправности (нпр. Конвенција о правима особа са 

инвалидитетом; Повереник за заштиту равноправности, Координационо тело за 

родну равноправност...). Садржаји који су предложени у оквиру ове теме свакако не исцрпљују све различитости које постоје међу 

људима али покривају оне које су најчешће и које су основ за негативне појаве као што су дискриминација у различитим облицима, 

сегрегација, стереотипи, предрасуде. Ученици другог разреда свакако већ имају сазнања о тим појавама, а неки од њих су имали и 



лична непријатна искуства или познају особе које су их имале. Истраживачку активност треба тако водити да се тема проучава на 

општем нивоу, 

да је све поткрепљено чињеницама и да се доводи у везу са људским правима. Уколико се у току рада појаве реакције ученика које 

указују да је тема сувише узнемиравајућа за неког од њих потребно је да наставник преузме иницијативу за даљи ток комуникације 

и не дозволи да неко буде повређен. То се посебно односи на рад на дискриминацији, предрасудама, роднозаснованом насиљу. 

Како су у табели поред тема дати кључни појмови садржаја, у наставку овог упутства се, уз сваки од њих, налази кратко појашњење 

као оријентир наставнику за планирање активности, што не умањује његове могућности да се фокусира и на неке друге садржаје али 

водећи рачуна о наведеним исходима.  

СВИ РАЗЛИЧИТИ, А СВИ РАВНОПРАВНИ: 

Лични и друштвени идентитет. Развој идентитета деце која одрастају одвојена од породице, дома, отаџбине. Социјална дистанца. 

Личне особине као димензије различитости и основ за дискриминацију. 

Осетљиве друштвене групе и њихова осујећења. Индикатори за одређивање ко припада овим групама. Искљученост наспрам 

укључености/инклузије у друштвени живот заједнице. Страх да нећемо бити прихваћени онакви какви јесмо. Имитација и 

идентификација као покушај да будемо као други како бисмо били прихваћени. Толеранција различитости наспрам 

дискриминације засноване на различитости. Облици дискриминације. Родна статистика Србије. Родно засновано насиље као 

облик дискриминације и кршења људских права. Борба жена за равноправност у прошлости у Србији, Европи и у свету. 

Повереник за заштиту равноправности у Србији – чиме се бави и да ли има посла? 

Стереотипи, аутостеротипи, хетеростереотипи, предрасуде и стигматизације. Како се препознају и како им се супротставити? 

Ејџизам – предрасуде према старима. Вишеструка дискриминација старих. Особе другачије сексуалне оријентације и њихова 

права. 

За и против Параде поноса. Општи принципи Конвенције о правима особа са инвалидитетом. Мере којима држава штити права 



ове осетљиве друштвене групе. Остваривање индивидуалних и колективних права националних мањина. Мањине у Србији - 

Национални савети националних мањина у Републици Србији. Срби као мањина у другим земљама. Интеркултуралност и 

мултикултуралност. Живимо заједно или једни поред других.  

Невладине организације у Србији и свету које се баве мањинским групама и заштитом људских права. На које све начине 

делују и који су им циљеви? Примери сегрегације, дискриминације и прогањања мањинских група кроз историју (хришћани у 

старом Риму,спаљивање вештица у средњем веку, Јевреји у Шпанији у 15 веку, домородачко становништво у Новом свету, Роми, 

хомосексуалци, ментално оболеле особе, Холокауст...). 

Примери за подстицај 

Родна статистика 

И поред Закона о равноправности полова из 2009. Године родна статистика у Србији није задовољавајућа. Жене су још увек ретко на 

позицијама извршне власти. Број министарки у Влади од 2001. године варирао је од две до четири. У многим извршним одборима 

општина и градова нема ниједне жене. Само је 5% жена на положају председнице општина. Жене су упадљиво одсутне и на 

позицијама руковођења одборима Народне скупштине (10%), у посланичким групама (10%) и органима државне управе, као и у 

секторима као што су безбедност, економија, енергетика, спољна политика и спорт. Жена нема у управним одборима јавних агенција 

и завода, а ретко се нађу на позицијама руковођења у јавним предузећима и правним субјектима са великом финансијском моћи и 

профитабилним делатностима. Ово говори о континуитету праксе да, што је виша позиција у институцији, односно органу 

одлучивања, то је учешће жена мање. Њихова присутност расте на нижим местима одлучивања, а нарочито на извршилачким 

позицијама без утицаја на доношење одлука. Ромкиње, жене са инвалидитетом и 

припаднице других рањивих група упадљиво су одсутне из јавног и политичког живота. Србија као мултиетничка држава .У нашој 

земљи поред Срба, живе многобројне етничке заједнице различите у погледу историјског, социо-културног и демо графског 

развитка, религије и језика. По попису из 2011. Године Срби као већински народ чине 83,3% становништва, затим следе Мађари са 



3,5%, Роми 2,1% и Бошњаци 2,0%, док остале националности партиципирају са испод 1%, као што су Хрвати, Словаци, Власи, 

Албанци и други. У „остале националности‖ сврстане су етничке заједнице са мање од две хиљаде припадника (Египћани, Ашкалије, 

Чеси, Јевреји и др.) којих има укупно 17, 6 хиљада 

(0,2%). Број лица која су искористила своје Уставом загарантовано право и нису желела да се национално декларишу износи 160,3 

хиљада (2,2%). Такође, значајан је и број лица (30,7 хиљада или 0,4%) која су се изјаснила у смислу регионалне припадности (на 

пример, 

Војвођанин, Шумадинац, Ваљевац, Београђанин и слично). У Републици Србији 2017. године регистрован је 21 савет националних 

мањина чији се рад финансира из буџета Републике Србије. 

Рекламе за Бенетон Ниједна фирма није имала рекламне капмање за своје производе које су изазивале толико бурне реакције као што 

је то Бенетон. За њихове производе карактеристичне су јарке боје које се смело комбинују у складу са слоганом Уједињене боје 

Бенетон. 

Главни фотограф бренда Оливијеро Тоскани зато за рекламне кампање већ годинама ствара провокативне социјалне фотографије 

које уједињују различитости у друштву. Познате су његове фотографије на којима црнкиња доји белу бебу, на којима се љубе 

католички свештеник и опатица или фотографија са три иста срца извађена из човека на којима пише црно, бело, жуто. На његовим 

фотографијама налазе се и особе са Дауновим синдромом или анорексијом, као и умирући од СИДЕ. За Тосканија нема ужасне 

слике, постоји само ужасна реалност. За неке је то врхунски пример ангажоване уметности, а за друге је то неприхватљива 

провокација. 

Тема МЕДИЈИ ЗА ГРАЂАНЕ, ГРАЂАНИ ЗА МЕДИЈЕ 

Имајући у виду колико су медији присутни у животу средњешколаца, за очекивати је да ова тема буде интересантна и подстицајна за 

истраживање и пројекте. Због утицаја који медији имају на развој грађанства и демократије у једном друштву сасвим је логично што 

се у оквиру других тема увек налазе и садржаји који праве везу са медијима. Међутим, потребно је овој теми посветити и посебну 

пажњу како би се заокружено, из различитих углова, сагледале моћи медија, како у позитивном тако и у негативном смислу. Иако 



све теме и сви садржаји омогућавају да ученици унапређују своју компетенцију критичког мишљења у овој теми је то посебно 

изражено јер се тражи од ученика да разликују употребу од злоупотребе медија, танку границу између доступности информација и 

нарушавања приватности, оправданости и неоправданости цензуре у медијима и друго. Како се већ данас живи у свету 

преплављености информација, тачних, полутачних и нетачних, за 

сваку особу је важно да се према њима критички односи и изгради ставове засноване на објективно датим чињеницама, а не 

гласинама, претпоставкама, лажима. У оквиру овог програма има пуно простора за развој медијске писмености. За овај изборни 

програм је посебно значајно питање на који начин грађани могу утицати на медије. Било би добро да ученици у будућности не буду 

само прости примаоци информација већ и активни учесници у креирању медијске стратегије и квалитета медија. Рекламе у медијима 

су изузетно погодне за анализу што доприноси освешћивању какав утицај имају на људе, посебно младе у развоју. Ученици могу 

гледајући актуелне рекламе да дођу до 

валидних закључака о њиховим порукама (посебно оних које су скривене). Могу се бавити анализом како се подстиче потрошачка 

култура у развијеним земљама где се баца огромна количина хране и исправне технике без емпатије за милионе људи који немају 

елементарне услове за живот. 

Као и за прву теме у наставку је следи кратко појашњење за наведене садржаје. 

МЕДИЈИ ЗА ГРАЂАНЕ И ГРАЂАНИ ЗА МЕДИЈЕ 

Веза између демократије и слободе медија. Уставне гаранције слободе изражавања. Ограничења неопходна да би се спречиле 

повреде права других људи. 

Значај међународних организација и стандарда за слободу изражавања и остваривања права на информације. Слобода и одговорност 

медија. Професионална етика новинара. Манипулације информацијама. Притисци на новинаре. Граница између права на 

информисање и права на заштиту приватности. 

Говор мржње у медијима – улога регулаторних и независних тела и правосуђа. 



Цензура медија – потреба или опасност за демократију. 

Стереотипи у медијима. 

Имаш право да знаш - улога законске регулативе и Повереника за информације од јавног значаја. 

Улога медија у изборним кампањама политичара и партија. 

РТС медијски јавни сервис Србије – зашто је важно да постоји и колико кошта грађане годишње? Утицај грађана на квалитет рада 

медијског јавног сервиса и његову одговорност да буде објективан и равноправан у приказивању свих грађана и њихових права. Он 

лајн медији. Провера тачности информација у он лајн новинарству. Друштвене мреже као медији. Покрет anti social – напуштање 

друштвених мрежа. 

Заступљеност осетљивих друштвених група, жена,деце и националних мањина у медијима. Њихова видљивост и објективно 

представљање. Истраживачко новинарство. Улога медија у откривању незаконитих активности, покретању хуманитарних акција, 

образовању људи. 

Сензационализам и једностраност – добар профит за медије. Повреда права на приватност или слободан избор појединаца да 

учествују и гледају/читају такве садржаје. 

Комерцијални програми у медијима и брига о потрошачима. Права потрошача – ко и на који начин их штити. Допринос медија 

подстицању потрошачке културе. Будућност медија. 

Примери за подстицај 

Новинар – опасно занимање 

Министар унутрашњих послова Словачке Роберт Калињак поднео је оставку на функцију, након антивладиних протеста 

организованих широм земље после убиства истраживачког новинара Јана Куцијака. Пре него што је убијен, Куцијак је радио на 

причи о утицају италијанске мафије у Словачкој. И у другим земљама новинари који истражују „недодирљиве‖ људе и послове у 

ризику су да настрадају. Међутим, мало је земаља где грађани због тога протестују, а политичари дају оставке што је свакако 

показатељ изграђености једног грађанског друштва. 



Често се дешава да се владајућа странка обрачунава са новинарима који је критикују уместо да решавају проблеме на које им они 

указују. Један од примера је међународни инцидент који се десио када је новинар Вашингтон поста Џамала Кашоги убијен у 

конзулату Саудијске Арабије у Истамбулу. Кашоги је критиковао своју земљу због војне интервенције у Јемену, дипломатског спора 

са Канадом и хапшења активиста за права жена. 

Доступност информација 

У Србији, крајем 1995. са радом почиње интернет сајт радија Б92, и то годину дана пре него што ће британски BBC добити своју 

онлајн верзију. Статистика каже да сада у нашој земљи 97,8% домаћинстава има телевизор и 68% има интернет с тим што тај 

проценат стално расте. Упркос томе у бројним истраживањима констатује се да Срби нису довољно информисани о важним 

питањима из области политике, здравља, права и одговорности, образовања. 

Милиони људи су на интернету, али други милиони људи нису. Свет се дели на оне који су преплављени вестима, информацијама и 

на оне који их немају, односно не могу их добити. Информацијски јаз између младих, сиромашних, смохраних мајки и неких 

етничких група, с једне стране, и старијих људи, богатијих и неких група белаца, са друге стране – постаје све већи. Све је више 

података, мишљења, више слободе изражавања, али све је теже знати шта се заправо догађа, шта је тачно, а шта не. Познавање 

кључних чињеница у јавној политици је невероватно фрагментарно и нетачно као што је показано у једном истраживању из 2014. 

године. На пример, истраживање је показало да Британци којима су информације о друштву прилично доступне мисле да имигранти 

чине 24% посто популације (готово двоструко од 

стварне бројке од 13%) и верују да је скоро 24% радно способног становништва незапослено (права бројка је 7%). Уместо борбе да 

вести буду тачне и проверене медији се боре ко ће је пре објавити. На то указује догађај у нашој земљи када се неколико пута 

појавила вест да је познати глумац, тада врло болестан, умро иако то није било тачно. Његова породица је била узнемирена јер је 

почела да добија изразе саучешћа иако је глумац још увек био жив. Нико није одговарао за те лажне вести. 



Верска настава 

    

Допунска настава 

Српски језик и књижевност  
Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знање или су били одсутни са часова и за оне који желе да утврде 

своје знање, са циљем разумевања препознавања, отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања знања, умења и вештина 

из наставног градива и постизање бољег општег успеха из предмета  експлоатација и одржавање моторних возила.  

  

                   Циљеви допунске наставе  :  

   

 усвајање минимума знања ученика у складу са стандардима образовања;  

 осамостављивање ученика у процесу учења.   

                       Задаци допунске наставе  :  

  уочавање проблема и израда плана рада  

 Оцењивање  

 

 

Наставни  
 садржај / активнпст  

Брпј шаспва  Нашин и ппступак 
пствариваоа  

Активнпсти   
ушеника  

       Језик  
     

 10  - фрпнтални рад  
- индивидуални рад  
- кпмбинпвани рад  
- вербалне метпде  
- демпнстративне   
  метпде  

- слуща  
- упшава  
- извпди закљушке  
- ради уз ппмпћ  
  наставника   
- пдгпвара на питаоа  



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Упуство за дидактичко-

методичко остваривање 

програма  

       I  Планирање наставе и 

учења  

       На часовима треба 

комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче интелектуалну 

активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облик рада, као и планирање активности ученика 

зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и предвиђених радњи, али и од специфичности и индивидуалних 

карактеристика ученика.  

       

  

      II  Оставаривање наставе и учења  

      Настава се реализује кроз теоријску наставу и вежбе. . Наставник користи различите методе и облике рада. У настави се могу 

користити различита наставна средства, (рачунар,пројектор,, шеме, панои, речници, критике, стручна литература, електронске књиге, 

интерпретације уметника, глумаца...)као и посете библиотекама и другим установама културе у нашем граду.  

- рещаваое прпблема  - пбјащоава  
- анализира  

      Коижевнпст     15  - фрпнтални рад  
- индивидуални рад  
- кпмбинпвани рад  
- вербалне метпде  
- демпнстративне   
  метпде  

- рещаваое прпблема  

  

- слуща  
- упшава  
- извпди закљушке  
- ради уз ппмпћ  
  наставника   
- пдгпвара на питаоа  
- пбјащоава  
- анализира  

  Језишка култура     10  - фрпнтални рад  
- индивидуални рад  
- кпмбинпвани рад  
- вербалне метпде  
- демпнстративне   
  метпде  

- рещаваое прпблема  

  

- слуща  
- упшава  
- извпди закљушке  
- ради уз ппмпћ  
  наставника   
- пдгпвара на питаоа  
- пбјащоава  
- анализира  



      III  Праћење и вредновање наставе и учења  

      Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет одговора, 

способност примене теоријских знања у конкретним радним условима.  

      Вредновање остварености исхода врши се кроз:  

           - праћење остварености исхода;  

           - усмено излагање;           

          - активности ученика на часовима;  

 

 

Енглески језик  
Циљ допунске наставе је надокнадити губитке у знању или вештинама и тако оспособити ученике за успешно учење енглеског 

језика.  

Задаци су савладавање  пређеног  градива у зависности од потреба ученика и одељења. 

Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са часова и за оне који желе да утврде 

своје знање, са циљем разумевања, препознавања, отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања знања, умења и вештина из 

наставног градива и постизање бољег општег успеха из предмета  

 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА  
ИСХОДИ САДРЖАЈ  БРОЈ ЧАСОВА  

СЛУШАЊЕ 

 

Оспособљавање 

ученика за 

разумевање 

усменог говора 

• разуме краће исказе који садрже 

фреквентне речи и структуре 

(информације о личностима, 

послу, породици, куповини, 

школи, ближем окружењу) 

• разуме  најбитније информације 

у кратким и једноставним 

обавештењима (преко разгласа,на 

улици, на шалтеру) и правилно 

Општа тематика 

- Из живота младих: дружење, слободно 

време. 

- Породица и друштво: живот и обичаји; 

правила понашања у разним ситуацијама; 

однос појединца према животној средини. 

- Из савременог живота и тековина 

културе и науке народа чији се језик учи и 

наших народа: збивања у свету; значајнији 
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их користи историјски догађаји; разни видови 

уметничког и научног стваралаштва; 

заштита културног блага. 

Стручна тематика   

Опште теме везане за струку и практичан 

рад у струци. 

 

ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ 

         I. РЕЧЕНИЦА 

      – Систематизација свих типова 

       реченица 

       – Директна и индиректна питања 

       – Индиректни говор: рецептивно и              

продуктивно 

        а) изјаве и питања  

        б) молбе, захтеви, наредбе 

        а) изјаве са променом глаголских времена 

        – Одређене релативне клаузе 

         – Сложене реченице: временске клаузе, 

          узрочне клаузе , допусне клаузе 
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ЧИТАЊЕ 

 

Оспособљавање 

ученика за 

разумевање 

прочитаних 

текстова 

• чита и разуме различите врсте 

кратких и прилагођених текстова 

(једноставнија лична / пословна 

писма, позивнице, термини, 

проспекти, упутства, огласи) 

препознајући основна значења и 

релевантне детаље 

• открива значење непознатих 

речи на основу контекста и /или 

помоћу речника  

 

ГОВОР 

 

Оспособљавање 

ученика за 

кратко 

монолошко 

излагање и за 

учешће у 

дијалогу на 

страном језику 

• описује ситуације, прича о 

догађајима и аргументује ставове 

користећи једноставне изразе и 

реченице 

• води једноставне разговоре 

 (телефонира), даје информације 

и упутства, уговара термине 

реагује учтиво на питања, 

захтеве, позиве, извињења 

саговорника 

 

ПИСАЊЕ 

 

Оспособљавање 

ученика за писање 

краћих текстова 

различитог 

садржаја 

• комуницира у свакодневним 

ситуацијама и размењује 

информације, блиске његовим 

интересовањима (писмено и 

усмено) 

• • преводи усмено 

• или писмено кратке поруке у 

• складу са потребама 

• комуникације 



•  • Напише кратко лично писмо, 

поруку, разгледницу, честитку 

•  

      II. ИМЕНИЧКА ГРУПА 

        1. Члан 

– Разлике између одређеног и неодређеног 

       члана у ширем контексту 

      2. Именице 

        – Бројиве и небројиве именице 

       3. Заменички облици 

         а) Заменице 

       – Личне заменице у функцији субјекта и 

       објекта 

      – Показне заменице 

      – Односне заменице 

       б) детерминатори 

      – Показни детерминатори 

       – Неодређени детерминатори 

       – Присвојни детерминатори 

       4. Придеви 
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ЗНАЊЕ О 

ЈЕЗИКУ  

 

 

• препознаје и правилно користи 

основне фонолошке (интонација. 

прозодија, ритам) и 

морфосинтаксичке категорије, 

(именички и глаголски наставци,  

основни ред речи) 

користи садржаје медијске 

продукције 

намењене учењу страних језика 

(штампани медији, аудио/видео 

записи, компакт диск, интернет 

итд.) (штампани медији, 

аудио/видео записи, компакт 

диск, интернет итд.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       – Обновити компарацију придева 

        –too/not…enough/not as…(as)/…than 

        5. Бројеви 

       – Обновити просте и редне бројеве 

       6. Кванитификатори 

       III ГЛАГОЛСКА ГРУПА 

       1. Глаголи 

       – Обновити разлику у употреби Present 

       Simple, Present Continuous; Past Simple, 

        Past Continuous 

       – Обновити све употребе Present Perfect 

        – Used to 

      – Начини изражавања будућности, планова 

у        будућности (going to , will) 

      – Модални глаголи: should, must , will, may, 

       might 

– Пасивне конструкције – садашње и прошло 



време – The Present Simple, The Past Simple 

       (продуктивно и рецептивно), 

       – Present Perfect Passive (рецептивно) 

       3. Предлози и најчешћи прилози за 

       оријентацију у времену и простору. 

       4. Први кондиционал, други кондиционал    

 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма  

 

I Планирање наставе и учења  

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче 

интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облик рада, као и планирање 

активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и предвиђених исхода, али и од специфичности 

одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика.  

 

II Оставаривање наставе и учења  

Настава се реализује кроз теоријску наставу. Наставник користи различите методе и облике рада (фронтални, индивидуални, рад у 

паровима, групни рад, тимски рад-кооперативно учење, визуелне методе, вербалне методе, демонстративне методе). У настави се 

могу користити различита наставна средства (рачунар, пројектор, софтвтвери, шеме, панои..)  

 

III Праћење и вредновање наставе и учења  



Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет одговора, 

способност примене теоријских знања у конкретним радним условима.  

 

Вредновање остварености исхода врши се кроз:  

- праћење остварености исхода;  

- усмено излагање;  

-;активности ученика на часовима  

 

Физичко васпитање 
Циљ учења физичког васпитања је да се разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са осталим васпитно 

- образовним подручјима, допринесе интегралном развоју личности ученика. План допунске и додатне за циљ има да темељније 

презентује одређени наставни садржај и отклони све недоумице са редовне наставе, као и да се усавршавају одређени наставни 

садржаји кроз додатне часове рада. 

Разред: Први, други, трећи и четврти 

Исходи Област/Тема       Садржај        Укупан број часова 

-Именује моторичке 

способности које треба 

развијати 

-- Примени адекватна 

средства 

-      Учествује на школском 

такмишењу и у систему 

школских спортских 

такмичења 

Провера физичких  

способности(иниција

лно тестирање) 

 

- Вежбе 

обликовања 

(јачања, 

лабављење и 

растезање); 

- Вежбе из 

корективне 

гимнастике; 

- Провера стања 

моторичких и 

функционалних 

способности 
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Кратко опише основне 

карактеристике и правила 

атлетике, гимнастике и 

спортске гране - 

дисциплина које се уче 

Атлетика 

 

АТЛЕТИКА 

У свим 

атлетским 

дисциплинама 

треба радити на 

развијању 

основних 

моторичких 

особина за дату 

дисциплину; 

Трчања: 

Усавршавање 

технике трчања 

на кратке и 

средње стазе: 

- 100 м ученици 

и ученице;  

- 800 м ученици 

и ученице; 

- штафета 4 x 

100 м ученици 

и ученице 

Вежбање 

технике трчања 

на средњим 

стазама 

умереним 

интезитетом и 

различитим 

темпом у 
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трајању од 5 до 

10 мин.  

Крос: јесењи и 

пролећни  

- 800 м 

ученице,  

- 1000 м 

ученици. 

Скокови: 

Скок удаљ 

техником 

увинућа  

Скок увис 

леђном  

Бацања: 

Бацање кугле, 

једна од 

рационалних 

техника 

(ученице 4 кг, 

ученици 5 кг). 

Спровести 

такмичења у 

одељењу, на 

резултат, у 

свим 

реализованим 

атлетским 

дисциплинама.  

 

- Одржава стабилну и Спортска 1. Вежбе на 2 



динамичку равнотежу у 

различитим кретањима 

-изводи ротације тела 

гимнастика са 

елементима 

акробатике: Вежбе 

на справама и тлу 

 

тлу 

2. Прескок 

3. Кругови 

4. Разбој 

5. Вратило 

6. Греда 

Користи елементе технике 

у игри 

Примењује правила у игри 

Учествује на спортским 

такмичењима 

Спортска 

игра(Рукомет, 

Кошарка, 

одбојка,фудбал) 

• Понављање и 

учвршћивање 

раније 

обучаваних 

елемената игре;  

• Даље 

проширивање и 

продубљавање 

техничко-

тактичке 

припремљеност

и ученика у 

складу са 

изборним 

програмом за 

дату игру. На 

основу 

претходних 

умења у 

техници и 

тактици 

наставник 

планира 

конкретне 

садржаје из 

спортске игре; 
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• Актив 

наставника, 

према програму 

који сам доноси 

(из програма 

трећег разреда 

(програм по 

избору 

ученика) у 

складу са 

могућностима 

школе, 

организује 

наставу за коју 

ученици 

покажу посебно 

интересовање; 

• Препорука: 

уколико је 

могуће, 

организовати 

наставу 

пливања 

(посебно обуку 

за непливаче). 

 

 

 



Математика 
Годишњи фонд часова 30 

 

Редни 
брпј 
наставне 
теме 

Брпј 
часпва 

Наставни 
садржај 

Начин и 
ппступак 
пствариваоа 

Исхпди Стандарди  

 
 
 

1. 
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Степенпваое и 
кпренпваое 

 
-фрпнтални 
рад 
-вербалне  
метпде 
-илустративна 
метпда 
-рад у пару 
-
индивидуални 
рад 
 
 
 

● наведе особине 

операција степеновања 

са целим експонентом и 

примењује их у 

трансформацијама 

једноставнијих израза 

● наведе особине 

операција 

кореновања и 

примењује их у 

трансформацијама 

једноставних израза 

● наведе особине 

операција 

степеновања са 

рационалним 

изложиоцем и 

примењује их у 

трансформацијама 

једноставнијих 

израза 
● рационалише именилац 

разломка у једноставним 
случајевима 

● дефинише појам 

 
2МА.1.1.2., 
2МА.2.1.2., 
2МА.3.1.1 



имагинарна јединица и 

комплексни број 

● сабира, одузима, множи 

и дели два комплексна 

броја 

пдреди кпнјугпван брпј датпг 
кпмплекснпг брпја 

 
 
 

2. 
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Функција и 
график функције  

 
-фрпнтални 
рад 
-вербалне  
метпде 
-илустративна 
метпда 
-рад у пару 
-
индивидуални 
рад 
 
 
 

● наведе примере 

функција 

● одреди знак, 

интервале 

монотоности, 

максимум и минимум 

на датом графику 

● прочита и разуме 

податак са 

графикона, дијаграма 

или из табеле, и 

одреди минимум или 

максимум и средњу 

вредност зависне 

величине; 
податке представљене у 
једном графичком 
облику представи у 
другом 

2.MA.1.3.2., 
2.MA.1.3.3 

 
 
 

3. 
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Квадратна 
једнашина, 
неједнашина и 

 
-фрпнтални 
рад 
-вербалне  
метпде 
-илустративна 

● реши непотпуне 

квадратне једначине у 

скупу R 

● примени 

формулу за 

решавање 

 
 
2МА.1.1.5., 
2МА.1.1.6., 
2МА.2.1.7., 
2МА.3.1.5, 



функција метпда 
-рад у пару 
-
индивидуални 
рад 
 
 
 

квадратне 

једначине 

● одреди природу 

решења квадратне 

једначине 
● растави квадратни 

трином 
● приказује 

аналитички, 

табеларно и 

графички 

квадратну 

функцију 

● анализира график 

квадратне функције 

● примени знање о 

графику квадратне 

функције на 

решавање квадратне 

неједначине 
● реши систем линеарне и 

квадратне 

једнашине 

2МА.3.1.6 

 
 
 

4. 
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Експпненцијална 
и лпгаритамска 
једнашина, 
неједнашина и 
функција 

 
-фрпнтални 
рад 
-вербалне  
метпде 
-илустративна 
метпда 
-рад у пару 
-

● прикаже аналитички, 

табеларно и графички 

експоненцијалну 

функцију 

● реши једноставну 

експоненцијалну 

једначину 

● примени знање о 

графику 

експоненцијалне 

2МА.1.3.2., 
2МА.2.1.6., 
2МА.3.1.5 



индивидуални 
рад 
 
 
 

функције на решавање 

једноставне 

експоненцијалне 

неједначине 
● дефинише појам 

логаритма 
● прикаже аналитички, 

табеларно и графички 

логаритамску функцију 

● реши једноставну 

логаритамску једначину 

● примени знање о 

графику 

логаритамске 

функције на 

решавање 

једноставне 

логаритамске 

неједначине 

примени правила 
лпгаритмпваоа при 
трансфпрмацији 
једнпставних израза 

 
 
 

5. 
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Тригпнпметрија 

 
--фрпнтални 
рад 
-вербалне  
метпде 
-илустративна 
метпда 
-рад у пару 
-

● дефинише основне 

тригонометријске 

функције оштрог угла 

● израчуна основне 

тригонометријске 

функције оштрог угла 

правоуглог троугла 

када су дате две 

странице 

2МА.1.3.2., 

2МА.1.2.7., 

2МА.2.1.3., 

2МА.2.2.5., 
2МА.3.2.5. 



индивидуални 
рад 
 
 
 
 

● конструише 

оштар угао ако је 

позната једна 

његова 

тригонометријска 

функција 

● примењује основне 

тригонометријске 

идентичности на 

израчунавање 

вредности 

тригонометријских 

функција ако је позната 

вредност једне 

тригонометријске 

функције 

● одреди вредности 

тригонометријских 

функција произвољних 

углова коришћењем 

тригонометријског круга 

(нпр. угла 3π/4+7π) 

● нацрта графике 

основних 

тригонометријских 

функција и наведе 

њихова својства 
реши једноставну 
тригонометријску 
једначину и неједначину 

6. 4 Пплиедри и 
пбртна тела 

 
● -израчуна 

обим и 

2МА.1.2.1., 

2МА.1.2.2., 



површину 

фигура у 

равни 

(квадрат, 

правоугаоник, 

правилан 

шестоугао, 

круг) 
● објасни како настају 

призма и пирамида 
● примени одговарајуће 

формуле и израчуна 

површине и запремине 

полиедара 

● објасни како настају 

ваљак, купа, сфера и 

лопта ● примени 

одговарајуће формуле 

и израчуна површине и 

запремине обртних 

тела 

реши једноставније 

проблемске задатке у 

којима су описана и/или 

уписана тела 

 

2МА.1.2.3., 

2МА.2.2.2., 
2МА.3.2.1 

      
Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

I Планирање наставе и учења  

Приликом планирања наставе и учења потребно је руководити се:  



– индивидуалним разликама међу ученицима у погледу начина учења, темпа учења и брзине напредовања; 

 –интегрисаним приступом у којем постоји хоризонтална и верт. повезаност унутар истог предмета и различитих наставних     

предмета 

 – активним методама наставе и учења; 

 – повезивањем активности и садржаја учења са животним искуствима ученика и подстицањем примене наученог у свак.животу;  

– неговањем радозналости, одржавањем и подстицањем интересовања за учење и континуирано сазнавање; 

II Остваривање наставе и учења  

Програмски садржаји доследно су приказани у форми која задовољава основне методске захтеве наставе математике: 

– Поступност (од простијег ка сложенијем) 

– Очигледност при излагању наставних садржаја . 

– Повезаност наставних садржаја (хоризонтална и вертикална). 

Очекује се да ученици у добро осмишљеним и разноврсним активностима наставе развијају своје компетенције целоживотног учења 

кроз проналажење  додатних информација, критичко разматрање.  

III Праћење и вредновање наставе и учења  

Вредновање напретка ученика врши се редовним и осмишљеним прикупљањем релевантних података о напредовању ученика, 

остваривању исхода учења и постигнутом степену развоја компетенција ученика. 

 



Историја 
Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са  часова и за оне који желе да утврде 

своје знање, са циљем разумевања, препознавања, отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања знања, умења и вештина из 

наставног градива и постизање бољег  општег успеха  из предмета 

Циљеви допунске наставе: 

- усвајање минимума знања ученика у складу са стандардима образовања; 

- осамостаљивање ученика у процесу учења. 

Задаци допунске наставе:  

- уочавање проблема и израда плана рада. 

Област/Тема Број часова Садржај Исходи 

Србија и Црна 

Гора од средине 

19. века до Првог 

светског рата 

3 Политичко-историјски 

оквир (Српска револуција 

1804–1835 – 

националноослободилачка 

и социјална обележја, 

организација устаничке 

државе, вожд Карађорђе 

Петровић 

и кнез Милош Обреновић, 

борба за аутономију, 

Сретењски устав, 

укидање феудализма; 

Турски устав, 

Уставобранитељски 

режим 1842–1858 

– развој државних 

установа; друга владавина 

● током XIX и 

почетком XX века; 

● уочи и објасни на 

историјској карти 

промене граница 

српске државе 

током XIX и 

почетком XX века; 

● лоцира места 

најважнијих битака 

које су вођене 

током Српске 

револуције, 

ослободилачких 

ратова 1876–1878. и 

Балканских ратова; 

 



Милоша и Михаила 

Обреновића; владавина 

Милана и Александра 

Обреновића – Устав из 

1869. године, 

ослободилачки ратови 

1876–1878, територијално 

проширење и независност, 

оснивање политичких 

странака, проглашење 

краљевине, српско-

бугарски рат, устави из 

1888. 

и 1901, Мајски преврат; 

владавина краља Петра I 

Карађорђевића – Устав из 

1903. 

Први светски рат 

1914 – 1918, и 

револуције у 

Русији 

3 Политичко-историјски 

оквир (сукобљени 

интереси великих сила, 

савезништва и фронтови, 

преломнице рата; губици 

и жртве, водеће личности 

држава у сукобу 

● човек у рату – живот у 

позадини и на фронту; 

револуције 

у Русији и Европи -  

Фебруарска револуција, 

Октобарска револуција и 

грађански рат, утицај 

Октобарске револуције на 

● разуме узроке и 

међународни 

контекст избијања 

Првог светског 

рата; 

● опише ток Првог 

светског рата; 

● наведе и анализира 

преломне догађаје 

Првог светског 

рата; 

● сагледа утицај 

ратних искушења 

на појаву 

револуционарних 



прилике у Европи, 

Србија и Црна Гора у 

Великом рату – одбрана 

отаџбине 1914. године, 

војни слом 1915. године, 

Албанска голгота, 

окупациони системи, 

репресија, покушаји 

мењања националног 

и културног идентитета 

српског становништва, 

глад и епидемије; влада, 

војска и народ у 

избеглиштву, Солунски 

фронт, ослобођење 

Краљевине Србије и 

југословенских покрајина 

Аустроугарске, допринос 

победи Антанте; 

најзначајније војне и 

политичке личности 

идеја и покрета; 

● разуме разлоге због 

који је Србија ушла 

у ратни сукоб са 

Аустроугарском и 

Немачком; 

● лоцира места 

најважнијих битака 

које је српска 

војска водила 

током Првог 

светског рата. 

 

Други светски рат 

1939 – 1945. 

3 Политичко-историјски 
оквир (карактер рата и 
главни фронтови; победе 
Сила осовине у првој фази 
рата; образовање 
Антифашистичке 
коалиције; прекретнице у 
рату – Москва, 
Стаљинград и Ел Аламејн; 
геноцид, холокауст и 
концентрациони логори; 

● разуме узроке и 

међународни 

контекст 

избијања 

Другог светског 

рата; 

● опише ток 

Другог светског 

рата; 

● наведе и 

анализира 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

покрети отпора у Европи; преломне 

догађаје Другог 

светског рата; 

● уочи 

посебности 

Другог светског 

рата у 

Југославији и 

препозна 

његову 

антиокупаторск

у, националну, 

верску и 

идеолошку 

садржину; 

 



 

 

 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

I Планирање наставе и учења  

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче 

интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облик рада, као и планирање 

активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и предвиђених исхода, али и од специфичности и 

индивидуалних карактеристика ученика.  

II Оставаривање наставе и учења  

Настава се реализује кроз теоријски наставу. Програм за први разред организован је кроз три модула. Наставник користи различите 

методе и облике рада. У настави се могу користити различита наставна средства (рачунар, пројектор, софвтвери, шеме, панои..) 

III Праћење и вредновање наставе и учења  

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет одговора, 

способност примене теоријских знања у конкретним радним условима.  

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- усмено излагање; 

- показивање практичних вештина; 

- активности ученика на часовима; 

 

 



Ликовна култура 
Циљеви допунске наставе: 

–– усвајање минимума знања ученика у складу са стандардима образовања; 

–– осамостаљивање ученика у процесу учења. 

Задаци допунске наставе: 

–– уочавање проблема и израда плана рада. 

Исходи допунске наставе: 

–– усвојено знање омогућава ученику самостално учење и праћење наредног градива што је основни стандард постигнућа; 

–– ученик је оспособљен да користи практичне вештине  

 

 

 

 
 

Редни 

број 

наставне 

теме 

Број 

часова 

Наставни садржај Начин и поступак 

остваривања 

Активности 

ученика 

 

 

 

1. 

 

 

 

6 

 

 

Садржај 

уметничког дела: 

мотиви и теме кроз 

епохе. 

-индивидуални рад  

-групни рад  

-рад у пару 

-дијалошка метода  

-илустративно-

демонстративна 

метода 

 

-претражује и 

користи 

литературу и 

интернет  

-користи 

различите ликовне 

технике и 

материјале 

-поставља питања 

 -презентује свој 

рад  

 

 

 

 

 

Културно наслеђе 

-индивидуални рад  

-групни рад  

-претражује и 

користи 



2. 6 као извор 

инспирације 

савремених 

стваралаца. 

-рад у пару 

-дијалошка метода  

-илустративно-

демонстративна 

метода 

-перцепција-

аперцепција 

 

литературу и 

интернет,  

-користи 

различите ликовне 

технике и 

материјале 

-поставља питања 

-презентује свој 

рад 

 

Принципи економије  
Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са часова и за оне који желе да утврде 

своје знање, са циљем разумевања, препознавања, отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања знања, умећа и вештина 

из наставног градива и постизање бољег општег успеха из предмета Принципи економије. 

 

 

 



Исхпди Област/Тема Садржај Укупан брпј шаспва 

● доводи у везу 

микроекономију и 

макроекономију  

● објасни појам 

„макроекономија‖  

● препозна 

макроекономске 

варијабле и значај 

њиховог проучавања 

● разликује 

активности учесника 

у економским 

трансакцијама  

● објасни ток добара 

и новца на примеру 

кружног тока 

економских 

активности  

● дефинише 

економску политику 

● наведе циљеве и 

инструменте 

економске политике 

Макроекономија – 

теорија, анализа и 

политика 

● Микроекономија и 

макроекономија – 

сличности и разлике 

● Макроекономија 

као економска 

дисциплина  

● Кључна 

макроекономска 

питања  

● Реална и 

монетарна 

макроекономија: 

кружни ток 

економских 

активности  

● Макроекономија и 

економска политика 

5 

● дефинише БДП  

● наведе компоненте 

БДП  

 

● објасни 

компоненте БДП  

Систем националних 

рачуна 

● Бруто домаћи 

производ (БДП) – 

појам  

● Компоненте БДП-

а  

● Потрошња, 

5 



● доводи у везу 

потрошњу и 

инвестиције у 

рачунима 

националног 

дохотка  

● дефинише реални 

БДП  

● разликује појмове 

штедња и 

инвестиције 

● разликује појмове 

„национална 

штедња‖, „лична 

штедња‖ и „јавна 

штедња‖  

 

● дефинише 

„буџетски дефицит‖ 

● дефинише 

„буџетски суфицит‖ 

● доводи у везу 

штедњу и 

инвестиције у 

рачунима 

националног 

дохотка  

● дефинише 

номинални БДП  

● дефинише реални 

БДП  

● дефинише БДП 

штедња и 

инвестиције у 

рачунима 

националног 

дохотка  

● Номинални и 

реални бруто домаћи 

производ  

● БДП дефлатор  

● Национални 

доходак 



дефлатор  

● објасни употребу 

БДП дефлатора  

● наведе недостатке 

БДП као мерила 

друштвеног 

благостања  

● дефинише 

национални доходак 

● дефинише 

финансијски систем 

● дефинише 

финансијске 

институције  

● дефинише 

финансијска 

тржишта  

● наведе особине 

обвезница  

● опише у кратким 

цртама 

функционисање 

тржишта обвезница 

● наведе особине 

акција  

● опише 

функционисање 

тржишта акција  

● дефинише појам 

„финансијски 

посредник‖  

● разликује банке 

Финансијски систем ● Финансијски 

систем – појам  

● Финансијске 

институције  

● Финансијска 

тржишта  

● Финансијски 

посредници  

● Тржиште 

зајмовних средстава 

● Понуда и тражња 

зајмовних средстава 

● Каматна стопа  

● Номинална и 

реална камата 

5 



као финансијске 

институције  

● разликује 

инвестиционе 

фондове као 

финансијске 

институције  

● дефинише 

тржиште зајмовних 

средстава  

● разликује изворе 

зајмовних средстава 

● дефинише каматну 

стопу  

● доводи у везу 

утицај нивоа 

каматне стопе на 

понуду и тражњу 

зајмовних средстава 

● дефинише 

номиналну каматну 

стопу  

● дефинише реалну 

каматну стопу  

● препозна утицај 

суфицита и 

дефицита државног 

буџета на понуду и 

тражњу зајмовних 

средстава 

● дефинише 

инфлацију  

Новац у 

макроекономији 

● Инфлација– појам 

● Врсте инфлације  

5 



● увиђа везу између 

промене цена и 

промене вредности 

новца  

● наведе различите 

типове инфлације  

● објасни различите 

типове инфлације  

● наведе факторе 

који утичу на 

тражњу за новцем  

● објасни факторе 

који утичу на 

тражњу за новцем  

● доведе у везу 

понуду и тражњу 

новца  

● прикаже графички 

равнотежни ниво 

цена  

● прикаже графички 

утицај промене 

понуде новца на 

ниво цена и 

вредност новца  

● анализира утицај 

промене понуде 

● Понуда и тражња 

за новцем  

● Монетарна 

равнотежа  

● Брзина оптицаја 

новца  

● Квантитативна 

теорија новца 

● дефинише новац  

● наводи функције 

новца  

● објасни функцију 

новца као средства 

 Инфлација ● Новац– појам  

● Функције новца  

● Новац као 

средство размене  

● Новац као 
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размене  

● објасни функцију 

новца као 

обрачунске јединице 

● објасни функцију 

новца као чувара 

вредности  

● разликује појмове 

„готов новац‖ и 

„депозит по виђењу‖ 

● дефинише новчану 

масу  

● разликује 

монетарне агрегате 

М1 и М2 као мере за 

количину новца у 

оптицају  

● дефинише 

централну банку  

● наведе функције 

централне банке  

● опише улогу 

централне банке у 

регулисању понуде 

новца  

● дефинише 

пословну банку  

● опише укратко 

утицај пословних 

банака на понуду 

новца  

● дефинише појам 

обрачунска јединица 

● Новац као чувар 

вредности  

● Монетарни 

агрегати  

● Понуда новца и 

монетарна политика 

● Централна банка – 

појам и функције  

● Пословне банке  

● Пословне банке и 

понуда новца  

● Новчани 

мултипликатор  

● Инструменти 

монетарне политике 
 



„обавезне резерве‖  

● дефинише новчани 

мултипликатор  

● израчуна величину 

новчаног 

мултипликатора  

● наводи 

инструменте 

монетарне политике 

● препозна значај 

операција на 

отвореном тржишту 

као инструмента 

монетарне политике 

● препозна значај 

обавезне резерве као 

инструмента 

монетарне политике 

● препозна важност 

есконтне стопе као 

инструмента 

монетарне политике 

● дефинише 

незапосленост  

● разликује појмове 

„запослено лице‖ и 

„незапослено лице‖ 

● дефинише радну 

снагу  

● дефинише стопу 

незапослености  

● израчуна стопу 

Незапосленост ● Незапосленост – 

појам  

● Мерење 

незапослености 

(стопа 

незапослености)  

● Природна стопа 

незапослености  

● Циклична 

незапосленост  

3 



незапослености  

● дефинише 

природну стопу 

незапослености  

● објасни природну 

стопу 

незапослености  

● дефинише 

цикличну стопу 

незапослености  

● објасни цикличну 

стопу 

незапослености  

● дефинише 

фрикциону 

незапосленост  

● објасни постојање 

фрикционе 

незапослености  

● дефинише 

структурну 

незапосленост  

● објасни 

структурну 

незапосленост као 

разлог дугорочне 

незапослености  

● препозна како 

политика државе 

утиче на 

незапосленост 

(пример: Закон о 

● Фрикциона 

незапосленост  

● Структурна 

незапосленост  

● Незапосленост и 

економска политика 

државе  

● Синдикати и 

колективно 

преговарање 



минималној 

надници)  

● дефинише 

синдикат  

● дефинише 

колективно 

преговарање  

● објасни утицај 

синдиката и 

колективног 

преговарања на ниво 

надница и 

незапосленост 

● дефинише платни 

биланс  

● објасни структуру 

платног биланса  

● објасни суфицит и 

дефицит платног 

биланса  

● кратко опише 

категорије девизног 

и обрачунског 

биланса  

● дефинише 

платнобилансне 

трансакције  

● наведе 

платнобилансне 

трансакције  

● наведе 

специфичности 

Платни биланс и 

девизни курс 

● Појам платног 

биланса  

● Структура платног 

биланса – 

„подбиланси‖ 

платног биланса  

● Платнобилансна 

равнотежа  

● Девизни биланс  

● Обрачунски 

биланс  

● Платнобилансне 

трансакције  

● Платни биланс 

Републике Србије  

● Девизни курс – 

појам, функције и 

врсте  

● Девизни курс и 
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платног биланса 

Републике Србије  

● дефинише девизни 

курс  

● наведе функције 

девизног курса  

● наведе врсте 

девизног курса  

● објасни фиксни и 

флексибилни 

девизни курс  

● доводи у везу 

платни биланс и 

девизни курс  

● дефинише девизно 

тржиште  

● наведе функције 

девизног тржишта  

● наведе врсте 

девизног тржишта 

платни биланс  

● Девизно тржиште 

– појам, функције и 

врсте 

● дефинише 

међународну 

трговину  

● објасни историјски 

развој међународне 

трговине  

● разликује 

моделе/теорије 

међународне 

трговине  

● доводи у везу 

међународну 

Mеђународна 

трговина 

● Међународна 

трговина – појам и 

историјски развој  

● Теорије 

међународне 

трговине  

● Значај 

међународне 

трговине  

● Међународна 

трговина и животни 

стандард нација  
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трговину и животни 

стандард нација 

(држава)  

● наведе тенденције 

у међународној 

трговини  

● наведе структуру 

међународне 

трговине  

● доводи у везу 

међународни 

трговину и 

транснационалне 

компаније  

● идентификује 

главне изазове у 

међународној 

трговини с којима се 

суочава Република 

Србија 

● Динамика и 

структура 

међународне 

трговине  

● Међународна 

трговина и 

транснационалне 

компаније  

● Емпиријски 

аспекти 

међународне 

трговине – случај 

Републике Србије 



Пословна економија  

Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са часова и за оне који желе да утврде 

своје знање, са циљем разумевања, препознавања, отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања знања, умења и вештина 

из наставног градива и постизање бољег општег успеха из предмета Пословна економија. 

 

Исходи 

По завршетку 

разреда ученик 

ће бити у стању 

да: 

Област/Тема Садржај Број 

часова 

     ● објасни 

процес 

трансформације 

уложених 

ресурса у 

резултате  

● дефинише 

трошење 

фактора 

производње  

● разликује 

појмове – 

трошкови и 

утрошци  

● наведе поделе 

трошкова према 

различитим 

критеријумима  

Трошкови ● Трансформација уложених 

ресурса у резултате  

● Трошење фактора 

производње  

● Трошкови и утрошци  

● Поделе трошкова према 

различитим критеријумима  

● Трошкови у кратком року  

● Фиксни трошкови  

● Варијабилни трошкови  

● Гранични трошкови  

● Динамика укупних трошкова  

● Трошкови у дугом року  

● Калкулације трошкова  

● Калкулације трошкова према 

времену израде  

● Калкулације трошкова према 

начину израде 
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● разликује 

трошкове у 

кратком року 

● објасни 

фиксне и 

варијабилне 

трошкове  

● дефинише 

граничне 

трошкове  

● утврди 

динамику 

укупних 

трошкова у 

зависности од 

промене обима 

производње  

● графички 

илуструје 

укупне и 

просечне, 

фиксне и 

варијабилне 

трошкове  

● анализира 

резултате 

израчунатих 

појединих 

категорије 

трошкова  

● анализира 

динамику 



трошкова  

● разликује 

трошкове у 

дугом року  

● разликује 

калкулације 

трошкова према 

времену и 

начину израде  

● израчуна цену 

коштања 

бирајући 

адекватну 

калкулацију 

 

 

  



● дефинише 

приход 

предузећа  

● разликује 

врсте прихода 

предузећа ● 

дефинише 

просечан и 

маргиналан 

приход  

● наведе 

факторе који 

утичу на приход 

предузећа  

● анализира 

везу укупног 

прихода и 

тражње за 

производима 

предузећа  

● објасни утицај 

обима 

производње и 

тржишних цена 

на величину 

укупног 

прихода 

предузећа  

● дефинише 

профит 

предузећа  

● објасни 

Резултати пословања 

предузећа 

 

● Приход предузећа – појам и 

врсте ● Укупан приход  

● Просечан приход  

● Маргиналан приход  

● Фактори који утичу на 

приход предузећа  

● Укупан приход и тражња за 

производима предузећа  

● Профит предузећа – појам и 

извори  

● Врсте профита предузећа  

● Праћење и упоређивање 

резултата 
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изворе профита 

предузећа ● 

наведе врсте 

профита 

предузећа  

● израчуна 

укупан приход и 

профит 

предузећа  

● успостави 

везу између 

укупног 

прихода и 

профита 

предузећа 

● утврди 

укупан, 

просечан и 

маргинални 

приход 

предузећа на 

основу задатих 

параметара  

● доноси 

закључке на 

основу 

добијених 

резултата о 

укупном, 

просечном и 

маргиналном 

приходу 



 



● разликује 

парцијалне 

економске 

принципе 

пословања  

● дефинише 

продуктивност  

● објасни утицај 

производње, 

технологије и 

људских 

ресурса на 

продуктивност  

● опише значај 

пораста 

продуктивности  

● дефинише 

економичност и 

изворе 

економичности  

● успоставља 

односе између 

трошкова и 

унапређења 

економичности  

● дефинише 

рентабилност  

● објасни 

важност (значај) 

рентабилности 

за пословање 

предузећа  

Економски принципи 

пословања 

● Парцијални економски 

принципи пословања 

предузећа  

● Појам продуктивности  

● Производња и 

продуктивност  

● Технологија и 

продуктивност  

● Људски ресурси и 

продуктивност ● Мерење 

продуктивности- показатељи и 

циљеви  

● Значај пораста 

продуктивности  

● Појам економичности  

● Анализа економичности  

● Извори економичности  

● Поређење трошкова и 

унапређење економичности  

● Појам и значај 

рентабилности предузећа  

● Анализа рентабилности 

предузећа ● Мерење 

рентабилности предузећа ● 

Унапређење рентабилности 

предузећа  

● Израчунавање показатеља 

продуктивности, 

економичности и 

рентабилности 
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● идентификује 

факторе 

унапређења 

рентабилности  

● наведе циљеве 

и показатеље 

мерења 

продуктивности, 

економичности 

и рентабилности 

предузећа  

● израчуна 

показатеље 

продуктивности, 

економичности 

и рентабилности 

на конкретним 

примерима  

● анализира 

успешност 

пословања 

предузећа на 

основу 

израчунатих 

показатеља 

 



Рачуноводство  
 Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са часова и за оне који желе да утврде 

своје знање, са циљем разумевања, препознавања, отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања знања, умења и вештина из 

наставног градива и постизање бољег општег успеха из предмета Рачуноводство. 

 

 

 

 

 

Исходи 

По завршетку разреда ученик 

ће бити у стању да: 

Област/Тема: Садржај: Број часова: 

дефинише појам поверилаца- 

добављача  

● наведе документацију везану 

за добављаче  

● аналитички и синтетички 

евидентира настанак обавеза 

према добављачима  

● евидентира порез на додату 

вредност на основу примљених 

рачуна  

Евиденција 

обавеза и 

пословања 

Појам поверилаца – 

добављача  

● Документација везана за 

добављаче  

● Евиденција обавеза 

према добављачима са 

порезом на додату 

вредност  

● Аналитичка и 

синтетичка евиденција 

обавеза према 
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● евидентира трошкове 

пословања услужног предузећа 

основу примљених рачуна  

● прати доспелост обавеза  

● разликује врсте попуста 

одобрених од добављача  

● евидентира одобрене попусте  

● евидентира временска 

разграничења трошкова  

● обрачуна порез на додату 

вредност у примљеним рачунима  

● усаглашава аналитичку и 

синтетичку евиденцију 

добављача  

● разликује бруто зараде, нето 

зараде, порезе и доприносе на 

зараде  

● наведе кораке за обрачун и 

исплату зарада ● изврши 

обрачун и евиденцију обрачуна 

зарада  

● евидентира исплату зарада, 

добављачима  

● Извод из аналитичке 

евиденције добављача  

● Порез на додату 

вредност у примљеним 

рачунима  

● Одобрени попусти 

добављача  

● Евиденција плаћања 

доспелих обавеза уз 

одобрени каса-сконто, 

бонификацију  

● Евиденција трошкова 

пословања услужног 

предузећа на основу 

примљених рачуна од 

добављача  

● Временска разграничења 

трошкова  

● Обавезе по основу зарада 

и накнада зарада  

● Евиденција обавеза по 

узетим кредитима  

● Друге обавезе  



пореза и доприноса на зараде  

● разликује накнаде зарада од 

зараде  

● евидентира обавезе по 

кредитима и измирење меничне 

обавезе 

● Евиденција меничних 

обавеза 

разликује законску, 

професионалну и интерну 

регулативу  

● дефинише потраживања  

● наведе документацију која 

прати настанак и престанак 

потраживања од купаца  

● заведе рачуне у књигу издатих 

рачуна  

● аналитички и синтетички 

евидентира настанак 

потраживања  

● евидентира наплату 

потраживања  

● обрачуна ПДВ  

● евидентира ПДВ на основу 

издатих рачуна  

● евидентира приходе услужног 

Евиденција 

потражња из 

пословања 

● Законска, професионална 

и интерна регулатива 

(Закон о рачуноводству и 

ревизији, МРС, 

рачуноводствене 

политике)  

● Појам дужника – купца и 

документација  

● Аналитичка и 

синтетичка евиденција 

потраживања од купаца  

● Извод из аналитичке 

евиденције купаца  

● Евиденција потраживања 

од купаца са порезом на 

додату вредност  

● Порез на додату 

вредност у издатим 

рачунима  
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предузећа ● евидентира 

временска разграничења прихода  

● прати доспелост потраживања  

● евидентира наплату 

потраживања уз одобрене 

попусте и меницом  

● евидентира потраживања од 

запослених и друга потраживања  

● евидентира обезвређење 

потраживања  

● евидентира директно и 

индиректно отписивање 

потраживања и наплату 

отписаних потраживања  

● разликује компензацију, цесију 

и асигнацију  

● евидентира компензацију  

● обрачуна ПДВ на крају 

обрачунског периода  

● евидентира плаћање обавезе 

ПДВ-а на крају обрачунског 

периода 

● Евиденција прихода од 

услуга  

● Временска разграничења 

прихода  

● Евиденција наплате 

доспелих потраживања уз 

каса-сконто, бонификацију  

● Друга потраживања  

● Обезвређење 

потраживања ● 

Потраживања од 

запослених  

● Евиденција наплате 

меницом  

● Остали облици плаћања 

– компензација, цесија и  

● асигнација  

● Обрачун пореза на 

додату вредност на крају 

обрачунског периода  

● Евиденција плаћања 

обавезе за порез на додату 

вредност на крају 

обрачунског периода 



 ● разликује врсте сталних 

средстава  

● опише карактеристике 

основних средстава ● разликује 

вредности и евиденције 

основних средстава  

● доведе у везу прибављање, 

отуђивање основних средстава 

са одговарајућом 

књиговодственом 

документацијом  

● објасни функцију конта 

исправка вредности основних 

средстава  

● опише начине и процедуру 

прибављања основних средстава  

● евидентира пријем без 

накнаде, куповину и изградњу 

основних средстава у 

аналитичком и финансијском 

књиговодству ● обрачуна 

амортизацију линеарном 

методом  

● састави годишњи предрачун 

амортизације ● књижи 

амортизацију у аналитичком и 

Евиденција 

сталних 

средстава 

● Стална средства, појам и 

врсте  

● Појам и карактеристике 

основних средстава  

● Вредности основних 

средстава  

● Пословне књиге 

основних средстава  

● Аналитичка евиденција 

основних средстава  

● Документација у вези са 

прибављањем основних 

средстава  

● Евиденција прибављања 

основних средстава  

● Пријем без накнаде 

основних средстава  

● Куповина основних 

средстава  

● Изградња основних 

средстава  

● Вишак основних 

средстава ● Обрачун и 

књижење амортизације 
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финансијском књиговодству  

● разликује начине отуђивања 

основних средстава  

● прикаже поступак отуђивања 

основних средстава  

● евидентира отуђивање 

основних средстава у 

аналитичком и финансијском 

књиговодству  

● процени вредност основних 

средстава у билансу стања  

● евидентира набавку и трошење 

алата и инвентара са 

калкулативним отписом 

 

(линеарни метод)  

● Документација у вези 

отуђивања основних 

средстава  

● Евиденција отуђивања 

основних средстава  

● Уступање без накнаде 

основних средстава  

● Продаја основних 

средстава  

● Расходовање основних 

средстава  

● Мањак основних 

средстава  

 

● Евиденција набавке и 

трошења алата и инвентара 

 

 ● евидентира настале расходе и 

приходе  

● евидентира временска 

разграничења расхода и прихода  

● објасни поступак утврђивања 

Утврђивање 

резултата 

пословања 

услужног 

предузећа 

 ● Појам пословног 

резултата  

● Поступак утврђивања 

резултата пословања 

привредног друштва  

 

 

 

 



резултата пословања привредног 

друштва  

● утврди резултат пословања на 

основу задатих података о 

расходима и приходима  

● дефинише позитиван и 

негативан финансијски резултат  

● књижи финансијски резултат  

● одреди време закључка конта 

расхода и прихода  

● одреди место добитка и 

губитка у билансу стања и 

билансу успеха  

● састави закључни лист  

● састави крајњи биланс и 

биланс успеха на основу 

закључног листа  

● анализира утицај временских 

разграничења на биланс стања и 

биланс успеха 

 

● Евиденција резултата 

пословања  

● Закључни лист  

● Приказивање резултата 

пословања у билансу 

успеха   

● билансу стања  

● Закључивање пословних 

књига 
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Пословна коресподенција и комуникација  
 

Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са часова и за оне који желе да утврде 

своје знање, са циљем разумевања, препознавања, отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања знања, умења и вештина из 

наставног градива и постизање бољег општег успеха из предмета Пословна кореспонденција и комуникација. 

Исходи Област/Тема Садржај Укупан 

број 

часова 

   ● објаснипојамслужбеног акта 

● опишеструктуруслужбеног акта 

● израдинаосновузадатих елемената: 

– допис 

– решење 

– одлуку 

  

 

 

Службена 

кореспонденц

ија 

 ● Службениакти – појам и структура 

● Допис 

● Решење 

● Одлука 
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●   планираактивности користећи

софтвере и друга средства 

●   одредиприоритете у 

реализацијиканцеларијскихактивност

ина основу датих упутстава 

●   пратиреализацијупланиранихактив

ностинаосновудатих упутстава 

●   користиинтернет и 

другеизворе заприкупљање информа

ција 

●   саставиизвештаје о раду 

●   систематизујепримљену 

и послатупошту у рачунару 

●   извршиелектронскузаштиту лични

х и пословних података 

●   креира и 

попуниобрасцезапословекојисечесто

понављајунаосновудатих елемената 

●   израдиразличитевидове презентациј

а 

●   презентује у 

Планирање, 

организовање 

и реализација 

активности 

пословне и 

службене 

кореспонденц

ије 

  ● планирањедневних, недељних и 

месечнихактивности 

● софтвери, планери и 

другасредства запланирање активнос

ти 

● праћењеостварењапланиранихактивн

ости (контроласпровођења, чеклисте, 

подсетници и сл.) 

● Употребаелектронскепоште у 

канцеларијском пословању 

● Екстернимедијизачувањеподатака (U

SB, CD, екстернихарддиск, 

интернетналози, итд.) 

● Попуњавањештампанихобразаца 

и креирањеобразацана рачунару 

● Презентација (израдапрезентације, 

припремапростора и 

опреме, презентовање) 

● Видовипрезентација 

(електронскепрезентације, плакат, посте

р, графо-фолија) 

● Прикупљањеинформацијаза организа

цијусастанка – планактивности 

(одредитидатум, место и 
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складусаправилимапрезентовања 

●   дефинишепојам и значај састанка 

●   израдипланактивностизаорга

низовање састанка 

●   спроведеактивностизареализацију

састанка 

●   састави и 

пошаљепозивучесницимасастанка 

●   води састанак 

●   наведепојам, врсте и 

начине вођењазаписника 

●   саставизаписниксасастанканаос

новудатих елемената 

 

времеодржавања, 

послатипозивучесницима, 

припремитипотребанматеријал, 

обезбедитипростор и опрему, освежење 

и храну, обезбедитисмештајзаучеснике 

ако јепотребно итд.) 

● Фазетокасастанка и вођењесастанка 

(поделаулога, 

дефинисањециљасастанка, договор 

о раду, планирањевременатрајања, 

истицањедневногреда, дискусија, 

начиндоношењаодлука итд.) 

● Појам, врсте и 

начинивођења записника 

● Делови записника 

● Изводииз записника 

 

 

 

  ●   објаснипојам и 

елементекомуникације 

●   разликујеврстекомуникација и 

њиховепредности и недостатке 

 Вештина 

комуницирањ

а и правила 

пословног 

понашања 

   

●   Појам комуникација, комуникацион

и канали и нивои 

●   Врсте комуникација 
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●   примењујеформални 

и неформалниоблик комуницирања 

●   разликујенаменусредставакомуни

кације (телефон, компјутер) 

●   понашасе у 

складусаправилимапословногбон-

тона 

●   примениправилахоризонталне и 

вертикалнекомуникације 

у предузећу и конкретној служби 

●   примениправила екстернеко

муникације 

●   негује и 

одржаваодносесавећстеченимпосло

вним партнерима 

●   примењујеопштаправилапонашања 

у телефонској комуникацији 

●   користиелектронске облике к

омуницирања 

●   примењујеправила online бонтона 

●   препознамогућебаријере у 

комуникацији 

●   Усмена и писанакомуникација 

●   Вербална и невербална комуникација 

●   Формална и 

неформална комуникација 

●   Интерна и екстерна комуникација 

●   Средства комуникације –

 врсте и начинкоришћења 

●   Правилапословногпонашања 

(пословнибон-тон) 

●   Корпоративни имиџ 

●   Изграђивањепословногодноса – 

саруководиоцима, колегама и сарадни

цима 

●   Изграђивање и 

неговањедобрих пословниходносасапар

тнерима и странкама 

●   Културолошке карактеристикеразли

читихнарода и облиципонашања у 

одређенимпословним ситуацијама 

●   „Златна‖ 

правилавођења телефонскогразговор



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●   примењујеправилаактивногслушањ

а и 

различитеметодерешавањаконфликтни

х ситуација 

 

  

 

 

 

 

а 

●   Електронскакомуникација- 

правила записање e-mail порука; 

форумправилапонашања – 

online бонтон 

●   Могућебаријере у комуникацији 

●   „Подршка комуникацији‖ 

●   Методерешавањаконфликтних ситуац

ија 

 

 



 

Пословни енглески језик  

ЦИЉЕВИ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ: 

 

Циљ допунске наставе је надокнадити губитке у знању или вештинама и тако оспособити ученике за успешно учење енглеског 

језика.  

Задаци су савладавање  пређеног  градива у зависности од потреба ученика и одељења. 

Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са часова и за оне који желе да утврде 

своје знање, са циљем разумевања, препознавања, отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања знања, умења и вештина из 

наставног градива и постизање бољег општег успеха из предмета  

 

 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА  
ИСХОДИ САДРЖАЈ  БРОЈ ЧАСОВА  

СЛУШАЊЕ 

 

Оспособљавање 

ученика за 

разумевање 

усменог говора 

• разуме краће исказе који садрже 

фреквентне речи и структуре 

(информације о личностима, 

послу, породици, куповини, 

школи, ближем окружењу) 

• разуме  најбитније информације 

у кратким и једноставним 

обавештењима (преко разгласа,на 

улици, на шалтеру) и правилно 

их користи 

Општа тематика 

- Из живота младих: дружење, слободно 

време. 

- Породица и друштво: живот и обичаји; 

правила понашања у разним ситуацијама; 

однос појединца према животној средини. 

- Из савременог живота и тековина 

културе и науке народа чији се језик учи и 

наших народа: збивања у свету; значајнији 

историјски догађаји; разни видови 

уметничког и научног стваралаштва; 

заштита културног блага. 

Стручна тематика   

Опште теме везане за струку и практичан 

рад у струци. 
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ЧИТАЊЕ 

 

Оспособљавање 

ученика за 

разумевање 

прочитаних 

• чита и разуме различите врсте 

кратких и прилагођених текстова 

(једноставнија лична / пословна 

писма, позивнице, термини, 

проспекти, упутства, огласи) 

препознајући основна значења и 



текстова релевантне детаље 

• открива значење непознатих 

речи на основу контекста и /или 

помоћу речника  

 

 

ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ 

         I. РЕЧЕНИЦА 

      – Систематизација свих типова 

       реченица 

       – Директна и индиректна питања 

       – Индиректни говор: рецептивно и              

продуктивно 

        а) изјаве и питања  

        б) молбе, захтеви, наредбе 

        а) изјаве са променом глаголских времена 

        – Одређене релативне клаузе 

         – Сложене реченице: временске клаузе, 

          узрочне клаузе , допусне клаузе 

      II. ИМЕНИЧКА ГРУПА 

        1. Члан 

– Разлике између одређеног и неодређеног 
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ГОВОР 

 

Оспособљавање 

ученика за 

кратко 

монолошко 

излагање и за 

учешће у 

дијалогу на 

страном језику 

• описује ситуације, прича о 

догађајима и аргументује ставове 

користећи једноставне изразе и 

реченице 

• води једноставне разговоре 

 (телефонира), даје информације 

и упутства, уговара термине 

реагује учтиво на питања, 

захтеве, позиве, извињења 

саговорника 

 

ПИСАЊЕ 

 

Оспособљавање 

ученика за писање 

краћих текстова 

различитог 

садржаја 

• комуницира у свакодневним 

ситуацијама и размењује 

информације, блиске његовим 

интересовањима (писмено и 

усмено) 

• • преводи усмено 

• или писмено кратке поруке у 

• складу са потребама 

• комуникације 

•  • Напише кратко лично писмо, 

поруку, разгледницу, честитку 

•  

ЗНАЊЕ О 

ЈЕЗИКУ  

 

 

• препознаје и правилно користи 

основне фонолошке (интонација. 

прозодија, ритам) и 

морфосинтаксичке категорије, 



(именички и глаголски наставци,  

основни ред речи) 

користи садржаје медијске 

продукције 

намењене учењу страних језика 

(штампани медији, аудио/видео 

записи, компакт диск, интернет 

итд.) (штампани медији, 

аудио/видео записи, компакт 

диск, интернет итд.) 

 

       члана у ширем контексту 

      2. Именице 

        – Бројиве и небројиве именице 

       3. Заменички облици 

         а) Заменице 

       – Личне заменице у функцији субјекта и 

       објекта 

      – Показне заменице 

      – Односне заменице 

       б) детерминатори 

      – Показни детерминатори 

       – Неодређени детерминатори 

       – Присвојни детерминатори 

       4. Придеви 

       – Обновити компарацију придева 

        –too/not…enough/not as…(as)/…than 

        5. Бројеви 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       – Обновити просте и редне бројеве 

       6. Кванитификатори 

       III ГЛАГОЛСКА ГРУПА 

       1. Глаголи 

       – Обновити разлику у употреби Present 

       Simple, Present Continuous; Past Simple, 

        Past Continuous 

       – Обновити све употребе Present Perfect 

        – Used to 

      – Начини изражавања будућности, планова 

у        будућности (going to , will) 

      – Модални глаголи: should, must , will, may, 

       might 

– Пасивне конструкције – садашње и прошло 

време – The Present Simple, The Past Simple 

       (продуктивно и рецептивно), 

       – Present Perfect Passive (рецептивно) 



 

 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма  

 

I Планирање наставе и учења  

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче 

интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облик рада, као и планирање 

активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и предвиђених исхода, али и од специфичности 

одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика.  

 

II Оставаривање наставе и учења  

Настава се реализује кроз теоријску наставу. Наставник користи различите методе и облике рада (фронтални, индивидуални, рад у 

паровима, групни рад, тимски рад-кооперативно учење, визуелне методе, вербалне методе, демонстративне методе). У настави се 

могу користити различита наставна средства (рачунар, пројектор, софтвтвери, шеме, панои..)  

 

III Праћење и вредновање наставе и учења  

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет одговора, 

способност примене теоријских знања у конкретним радним условима.  

 

Вредновање остварености исхода врши се кроз:  

       3. Предлози и најчешћи прилози за 

       оријентацију у времену и простору. 

       4. Први кондиционал, други кондиционал    



- праћење остварености исхода;  

- усмено излагање;  

-;активности ученика на часовима  

 

Пословна информатика 
Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са часова и за оне који желе да утврде 

своје знање, са циљем разумевања, препознавања, отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања знања, умења и вештина 

из наставног градива и постизање бољег општег успеха из предмета Пословна информатика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исходи Област/Тема Садржај 

Укупан 

број 

часова 



 ● разуме принципе 

представљања слика у рачунару 

(растерски, векторски) 

● разликује формате слика 

и њихове особине 

● изврши конверзију формата слике 

● мења димензије слике 

● мења капацитет фајла слике 

● разликује алате за 

вршење корекције на слици 

● примењује алате за 

вршење корекција на слици 

  

 

 Обрада 

слика 
 ●   Програми за обраду слика: MS 

Office Picture Manager, MS Paint итд. 

●   Представљање слика у рачунару 

●   Формати за чување слика 

●   Слике добијене помоћу 

скенера, дигиталног фотоапарата или 

мобилног телефона 

●   Атрибути слика 

●   Основне обраде слика 
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● уноси и форматира текст на слајду 

● уноси слајдове на презентацију 

● изради и форматира табелу на слајду 

● убаци и форматира слику на слајду 

● изради и форматира графиконе и 

дијаграме на слајду 

● користи предложене теме 

и израђује нове за дизајн слајда 

● уметне интерне и екстерне везе на 

слајд 

● користи презентацијске ефекте 

● изврши припрему за штампу и 

штампа презентацију 

● архивира презентацију у 

различитим форматима 

 

 Израда 

презентација 
● Појам презентације и слајда 

● Дефинисање дизајна садржаја и 

позадине слајда 

● Текст на слајду 

● Слике на слајду 

● Графикони и дијаграми 

у презентацији 

● Презентацијски ефекти 

(анимација, прелази) 

●  Hyperlink 

● Приказивање презентације 

● Презентација као интернет сајт 

● Штампање презентације 

● Архивирање презентације 
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● отвори једну и више радних књига 

● убаци нове радне листове 

● преименује и брише постојеће 

 Рад са 

табелама 
 ● Програми за табеларна 

израчунавања: MS Excel, Open Office 

Calc итд. 

● Покретање програма за рад са 

табелама (почетни кораци и мењање 

основних поставки) 
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радне листове 

● сачува радну књигу у одговарајуће

м формату 

● унесе различите врсте података у 

ћелију 

● одреди референцу и име ћелији 

● форматира садржај ћелије 

● сортира податке у табели 

● филтрира податке у табели 

● унесе формуле 

● користи формуле 

за решавање задатака 

● користи функције 

● реши задатке помоћу функција 

● изради графиконе и дијаграме на 

основу података из табеле 

● форматира графиконе и дијаграме 

● унесе слике у радну књигу 

● Радна свеска и радни листови 

(поступак са радним листовима) 

● Типови података које користе прог

рами за табеларна 

израчунавања: текстуални, 

нумерички и формуле 

● Референце ћелија 

● Наменске листе 

● Копирање и премештање 

садржаја ћелије 

● Форматирање текстуалних 

и нумеричких података 

● Рад са формулама у табели 

● Копирање и мењање формула 

● Релативно и апсолутно 

адресирање ћелија 

● Статистичке функције 

● Сортирање података: једноставно 

и сложено 

● Филтрирање података 



● објасни појам базе података у 

програму за табеларна израчунавања 

● изврши различите операције везане 

за базе података у програму 

за табеларна израчунавања 

● користи on-line сервисе 

за табелaрнa израчунавања 

● припреми радну књигу за штампу 

● штампа податке из радне књиге 

 

● Израда и типови графикона 

● Припрема за штампу (поставке 

радног листа и припреме) 

 

 

 

●   кпристи фпрмуле 
за рещаваое задатака 

●   кпристи напредне функције 
●   рещи задатке ппмпћу функција 
●   пбјасни ппјам базе ппдатака у 
прпграму за табеларна израшунаваоа 
●   изврщи разлишите пперације везане за 
базе ппдатака у прпграму за табеларна 
израшунаваоа 
●   кпристи on-line сервисе 
за табелaрнa израшунаваоа 

  

  

 

Напредни 

рад са 

табелама 

● Прпграм за табеларна 
израшунаваоа: MS Excel, Open Office 
Calc итд. 
● Напредне функције 
● Извещтаји у Excel-у 
● Защтита раднпг листа 
● Валидација ппдатака 
● Математишке и финансијске функције 
● База ппдатака 
● Пивпт табеле 
● Функције са услпвпм 
●  Lookup и Vlookup функције 
● Функције за рад са текстпм 
●  Google documents 
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Јавне финансије 

Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са часова и за оне који желе да утврде 

своје знање, са циљем разумевања, препознавања, отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања знања, умења и 

вештина из наставног градива и постизање бољег општег успеха из предмета Јавне финансије. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

Исходи Област/Тема Садржај 

Укупан 

број 

часова 

 ● дефинише појам јавних финансија 

● објасни настанак јавних финансија 

као самосталне научне дисциплине 

● направи преглед научних 

дисциплина са којима су повезане 

јавне финансије 

● наведе предмет анализе јавних 

финансија у савременој држави 

● разликује 

специфичне институције јавних 

финансија 

 

Појам и 

предмет 

јавних 

финансија 

●   Појам јавних финансија као 

самосталне научне дисциплине 

●   Предмет јавних финансија 

●   Јавне финансије и друге научне дисциплине 

●   Јавне финансије и друге економске 

дисциплине 

●   Савремене јавне финансије и активности 

државе 

●   Институције јавних финансија 
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● дефинише јавне расходе 

● наведе разлоге 

државне интервенције и присуства 

јавног сектора 

● дефинише јавна добра 

● наведе карактеристике јавних добра 

● наведе структуру јавних расхода 

● наведе учинке јавних расхода 

● класификује јавне расходе 

● разликује облике државне 

интервенције преко јавних расхода 

● објасни разлоге и 

учинке јавних расхода у области: 

– образовања 

– здравства 

– пензијског осигурања 

– социјалне заштите 

 

Јавни 

расходи 
● Појам јавних расхода 

● Јавни расходи, јавни сектор и јавна добра 

● Појам јавних добара 

● Врсте јавних добара 

● Карактеристике јавних добара 

● Ефикасно обезбеђивање јавних добара 

● Структура јавних расхода 

● Ефекти (учинци) јавних расхода 

● Теоријске класификације јавних расхода 

● Класификација јавних расхода – GFS 

класификација према методологији ММФ-а 

● Функционална и 

економска класификација јавних расхода 

● Облици државне 

интервенције преко јавних расхода 

● Јавни расходи за образовање 

● Билансни значај јавних расхода за 

образовање 

● Разлози за државну интервенцију у 

образовању 
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 ● Облици државне интервенције 

у образовању 

● Издаци за образовање у Републици Србији 

● Јавни расходи за здравствену заштиту – 

билансни значај и специфичности 

● Разлози раста трошкова (расхода) 

здравствене заштите 

● Основе система јавне здравствене 

заштите у Републици Србији 

● Јавно пензијско осигурање – билансна 

релевантност, стање и тенденције 

● Системи финансирања пензија 

● Пензијски систем у Републици Србији 

● Јавни расходи за социјалну заштиту у 

Републици Србији – билансни 

значај и специфичности 

 

 

 

 



 ● опише суштину јавних прихода 

● класификује јавне приходе 

● дефинише појам и карактеристике 

пореза 

● објасни расподелу пореског терета 

● наведе критеријуме 

за оцењивање пореских система 

● разликује елементе пореза 

● наведе циљеве опорезивања 

и врсте пореза 

● наведе карактеристике пореза 

на доходак грађана у 

Републици Србији 

● наведе предмете опорезивања 

● обрачуна порез на доходак грађана 

– порез на зараде 

● попуни пореску пријаву о 

обрачунатим и плаћеним порезима и 

доприносима на зараде 

● наведе разлоге за 

 Јавни 

приходи 
 ● Појам и суштина јавних прихода 

● Класификације јавних прихода 

● Појам и карактеристике пореза 

● Законска и економска расподела пореског 

терета 

● Ефикасно и правично опорезивање 

● Елементи пореза – пореска терминологија 

● Циљеви опорезивања 

● Врсте пореза 

● Опорезивање дохотка 

● Порез на доходак грађана 

● Основни облици пореза на доходак грађана 

● Порез на доходак грађана у Републици 

Србији 

● Елементи опорезивих прихода 

● Приходи који су предмет опорезивања 

порезом на доходак грађана 

● Порески обвезници пореза 

на доходак грађана; 
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опорезивање добити предузећа 

● наведе карактеристике пореза на 

добит у Републици Србији 

● разликује елементе пореза на добит 

● објасни значај пореског биланса 

● састави порески биланс 

● обрачуна висину пореске 

обавезе на основу пореског биланса 

● попуни пореску пријаву на основу 

пореског биланса 

● разликује порез на потрошњу и 

порез на доходак 

● разликује врсте пореза на додату 

вредност 

●   објасни значај пореза на додату 

вредност као 

најиздашнијег пореског прихода у 

Републици Србији 

●   класификује пореске 

обвезнике према роковима плаћања 

пореза на додату вредност 

● Пореске стопе 

● Порез на добит предузећа 

● Разлози за опорезивање добити предузећа 

● Порез на добит предузећа у Републици 

Србији 

● Елементи пореза на добит 

● Порески обвезници пореза на добит 

● Пореска основица – порески биланс 

● Пореска стопа 

● Пореске олакшице 

● Порези на потрошњу 

● Порези на потрошњу и порези на доходак 

● Основни облици пореза на потрошњу 

● Општи порези на потрошњу 

● Селективни порез на промет 

у малопродаји (акцизе) 

● Порез на додату вредност (ПДВ) – појам и 



●   објасни теоријске аспекте 

пореза на имовину 

●   наведе карактеристике пореза на 

имовину у Републици Србији 

●   разликује различите врсте пореза 

на имовину и њихове елементе 

●   обрачуна порез на имовину за 

различите пореске обвезнике 

 

врсте 

● ПДВ у Србији 

● Елементи ПДВ 

● Обрачунски период, рокови плаћања и 

повраћај ПДВ 

● Акцизе у Републици у Србији 

●  Порез на имовину 

● Порез на имовину – теоријски аспекти 

● Порез на имовину у Републици Србији 

● Елементи пореза на имовину 

● Остали облици јавних прихода 

 

 

● дефинише буџет 

као институцију јавних финансија 

● наброји функције и начела буџета 

● наведе законски оквир 

за буџетски систем у 

Републици Србији 

Буџет ● Појам буџета као институције јавних 

финансија 

●  Функција буџета 

●  Буџетска начела 
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Економско 

пословање  
Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са часова и за оне који желе да утврде 

своје знање, са циљем разумевања, препознавања, отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања знања, умења и вештина из 

наставног градива и постизање бољег општег успеха из предмета Економско пословање. 

 

 

 

 

 

 

● разликује функције трезора 

● опише поступак доношења и 

извршења буџета у 

Републици Србији 

● наведе структуру 

државног буџета Републике Србије 

● дефинише буџетски дефицит 

● дефинише фискални федерализам 

● разликује различите нивое државе 

● повеже буџет централног нивоа 

власти и буџете нижих 

нивоа власти 

 

●  Буџетски систем у Републици Србији 

●  Законски оквир 

●  Трезор – појам и функције 

●  Поступак доношења и извршења буџета 

●  Буџетска контрола 

●  Структура државног буџета 

●  Буџетски дефицит 

●  Фискални федерализам 

● Различити нивои државе (централни, 

покрајински, локални...) 

● Буџет централног нивоа власти и буџети 

нижих нивоа власти 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Исходи 

По завршетку разреда ученик ће 

бити у стању да: 

Област/Тема Садржај Број  часова 

● изради кодекс пословног понашања  

● спроведе поступак оснивања 

привредног друштва  

● састави пријаву за посао  

● спроведе поступак отварања 

текућег рачуна на основу 

припремљене прописане 

документације  

● спроведе поступак инвентарисања ● 

састави инвентар  

● састави оснивачки биланс стања  

● отвори пословне књиге 

Оснивање и 

почетак 

пословања 

привредног 

друштва 

● Оснивање 

привредног друштва 

пре регистрације  

● Регистрација 

привредног друштва  

● Радње након 

регистрације 

привредног друштва  

● Пријава запослених 

радника  

● Отварање текућег 

пословног рачуна  

● Инвентарисање  

● Оснивачки биланс 

стања  

● Отварање пословних 

књига 

14 

примени правила, процедуре и 

технике у пословима са готовином  

● организује рад у служби платног 

промета  

Послови 

платног 

промета и 

благајничко 

● Платни промет  

● Инструменти платног 

промета  

● Извод банке о 
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● спроведе поступак пријема, 

сортирања, класификовања и 

контроле књиговодствених 

докумената  

● попуни инструменте платног 

промета  

● изврши плаћања (готовинска, 

безготовинска) 

 ● књижи изводе банке  

● извештава послодавца о стању 

новчаних средстава  

 

врши техничке припреме за 

промоцију и презентацију према 

упутствима надређеног  

● врши службену комуникацију и 

коресподенцију са државним и 

другим органима који имају јавна 

овлашћења по налогу 

претпостављеног  

● води евиденцију о присутности 

запослених  

● припреми документацију за пријем 

нових радника  

● врши пријављивање и одјављивање 

запослених  

● израђује потврде, уверења и решења 

по основу радног односа 

 

пословање промету на текућем 

рачуну  

● Благајничко 

пословање 

 ● Благајнички налози  

● Благајнички дневник 

● Контрола и 

архивирање 

документације 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● организује рад у служби општих 

послова  

● организује функционално своје 

радно место  

● планира редослед обављања 

активности  

● прати реализацију планираних 

активности  

● обради примљену пошту, акте, 

документацију 

 ● заведе документа у деловодник  

● проследи документа одговарајућој 

служби  

● води записнике  

● састави извештај са састанка  

● води матичну евиденцију 

запослених  

● врши усмену и писану 

комуникацију и коресподенцију са 

странкама  

● организује различите врсте догађаја 

према упутствима надређеног  

● организује службена путовања 

према упутствима надређеног  

● организује састанке према 

упутствима надређеног  

 

● врши техничке припреме за 

промоцију и презентацију према 

упутствима надређеног  

● врши службену комуникацију и 

коресподенцију са државним и 

другим органима који имају јавна 

овлашћења по налогу 

претпостављеног  

● води евиденцију о присутности 

запослених  

● припреми документацију за пријем 

нових радника  

● врши пријављивање и одјављивање 

запослених  

● израђује потврде, уверења и решења 

по основу радног односа 

  

Општи 

администрати

вни послови 

    

● Правно-пословна 

администрација  

● Оперативни послови 

у предузећу  

● Пословна 

кореспонденција и 

комуникација  

● Администрација о 

запосленим 
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Додатна настава 

Српски језик и књижевност 
Додатни рад  се организује за ученике који показују веће интересовање и жељу за новим сазнањима која превазилазе оквире 

предвиђене планом и програмом ,са циљем повезивања и примене наученог у свакодневном животу, стицање шире слике о 

књижевним и језичким питањима, развијање вишег облика писмености и креативности у писању и читању, припремање за 

такмичења и конкурсе на републичком и међународном нивоу.  

  

                   Циљеви додатне  наставе  :  

   

 продубљивање знања стечених на редовној настави ;  

 припремање ученика да одрже предавање на неку, ваннаставну  или наставну , занимљиву тему по сопственом избору или 

избору у договору са професором ;  

 избор и мотивисање ученика за учешће на конкурсима.  

                       Задаци додатне  настави  :  

  уочавање  индивидуалних квалитета и интересовања ученика  

 Оцењивање  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наставни  
 садржај / активнпст  

Брпј шаспва  Нашин и ппступак 
пствариваоа  

Активнпсти   
ушеника  

       Језик  
     

 10  - фрпнтални рад  
- индивидуални рад  
- кпмбинпвани рад  
- вербалне метпде  
- демпнстративне   
  метпде  

- рещаваое прпблема  

- слуща  
- упшава  
- извпди закљушке  
- ради уз ппмпћ  
  наставника   
- пдгпвара на питаоа  
- пбјащоава  
- анализира  

      Коижевнпст     15  - фрпнтални рад  
- индивидуални рад  
- кпмбинпвани рад  
- вербалне метпде  
- демпнстративне   
  метпде  

- рещаваое прпблема  

  

- слуща  
- упшава  
- извпди закљушке  
- ради уз ппмпћ  
  наставника   
- пдгпвара на питаоа  
- пбјащоава  
- анализира  



  Језишка култура     10  - фрпнтални рад  
- индивидуални рад  
- кпмбинпвани рад  
- вербалне метпде  
- демпнстративне   
  метпде  

- рещаваое прпблема  

  

- слуща  
- упшава  
- извпди закљушке  
- ради уз ппмпћ  
  наставника   
- пдгпвара на питаоа  
- пбјащоава  
- анализира  

  
  

     

  
  

          

  

 

Укупнп часпва    35      
  

 
 
 
 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма  

       I  Планирање наставе и учења  

       На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, 

подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облик рада, као и 

планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и предвиђених радњи, али и од 

специфичности и индивидуалних карактеристика ученика.  

       

  

      II  Оставаривање наставе и учења  

      Настава се реализује кроз теоријску наставу и вежбе. Програм за други  разред организован је кроз 5 наставних садржаја. 

Наставник користи различите методе и облике рада. У настави се могу користити различита наставна средства, (рачунар,пројектор,, 



шеме, панои, речници, критике, стручна литература, електронске књиге, интерпретације уметника, глумаца...)као и посете 

библиотекама и другим установама културе у нашем граду.  

      III  Праћење и вредновање наставе и учења  

      Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет одговора, 

способност примене теоријских знања у конкретним радним условима.  

      Вредновање остварености исхода врши се кроз:  

           - праћење остварености исхода;  

           - усмено излагање;  

          - резултате такмичења;  

          - активности ученика на часовима;  
 

Енглески језик  

ЦИЉЕВИ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ: 

 

1. продубљивање знања стечених на редовној настави; 

2. припремити ученика да одржи предавање на неку ваннаставну или наставну, занимљиву тему по сопственом избору или  избору 

у договору са професором; 

3. избор и мотивисање ученика за учешће на такмичењима. 

 

ЗАДАЦИ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ: 

 

- уочавање индивидуалних квалитета и интересовања ученика. 

 

Ученици ће кроз различите активности допунити и проширити стечена знања са часова енглеског језика.  

Додатна настава се организује за ученике који су заинтересовани за: 

 шира знања из предмета, 

 истраживачки рад, 

 самостално истраживање и коришћење  стручне литературе, штампе, 

 проширивање стечених знања и њихова примена, 



 примена савремених технологија –интернет.. 

 учешће на такмичењима 

 

 
 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА  
ИСХОДИ САДРЖАЈ  БРОЈ ЧАСОВА  

СЛУШАЊЕ 

 

Оспособљавање 

ученика за 

разумевање 

усменог говора 

● разуме основне поруке и 
захтеве исказане јасним 
стандардним језиком кадаје 
реч о блиским темама (кола, 
посао, хоби) 

● разуме глобално суштину 

нешто дужих разговора или 

дискусија на састанцима, који 

се односе на мање сложене 

садржаје из струке, уколико се 

говори разговетно стандардним 

језиком, поставља питања и 

тражи објашњења у вези са 

темом дискусије/разговора 

ОПШТЕ ТЕМЕ 

• Свакодневни живот (генерацијски 

конфликти и начини превазилажења) 

• Образовање (образовањс за свс, пракса и 

припреме за будуће занимање, размена 

ученика) 

• Познате фирме, предузећа, установе, 

институције у земљама чији се језик учи 

• Културни живот(мсђународни пројекти и 

учешће на њима) 

• Заштита човекове околине (волонтерски 

рад) 

• Медији (штампа. телевизија, електронски 

медији) 

• Историјски догађаји/линости из земаља 

чији се језик учи 

• Свет компјутера 

(предности и мане употребе компјутера) 

 

СТРУЧНЕ ТЕМЕ 

• Материјали. средсгва.сировине и 

производи 

• Алати, машине и уређаји у струци 
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ЧИТАЊЕ 

 

Оспособљавање 

ученика за 

разумевање 

прочитаних 

текстова 

● разуме једноставније текстове 

(стандардна писма, 

информације о процесу рада у 

струци) који су писани обичним 

језиком илијезиком струке 

● разуме опис догађаја и осећања 

разуме основни садржај као и 

важније детаље у извештајима, 

брошурама и уговорима везаним 

за струку 



 • Припрема, производња и контрола 

производног процеса 

• Мере заштите и очувања радне и 

животне средине 

• Праћење новина у области струке 

• Пословна комуникација на страном 

језику 

 

ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ 

 

 I  РЕЧЕНИЦА 

Сви типов упитних реченица 

Директна и индиректна питања 

– Индиректни говор: рецептивно и 

продуктивно 

а) изјаве и питања – без промене 

глаголског времена (глагол главне 

реченице у једном од садашњих времена) 

б) молбе, захтеви, наредбе 

– Индиректни говор: само рецептивно 

а) изјаве са променом глаголских времена 

– Одређене релативне клаузе 

– Сложене реченице: временске клаузе, 

узрочне клаузе , допусне клаузе 

 

II   ИМЕНИЧКА ГРУПА     

1. Члан разлике између одређеног и 

неодређеног члана у ширем контексту 

2. Именице 

– Бројиве и небројиве именице 

3. Заменички облици а) Заменице 

– Личне заменице у функцији субјекта и 
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ГОВОР 

 

Оспособљавање 

ученика за 

кратко 

монолошко 

излагање и за 

учешће у 

дијалогу на 

страном језику 

• једносгавним средствима опише 

статус и образовање, будуће 

запослење 

● опише делатност, фирму, 

процес рада или пак преприча 

телефонски разговор или одлуке 

неког договора у оквиру познате 

лексике 

● образложи краће своје намере, 

одлуке, поступке 

ПИСАЊЕ 

 

Оспособљавање 

ученика за писање 

краћих текстова 

различитог 

садржаја 

• • попуњава рачуне, признанице и 

хартије од вредности 

• напише једноставно пословно 

писмо према одређеном моделу 

• опише и појасни садржај схема и 

графикона везаних за струку  

•  • Напише кратко лично писмо, 

поруку, разгледницу, честитку 

•  

ЗНАЊЕ О 

ЈЕЗИКУ  

 

 

• препознаје и правилно користи 

основне фонолошке (интонација. 

прозодија, ритам) и 

морфосинтаксичке категорије, 

(именички и глаголски наставци,  

основни ред речи) користи 

садржаје медијске продукције 

намењене учењу страних језика 

(штампани медији, аудио/видео 

записи, компакт диск, интернет 

итд.) (штампани медији, 

аудио/видео записи, компакт 



диск, интернет итд.) 

- буде схваћен у размени идеја и 

информација о блиским темама у 

предвидљивим, свакодневним 

ситуацијамасажима садржај 

текста, филма, разговара и сл. 

 

објекта 

– Показне заменице 

– Односне заменице б) детерминатори 

– Показни детерминатори 

– Неодређени детерминатори 

– Присвојни детерминатори 

4. Придеви 

– Обновити компарацију придева 

– too/not…enough/not as…(as)/…than 

5. Бројеви 

– Обновити просте и редне бројеве 

6. Кванитификатори 

 

III  ГЛAГОЛСКА ГРУПА 

1. Глаголи 

– Обновити разлику у употреби Present 

Simple, Present Continutous; Past Simple, 

Past Continuous 

– Обновити све употребе Present Perfect 

– Past perfect 

Used to 

– Обновити и утврдити начине за 

изражавање будућности, планова у 

будућности (going to, will) 

Модални глаголи: should, must, will, may, 

might 

Пасивне конструкције – садашње и 

прошло време – the Present Simple, Past 

Simple (продуктивно и рецептивно), 

Present perfect passive (рецептивно) 

3. Предлози, најчешћи предлози за 

оријентацију у времену и простору. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Кондиционал први и други (и 

рецептивно и продуктивно). 

 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма  

 
I Планирање наставе и учења  
На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче 

интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облик рада, као и планирање 

активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и предвиђених исхода, али и од специфичности 

одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика.  

 

II Оставаривање наставе и учења  

Настава се реализује кроз теоријску наставу. Наставник користи различите методе и облике рада (фронтални, индивидуални, рад у 

паровима, групни рад, тимски рад-кооперативно учење, визуелне методе, вербалне методе, демонстративне методе). У настави се 

могу користити различита наставна средства (рачунар, пројектор, софтвтвери, шеме, панои..)  

 

III Праћење и вредновање наставе и учења  

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет одговора, 

способност примене теоријских знања у конкретним радним условима.  

 

Вредновање остварености исхода врши се кроз:  

- праћење остварености исхода;  

- учешћа ученика на такмичењима; 

- усмено излагање;  

-активности ученика на часовима  

 



Физичко васпитање  
Циљ учења физичког васпитања је да се разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са осталим васпитно 

- образовним подручјима, допринесе интегралном развоју личности ученика. План додатне за циљ има да темељније презентује 

одређени наставни садржај и отклони све недоумице са редовне наставе, као и да се усавршавају одређени наставни садржаји кроз 

додатне часове рада. 

Разред: Први, други, трећи и четврти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исходи Област/Тема       Садржај        Укупан број часова 

-Именује моторичке 

способности које треба 

развијати 

-- Примени адекватна 

средства 

-      Учествује на школском 

такмишењу и у систему 

школских спортских 

Провера физичких  

способности(иниција

лно тестирање) 

 

- Вежбе 

обликовања 

(јачања, 

лабављење и 

растезање); 

- Вежбе из 

корективне 

гимнастике; 

2 



такмичења - Провера стања 

моторичких и 

функционалних 

способности 

Кратко опише основне 

карактеристике и правила 

атлетике, гимнастике и 

спортске гране - 

дисциплина које се уче 

Атлетика 

 

АТЛЕТИКА 

У свим 

атлетским 

дисциплинама 

треба радити на 

развијању 

основних 

моторичких 

особина за дату 

дисциплину; 

Трчања: 

Усавршавање 

технике трчања 

на кратке и 

средње стазе: 

- 100 м ученици 

и ученице;  

- 800 м ученици 

и ученице; 

- штафета 4 x 

100 м ученици 

и ученице 

3 



Вежбање 

технике трчања 

на средњим 

стазама 

умереним 

интезитетом и 

различитим 

темпом у 

трајању од 5 до 

10 мин.  

Крос: јесењи и 

пролећни  

- 800 м 

ученице,  

- 1000 м 

ученици. 

Скокови: 

Скок удаљ 

техником 

увинућа  

Скок увис 

леђном  

Бацања: 

Бацање кугле, 

једна од 

рационалних 

техника 

(ученице 4 кг, 

ученици 5 кг). 

Спровести 

такмичења у 

одељењу, на 



резултат, у 

свим 

реализованим 

атлетским 

дисциплинама.  

 

- Одржава стабилну и 

динамичку равнотежу у 

различитим кретањима 

-изводи ротације тела 

Спортска гимнастика 

са елементима 

акробатике: Вежбе на 

справама и тлу 

 

1. Вежбе на 

тлу 

2. Прескок 

3. Кругови 

4. Разбој 

5. Вратило 

6. Греда 

2 

Користи елементе технике у 

игри 

Примењује правила у игри 

Учествује на спортским 

такмичењима 

Спортска 

игра(Рукомет, 

Кошарка, 

одбојка,фудбал) 

• Понављање и 

учвршћивање 

раније 

обучаваних 

елемената игре;  

• Даље 

проширивање и 

продубљавање 

техничко-

тактичке 

припремљеност

и ученика у 

складу са 

изборним 

програмом за 

дату игру. На 

основу 

претходних 

11 



умења у 

техници и 

тактици 

наставник 

планира 

конкретне 

садржаје из 

спортске игре; 

• Актив 

наставника, 

према програму 

који сам доноси 

(из програма 

трећег разреда 

(програм по 

избору 

ученика) у 

складу са 

могућностима 

школе, 

организује 

наставу за коју 

ученици 

покажу посебно 

интересовање; 

• Препорука: 

уколико је 

могуће, 

организовати 

наставу 

пливања 

(посебно обуку 



за непливаче). 

 

Математика 

Историја  
Циљ наставе учења: 

Циљ додатне наставе је да омногући 

одабраним и талентованим 

ученицима да прошире и продубе 

своје знање и вештине из неких 

наставних области и предмета у 

складу са интересовањима, 

способностима и склоностима 

као и да постиче ученике на 

самостални рад, развој логичког, стваралачког и критичког мишљења и да допринесе њиховом оспособљавању за даље образовање 

Задаци додатне наставе: 

- уочавање индивидуалних квалитета и интересовања ученика. 

 

Област/Тема Број часова Садржај Исходи 

Србија и Црна 

Гора од средине 

19. века до Првог 

светског рата 

 

3 

Политичко-историјски 

оквир (Српска револуција 

1804–1835 – 

националноослободилачка 

и социјална обележја, 

организација устаничке 

● идентификује 

основне одлике 

периода од краја 

XVIII века до 

Првог светског 

рата у историји 



државе, вожд Карађорђе 

Петровић 

и кнез Милош Обреновић, 

борба за аутономију, 

Сретењски устав, 

укидање феудализма; 

Турски устав, 

Уставобранитељски 

режим 1842–1858 

– развој државних 

установа; друга владавина 

Милоша и Михаила 

Обреновића; владавина 

Милана и Александра 

Обреновића – Устав из 

1869. године, 

ослободилачки ратови 

1876–1878, територијално 

проширење и независност, 

оснивање политичких 

странака, проглашење 

краљевине, српско-

бугарски рат, устави из 

1888. 

и 1901, Мајски преврат; 

владавина краља Петра I 

Карађорђевића – Устав из 

1903, напредак 

парламентаризма; 

спољнополитичко 

окружење; Црна Гора – 

територија и 

српског народа; 

● објасни узроке и 

последице Српске 

револуције, 

ослободилачких 

ратова 1876 -1878. 

и Балканских 

ратова; 

● уочи утицај 

европских 

збивања и идејних 

покрета на развој 

српске 

националне и 

државне идеје 

током XIX и 

почетком XX 

века; 

● уочи и објасни на 

историјској карти 

промене граница 

српске државе 

током XIX и 

почетком XX 

века; 

● лоцира места 

најважнијих 

битака које су 

вођене током 

Српске 

револуције, 

ослободилачких 



становништво, унутрашња 

и спољна политика 

владика Петра I и Петра II 

и кнежева Данила и 

Николе Петровића; 

ратова 1876–1878. 

и Балканских 

ратова; 

● опише улогу 

истакнутих 

личности у 

Српској 

револуцији, у 

развоју државних 

иституција и 

формирању 

модерног 

политичког 

система; 

● изведе закључак о 

значају 

уставности за 

развој модерног 

● политичког 

система; 

● сагледа значај и 

последице 

привредног 

напретка на развој 

српског друштва; 

● наведе и опише 

највећа културна 

достигнућа код 

Срба током XIX и 

почетком XX 

века; 

● именује 



најважније 

личности које су 

заслужне за развој 

српске културе 

током XIX и 

почетком XX 

века; 

 

Први светски рат 

1914-1918, и 

револуције у 

Русији 

3 ● Политичко-историјски 

оквир (сукобљени 

интереси великих сила, 

савезништва и 

фронтови, преломнице 

рата; губици и жртве, 

водеће личности држава 

у сукобу; човек у рату – 

живот у позадини и на 

фронту; револуције 

у Русији и Европи – 

Фебруарска 

револуција, Октобарска 

револуција и грађански 

рат, утицај Октобарске 

револуције на прилике 

у Европи, 

револуционарно врење, 

револуције у Мађарској 

и Немачкој, анархија и 

распад великих 

царстава; Србија и 

Црна Гора у Великом 

рату – одбрана 

● . разуме узроке и 
међународни 
контекст 
избијања Првог 
светског рата; 

● опише ток Првог 
светског рата; 

● наведе и 
анализира 
преломне 
догађаје Првог 
светског рата; 

● сагледа утицај 
ратних 
искушења на 
појаву 
револуционарни
х идеја и 
покрета; 

● разуме разлоге 
због који је 
Србија ушла у 
ратни сукоб са 
Аустроугарском 
и Немачком; 



отаџбине 1914. године, 

војни слом 1915. 

године, Албанска 

голгота, окупациони 

системи, репресија, 

покушаји мењања 

националног 

и културног идентитета 

српског становништва, 

глад и епидемије; 

влада, војска и народ у 

избеглиштву, Солунски 

фронт, ослобођење 

Краљевине Србије и 

југословенских 

покрајина 

Аустроугарске, 

допринос победи 

Антанте; најзначајније 

војне и политичке 

личности; 

југословенска идеја, 

чиниоци 

југословенског 

уједињења – српска 

влада, Југословенски 

одбор, Народно вијеће 

СХС, утицај 

међународних прилика 

на настанак  

На     југословенске државе 

● лоцира места 
најважнијих 
битака које је 
српска војска 
водила током 
Првог светског 
рата; 

● анализира 
последице Првог 
светског рата за 
српски народ; 

 



Други светски рат 

1939-1945. 

3 ● Политичко-историјски 

оквир (карактер рата и 

главни фронтови; победе 

Сила осовине у првој 

фази рата; образовање 

Антифашистичке 

коалиције; прекретнице у 

рату – Москва, 

Стаљинград и Ел 

Аламејн; геноцид, 

холокауст и 

концентрациони логори; 

покрети отпора у 

Европи; ратна 

свакодневица; 

савезничке конференције 

– Техеран, Јалта, 

Потсдам; људски и 

материјални губици, 

модерна војна 

технологија – употреба 

атомског оружја; 

Југославија у Другом 

светском рату – 

приступање Тројном 

пакту и војни пуч 27. 

марта 1941, Априлски рат и 

војни 

слом, окупација, деоба 

територија и квислиншки 

режими, Независна 

Држава Хрватска и 

● разуме узроке и 

међународни 

контекст 

избијања Другог 

светског рата; 

● опише ток 

Другог светског 

рата; 

● наведе и 

анализира 

преломне 

догађаје Другог 

светског рата; 

● уочи посебности 

Другог светског 

рата у 

Југославији и 

препозна његову 

антиокупаторску

, националну, 

верску и 

идеолошку 

садржину; 

● анализира 

последице 

Другог светског 

рата за српски 

народ; 

● образложи 

допринос 

југословенских 

антифашистички



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

политика геноцида над 

Србима, Јеврејима и 

Ромима; устанци и 

организовани покрети 

отпора, револуционарно 

освајање власти, грађански 

рат, најзначајније војне 

операције, савезничка 

политика према 

Југославији, основи новог 

државног уређења, 

завршне операције за 

ослобођење 

југословенског простора, 

жртве рата и допринос 

савезничкој победи). 

х покрета 

победи 

савезника у 

Другом 

светском рату; 

 



Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

I Планирање наставе и учења  

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, 

подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облик рада, као и 

планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и предвиђених исхода, али и од 

специфичности одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика.  

II Оставаривање наставе и учења  

Настава се реализује кроз вежбе, при чему се ученици се деле у групе до 15 ученика. Програм за други разред организован је кроз 

три модула и блок наставу. Наставник користи различите методе и облике рада (фронтални, индивидуални, рад у паровима, групни 

рад, тимски рад-кооперативно учење, практичан рад, визуелне методе, вербалне методе, демонстративне методе). У настави се могу 

користити различита наставна средства (рачунар, пројектор, софвтвери, шеме, панои..) 

III Праћење и вредновање наставе и учења  

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет одговора, 

способност примене теоријских знања у конкретним радним условима.  

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- усмено излагање; 

- показивање практичних вештина; 

- активности ученика на часовима; 

 

Ликовна култура 

Циљеви додатне наставе: 

–– продубљивање знања стечених на редовној настави; 

–– припремити ученика да одржи предавање на неку ваннаставну или наставну, занимљиву тему по сопственом избору или избору у 

договору са професором; 

–– избор и мотивисање ученика за учешће на конкурсима. 

Задаци додатне наставе: 



–– уочавање индивидуалних квалитета и интересовања ученика. 

Исходи додатне наставе: 

–– ученик има висок квалитет стечених знања, уме да их примењује, да се према садржајима односи критички, да користи литературу 

и способности у односу на градиво које сеобрађује на редовној настави; 

–– ученик је способан да осмисли и реализује пројекат за конкурс; 

–– ученик је способан да презентује пројекат другим ученицима; 

 

 

 

 

 
 

Редни 

број 

наставне 

теме 

Број 

часова 

Наставни садржај Начин и поступак 

остваривања 

Активности 

ученика 

 

 

 

1. 
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Садржај 

уметничког дела: 

мотиви и теме кроз 

епохе. 

-индивидуални рад  

-групни рад  

-рад у пару 

-дијалошка метода  

-илустративно-

демонстративна 

метода 

 

-претражује и 

користи 

литературу и 

интернет  

-користи 

различите ликовне 

технике и 

материјале 

-поставља питања 

 -презентује свој 

рад  

   -индивидуални рад  -претражује и 



 

2. 

 

6 

Културно наслеђе 

као извор 

инспирације 

савремених 

стваралаца. 

-групни рад  

-рад у пару 

-дијалошка метода  

-илустративно-

демонстративна 

метода 

-перцепција-

аперцепција 

 

користи 

литературу и 

интернет  

-користи 

различите ликовне 

технике и 

материјале 

-поставља питања 

-презентује свој 

рад 

 

Принципи економије  

Циљ додатне наставе: 

Додатна настава се организује за ученике који су заинтересовани за: 

-шира знања из предмета, 

-истрживачки рад, 

-самостално истраживање и коришћење стручне литературе, штампе, 

-проширивање стечених знања и њихова примена, 

-примена савремених технологија –интернет... 

Ангажоване ученике стога треба стимулисати (похвале, награде) 

 

 

Исхпди Област/Тема Садржај Укупан брпј шаспва 



● доводи у везу 

микроекономију и 

макроекономију  

● објасни појам 

„макроекономија‖  

● препозна 

макроекономске 

варијабле и значај 

њиховог проучавања 

● разликује 

активности учесника 

у економским 

трансакцијама  

● објасни ток добара 

и новца на примеру 

кружног тока 

економских 

активности  

● дефинише 

економску политику 

● наведе циљеве и 

инструменте 

економске политике 

Макроекономија – 

теорија, анализа и 

политика 

● Микроекономија и 

макроекономија – 

сличности и разлике 

● Макроекономија 

као економска 

дисциплина  

● Кључна 

макроекономска 

питања  

● Реална и 

монетарна 

макроекономија: 

кружни ток 

економских 

активности  

● Макроекономија и 

економска политика 
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● дефинише БДП  

● наведе компоненте 

БДП  

 

● објасни 

компоненте БДП  

● доводи у везу 

потрошњу и 

инвестиције у 

Систем националних 

рачуна 

● Бруто домаћи 

производ (БДП) – 

појам  

● Компоненте БДП-

а  

● Потрошња, 

штедња и 

инвестиције у 

рачунима 
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рачунима 

националног 

дохотка  

● дефинише реални 

БДП  

● разликује појмове 

штедња и 

инвестиције 

● разликује појмове 

„национална 

штедња‖, „лична 

штедња‖ и „јавна 

штедња‖  

 

● дефинише 

„буџетски дефицит‖ 

● дефинише 

„буџетски суфицит‖ 

● доводи у везу 

штедњу и 

инвестиције у 

рачунима 

националног 

дохотка  

● дефинише 

номинални БДП  

● дефинише реални 

БДП  

● дефинише БДП 

дефлатор  

● објасни употребу 

БДП дефлатора  

националног 

дохотка  

● Номинални и 

реални бруто домаћи 

производ  

● БДП дефлатор  

● Национални 

доходак 



● наведе недостатке 

БДП као мерила 

друштвеног 

благостања  

● дефинише 

национални доходак 

● дефинише 

финансијски систем 

● дефинише 

финансијске 

институције  

● дефинише 

финансијска 

тржишта  

● наведе особине 

обвезница  

● опише у кратким 

цртама 

функционисање 

тржишта обвезница 

● наведе особине 

акција  

● опише 

функционисање 

тржишта акција  

● дефинише појам 

„финансијски 

посредник‖  

● разликује банке 

као финансијске 

институције  

● разликује 

Финансијски систем ● Финансијски 

систем – појам  

● Финансијске 

институције  

● Финансијска 

тржишта  

● Финансијски 

посредници  

● Тржиште 

зајмовних средстава 

● Понуда и тражња 

зајмовних средстава 

● Каматна стопа  

● Номинална и 

реална камата 
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инвестиционе 

фондове као 

финансијске 

институције  

● дефинише 

тржиште зајмовних 

средстава  

● разликује изворе 

зајмовних средстава 

● дефинише каматну 

стопу  

● доводи у везу 

утицај нивоа 

каматне стопе на 

понуду и тражњу 

зајмовних средстава 

● дефинише 

номиналну каматну 

стопу  

● дефинише реалну 

каматну стопу  

● препозна утицај 

суфицита и 

дефицита државног 

буџета на понуду и 

тражњу зајмовних 

средстава 

● дефинише 

инфлацију  

● увиђа везу између 

промене цена и 

промене вредности 

Новац у 

макроекономији 

● Инфлација– појам 

● Врсте инфлације  

● Понуда и тражња 

за новцем  

● Монетарна 
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новца  

● наведе различите 

типове инфлације  

● објасни различите 

типове инфлације  

● наведе факторе 

који утичу на 

тражњу за новцем  

● објасни факторе 

који утичу на 

тражњу за новцем  

● доведе у везу 

понуду и тражњу 

новца  

● прикаже графички 

равнотежни ниво 

цена  

● прикаже графички 

утицај промене 

понуде новца на 

ниво цена и 

вредност новца  

● анализира утицај 

промене понуде 

равнотежа  

● Брзина оптицаја 

новца  

● Квантитативна 

теорија новца 

● дефинише новац  

● наводи функције 

новца  

● објасни функцију 

новца као средства 

размене  

● објасни функцију 

новца као 

 Инфлација ● Новац– појам  

● Функције новца  

● Новац као 

средство размене  

● Новац као 

обрачунска јединица 

● Новац као чувар 

вредности  
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обрачунске јединице 

● објасни функцију 

новца као чувара 

вредности  

● разликује појмове 

„готов новац‖ и 

„депозит по виђењу‖ 

● дефинише новчану 

масу  

● разликује 

монетарне агрегате 

М1 и М2 као мере за 

количину новца у 

оптицају  

● дефинише 

централну банку  

● наведе функције 

централне банке  

● опише улогу 

централне банке у 

регулисању понуде 

новца  

● дефинише 

пословну банку  

● опише укратко 

утицај пословних 

банака на понуду 

новца  

● дефинише појам 

„обавезне резерве‖  

● дефинише новчани 

мултипликатор  

● Монетарни 

агрегати  

● Понуда новца и 

монетарна политика 

● Централна банка – 

појам и функције  

● Пословне банке  

● Пословне банке и 

понуда новца  

● Новчани 

мултипликатор  

● Инструменти 

монетарне политике 
 



● израчуна величину 

новчаног 

мултипликатора  

● наводи 

инструменте 

монетарне политике 

● препозна значај 

операција на 

отвореном тржишту 

као инструмента 

монетарне политике 

● препозна значај 

обавезне резерве као 

инструмента 

монетарне политике 

● препозна важност 

есконтне стопе као 

инструмента 

монетарне политике 

● дефинише 

незапосленост  

● разликује појмове 

„запослено лице‖ и 

„незапослено лице‖ 

● дефинише радну 

снагу  

● дефинише стопу 

незапослености  

● израчуна стопу 

незапослености  

● дефинише 

природну стопу 

Незапосленост ● Незапосленост – 

појам  

● Мерење 

незапослености 

(стопа 

незапослености)  

● Природна стопа 

незапослености  

● Циклична 

незапосленост  

● Фрикциона 

незапосленост  

● Структурна 
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незапослености  

● објасни природну 

стопу 

незапослености  

● дефинише 

цикличну стопу 

незапослености  

● објасни цикличну 

стопу 

незапослености  

● дефинише 

фрикциону 

незапосленост  

● објасни постојање 

фрикционе 

незапослености  

● дефинише 

структурну 

незапосленост  

● објасни 

структурну 

незапосленост као 

разлог дугорочне 

незапослености  

● препозна како 

политика државе 

утиче на 

незапосленост 

(пример: Закон о 

минималној 

надници)  

● дефинише 

незапосленост  

● Незапосленост и 

економска политика 

државе  

● Синдикати и 

колективно 

преговарање 



синдикат  

● дефинише 

колективно 

преговарање  

● објасни утицај 

синдиката и 

колективног 

преговарања на ниво 

надница и 

незапосленост 

● дефинише платни 

биланс  

● објасни структуру 

платног биланса  

● објасни суфицит и 

дефицит платног 

биланса  

● кратко опише 

категорије девизног 

и обрачунског 

биланса  

● дефинише 

платнобилансне 

трансакције  

● наведе 

платнобилансне 

трансакције  

● наведе 

специфичности 

платног биланса 

Републике Србије  

● дефинише девизни 

Платни биланс и 

девизни курс 

● Појам платног 

биланса  

● Структура платног 

биланса – 

„подбиланси‖ 

платног биланса  

● Платнобилансна 

равнотежа  

● Девизни биланс  

● Обрачунски 

биланс  

● Платнобилансне 

трансакције  

● Платни биланс 

Републике Србије  

● Девизни курс – 

појам, функције и 

врсте  

● Девизни курс и 

платни биланс  

● Девизно тржиште 

– појам, функције и 
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курс  

● наведе функције 

девизног курса  

● наведе врсте 

девизног курса  

● објасни фиксни и 

флексибилни 

девизни курс  

● доводи у везу 

платни биланс и 

девизни курс  

● дефинише девизно 

тржиште  

● наведе функције 

девизног тржишта  

● наведе врсте 

девизног тржишта 

врсте 

● дефинише 

међународну 

трговину  

● објасни историјски 

развој међународне 

трговине  

● разликује 

моделе/теорије 

међународне 

трговине  

● доводи у везу 

међународну 

трговину и животни 

стандард нација 

(држава)  

Mеђународна 

трговина 

● Међународна 

трговина – појам и 

историјски развој  

● Теорије 

међународне 

трговине  

● Значај 

међународне 

трговине  

● Међународна 

трговина и животни 

стандард нација  

● Динамика и 

структура 

међународне 
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Пословна економија  

Додатна настава се организује 

за ученике који су 

заинтересовани за: 

-  шира знања из предмета, 

-  истрживачки рад, 

- самостално истраживање и коришћење стручне литературе, штампе, 

- проширивање стечених знања и њихова примена, 

- примена савремених технологија –интернет... 

Ангажоване ученике стога треба стимулисати (похвале, награде) 

 

Исходи 

По завршетку 

разреда ученик ће 

бити у стању да: 

Област/Тема Садржај Број 

часова 

     ● објасни процес 

трансформације 

уложених ресурса у 

резултате  

Трошкови ● Трансформација уложених 

ресурса у резултате  

● Трошење фактора 

производње  
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● наведе тенденције 

у међународној 

трговини  

● наведе структуру 

међународне 

трговине  

● доводи у везу 

међународни 

трговину и 

транснационалне 

компаније  

● идентификује 

главне изазове у 

међународној 

трговини с којима се 

суочава Република 

Србија 

трговине  

● Међународна 

трговина и 

транснационалне 

компаније  

● Емпиријски 

аспекти 

међународне 

трговине – случај 

Републике Србије 



● дефинише 

трошење фактора 

производње  

● разликује појмове 

– трошкови и 

утрошци  

● наведе поделе 

трошкова према 

различитим 

критеријумима  

● разликује 

трошкове у кратком 

року 

● објасни фиксне и 

варијабилне 

трошкове  

● дефинише 

граничне трошкове  

● утврди динамику 

укупних трошкова у 

зависности од 

промене обима 

производње  

● графички 

илуструје укупне и 

просечне, фиксне и 

варијабилне 

трошкове  

● анализира 

резултате 

израчунатих 

појединих 

● Трошкови и утрошци  

● Поделе трошкова према 

различитим критеријумима  

● Трошкови у кратком року  

● Фиксни трошкови  

● Варијабилни трошкови  

● Гранични трошкови  

● Динамика укупних трошкова  

● Трошкови у дугом року  

● Калкулације трошкова  

● Калкулације трошкова према 

времену израде  

● Калкулације трошкова према 

начину израде 



категорије трошкова  

● анализира 

динамику трошкова  

● разликује 

трошкове у дугом 

року  

● разликује 

калкулације 

трошкова према 

времену и начину 

израде  

● израчуна цену 

коштања бирајући 

адекватну 

калкулацију 

 

 

  



● дефинише приход 

предузећа  

● разликује врсте 

прихода предузећа ● 

дефинише просечан 

и маргиналан 

приход  

● наведе факторе 

који утичу на 

приход предузећа  

● анализира везу 

укупног прихода и 

тражње за 

производима 

предузећа  

● објасни утицај 

обима производње и 

тржишних цена на 

величину укупног 

прихода предузећа  

● дефинише профит 

предузећа  

● објасни изворе 

профита предузећа ● 

наведе врсте 

профита предузећа  

● израчуна укупан 

приход и профит 

предузећа  

● успостави везу 

између укупног 

прихода и профита 

Резултати пословања 

предузећа 

 

● Приход предузећа – појам и 

врсте ● Укупан приход  

● Просечан приход  

● Маргиналан приход  

● Фактори који утичу на 

приход предузећа  

● Укупан приход и тражња за 

производима предузећа  

● Профит предузећа – појам и 

извори  

● Врсте профита предузећа  

● Праћење и упоређивање 

резултата 
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предузећа 

● утврди укупан, 

просечан и 

маргинални приход 

предузећа на основу 

задатих параметара  

● доноси закључке 

на основу добијених 

резултата о укупном, 

просечном и 

маргиналном 

приходу 

 



● разликује 

парцијалне 

економске принципе 

пословања  

● дефинише 

продуктивност  

● објасни утицај 

производње, 

технологије и 

људских ресурса на 

продуктивност  

● опише значај 

пораста 

продуктивности  

● дефинише 

економичност и 

изворе 

економичности  

● успоставља односе 

између трошкова и 

унапређења 

економичности  

● дефинише 

рентабилност  

● објасни важност 

(значај) 

рентабилности за 

пословање 

предузећа  

● идентификује 

факторе унапређења 

рентабилности  

Економски 

принципи пословања 

● Парцијални економски 

принципи пословања 

предузећа  

● Појам продуктивности  

● Производња и 

продуктивност  

● Технологија и 

продуктивност  

● Људски ресурси и 

продуктивност ● Мерење 

продуктивности- показатељи и 

циљеви  

● Значај пораста 

продуктивности  

● Појам економичности  

● Анализа економичности  

● Извори економичности  

● Поређење трошкова и 

унапређење економичности  

● Појам и значај 

рентабилности предузећа  

● Анализа рентабилности 

предузећа ● Мерење 

рентабилности предузећа ● 

Унапређење рентабилности 

предузећа  

● Израчунавање показатеља 

продуктивности, 

економичности и 

рентабилности 
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● наведе циљеве и 

показатеље мерења 

продуктивности, 

економичности и 

рентабилности 

предузећа  

● израчуна 

показатеље 

продуктивности, 

економичности и 

рентабилности на 

конкретним 

примерима  

● анализира 

успешност 

пословања 

предузећа на основу 

израчунатих 

показатеља 

 

 

Рачуноводство  
Додатна настава се организује за ућенике који су заинтересовани за: 

- шира знања из предмета, 

- истрживачки рад, 



- самостално истраживање и коришћење стручне литературе, штампе, 

- проширивање стечених знања и њихова примена, 

- примена савремених технологија –интернет... 

Ангажоване ученике стога треба стимулисати (похвале, награде) 

 

 

Исходи 

По завршетку разреда ученик 

ће бити у стању да: 

Област/Тема: Садржај: Број часова: 

дефинише појам поверилаца- 

добављача  

● наведе документацију везану 

за добављаче  

● аналитички и синтетички 

евидентира настанак обавеза 

према добављачима  

● евидентира порез на додату 

вредност на основу примљених 

рачуна  

● евидентира трошкове 

пословања услужног предузећа 

Евиденција 

обавеза и 

пословања 

Појам поверилаца – 

добављача  

● Документација везана за 

добављаче  

● Евиденција обавеза 

према добављачима са 

порезом на додату 

вредност  

● Аналитичка и 

синтетичка евиденција 

обавеза према 

добављачима  

● Извод из аналитичке 
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основу примљених рачуна  

● прати доспелост обавеза  

● разликује врсте попуста 

одобрених од добављача  

● евидентира одобрене попусте  

● евидентира временска 

разграничења трошкова  

● обрачуна порез на додату 

вредност у примљеним рачунима  

● усаглашава аналитичку и 

синтетичку евиденцију 

добављача  

● разликује бруто зараде, нето 

зараде, порезе и доприносе на 

зараде  

● наведе кораке за обрачун и 

исплату зарада ● изврши 

обрачун и евиденцију обрачуна 

зарада  

● евидентира исплату зарада, 

пореза и доприноса на зараде  

● разликује накнаде зарада од 

евиденције добављача  

● Порез на додату 

вредност у примљеним 

рачунима  

● Одобрени попусти 

добављача  

● Евиденција плаћања 

доспелих обавеза уз 

одобрени каса-сконто, 

бонификацију  

● Евиденција трошкова 

пословања услужног 

предузећа на основу 

примљених рачуна од 

добављача  

● Временска разграничења 

трошкова  

● Обавезе по основу зарада 

и накнада зарада  

● Евиденција обавеза по 

узетим кредитима  

● Друге обавезе  

● Евиденција меничних 

обавеза 



зараде  

● евидентира обавезе по 

кредитима и измирење меничне 

обавезе 

разликује законску, 

професионалну и интерну 

регулативу  

● дефинише потраживања  

● наведе документацију која 

прати настанак и престанак 

потраживања од купаца  

● заведе рачуне у књигу издатих 

рачуна  

● аналитички и синтетички 

евидентира настанак 

потраживања  

● евидентира наплату 

потраживања  

● обрачуна ПДВ  

● евидентира ПДВ на основу 

издатих рачуна  

● евидентира приходе услужног 

предузећа ● евидентира 

временска разграничења прихода  

Евиденција 

потражња из 

пословања 

● Законска, професионална 

и интерна регулатива 

(Закон о рачуноводству и 

ревизији, МРС, 

рачуноводствене 

политике)  

● Појам дужника – купца и 

документација  

● Аналитичка и 

синтетичка евиденција 

потраживања од купаца  

● Извод из аналитичке 

евиденције купаца  

● Евиденција потраживања 

од купаца са порезом на 

додату вредност  

● Порез на додату 

вредност у издатим 

рачунима  

● Евиденција прихода од 

услуга  

● Временска разграничења 
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● прати доспелост потраживања  

● евидентира наплату 

потраживања уз одобрене 

попусте и меницом  

● евидентира потраживања од 

запослених и друга потраживања  

● евидентира обезвређење 

потраживања  

● евидентира директно и 

индиректно отписивање 

потраживања и наплату 

отписаних потраживања  

● разликује компензацију, цесију 

и асигнацију  

● евидентира компензацију  

● обрачуна ПДВ на крају 

обрачунског периода  

● евидентира плаћање обавезе 

ПДВ-а на крају обрачунског 

периода 

прихода  

● Евиденција наплате 

доспелих потраживања уз 

каса-сконто, бонификацију  

● Друга потраживања  

● Обезвређење 

потраживања ● 

Потраживања од 

запослених  

● Евиденција наплате 

меницом  

● Остали облици плаћања 

– компензација, цесија и  

● асигнација  

● Обрачун пореза на 

додату вредност на крају 

обрачунског периода  

● Евиденција плаћања 

обавезе за порез на додату 

вредност на крају 

обрачунског периода 

 ● разликује врсте сталних 

средстава  

● опише карактеристике 

основних средстава ● разликује 

Евиденција 

сталних 

средстава 

● Стална средства, појам и 

врсте  

● Појам и карактеристике 

 

 

 



вредности и евиденције 

основних средстава  

● доведе у везу прибављање, 

отуђивање основних средстава 

са одговарајућом 

књиговодственом 

документацијом  

● објасни функцију конта 

исправка вредности основних 

средстава  

● опише начине и процедуру 

прибављања основних средстава  

● евидентира пријем без 

накнаде, куповину и изградњу 

основних средстава у 

аналитичком и финансијском 

књиговодству ● обрачуна 

амортизацију линеарном 

методом  

● састави годишњи предрачун 

амортизације ● књижи 

амортизацију у аналитичком и 

финансијском књиговодству  

● разликује начине отуђивања 

основних средстава  

● прикаже поступак отуђивања 

основних средстава  

● Вредности основних 

средстава  

● Пословне књиге 

основних средстава  

● Аналитичка евиденција 

основних средстава  

● Документација у вези са 

прибављањем основних 

средстава  

● Евиденција прибављања 

основних средстава  

● Пријем без накнаде 

основних средстава  

● Куповина основних 

средстава  

● Изградња основних 

средстава  

● Вишак основних 

средстава ● Обрачун и 

књижење амортизације 

(линеарни метод)  

● Документација у вези 

отуђивања основних 
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основних средстава  

● евидентира отуђивање 

основних средстава у 

аналитичком и финансијском 

књиговодству  

● процени вредност основних 

средстава у билансу стања  

● евидентира набавку и трошење 

алата и инвентара са 

калкулативним отписом 

 

средстава  

● Евиденција отуђивања 

основних средстава  

● Уступање без накнаде 

основних средстава  

● Продаја основних 

средстава  

● Расходовање основних 

средстава  

● Мањак основних 

средстава  

 

● Евиденција набавке и 

трошења алата и инвентара 

 

 ● евидентира настале расходе и 

приходе  

● евидентира временска 

разграничења расхода и прихода  

● објасни поступак утврђивања 

резултата пословања привредног 

друштва  

● утврди резултат пословања на 

основу задатих података о 

Утврђивање 

резултата 

пословања 

услужног 

предузећа 

 ● Појам пословног 

резултата  

● Поступак утврђивања 

резултата пословања 

привредног друштва  

● Евиденција резултата 

пословања  

● Закључни лист  

 

 

 

 

 

 



расходима и приходима  

● дефинише позитиван и 

негативан финансијски резултат  

● књижи финансијски резултат  

● одреди време закључка конта 

расхода и прихода  

● одреди место добитка и 

губитка у билансу стања и 

билансу успеха  

● састави закључни лист  

● састави крајњи биланс и 

биланс успеха на основу 

закључног листа  

● анализира утицај временских 

разграничења на биланс стања и 

биланс успеха 

 

● Приказивање резултата 

пословања у билансу 

успеха   

● билансу стања  

● Закључивање пословних 

књига 
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Пословна коресподенција и комуникација  
 

Додатна настава се организује за ученике који су заинтересовани за: 

· шира знања из предмета, 



· истрживачки рад, 

· самостално истраживање и коришћење стручне литературе, штампе, 

· проширивање стечених знања и њихова примена, 

· примена савремених технологија –интернет... 

Ангажоване ученике стога треба стимулисати (похвале, награде) 

Исходи Област/Тема Садржај Укупан број 

часова 

   ● објаснипојамслужбеног ак

та 

● опишеструктуруслужбеног 

акта 

● израдинаосновузадатих еле

мената: 

– допис 

– решење 

– одлуку 

  

 

 

Службена 

кореспонденц

ија 

 ● Службениакти – појам и структура 

● Допис 

● Решење 

● Одлука 
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●   планираактивности 

користећисофтвере и 

друга средства 

●   одредиприоритете у 

реализацијиканцеларијскиха

ктивностина основу датих уп

утстава 

●   пратиреализацијупланира

нихактивностинаосновудати

х упутстава 

●   користиинтернет и 

другеизворе заприкупљање

 информација 

●   саставиизвештаје о раду 

●   систематизујепримљену 

и послатупошту у рачунару 

●   извршиелектронскузашт

иту личних и 

пословних података 

●   креира и 

попуниобрасцезапословекој

исечестопонављајунаоснов

удатих елемената 

Планирање, 

организовање 

и реализација 

активности 

пословне и 

службене 

кореспонденц

ије 

  ● планирањедневних, недељних и 

месечнихактивности 

● софтвери, планери и 

другасредства запланирање активнос

ти 

● праћењеостварењапланиранихактивн

ости (контроласпровођења, чеклисте, 

подсетници и сл.) 

● Употребаелектронскепоште у 

канцеларијском пословању 

● Екстернимедијизачувањеподатака (U

SB, CD, екстернихарддиск, 

интернетналози, итд.) 

● Попуњавањештампанихобразаца 

и креирањеобразацана рачунару 

● Презентација (израдапрезентације, 

припремапростора и 

опреме, презентовање) 

● Видовипрезентација 

(електронскепрезентације, плакат, посте

р, графо-фолија) 

● Прикупљањеинформацијаза организа

цијусастанка – планактивности 

(одредитидатум, место и 
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●   израдиразличитевидове пр

езентација 

●   презентује у 

складусаправилимапрезен

товања 

●   дефинишепојам и 

значај састанка 

●   израдипланактивно

стизаорганизовање са

станка 

●   спроведеактивностизаре

ализацијусастанка 

●   састави и 

пошаљепозивучесницимаса

станка 

●   води састанак 

●   наведепојам, врсте и 

начине вођењазаписника 

●   саставизаписниксасаст

анканаосновудатих елеме

ната 

 

времеодржавања, 

послатипозивучесницима, 

припремитипотребанматеријал, 

обезбедитипростор и опрему, освежење 

и храну, обезбедитисмештајзаучеснике 

ако јепотребно итд.) 

● Фазетокасастанка и вођењесастанка 

(поделаулога, 

дефинисањециљасастанка, договор 

о раду, планирањевременатрајања, 

истицањедневногреда, дискусија, 

начиндоношењаодлука итд.) 

● Појам, врсте и 

начинивођења записника 

● Делови записника 

● Изводииз записника 

 

 

 



  ●   објаснипојам и 

елементекомуникац

ије 

●   разликујеврстекомуни

кација и 

њиховепредности 

и недостатке 

●   примењујеформални 

и неформалниоблик комуни

цирања 

●   разликујенаменусредста

вакомуникације 

(телефон, компјутер) 

●   понашасе у 

складусаправилимапослов

ногбон-тона 

●   примениправилахоризонт

алне и 

вертикалнекомуникације 

у предузећу и 

конкретној служби 

●   примениправила ек

стернекомуникације 

●   негује и 

одржаваодносесавећстече

 Вештина 

комуницирањ

а и правила 

пословног 

понашања 

   

●   Појам комуникација, комуникацион

и канали и нивои 

●   Врсте комуникација 

●   Усмена и писанакомуникација 

●   Вербална и невербална комуникација 

●   Формална и 

неформална комуникација 

●   Интерна и екстерна комуникација 

●   Средства комуникације –

 врсте и начинкоришћења 

●   Правилапословногпонашања 

(пословнибон-тон) 

●   Корпоративни имиџ 

●   Изграђивањепословногодноса – 

саруководиоцима, колегама и сарадни

цима 

●   Изграђивање и 

неговањедобрих пословниходносасапар

тнерима и странкама 

●   Културолошке карактеристикеразли
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нимпословним партнерим

а 

●   примењујеопштаправила

понашања у 

телефонској комуникацији 

●   користиелектронске

 облике комуницирања 

●   примењујеправила 

online бонтона 

●   препознамогућебар

ијере у комуникацији 

●   примењујеправилаактивн

огслушања и 

различитеметодерешавањако

нфликтних ситуација 

 

  

 

 

 

 

читихнарода и облиципонашања у 

одређенимпословним ситуацијама 

●   „Златна‖ 

правилавођења телефонскогразговор

а 

●   Електронскакомуникација- 

правила записање e-mail порука; 

форумправилапонашања – 

online бонтон 

●   Могућебаријере у комуникацији 

●   „Подршка комуникацији‖ 

●   Методерешавањаконфликтних ситуац

ија 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Пословни енглески језик  
ЦИЉЕВИ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ: 

 

1. продубљивање знања стечених на редовној настави; 
2. припремити ученика да одржи предавање на неку ваннаставну или наставну, занимљиву тему по сопственом избору или  

избору у договору са професором; 

3. избор и мотивисање ученика за учешће на такмичењима. 

 

ЗАДАЦИ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ: 

 

- уочавање индивидуалних квалитета и интересовања ученика. 

 

Ученици ће кроз различите активности допунити и проширити стечена знања са часова енглеског језика.  



Додатна настава се организује за ученике који су заинтересовани за: 

 шира знања из предмета, 

 истраживачки рад, 

 самостално истраживање и коришћење  стручне литературе, штампе, 

 проширивање стечених знања и њихова примена, 

 примена савремених технологија –интернет.. 

 учешће на такмичењима 

 

 
 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА  
ИСХОДИ САДРЖАЈ  БРОЈ ЧАСОВА  

СЛУШАЊЕ 

 

Оспособљавање 

ученика за 

разумевање 

усменог говора 

● разуме основне поруке и 
захтеве исказане јасним 
стандардним језиком кадаје 
реч о блиским темама (кола, 
посао, хоби) 

● разуме глобално суштину 

нешто дужих разговора или 

дискусија на састанцима, који 

се односе на мање сложене 

садржаје из струке, уколико се 

говори разговетно стандардним 

језиком, поставља питања и 

тражи објашњења у вези са 

темом дискусије/разговора 

ОПШТЕ ТЕМЕ 

• Свакодневни живот (генерацијски 

конфликти и начини превазилажења) 

• Образовање (образовањс за свс, пракса и 

припреме за будуће занимање, размена 

ученика) 

• Познате фирме, предузећа, установе, 

институције у земљама чији се језик учи 

• Културни живот(мсђународни пројекти и 

учешће на њима) 

• Заштита човекове околине (волонтерски 

рад) 

• Медији (штампа. телевизија, електронски 

медији) 

• Историјски догађаји/линости из земаља 

чији се језик учи 

• Свет компјутера 

(предности и мане употребе компјутера) 
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ЧИТАЊЕ 

 

Оспособљавање 

ученика за 

разумевање 

● разуме једноставније текстове 

(стандардна писма, 

информације о процесу рада у 

струци) који су писани обичним 

језиком илијезиком струке 



прочитаних 

текстова 

● разуме опис догађаја и осећања 

разуме основни садржај као и 

важније детаље у извештајима, 

брошурама и уговорима везаним 

за струку 

 

 

СТРУЧНЕ ТЕМЕ 

• Материјали. средсгва.сировине и 

производи 

• Алати, машине и уређаји у струци 

• Припрема, производња и контрола 

производног процеса 

• Мере заштите и очувања радне и 

животне средине 

• Праћење новина у области струке 

• Пословна комуникација на страном 

језику 

 

ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ 

 

 I  РЕЧЕНИЦА 

Сви типов упитних реченица 

Директна и индиректна питања 

– Индиректни говор: рецептивно и 

продуктивно 

а) изјаве и питања – без промене 

глаголског времена (глагол главне 

реченице у једном од садашњих времена) 

б) молбе, захтеви, наредбе 

– Индиректни говор: само рецептивно 

а) изјаве са променом глаголских времена 

– Одређене релативне клаузе 

– Сложене реченице: временске клаузе, 

узрочне клаузе , допусне клаузе 

 

II   ИМЕНИЧКА ГРУПА     

1. Члан разлике између одређеног и 
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ГОВОР 

 

Оспособљавање 

ученика за 

кратко 

монолошко 

излагање и за 

учешће у 

дијалогу на 

страном језику 

• једносгавним средствима опише 

статус и образовање, будуће 

запослење 

● опише делатност, фирму, 

процес рада или пак преприча 

телефонски разговор или одлуке 

неког договора у оквиру познате 

лексике 

● образложи краће своје намере, 

одлуке, поступке 

ПИСАЊЕ 

 

Оспособљавање 

ученика за писање 

краћих текстова 

различитог 

садржаја 

• • попуњава рачуне, признанице и 

хартије од вредности 

• напише једноставно пословно 

писмо према одређеном моделу 

• опише и појасни садржај схема и 

графикона везаних за струку  

•  • Напише кратко лично писмо, 

поруку, разгледницу, честитку 

•  

ЗНАЊЕ О 

ЈЕЗИКУ  

 

 

• препознаје и правилно користи 

основне фонолошке (интонација. 

прозодија, ритам) и 

морфосинтаксичке категорије, 

(именички и глаголски наставци,  

основни ред речи) користи 

садржаје медијске продукције 



намењене учењу страних језика 

(штампани медији, аудио/видео 

записи, компакт диск, интернет 

итд.) (штампани медији, 

аудио/видео записи, компакт 

диск, интернет итд.) 

- буде схваћен у размени идеја и 

информација о блиским темама у 

предвидљивим, свакодневним 

ситуацијамасажима садржај 

текста, филма, разговара и сл. 

 

неодређеног члана у ширем контексту 

2. Именице 

– Бројиве и небројиве именице 

3. Заменички облици а) Заменице 

– Личне заменице у функцији субјекта и 

објекта 

– Показне заменице 

– Односне заменице б) детерминатори 

– Показни детерминатори 

– Неодређени детерминатори 

– Присвојни детерминатори 

4. Придеви 

– Обновити компарацију придева 

– too/not…enough/not as…(as)/…than 

5. Бројеви 

– Обновити просте и редне бројеве 

6. Кванитификатори 

 

III  ГЛAГОЛСКА ГРУПА 

1. Глаголи 

– Обновити разлику у употреби Present 

Simple, Present Continutous; Past Simple, 

Past Continuous 

– Обновити све употребе Present Perfect 

– Past perfect 

Used to 

– Обновити и утврдити начине за 

изражавање будућности, планова у 

будућности (going to, will) 

Модални глаголи: should, must, will, may, 

might 

Пасивне конструкције – садашње и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



прошло време – the Present Simple, Past 

Simple (продуктивно и рецептивно), 

Present perfect passive (рецептивно) 

3. Предлози, најчешћи предлози за 

оријентацију у времену и простору. 

4. Кондиционал први и други (и 

рецептивно и продуктивно). 

 

 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма  

 
I Планирање наставе и учења  
На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче 

интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облик рада, као и планирање 

активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и предвиђених исхода, али и од специфичности 

одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика.  

 

II Оставаривање наставе и учења  

Настава се реализује кроз теоријску наставу. Наставник користи различите методе и облике рада (фронтални, индивидуални, рад у 

паровима, групни рад, тимски рад-кооперативно учење, визуелне методе, вербалне методе, демонстративне методе). У настави се 

могу користити различита наставна средства (рачунар, пројектор, софтвтвери, шеме, панои..)  

 

III Праћење и вредновање наставе и учења  

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет одговора, 

способност примене теоријских знања у конкретним радним условима.  

 

Вредновање остварености исхода врши се кроз:  

- праћење остварености исхода;  



- учешћа ученика на такмичењима; 

- усмено излагање;  

-;активности ученика на часовима  
 

Пословна информатика  
Додатна настава сеорганизује за ученике који су заинтересовани за 

· шира знања из предмета, 

· истрживачки рад, 

· самостално истраживање и коришћење стручне литературе, штампе, 

· проширивање стечених знања и њихова примена, 

· примена савремених технологија –интернет.. 

 

 

. 

Исходи Област/Тема Садржај 

Укупан 

број 

часова 



 ● разуме принципе 

представљања слика у рачунару 

(растерски, векторски) 

● разликује формате слика 

и њихове особине 

● изврши конверзију формата слике 

● мења димензије слике 

● мења капацитет фајла слике 

● разликује алате за 

вршење корекције на слици 

● примењује алате за 

вршење корекција на слици 

  

 

 Обрада 

слика 
 ●   Програми за обраду слика: MS 

Office Picture Manager, MS Paint итд. 

●   Представљање слика у рачунару 

●   Формати за чување слика 

●   Слике добијене помоћу 

скенера, дигиталног фотоапарата или 

мобилног телефона 

●   Атрибути слика 

●   Основне обраде слика 
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● уноси и форматира текст на слајду 

● уноси слајдове на презентацију 

● изради и форматира табелу на слајду 

● убаци и форматира слику на слајду 

● изради и форматира графиконе и 

дијаграме на слајду 

● користи предложене теме 

и израђује нове за дизајн слајда 

● уметне интерне и екстерне везе на 

слајд 

● користи презентацијске ефекте 

● изврши припрему за штампу и 

штампа презентацију 

● архивира презентацију у 

различитим форматима 

 

 Израда 

презентација 
● Појам презентације и слајда 

● Дефинисање дизајна садржаја и 

позадине слајда 

● Текст на слајду 

● Слике на слајду 

● Графикони и дијаграми 

у презентацији 

● Презентацијски ефекти 

(анимација, прелази) 

●  Hyperlink 

● Приказивање презентације 

● Презентација као интернет сајт 

● Штампање презентације 

● Архивирање презентације 

 

7 

● отвори једну и више радних књига 

● убаци нове радне листове 

● преименује и брише постојеће 

 Рад са 

табелама 
 ● Програми за табеларна 

израчунавања: MS Excel, Open Office 

Calc итд. 

● Покретање програма за рад са 

табелама (почетни кораци и мењање 

основних поставки) 
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радне листове 

● сачува радну књигу у одговарајуће

м формату 

● унесе различите врсте података у 

ћелију 

● одреди референцу и име ћелији 

● форматира садржај ћелије 

● сортира податке у табели 

● филтрира податке у табели 

● унесе формуле 

● користи формуле 

за решавање задатака 

● користи функције 

● реши задатке помоћу функција 

● изради графиконе и дијаграме на 

основу података из табеле 

● форматира графиконе и дијаграме 

● унесе слике у радну књигу 

● Радна свеска и радни листови 

(поступак са радним листовима) 

● Типови података које користе прог

рами за табеларна 

израчунавања: текстуални, 

нумерички и формуле 

● Референце ћелија 

● Наменске листе 

● Копирање и премештање 

садржаја ћелије 

● Форматирање текстуалних 

и нумеричких података 

● Рад са формулама у табели 

● Копирање и мењање формула 

● Релативно и апсолутно 

адресирање ћелија 

● Статистичке функције 

● Сортирање података: једноставно 

и сложено 

● Филтрирање података 



● објасни појам базе података у 

програму за табеларна израчунавања 

● изврши различите операције везане 

за базе података у програму 

за табеларна израчунавања 

● користи on-line сервисе 

за табелaрнa израчунавања 

● припреми радну књигу за штампу 

● штампа податке из радне књиге 

 

● Израда и типови графикона 

● Припрема за штампу (поставке 

радног листа и припреме) 

 

 

 

●   кпристи фпрмуле 
за рещаваое задатака 

●   кпристи напредне функције 
●   рещи задатке ппмпћу функција 
●   пбјасни ппјам базе ппдатака у 
прпграму за табеларна израшунаваоа 
●   изврщи разлишите пперације везане за 
базе ппдатака у прпграму за табеларна 
израшунаваоа 
●   кпристи on-line сервисе 
за табелaрнa израшунаваоа 

  

  

 

Напредни 

рад са 

табелама 

● Прпграм за табеларна 
израшунаваоа: MS Excel, Open Office 
Calc итд. 
● Напредне функције 
● Извещтаји у Excel-у 
● Защтита раднпг листа 
● Валидација ппдатака 
● Математишке и финансијске функције 
● База ппдатака 
● Пивпт табеле 
● Функције са услпвпм 
●  Lookup и Vlookup функције 
● Функције за рад са текстпм 
●  Google documents 
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Ангажоване ученике стога треба стимулисати (похвале, награде) 

 

Јавне финансије 

Додатна настава сеорганизује за ученике који су заинтересовани за 

· шира знања из предмета, 

· самостално истраживање и коришћење стручне литературе, штампе, 

· проширивање стечених знања и њихова примена, 

· примена савремених технологија –интернет... 

Ангажоване ученике стога треба стимулисати (похвале, награде) 

 

 

 

 

 

 

  

 



Исходи Област/Тема Садржај 

Укупан 

број 

часова 

 ● дефинише појам јавних финансија 

● објасни настанак јавних финансија 

као самосталне научне дисциплине 

● направи преглед научних 

дисциплина са којима су повезане 

јавне финансије 

● наведе предмет анализе јавних 

финансија у савременој држави 

● разликује 

специфичне институције јавних 

финансија 

 

Појам и 

предмет 

јавних 

финансија 

●   Појам јавних финансија као 

самосталне научне дисциплине 

●   Предмет јавних финансија 

●   Јавне финансије и друге 

научне дисциплине 

●   Јавне финансије и 

друге економске дисциплине 

●   Савремене јавне финансије и 

активности државе 

●   Институције јавних финансија 
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● дефинише јавне расходе 

● наведе разлоге 

државне интервенције и присуства 

јавног сектора 

● дефинише јавна добра 

● наведе карактеристике јавних добра 

● наведе структуру јавних расхода 

● наведе учинке јавних расхода 

● класификује јавне расходе 

● разликује облике државне 

интервенције преко јавних расхода 

● објасни разлоге и 

учинке јавних расхода у области: 

– образовања 

– здравства 

– пензијског осигурања 

– социјалне заштите 

 

Јавни 

расходи 
● Појам јавних расхода 

● Јавни расходи, јавни сектор и 

јавна добра 

● Појам јавних добара 

● Врсте јавних добара 

● Карактеристике јавних добара 

● Ефикасно обезбеђивање 

јавних добара 

● Структура јавних расхода 

● Ефекти (учинци) јавних расхода 

● Теоријске класификације 

јавних расхода 

● Класификација јавних расхода – 

GFS класификација према 

методологији ММФ-а 

● Функционална и 

економска класификација 

јавних расхода 

● Облици државне 

интервенције преко јавних расхода 

● Јавни расходи за образовање 
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● Билансни значај јавних 

расхода за образовање 

● Разлози за државну 

интервенцију у образовању 

● Облици државне интервенције 

у образовању 

● Издаци за образовање у 

Републици Србији 

● Јавни расходи за здравствену 

заштиту – билансни значај 

и специфичности 

● Разлози раста 

трошкова (расхода) 

здравствене заштите 

● Основе система јавне здравствене 

заштите у Републици Србији 

● Јавно пензијско осигурање –

 билансна релевантност, стање 

и тенденције 

● Системи финансирања пензија 

● Пензијски систем у 

Републици Србији 

● Јавни расходи за социјалну 

заштиту у Републици Србији – 

билансни значај и специфичности 

 



 

 

 

 ● опише суштину јавних прихода 

● класификује јавне приходе 

● дефинише појам и карактеристике 

пореза 

● објасни расподелу пореског терета 

● наведе критеријуме 

за оцењивање пореских система 

● разликује елементе пореза 

● наведе циљеве опорезивања и врсте 

пореза 

● наведе карактеристике пореза 

на доходак грађана у 

Републици Србији 

 Јавни 

приходи 
 ● Појам и суштина јавних прихода 

● Класификације јавних прихода 

● Појам и карактеристике пореза 

● Законска и економска расподела п

ореског терета 

● Ефикасно и правично опорезивање 

● Елементи пореза – 

пореска терминологија 

● Циљеви опорезивања 

● Врсте пореза 

● Опорезивање дохотка 
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● наведе предмете опорезивања 

● обрачуна порез на доходак грађана 

– порез на зараде 

● попуни пореску пријаву о 

обрачунатим и плаћеним порезима и 

доприносима на зараде 

● наведе разлоге за 

опорезивање добити предузећа 

● наведе карактеристике пореза на 

добит у Републици Србији 

● разликује елементе пореза на добит 

● објасни значај пореског биланса 

● састави порески биланс 

● обрачуна висину пореске 

обавезе на основу пореског биланса 

● попуни пореску пријаву на основу 

пореског биланса 

● разликује порез на потрошњу и 

порез на доходак 

● разликује врсте пореза на додату 

● Порез на доходак грађана 

● Основни облици пореза 

на доходак грађана 

● Порез на доходак грађана у 

Републици Србији 

● Елементи опорезивих прихода 

● Приходи који су предмет опорез

ивања порезом на доходак грађана 

● Порески обвезници пореза 

на доходак грађана; 

● Пореске стопе 

● Порез на добит предузећа 

● Разлози за опорезивање 

добити предузећа 

● Порез на добит предузећа 

у Републици Србији 

● Елементи пореза на добит 

● Порески обвезници пореза на добит 

● Пореска основица – порески биланс 



вредност 

●   објасни значај пореза на додату 

вредност као 

најиздашнијег пореског прихода у 

Републици Србији 

●   класификује пореске 

обвезнике према роковима плаћања 

пореза на додату вредност 

●   објасни теоријске аспекте 

пореза на имовину 

●   наведе карактеристике пореза на 

имовину у Републици Србији 

●   разликује различите врсте пореза 

на имовину и њихове елементе 

●   обрачуна порез на имовину за 

различите пореске обвезнике 

 

● Пореска стопа 

● Пореске олакшице 

● Порези на потрошњу 

● Порези на потрошњу и порези 

на доходак 

● Основни облици пореза 

на потрошњу 

● Општи порези на потрошњу 

● Селективни порез на промет 

у малопродаји (акцизе) 

● Порез на додату вредност (ПДВ) – 

појам и врсте 

● ПДВ у Србији 

● Елементи ПДВ 

● Обрачунски период, рокови плаћа

ња и повраћај ПДВ 

● Акцизе у Републици у Србији 

●  Порез на имовину 



● Порез на имовину – теоријски аспекти 

● Порез на имовину у Републици Србији 

● Елементи пореза на имовину 

● Остали облици јавних прихода 

 

 

● дефинише буџет 

као институцију јавних финансија 

● наброји функције и начела буџета 

● наведе законски оквир 

за буџетски систем у 

Републици Србији 

● разликује функције трезора 

● опише поступак доношења и 

извршења буџета у 

Републици Србији 

● наведе структуру 

државног буџета Републике Србије 

● дефинише буџетски дефицит 

● дефинише фискални федерализам 

Буџет ● Појам буџета као 

институције јавних финансија 

●  Функција буџета 

●  Буџетска начела 

●  Буџетски систем у 

Републици Србији 

●  Законски оквир 

●  Трезор – појам и функције 

●  Поступак доношења и 

извршења буџета 

●  Буџетска контрола 

●  Структура државног буџета 
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● разликује различите нивое државе 

● повеже буџет централног нивоа 

власти и буџете нижих 

нивоа власти 

 

●  Буџетски дефицит 

●  Фискални федерализам 

● Различити нивои државе 

(централни, 

покрајински, локални...) 

● Буџет централног нивоа власти 

и буџети нижих нивоа власти 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Економско пословање  
Додатна настава се организује за ученике који су заинтересовани за: 

- шира знања из предмета, 



- истрживачки рад, 

- самостално истраживање и коришћење стручне литературе, штампе, 

- проширивање стечених знања и њихова примена, 

- примена савремених технологија –интернет... 

Ангажоване ученике стога треба стимулисати (похвале, награде) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Исходи 

По завршетку разреда ученик 

ће бити у стању да: 

Област/Тема Садржај Број  часова 

● изради кодекс пословног 

понашања  

● спроведе поступак оснивања 

привредног друштва  

● састави пријаву за посао  

● спроведе поступак отварања 

текућег рачуна на основу 

припремљене прописане 

документације  

● спроведе поступак 

инвентарисања ● састави 

инвентар  

● састави оснивачки биланс стања  

● отвори пословне књиге 

Оснивање и 

почетак 

пословања 

привредног 

друштва 

● Оснивање привредног 

друштва пре регистрације  

● Регистрација привредног 

друштва  

● Радње након регистрације 

привредног друштва  

● Пријава запослених 

радника  

● Отварање текућег 

пословног рачуна  

● Инвентарисање  

● Оснивачки биланс стања  

● Отварање пословних 

књига 
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примени правила, процедуре и 

технике у пословима са 

готовином  

● организује рад у служби 

платног промета  

● спроведе поступак пријема, 

сортирања, класификовања и 

контроле књиговодствених 

Послови 

платног 

промета и 

благајничко 

пословање 

● Платни промет  

● Инструменти платног 

промета  

● Извод банке о промету на 

текућем рачуну  

● Благајничко пословање 

 ● Благајнички налози  

● Благајнички дневник ● 
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докумената  

● попуни инструменте платног 

промета  

● изврши плаћања (готовинска, 

безготовинска) 

 ● књижи изводе банке  

● извештава послодавца о стању 

новчаних средстава  

 

врши техничке припреме за 

промоцију и презентацију према 

упутствима надређеног  

● врши службену комуникацију и 

коресподенцију са државним и 

другим органима који имају јавна 

овлашћења по налогу 

претпостављеног  

● води евиденцију о присутности 

запослених  

● припреми документацију за 

пријем нових радника  

● врши пријављивање и 

одјављивање запослених  

● израђује потврде, уверења и 

решења по основу радног односа 

 

 

 

Контрола и архивирање 

документације 

 

 

 



● организује рад у служби 

општих послова  

● организује функционално своје 

радно место  

● планира редослед обављања 

активности  

● прати реализацију планираних 

активности  

● обради примљену пошту, акте, 

документацију 

 ● заведе документа у деловодник  

● проследи документа 

одговарајућој служби  

● води записнике  

● састави извештај са састанка  

● води матичну евиденцију 

запослених  

● врши усмену и писану 

комуникацију и коресподенцију 

са странкама  

● организује различите врсте 

догађаја према упутствима 

надређеног  

● организује службена путовања 

према упутствима надређеног  

● организује састанке према 

упутствима надређеног  

 

● врши техничке припреме за 

промоцију и презентацију према 

упутствима надређеног  

● врши службену комуникацију и 

Општи 

администрати

вни послови 

  

● Правно-пословна 

администрација  

● Оперативни послови у 

предузећу  

● Пословна 

кореспонденција и 

комуникација  

● Администрација о 

запосленим 
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коресподенцију са државним и 

другим органима који имају јавна 

овлашћења по налогу 

претпостављеног  

● води евиденцију о присутности 

запослених  

● припреми документацију за 

пријем нових радника  

● врши пријављивање и 

одјављивање запослених  

● израђује потврде, уверења и 

решења по основу радног односа 

  

  



 

Трећи разред 

А1: ОПШТЕОБРАЗОВНИ  ПРЕДМЕТИ 

Српски  језик и књижевност  
 

Циљ учења српског језика и књижевности је унапређивање језичке и функционалне писмености; стицање и неговање језичке и 

књижевне културе; оспособљавање за тумачење и вредновање књижевних дела; афирмисање и прихватање вредности хуманистичког 

образовања и васпитања ученика; развијање личног, националног и културног идентитета, љубави према матерњем језику, традицији и 

култури српског народа и других народа и етничких заједница. 

 

 

Област 
Број 

часова 
Садржај Исходи Стандарди 

Језик 20 

Творба речи (5 часова) 

Основни начини творбе 

речи у српском језику: 

извођење, слагање, 

префиксација, 

комбиновану творба, 

творба претварањем 

- препозна 

најважније типове 

творбе у српском 

језику – извођење, 

слагање, 

комбиновану творбу 

и претварање; 

2CJK.1.1.4. Познаје 

врсте и подврсте 

речи; примењује 

норму у вези с 

облицима речи у 

фреквентним 

случајевима 

 



Важнији модели за 

извођење и слагање 

именица, придева и 

глагола 

Најважнијим 

префиксоиди и 

суфиксоиди у српском 

језику  

Полусложенице 

(правописна решења у 

вези са њима) 

Лексикологија (11 

часова) 

Лексикологија и 

лексикографија 

(најважнији речници 

српског језика и начини 

њиховог коришћења) 

Полисемија, начини за 

проширивање значења 

речи –  метафора, 

- разликује 

значењске односе 

међу речима;  

- препозна лексичке 

механизме – 

метафору и 

метонимију;  

- разликује типове 

лексике с обзиром на 

порекло (народне 

речи, 

црквенословенске 

речи и 

позајмљенице) и 

сферу употребе 

(историзми, 

архаизми, 

неологизми, 

термини); 

- разликује 

некњижевну лексику 

(укључујући и 

гласовне промене у 

вези с облицима 

речи); издваја делове 

речи у вези с 

облицима речи 

(граматичка основа и 

наставак за облик) у 

једноставнијим 

случајевима; издваја 

делове речи у вези с 

грађењем речи 

(префикс, творбена 

основа, суфикс) у 

једноставнијим 

случајевима; 

препознаје основне 

начине грађења 

речи; примењује 

норму у вези с 

грађењем речи 



метонимија и синегдоха 

Синонимија, 

антонимија, 

хомонимија, 

хиперонимија и 

паронимија 

Класификација лексике 

с обзиром на порекло 

(народне речи, 

позајмљенице, 

црквенословенске речи) 

и сферу употребе 

(историзми, архаизми, 

неологизми, 

Некњижевна лексика 

српског језика 

(дијалектизми, 

регионализми, жаргон и 

вулгаризми 

Фразеологизми и 

њихова употреба у 

од књижевне;  

- препозна и 

правилно користи 

устаљене изразе 

(фразеологизме); 

- разликује 

синтаксичке 

јединице  и познаје 

све типове 

реченичних чланова; 

- препозна особине 

разговорног стила, 

посебно оне које га 

разликују од осталих 

стилова; 

(укључујући и 

гласовне промене у 

вези с грађењем 

речи); примењује 

постојеће моделе 

при грађењу нових 

речи. 

2CJK.2.1.4. Има 

шира знања о 

врстама и 

подврстама речи; 

уме да одреди облик 

променљиве речи и 

да употреби реч у 

задатом облику; 

познаје појам 

морфеме; дели реч 

на творбене морфеме 

у једноставнијим 

случајевима и 

именује те морфеме; 



различитим 

функционалним 

стиловима 

Синтакса (3 часа) 

Синтаксичке јединице 

(реч, синтагма и 

реченица) 

Типови реченичних 

чланова и могућности 

за њихово изражавање 

речју и синтагмом 

Структура сложеног 

предиката (модални и 

фазни глаголи и њихово 

место у структури 

сложеног предиката) 

Стилистика (1 час) 

Основне одлике 

разговорног стила 

 

познаје основне 

начине грађења 

речи; примењује 

норму у вези с 

облицима речи у 

мање фреквентним 

случајевима. 

2CJK.3.1.3. Има 

детаљнија знања о 

морфологији у ужем 

смислу и творби 

речи у српском 

језику (дели реч на 

творбене морфеме у 

сложенијим 

случајевима и 

именује те морфеме). 

2CJK.1.1.6. Има 

лексички фонд који 

је у складу са 

средњим нивоом 



образовања; прави 

разлику између 

формалне и 

неформалне лексике 

и употребљава их у 

складу са приликом; 

има основна знања о 

значењу речи; 

познаје основне 

лексичке односе 

(синонимију, 

антонимију, 

хомонимију); познаје 

метафору као 

лексички механизам; 

нема одбојност 

према речима 

страног порекла, али 

их не прихвата 

некритички и 

аутоматски; познаје 



појам термина и 

фразеологизма; 

познаје најважније 

речнике српског 

језика и уме да се 

њима користи. 

2CJK.2.1.6. Има 

богат и уразноличен 

лексички фонд 

(укључујући и 

интелектуалну и 

интернационалну 

лексику и познавање 

најфреквентнијих 

интернационалних 

префикса и 

суфикса). Тај фонд 

употребљава у 

складу с приликом; 

види језик као низ 

могућности које му 



служе да изрази 

индивидуално 

искуство и усмерен 

је ка богаћењу 

сопственог речника; 

познаје 

хиперонимију/хипон

имију, паронимију; 

разликује лексичке 

слојеве; познаје 

метонимију као 

лексички механизам. 

2CJK.1.1.5. 

Правилно склапа 

реченицу; разликује 

синтаксичке 

јединице; разликује 

активне и пасивне 

реченице; уме да 

анализира 

једноставније 



реченице грађене по 

основним моделима 

и проширене 

прилошким 

одредбама. 

 

Књижевн

ост 
61 

Модерна у европској и 

српској књижевности 

Друштвено-историјска 

кретања у свету на 

прелазу из 19. у 20. век 

који су одлучујуће 

утицали на стварање 

покрета модерне и 

стилских праваца у 

оквиру ње 

Шарл Бодлер „Везе―, ,, 

Албатрос―  

Антон Павлович Чехов 

„Ујка Вања―  

Богдан Поповић 

-систематизује 

усвојена знања о 

књижевности, 

процењује сопствену 

успешност, 

идентификује 

тешкоће и, уколико 

их има, утврђује 

план за њихово 

превазилажење; 

- -наведе и објасни 

друштвено-

историјске 

околности које су 

довеле до појаве 

2СЈК.1.2.1. Познаје 

ауторе дела из 

обавезног школског 

програма и 

локализује их у 

контекст 

стваралачког опуса и 

књижевноисторијски 

контекст.  

2СЈК.2.2.1. 

Интерпретира 

књижевни текст 

увидом у његове 

интеграционе 

чиниоце 



„Предговор Антологији 

новије српске лирике― 

Војислав Илић „У 

позну јесен― 

Алекса Шантић 

„Претпразничко вече― и 

„Вече на шкољу―  

Јован Дучић 

„Јабланови―  

Милан Ракић „Искрена 

песма―  

Владислав Петковић 

Дис „Можда спава―  

Сима Пандуровић 

„Светковина―  

Милутин Бојић „Плава 

гробница―. 

Борисав Станковић 

„Нечиста крв―  

Петар Кочић 

„Мрачајски прота― 

симболизма и 

естетике 

ларпурлартизма; 

- -упореди српску 

књижевност модерне 

са европском и 

одреди њене 

специфичности; 

- -наведе примере 

декаденције у касној 

фази српске 

модерне;   

- -повеже појаве у 

књижевности са  

друштвено-

историјским 

околностима;  

- -образложи утицај 

друштва на појаву -

ангажоване 

књижевности; 

(доживљајни 

контекст, тематско-

мотивски слој, 

композиција, 

ликови, форме 

приповедања, идејни 

слој, језичко-стилски 

аспекти...). 

2СЈК.3.2.1. Чита, 

доживљава и 

самостално тумачи 

књижевноуметничка 

и књижевнонаучна 

дела из обавезног 

школског програма, 

као и додатне 

(изборне) и 

факултативне 

књижевноуметничке 

и књижевнонаучне 

текстове; током 



Исидора Секулић 

„Госпа Нола― 

Међуратна 

књижевност 

Манифести футуризма, 

експресионизма, 

дадаизма, зенитизма   

Станислав Винавер 

„Манифест 

експресионистичке 

школе―  

Владимир Мајаковски 

„Облак у панталонама―.   

 Федерико Гарсија 

Лорка ,, Романса 

месечарка― 

Рабиндранат Тагоре ,, 

Градинар― 

Милош Црњански 

„Лирика Итаке― и 

„Сеобе― 

повеже формалне 

одлике књижевног 

дела (форма, тип 

приповедања, 

стилска средства) и 

његово значење 

интерпретације 

поуздано користи 

стечена знања о 

стваралачком опусу 

аутора и 

књижевноисторијско

м контексту. 

2СЈК.1.2.2. Познаје 

књижевнотеоријску 

терминологију и 

доводи је у 

функционалну везу 

са примерима из 

књижевних  и 

неуметничких  

текстова 

предвиђених 

програмом. 

2СЈК.2.2.2. Познаје 

књижевнотеоријску 

терминологију и 



Растко Петровић „Људи 

говоре― 

Момчило Настасијевић 

„Запис о даровима моје 

рођаке Марије―  

Иво Андрић „На Дрини 

ћуприја―  

  

Момчило Настасијевић 

„Седам лирских 

кругова 

књижевнотеоријска 

знања адекватно 

примењује у 

тумачењу 

књижевних дела 

предвиђених 

програмом. 

2СЈК.3.2.2. Влада 

књижевнотеоријском 

терминологијом и 

теоријска знања 

адекватно примењује 

у тумачењу 

књижевноуметнички

х и 

књижевнонаучних 

дела која су 

предвиђена 

школским 

програмом и других 

дела ове врсте 



различитих жанрова, 

изван школског 

програма. 

2СЈК.1.2.3. У 

тумачењу 

књижевноуметнички

х и 

књижевнонаучних 

дела разликује 

методе унутрашњег 

и спољашњег 

приступа.  

2СЈК.2.2.3. Разликује 

методе унутрашњег 

и спољашњег 

приступа у 

интерпретацији 

књижевноуметничко

г и 

књижевнонаучног 

дела и адекватно их 



примењује приликом 

разумевања и 

тумачења ових врста 

дела. 

2СЈК.2.2.4. Уочава и 

образлаже поетичке, 

језичке, естетске и 

структурне особине 

књижевноуметнички

х и 

књижевнонаучних 

дела у оквиру 

школске лектире; 

процењује да ли је 

сложенији 

књижевнонаучни 

текст 

(аутобиографија, 

биографија, 

мемоари, дневник, 

писмо, путопис...) 



добро структуриран 

и кохерентан, да ли 

су идеје изложене 

јасно и прецизно; 

уочава стилске 

поступке у 

књижевноуметничко

м и 

књижевнонаучном 

тексту; процењује 

колико одређене 

одлике текста утичу 

на његово 

разумевање и 

доприносе тумачењу 

значења текста. 

2СЈК.1.2.5. Уочава 

основне особине 

књижевности као 

дискурса и разликује 

га у односу на остале 



друштвене дискурсе. 

2СЈК.2.2.5. 

Образлаже основне 

елементе 

књижевности као 

дискурса у односу на 

остале друштвене 

дискурсе (нпр. 

присуство/одсуство 

приповедача, 

приповедни фокус, 

статус историјског и 

фиктивног итд.). 

2СЈК.3.2.5. Разуме 

основне елементе 

књижевности као 

дискурса (пореди 

нпр. 

присуство/одсуство 

приповедача, 

приповедни фокус, 



статус историјског и 

фиктивног итд.) у 

односу на остале 

друштвене дискурсе 

и та сазнања 

употребљава у 

тумачењу 

књижевних дела. 

2СЈК.1.2.6. Наводи 

основне 

књижевноисторијске 

и поетичке одлике 

стилских епоха, 

праваца и формација 

у развоју српске и 

светске 

књижевности и 

повезује их са 

делима и писцима из 

обавезне лектире 

школског програма. 



2СЈК.2.2.6. 

Приликом тумачења 

књижевноуметнички

х и 

књижевнонаучних 

дела из школског 

програма примењује 

знања о основним 

књижевноисторијски

м и поетичким 

одликама стилских 

епоха, праваца и 

формација у развоју 

српске и светске 

књижевности. 

 

Језичка 

култура 
24 

Правопис (6 часова)  

Транскрипција страних 

речи, промена страних 

имена и презимена 

Писање страних имена 

- правилно пише 

цртицу у 

полусложеницама 

када су у једном 

реду и када се деле 

2CJK.2.3.2. Саставља 

сложенији говорени 

и писани текст (из 

језика, књижевности 

или слободна тема) 



у српском језику – 

прилагођено 

(транскрибовано) и 

изворно  

Усмено изражавање (2 

часа) 

Смисао и значај 

неговања говорне 

културе  

Јавна дебата. Припрема 

за дебату (прикупљање 

чињеница, састављање 

плана излагања), 

аргументовано 

излагање, извођење 

закључака и уважавање 

културе дијалога. 

Писано изражавање 

(16 часова) 

Израда четири писмена 

задатка и писање 

на крају реда; 

- примењује основна 

правила 

транскрипције имена 

из 

страних језика; 

- говори јавно и пред 

већим 

аудиторијумом о 

темама из 

језика, књижевности 

и 

културе; 

- саслуша туђе 

мишљење и 

узме га у обзир 

приликом 

своје аргументације; 

- активно учествује у 

јавној дебати – 

припреми се за 

користећи се 

описом, 

приповедањем и 

излагањем 

(експозицијом); у 

говореној или 

писаној расправи 

прецизно износи 

своје идеје и 

образлаже свој став; 

труди се да говори и 

пише занимљиво, 

правећи прикладне 

дигресије и бирајући 

занимљиве детаље и 

одговарајуће 

примере; уочава 

поенту и излаже је 

на прикладан начин; 

прецизно износи свој 

доживљај и утиске 



унапређене верзије 

писменог задатка 

(исправка писменог 

задатка). 

Припрема за израду 

писмених задатака. 

Писмени задатак се 

ради писаном 

ћирилицом. Препорука 

је да се исправка 

писменог задатка ради 

писаном латиницом. 

 

дебату, 

аргументовано 

излаже и изведе 

закључке ; 

- напише састав на 

тему из 

језика и 

књижевности, 

уважавајући начела 

правописа и језичке 

норме. 

 

поводом књижевног 

или другог 

уметничког дела; 

сажето препричава 

сложенији књижевни 

текст и резимира 

сложенији књижевни 

и неуметнички текст 

на теме непосредно 

везане за градиво; 

пише извештај и 

реферат; примењује 

правописну норму у 

случајевима 

предвиђеним 

програмом. 

2CJK.2.3.1. Говори у 

званичним 

ситуацијама, јавно и 

пред већим 

аудиторијумом о 



темама из области 

језика, књижевности 

и културе, користећи 

се књижевним 

језиком и 

одговарајућом 

терминологијом; 

учествује у јавним 

разговорима са више 

учесника; процењује 

слушаоца односно 

аудиторијум и 

обликује свој говор 

према његовим 

потребама и 

могућностима; има 

потребу и навику да 

развија сопствену 

говорну културу; с 

пажњом и 

разумевањем слуша 



теже излагање (нпр. 

предавање) с темом 

из језика, 

књижевности и 

културе; слуша 

критички, 

процењујући 

говорникову 

аргументацију и 

објективност. 

2СЈК.3.3.2. Излаже 

(у званичним 

ситуацијама, јавно и 

пред већим 

аудиторијумом) и 

пише о темама из 

области језика, 

књижевности и 

културе; има 

развијене 

говорничке 



(ораторске) вештине; 

претпоставља 

различите ставове 

аудиторијума и у 

складу с тим 

проблематизује 

поједине садржаје; 

препознаје и 

анализира вербалну 

и невербалну 

реакцију 

саговорника односно 

аудиторијума и томе 

прилагођава свој 

говор; слушајући 

говорника, 

процењује садржину 

и форму његовог 

говора и начин 

говорења. 
 

  



 

 

ЈЕЗИК (20 часова) 

 

Творба речи (5 часова) 

Основни начини творбе речи у српском језику: извођење, слагање, префиксација, комбиновану творба, творба претварањем 

Важнији модели за извођење и слагање именица, придева и глагола 

Најважнијим префиксоиди и суфиксоиди у српском језику  

Полусложенице (правописна решења у вези са њима) 

 

Лексикологија (11 часова) 

Лексикологија и лексикографија (најважнији речници српског језика и начини њиховог коришћења) 

Полисемија, начини за проширивање значења речи –  метафора, метонимија и синегдоха Синонимија, антонимија, хомонимија, 

хиперонимија и паронимија 

Класификација лексике с обзиром на порекло (народне речи, позајмљенице, црквенословенске речи) и сферу употребе (историзми, 

архаизми, неологизми, Некњижевна лексика српског језика (дијалектизми, регионализми, жаргон и вулгаризми 

Фразеологизми и њихова употреба у различитим функционалним стиловима 

 

Синтакса (3 часа) 

Синтаксичке јединице (реч, синтагма и реченица) 

Типови реченичних чланова и могућности за њихово изражавање речју и синтагмом 

Структура сложеног предиката (модални и фазни глаголи и њихово место у структури сложеног предиката) 

 

Стилистика (1 час) 

Основне одлике разговорног стила 

 

 



 

КЊИЖЕВНОСТ (58 часова) 

 

Обавезни садржаји 

 

Модерна у европској и српској књижевности 

Друштвено-историјска кретања у свету на прелазу из 19. у 20. век који су одлучујуће утицали на стварање покрета модерне и стилских 

праваца у оквиру ње 

Шарл Бодлер „Везе―, ,, Албатрос―  

Антон Павлович Чехов „Ујка Вања―  

Богдан Поповић „Предговор Антологији новије српске лирике― 

Војислав Илић „У позну јесен― 

Алекса Шантић „Претпразничко вече― и „Вече на шкољу―  

Јован Дучић „Јабланови―  

Милан Ракић „Искрена песма―  

Владислав Петковић Дис „Можда спава―  

Сима Пандуровић „Светковина―  

Милутин Бојић „Плава гробница―. 

Борисав Станковић „Нечиста крв―  

Петар Кочић „Мрачајски прота― 

Исидора Секулић „Госпа Нола― 

 

Међуратна књижевност 

Манифести футуризма, експресионизма, дадаизма, зенитизма   

Станислав Винавер „Манифест експресионистичке школе―  

Владимир Мајаковски „Облак у панталонама―.   

 Федерико Гарсија Лорка ,, Романса месечарка― 

Рабиндранат Тагоре ,, Градинар― 



Милош Црњански „Суматра― и „Сеобе― 

Растко Петровић „Људи говоре― 

Момчило Настасијевић „Запис о даровима моје рођаке Марије―  

Иво Андрић „На Дрини ћуприја―  

  

Момчило Настасијевић „Седам лирских кругова 

 

 

 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА (24 часа) 

 

Правопис (6 часова)  

Транскрипција страних речи, промена страних имена и презимена 

Писање страних имена у српском језику – прилагођено (транскрибовано) и изворно  

 

Усмено изражавање (2 часа) 

Смисао и значај неговања говорне културе  

Јавна дебата. Припрема за дебату (прикупљање чињеница, састављање плана излагања), аргументовано излагање, извођење закључака 

и уважавање културе дијалога. 

 

Писано изражавање (16 часова) 

Израда четири писмена задатка и писање унапређене верзије писменог задатка (исправка писменог задатка). 

Припрема за израду писмених задатака. 

Писмени задатак се ради писаном ћирилицом. Препорука је да се исправка писменог задатка ради писаном латиницом. 

 

 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

 



Ученик има знања из области српског језика и српске и светске књижевности. Влада усменом и писаном комуникацијом: говори и 

пише поштујући књижевнојезичку норму, уобличава логичан и стилски складан говорени и писани текст, разуме и критички 

промишља оно што прочита, има развијен речник. Чита, доживљава и тумачи књижевно дело; користи читање да боље разуме себе, 

друге и свет око себе; прочитао је најважнија књижевна дела из националне и светске културне баштине. Има навику и потребу да 

развија говорну и читалачку културу, како ради сопственог усавршавања тако и ради очувања и богаћења националне културе.  

 

Основни ниво  

Говори јасно и течно, поштујући књижевнојезичку норму; има културу слушања туђег излагања. Саставља једноставнији говорени или 

писани текст који је логичан, добро структуриран и стилски складан; користи оба писма (дајући предност ћирилици), влада основним 

писаним жанровима потребним за школовање и учешће у друштвеном животу. У различите сврхе чита књижевне и неуметничке 

текстове средње тежине, разуме књижевни и неуметнички текст средње сложености и критички промишља једноставнији књижевни и 

неуметнички текст.  

Има основна знања о језику уопште; разликује књижевни српски језик од дијалекта и има потребу да учи, чува и негује књижевни 

језик. Има основна знања о гласовима, речима и реченицама српског језика и зна да примени одређена граматичка правила у говору и 

писању. Има развијен речник, у складу са средњим нивоом образовања, а речи употребљава у складу са приликом.  

Познаје ауторе дела из обавезног школског програма и локализује их у контекст стваралачког опуса и у књижевноисторијски контекст. 

Наводи основне књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске књижевности 

и повезује их са делима и писцима из обавезне лектире школског програма. Уочава и примерима аргументује основне поетичке, 

језичке, естетске и структурне особине књижевних дела из обавезне школске лектире. Формира читалачке навике и знања схватајући 

значај читања за сопствени духовни развој.  

 

Средњи ниво  

Говори пред аудиторијумом о темама из области језика, књижевности и културе; саставља сложенији говорени или писани текст, 

прецизно износећи идеје; у различите сврхе чита теже књижевне и неуметничке текстове и има изграђен читалачки укус својствен 

образованом човеку; разуме и критички промишља сложенији књижевни и неуметнички текст.  

Има шира знања о језику уопште и основна знања о језицима у свету. Зна основне особине дијалеката српског језика и смешта развој 

књижевног језика код Срба у друштвени, историјски и културни контекст. Има шира знања о гласовима, речима и реченицама српског 

језика и та знања уме да примени у говору и писању. Има богат речник и види језик као низ могућности које му служе да се прецизно 



изрази. Тумачи кључне чиниоце структуре књижевног текста као и његове тематске, идејне, поетичке, стилске, језичке, композиционе 

и жанровске особине. Познаје књижевне термине и адекватно их примењује у тумачењу књижевних дела предвиђених програмом. 

Самостално уочава и анализира проблеме у књижевном делу и уме да аргументује своје ставове на основу примарног текста. Користи 

препоручену и ширу, секундарну литературу у тумачењу књижевних дела предвиђених програмом.  

 

Напредни ниво  

Дискутује о сложеним темама из језика, књижевности и културе које су предвиђене градивом; има развијене говорничке вештине; 

пише стручни текст на теме из језика и књижевности; продубљено критички промишља сложенији књижевни и неуметнички текст, 

укључујући и ауторове стилске поступке; изграђује свест о себи као читаоцу.  

Има детаљнија знања о језику уопште, као и о граматици српског језика. Има основна знања о речницима и структури речничког 

чланка.  

Критички чита, тумачи и вреднује сложенија књижевна дела из обавезног школског програма, као и додатна (изборна). Користи више 

метода, гледишта и компаративни приступ у тумачењу књижевног текста. Свој суд о књижевном делу аргументовано износи стално 

имајући на уму примарни текст, као и друге текстове, анализирајући и поредећи њихове поетичке, естетске, структурне и 

лингвистичке одлике, укључујући и сложеније стилске поступке. Шири читалачка знања и примењује стратегије читања које су 

усаглашене са типом књижевног дела и са читалачким циљевима (доживљај, истраживање, стваралаштво).  

 

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: Језик 

Основни ниво  

Има основна знања о томе шта је језик уопште и које функције има; поштује свој језик и поштује друге језике. Зна основне податке о 

дијалектима српског језика и о дијалекатској основи књижевног језика; подједнако цени екавски и ијекавски изговор као равноправне 

изговоре српског књижевног језика; има основна знања о развоју књижевног језика, писма и правописа код Срба. Има основна знања о 

гласовима српског језика; познаје врсте и подврсте речи, примењује језичку норму у вези са облицима речи и у вези са њиховим 

грађењем; правилно склапа реченицу и уме да анализира реченице грађене по основним моделима. Има основна знања о значењу речи; 

познаје најважније речнике српског језика и уме да се њима користи. Уме да износи властите ставове говорећи јасно и течно, 

поштујући књижевнојезичку норму и правила учтивости; има културу слушања туђег излагања. Овладао је складним писањем 

једноставнијих форми и основних жанрова (писмо, биографија, молба, жалба, захтев, ПП презентација и сл.), користећи компетентно 



оба писма, дајући предност ћирилици и примењујући основна правила језичке норме. На крају школовања саставља матурски рад 

поштујући правила израде стручног рада.  

 

Средњи ниво  

Има шира знања о језику уопште и основна знања о језицима у свету, њиховој међусобној сродности и типовима. Зна основне особине 

дијалеката српског језика и основна правила екавског и ијекавског изговора. Има шира знања о гласовима српског језика; зна правила 

о наглашавању речи и разликује књижевни од некњижевног акцента; има шира знања о врстама и подврстама речи, њиховим облицима 

и начинима њиховог грађења; познаје врсте реченица и анализира реченице грађене по различитим моделима. Има богат речник и уме 

да употреби одговарајућу реч у складу са приликом; усмерен је ка богаћењу сопственог речника. Изражајно чита и негује сопствени 

говор. Саставља сложеније писане текстове о различитим темама поштујући језичку норму. Користи стручну литературу и пише 

складно извештај и реферат.  

 

Напредни ниво  

Има детаљнија знања о језику уопште и детаљнија знања о граматици српског језика (акцентима, саставу речи, значењу падежа и 

глаголских облика, структури реченице); познаје структуру речничког чланка. Говори о одабраним темама као вешт говорник; 

пажљиво слуша и процењује вербалну и невербалну реакцију свог саговорника и томе прилагођава свој говор. Складно пише есеј, 

стручни текст и новински чланак доследно примењујући књижевнојезичку норму.  

 

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: Књижевност  

Основни ниво  

 

Редовно чита књижевна дела из обавезног школског програма, зна значајне представнике и дела из светске и српске књижевности. 

Укратко описује своја осећања и доживљај књижевног или другог уметничког дела. Уочава и наводи основне поетичке, естетске и 

структурне особине књижевног и неуметничког текста погодног за обраду градива из језика и књижевности; уме да их именује и 

илуструје. Разуме књижевни и неуметнички текст: препознаје њихову сврху, издваја главне идеје текста; прати развој одређене идеје у 

тексту; наводи примере из текста и цитира део/делове да би анализирао текст или поткрепио сопствену аргументацију; резимира и 

парафразира делове текста и текст у целини. Издвојене проблеме анализира у основним слојевима значења. Основне књижевне 

термине доводи у функционалну везу са примерима из књижевног текста. Разуме зашто је читање важно за формирање и 



унапређивање своје личности, богаћење лексичког фонда. Развија своје читалачке способности. Разуме значај књижевности за 

формирање језичког, литерарног, културног и националног идентитета. Схвата значај очувања књижевне баштине и књижевне 

културе.  

 

Средњи ниво  

Тумачи књижевна дела из обавезног школског програма и поседује основна знања о књижевноисторијском и поетичком контексту који 

та дела одређује. Самостално уочава и анализира значењске и стилске аспекте књижевног дела и уме да аргументује своје ставове на 

основу примарног текста. Разуме и описује функцију језика у стваралачком процесу. У тумачењу књижевног дела примењује 

адекватне методе и гледишта усклађена са методологијом науке о књижевности. Познаје књижевнонаучне, естетске и лингвистичке 

чињенице и уважава их приликом обраде појединачних дела, стилских епоха и праваца у развоју српске и светске књижевности. На 

истраживачки и стваралачки начин стиче знања и читалачке вештине, који су у функцији проучавања различитих књижевних дела и 

жанрова и развијања литерарног, језичког, културног и националног идентитета. Има изграђене читалачке навике и читалачки укус 

својствен културном и образованом човеку. Примењује сложене стратегије читања. Мења аналитичке приступе за које оцени да нису 

сврсисходни. Процењује колико одређене структурне, језичке, стилске и значењске одлике текста утичу на његово разумевање.  

 

Напредни ниво  

Анализира поетичке, естетске и структурне одлике књижевног текста. Поуздано позиционира књижевни текст у књижевнотеоријски и 

књижевноисторијски контекст. Примењује одговарајуће поступке тумачења адекватне књижевном делу и њима сагласну 

терминологију. Користи више метода и гледишта и компаративни приступ да употпуни своје разумевање и критички суд о књижевном 

делу. Самостално уочава и тумачи проблеме у књижевном делу и своје ставове уме да аргументује на основу примарног текста и 

литерарно-филолошког контекста. Критички повезује примарни текст са самостално изабраном секундарном литературом. Самостално 

одабира дела за читање према одређеном критеријуму, даје предлоге за читање и образлаже их. Познаје и примењује начине/стратегије 

читања усаглашене са типом текста (књижевним и неуметничким) и са жанром књижевног дела. Разуме улогу читања у сопственом 

развоју, али и у развоју друштва. Има развијену, критичку свест о својим читалачким способностима. 

 

Међупредметне компетенције 



Настава Српског језика и књижевности треба да буде усмерена ка развоју међупредметних компетенција: компетенције за учење, 

комуникацију и сарадњу, естетску компетенцију, дигиталну, компетенцију за рад са подацима, учешће у демократском друштву и 

здрав живот. 

 

 

Начин реализације садржаја 

Полазећи од датих исхода и кључних појмова садржаја наставник планирани програм контекстуализује, односно планира наставу и 

учење према потребама одељења имајући у виду карактеристике, наставне материјале које ће користити, техничке услове, наставна 

средства и медије којима школа располаже, као и друге ресурсе школе и локалне средине.  

Приликом планирања наставе и учења наставник се руководи: 

 индивидуалним разликама међу ученицима у погледу начина учења, темпа учења и брзине напредовања; 

 интегрисаним приступом у којем постоји хоризонтална и вертикална повезаност унутар истог предмета и различитих 

наставних предмета; 

 партиципативним и кооперативним активностима које омогућавају сарадњу; 

 активним и искуственим методама наставе и учења;  

 уважавањем свакодневног искуства и знања које је ученик изградио ван школе, повезивањем активности и садржаја 

учења са животним искуствима ученика и подстицањем примене наученог и свакодневном животу; 

 неговањем радозналости, одржавањем и подстицањем интересовања за учење и континуирано сазнавање; 

 редовним и осмишљеним прикупљањем релевантних података о напредовању ученика, остваривању исхода учења и 

постигнутом степену развоја компетенција ученика. 

 

Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика је формативно и сумативно и реализује се у складу са Правилником о 

оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању и по препорукама за праћење и вредновање постигнућа ученика датих у 

оквиру Упутства за дидактичко-методичко остваривање програма.  



Eнглески  језик  
Циљ учења страног језика је 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. 

недељни фонд часова: 2 часа 

годишњи фонд часова: 70 часова 

ОБЛАСТ/ 

TEMA 

ИСХОДИ СТАНДАРДИ САДРЖАЈ 

 

СЛУШАЊЕ 

 

Оспособљавање 

ученика за 

разумевање 

усменог говора 

 

● Разуме основне поруке и захтеве 

исказане јасним стандардним језиком 

када је реч о блиским темама (кола, 

посао, хоби) 

● Разуме глобално суштину нешто 

дужих разговора или дискусија на 

састанцима који се односе на мање 

сложене садржаје из струке, уколико 

се 

● говори разговетно стандардним језиком; 

поставља питања и тражи објашњења у 

2.ст.1.1.1. разуме краће поруке, 

обавештења и упутства која се саопштавају 

разговетно и полако.  

2.ст.1.1.2. схвата смисао краће спонтане 

интеракције између двоје или више 

са/говорника у личном, образовном и 

јавном контексту. 

2.ст.1.1.3. схвата општи смисао 

информације или краћих монолошких 

излагања у образовном и јавном контексту. 

2.ст.1.1.4. схвата смисао прилагођеног 

аудио и видео записа у вези с темама из 

  ОПШТЕ ТЕМЕ 

● Свакодневни живот 

(генерацијски 

конфликти и начини 

превазилажења) 

● Образовање 

(образовање за све, 

пракса и припреме за 

будуће занимање, 

размена ученика) 

● Познате фирме, 

предузећа, установе, 



вези са темом дискусије/разговора свакодневног живота (стандардни 

говор, разговетни изговор и спор ритам 

излагања). 

2.ст.2.1.1. разуме суштину и битне 

појединости порука, упутстава и 

обавештења о темама из свакодневног 

живота и делатности. 

2.ст.2.1.2. разуме суштину и битне 

појединости разговора или расправе 

између двоје или више са/говорника у 

приватном, образовном и јавном 

контексту. 

2.ст.2.1.3. разуме суштину и битне 

појединости монолошког излагања у 

образовном и јавном контексту уколико је 

излагање јасно и добро структурирано. 

2.ст.2.1.4. разуме суштину аутентичног 

тонског записа (аудио и видео запис) о 

познатим темама, представљених јасно и 

стандaрдним језиком 

 

институције у 

земљама чији се језик 

учи 

● Културни живот 

(међународни 

пројекти и учешће на 

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) 

 



ЧИТАЊЕ 

 

Оспособљавање 

ученика за 

разумевање 

прочитаних 

текстова 

●  Разуме једноставније текстове 

(стандардна писма, информације о 

процесу рада у струци) који су писани 

обичним језиком или језиком струке  

● Разуме опис догађаја и осећања 

● Разуме основни садржај као и важније 

детаље у извештајима, брошурама и 

уговорима везаним за струку 

2.ст.1.2.1. разуме општи смисао 

једноставних краћих текстова у вези с 

блиским темама, у којима преовлађују 

фреквентне речи и интернационализми. 

2.ст.1.2.2. проналази потребне 

информације у једноставним текстовима 

(нпр. огласи, брошуре, обавештења, кратке 

новинске вести).  

2.ст.1.2.3. разуме једноставне личне поруке 

и писма. 

2.ст.1.2.4. уочава потребне детаље у 

текстовима из свакодневног живота 

(натписи на јавним местима, упутства о 

руковању, етикете на производима, 

јеловник и сл.).  

2.ст.1.2.5. разуме кратке адаптиране 

одломке књижевних дела, и друге 

поједностављене текстове који се односе 

на цивилизацијске тековине, културу и 

обичаје свог и других народа. 

2.ст.2.2.1. разуме општи смисао и 

СТРУЧНЕ ТЕМЕ 

● Основна стручна 

терминологија 

● Примена 

информационих 

технологија у домену 

струке 

● Основе пословне 

комуникације и 

коресподенције 

(пословна преписка и 

комуникација у 

писаној и усменој 

форми) 

● Мере заштите и 

очувања радне и 

животне 

средине 

 

Пословна 



релевантне информације у текстовима о 

блиским темама из образовног и јавног 

контекста.  

2.ст.2.2.2. открива значење непознатих 

речи на основу контекста који му је 

близак. 2.ст.2.2.3. разуме описе догађаја, 

осећања и жеља у личној преписци. 

 2.ст.2.2.4. проналази потребне 

информације у уобичајеним писаним 

документима (нпр. пословна преписка, 

проспекти, формулари). 

 2.ст.2.2.5. проналази специфичне поједи- 

ности у дужем тексту са претежно 

сложеним структурама, у комe се износе 

мишљења, аргументи и критике (нпр. 

новински чланци и стручни текстови). 

2.ст.2.2.6. разуме адаптиране књижевне 

текстове и прилагођене текстове који 

се односе на цивилизацијске тековине, 

културу и обичаје свог и других народа. 

 

комуникација на 

страном језику 

 

ГРАМАТИЧКИ 

САДРЖАЈИ 

 I I   РЕЧЕНИЦА 

– Сви типови упитних 

реченица 

– Директна и 

индиректна питања 

– Индиректни говор: 

рецептивно и продуктивно 

а) изјаве и питања – без 

промене глаголског времена 

(глагол главне реченице у 

једном од садашњих 

времена) б) молбе, захтеви, 



 наредбе 

– Индиректни говор: 

само рецептивно 

  

а) изјаве са променом 

глаголских времена 

– Одређене релативне 

клаузе 

– Сложене реченице: 

временске клаузе, узрочне 

клаузе , допусне клаузе 

 

II. II  ИМЕНИЧКА 

ГРУПА     

1. Члан разлике између 

одређеног и неодређеног 

ГОВОР 

 

Усмена 

продукција 

Оспособљавање 

ученика за 

кратко 

монолошко 

излагање и за 

учешће у 

дијалогу на 

страном језику 

 

 

● Једноставним средствима опише статус 

и образовање, будуће  запослење  

 

● Опише делатност, фирму, процес рада 

или пак преприча телефонски разговор 

или одлуке неког договора у оквиру 

познате лексике 

● Образложи краће своје намере, 

одлуке, поступке 

2.ст.1.3.1. уме да оствари друштвени 

контакт (нпр. поздрављање, представљање, 

захваљивање).  

2.ст.1.3.2. изражава слагање/неслагање, 

предлаже, прихвата или упућује понуду 

или позив.  

2.ст.1.3.3. тражи и даје једноставне 

информације, у приватном, јавном и 

образовном контексту. 

 2.ст.1.3.4. описује блиско окружење 

(особе, предмете,места, активности, 

догађаје).  

2.ст.1.3.5. излаже већ припремљену кратку 

презентацију о блиским темама.  

2.ст.1.3.6.преноси или интерпретира кратке 

поруке, изјаве, упутства или питања. 

2.ст.1.3.7. излаже једноставне, блиске 

садржаје у вези сa културом и традицијом 

свог и других народа. 

2.ст.2.3.1. започиње, води и завршава 



једноставан разговор и укључује се у 

дискусију на теме како од личног интереса, 

тако и оне о свакодневном животу.  

2.ст.2.3.2. износи лични став, уверења, 

очекивања, искуства, планове 

као и коментаре о мишљењима других 

учесника у разговору.  

2.ст.2.3.3. размењује, проверава, потврђује 

информације о познатим темама у 

формалним ситуацијама (нпр. у 

установама и на јавним местима).  

2.ст.2.3.4. описује или препричава стварне 

или измишљене догађаје, осећања, 

искуства.  

2.ст.2.3.5. излаже већ припремљену 

презентацијуо темама из свог окружења 

или струке.  

2.ст.2.3.6. извештава о догађају, разговору 

или садржају нпр. књиге, филма и сл. 

2.ст.1.5.1. користи задовољавајући број 

фреквентних речи и израза које му 

члана у ширем контексту 

2. Именице 

– Бројиве и небројиве 

именице 

3. Заменички облици а) 

Заменице 

– Личне заменице у 

функцији субјекта и објекта 

– Показне заменице 

– Односне заменице б) 

детерминатори 

– Показни 

детерминатори 

– Неодређени 

детерминатори 

– Присвојни 



омогућавају изражавање основних 

комуникативних функција у свакодневним 

ситуацијама. 

 

 

детерминатори 

4. Придеви 

– Обновити компарацију 

придева 

– too/not…enough/not 

as…(as)/…than 

5. Бројеви 

– Обновити просте и 

редне бројеве 

6. Кванитификатори 

III. ГЛAГОЛСКА ГРУПА 

1. Глаголи 

– Обновити разлику у 

употреби Present Simple, 

Present Continutous; Past 

Simple, Past Continuous 

ПИСАЊЕ 

 

Оспособљавање 

ученика за 

писање краћих 

текстова 

различитог 

садржаја 

•  

• -Попуњава рачуне, признанице и хартије 

од вредности 

•  

• - Напише једноставно пословно писмо 

према одређеном моделу 

•  

• - Опише и појасни садржај симболичких 

модалитета  

• везаних за струку 

2.ст.1.4.1. пише кратке белешкe и 

једноставне порукe (нпр. изражава 

захвалност, извињење, упозорење). 

2.ст.1.4.2.пише приватно писмо о 

аспектима из свакодневног живота (нпр. 

описује људе, догађаје, места, осећања). 

2.ст.1.4.3. попуњава образац/упитник, 

наводећи личне податке, образовање, 

интересовања и сл.  

2.ст.1.4.4. пише једноставне текстове 

према моделу, уз помоћ илустрација, 

табела, слика, графикона, детаљних 

упутстава. 2.ст.1.4.5. преводи или 

интерпретира информације из 

једноставних порука, бележака или 

образаца. 



2.ст.2.4.1. пише белешке или одговара на 

поруке, истичући битне детаље. 

 2.ст.2.4.2. у приватној преписци, тражи 

или преноси информације, износи лични 

став и аргументе.  

2.ст.2.4.3. пише, према 

упутству,дескриптивне и наративне 

текстове о разноврсним темама из области 

личних интересовања и искустава. 

2.ст.2.4.4. пише кратке, једноставне есеје о 

различитим темама из личног искуства, 

приватног, образовног и јавног контекста. 

2.ст.2.4.5. пише  извештај или прослеђује 

вести (преводи, интерпретира, резимира, 

сажима) у вези са кратким и/или 

једноставним текстом из познатих области 

који чита или слуша. 

2.ст.1.5.2. саставља кратке, разумљиве 

реченице користећи једноставне језичке 

структуре. 

2.ст.1.5.4. пише с одговарајућом 

– Обновити све 

употребе Present Perfect 

– Past perfect 

Used to 

– Обновити и утврдити 

начине за изражавање 

будућности, планова у 

будућности (going to, will) 

– Модални глаголи: 

should, must, will, may, might 

Пасивне конструкције – 

садашње и прошло време – 

the Present Simple, Past 

Simple (продуктивно и 

рецептивно), Present perfect 

passive (рецептивно) 

3. Предлози, најчешћи 

предлози за оријентацију у 



ортографском тачношћу уобичајене речи 

које користи у говору.  

2.ст.1.5.5. примењује основну правописну 

норму 

2.ст.2.5.4. пише прегледан и разумљив 

текст у коме су правопис, интерпункција и 

организација углавном добри. 

 

времену и простору. 

4. Кондиционал 

први и други (и 

рецептивно и 

продуктивно). 

Комуникативне 

функције 

-представљање себе и 

других 

-поздрављање 

(састајање, растанак; 

формално, неформално, 

регионално 

специфично) 

-идентификација и 

именовање особа, 

објеката, боја, бројева 

итд. 

-давање једноставних 

упутстава и команди 

-изражавање молби и 

ЗНАЊЕ О 

ЈЕЗИКУ 

● Поведе, настави и заврши неки 

једноставан разговор, под условом да је 

лице у лице са саговорником 

 

● Размени идеје и информација о блиским 

темама у предвидљивим, свакодневним 

ситуацијама  

 

 

2.СТ.1.5.1. Користи задовољавајући број 

фреквентних речи и израза које му 

омогућавају изражавање основних 

комуникативних функција у свакодневним 

ситуацијама.  

2.СТ.1.5.2. Саставља кратке, разумљиве 

реченице користећи једноставне језичке 

структуре.  

2.СТ.1.5.3. Има углавном јасан и разумљив 

изговор.  

2.СТ.1.5.4. Пише с одговарајућом 

ортографском тачношћу уобичајене речи 

које користи у говору.  

 • Сажима садржај текста, филма, 

разговара и сл. 

 

 



 

 

Идентификује различита гледишта о истој 

теми 

 

2.СТ.1.5.5. Примењује основну правописну 

норму.  

2.СТ.1.5.6. Користи неутралан језички 

регистар 

2.СТ.2.5.1. Користи речи и изразе који му 

омогућавају успешну комуникацију у 

предвидивим/свакодневним ситуацијама, 

актуелним догађајима и сл.  

2.СТ.2.5.2. Правилно разуме и користи 

већи број сложенијих језичких структура. 

2.СТ.2.5.3. Има сасвим разумљив изговор 

2.СТ.2.5.4. Пише прегледан и разумљив 

текст у коме су правопис, интерпункција и 

организација углавном добри.  

2.СТ.2.5.5. Препознаје формални и 

неформални регистар; познаје правила 

понашања и разлике у култури, обичајима 

и веровањима своје земље и земље чији 

језик учи. 

2.СТ.3.5.1. Разуме и користи разноврстан 

репертоар речи, израза и идиома, који му 

захвалности 

-изражавање извињења 

изражавање потврде и 

негирање 

-изражавање допадања и 

недопадања 

-изражавање физичких 

сензација и потреба 

-исказивање просторних 

и временских односа 

-давање и тражење 

информација и 

обавештења 

-описивање и 

упоређивање лица и 

предмета 

-изрицање забране и 

реаговање на забрану 

-изражавање припадања 

и поседовања 

-скретање пажње 



 

 УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

Комуникативна настава страних језика подразумева поимање језика као средства комуникације; инсистира на употреби циљног језика 

у учионици у добро осмишљеним контекстима од интереса за ученике; претпоставља примену тзв. Teacher talk, одн.прилагођавање 

говорне делатности наставника интересовањима и знањима ученика; инсистира на комуникативном аспекту употребе језика, одн. на 

значењу језичке поруке, а не толико на граматичној прецизности исказа ; претпоставља да се знања ученика мере прецизно 

омогућавају да се изражава јасно, течно, 

прецизно и детаљно.  

2.СТ.3.5.2. Разуме целокупни репертоар 

граматичких структура и активно користи 

све уобичајене граматичке структуре. 

2.СТ.3.5.3. Има јасан и природан изговор и 

интонацију.  

2.СТ.3.5.4. Пише јасне, прегледне и 

разумљиве текстове, доследно 

примењујући језичка правила, правила 

организације текста и правописну норму. 

2.СТ.3.5.5. Познаје и адекватно користи 

формални и неформални језички регистар. 

 

  

 

-тражење мишљења и 

изражавање слагања и 

неслагања 

-тражење и давање 

дозволе 

-исказивање честитки 

-исказивање препоруке 

-изражавање хитности и 

обавезности 

-исказивање сумње и 

несигурности 

 

 



дефинисаним релативним, а не толико апсолутним критеријумима тачности. Један од кључних елемената комуникативне наставе је и 

социјална интеракција кроз рад у учионици. Она се базира на групном или индивидуалном решавању проблема, потрази за 

информацијама и мање или више комплексним задацима. У тим задацима увек су јасно одређени контекст, процедура и циљ, чиме се 

унапређује квантитет језичког материјала који је неопходан услов за  било које учење језика. Такозвана комуникативно интерактивна 

парадигма у настави страних језика, између осталог, укључује и следеће компоненте: 

• усвајање језичког садржаја кроз циљано и осмишљено учествовање у друштвеном чину 

• поимање наставног програма као динамичне, заједнички припремљене и ажуриране листе задатака и активности 

• наставник је ту да омогући приступ и прихватање нових идеја 

• ученици се третирају као одговорни, креативни, активни учесници у друштвеном чину  

• уџбеници су само један од ресурса; осим њих препоручује се и примена других извора информација и дидактичких материјала, 

поготову кад је реч о стручним темама  

• учионица постаје простор који је могуће реструктурирати из дана у дан. 

 Важан циљ у учењу страног језика у средњим стручним школама је овладавање језиком струке, и то у оноликој мери која је неопходна 

да се језик користи ради информисаности и оспособљености за једноставну комуникацију у усменом и писаном облику на страном 

језику. Тај сегмент наставе страног језика који се прогресивно увећава од 20 до 50% током  образовања мора да буде јасно дефинисан 

и у складу са исходима везаним за квалификације струке. Неопходно је да стручна тематика која се обрађује на страном језику прати 

исходе појединих стручних предмета и буде у корелацији са њима. Реализација наставе језика струке се много више огледа у 

развијању рецептивних вештина него продуктивних јер је сврха учења страног језика, у првој линији, усмерена на то да се ученици 

оспособе да прате одређену стручну литературу у циљу информисања, праћења иновација и достигнућа у области струке, усавршавања 

и напредовања. Стога је спектар текстова који се препоручују велики: 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. Веома је битно у раду са таквим текстовима одредити 

добру дидактичку подршку. Добро осмишљени налози упућују на то да одређене текстове, у зависности од тежине и важности 

информација којео ни носе, треба разумети глобално, селективно или пак детаљно. Продуктивне вештине треба ограничити на строго 

функционалну примену реалну за захтеве струке. То подразумева писање кратких порука, мејлова у оквиру пословне комуникације 

(поруџбенице, рекламације, захтеви, молбе) и вођење усмене комуникације која омогућава споразумевање на основном нивоу било у 

директном контакту са саговорником или у телефонском разговору. 

 



ПРЕПОРУКЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАСТАВЕ- планирање 

 

– Слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом намењеним развоју и провери разумевања говора; 

– Рад у паровима, малим и већим групама (мини-дијалози, игра по улогама, симулације итд.); 

– Активности (израда паноа, презентација, зидних новина,постера за учионицу, организација тематских вечери и сл.); 

– Дебате и дискусије примерене узрасту (дебате представљају унапред припремљене аргументоване монологе са ограниченим 

трајањем, док су дискусије спонтаније и неприпремљене интеракције на одређену тему); 

– Обимнији пројекти који се раде у учионици и ван ње у трајању од неколико недеља до читавог полугодишта уз конкретно видљиве 

и мерљиве производе и резултате; 

– Граматичка грађа добија свој смисао тек када се доведе у везу са одговарајућим комуникативним функцијама и темама, и то у 

склопу језичких активности разумевања (усменог) говора и писаног текста, усменог и писменог изражавања и медијације; 

– Полазиште за посматрање и увежбавање језичких законитости јесу усмени и писани текстови различитих врста, дужине и степена 

тежине; користе се, такође, изоловани искази, под условом да су контекстуализовани и да имају комуникативну вредност; 

– Планира се израда два писмена задатка за сваки разред. 

 

КАКО СЕ ПРАТИ И ВРЕДНУЈЕ РАЗВОЈ ЈЕЗИЧКИХ КОМПЕТЕНЦИЈА 

 

Нека правила и поступци у процесу праћења и процењивања компетенција код ученика: 

● Развој компетенција наставници прате заједно са својим ученицима. 

● Наставници сарађују и заједнички процењују развој компетенција код својих ученика. 

● Процес праћења је по карактеру пре формативан него сумативан. 

● У проценама се узимају у обзир разноврсни примери који илуструју развијеност компетенције. 

● У процењивању се узимају у обзир и самопроцене ученика и вршњачке процене, а не само процене наставника. 

● Велики значај се придаје квалитативним, уместо претежно квантитативним подацима и показатељима. 

● Процена садржи опис јаких и слабијих страна развијености компетенције и предлоге за њено даље унапређивање, а не 

само суд о нивоу развијености. 

 



МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Кроз наставу енглеског језика, као првог страног језика остварују се и међупредметне компетенције  

1. Компетенција за целоживотно учење 

2. Комуникација 

3. Рад с подацима и информацијама 

4. Дигитална компетенција 

5. Решавање проблема 

6. Сарадња 

7. Одговорно учешће у демократском друштву 

8. Одговоран однос према здрављу 

9. Одговоран однос према околини 

10. Естетичка компетенција 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРИНЦИПА, ЦИЉЕВА И ИСХОДА ОБРАЗОВАЊА И СТАНДАРДА ОБРАЗОВНИХ 

ПОСТИГНУЋА 

Кроз наставни предмет први страни језик-енглески језик остварују се и општи принципи образовања и васпитања.  

Настава страног језика остварује се кроз примену разноврсних  облика учења, наставе и оцењивања, где се развијају мотивација за 

учење и подиже квалитет образовних постигнућа, и где се излази у сусрет различитим потребама ученика. Кроз теме, које се 

обрађују у оквиру овог наставног предмета, као и кроз сам наставни процес,  потенцира се поштовање људских права и права сваког 

ученика и уважавање људског достојанства. Негује се отвореност, сарадња, толеранција, моралне вредности...Кроз наставу страног 

језика потенцира се и целоживотно учење, које укључује све облике учења и значи учествовање у различитим облицима образовних 

активности ,са циљем сталног унапређивања компетенција;  

- У остваривању принципа, посебна пажња посвећује се:  

-идентификацији, праћењу и подстицању ученика са изузетним, односно посебним способностима (талентовани и даровити) и  

сарадњи са ученицима, ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања, кроз додатну наставу, и 

усмеравање ученика на учествовање у различитим конкурсима, такмичењима и реализацији пројеката, тематских програма школе у 

циљу унапређивања квалитета образовања и васпитања. 



- могућности да деца, са сметњама у развоју, инвалидитетом и из осетљивих група, остварују право на образовање, кроз допунску 

наставу, остваривање ИОП програма, као и применом индивидуализације у настави.  

Кроз наставу страног језика остварују се и основни циљеви образовања и васпитања  

Сталним професионалним усавршавањем наставници стичу одређена знања и компетенције, које доводе до континуираног 

унапређивање квалитета процеса и исхода образовања и васпитања заснованог  

Теме, које се обрађују кроз наставу страног језика имају за циљ и развијање и практиковање здравих животних стилова, свести о 

важности сопственог здравља и безбедности, развијање свести о значају заштите и очувања природе и животне средине и еколошке 

етике, заштите и добробити животиња, развијање позитивних људских вредности, као и развијање кључних компетенција за 

целоживотно учење и међупредметних компетенција. Кроз потенцирање различитих облика и метода активног учествовања ученика 

у наставном процесу (рад у групи/пару, пројекно-орјентисана настава, истраживачке активности, дебата, дијалог...) развијају се  

стваралачке способности, критичко мишљење, мотивација за учење, способности за тимски рад, способности самовредновања, 

самоиницијативе и изражавања свог мишљења; 

Кроз социокултурну компетенцију страног језика развијају  се компетенције за разумевање и поштовање људских права, грађанских 

слобода; развија се осећај солидарности, разумевања и конструктивне сарадње са другима и неговање другарства и пријатељства 

развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне равноправности, толеранције и уважавање 

различитости, као и развијање личног и националног идентитета, поштовање и неговање српског језика ,матерњег језика и страних 

језика, традиције и културе српског народа и националних мањина других народа, развијање интеркултуралности, поштовање и 

очување националне и светске културне баштине. 

Кроз наставу првог страног језика остварују се и исходи образовања и васпитања.  

Применом различитих облика и метода организације наставе  , као и одабиром различитих тематских области и акцентовањем 

развијања комуникативних функција језика развија се способност ученика да користи страни језик у зависности од културног 

наслеђа и средине, потреба и интересовања, да прикупља, анализира, организује и критички процењује информације, да изрази и 

тумачи идеје, мисли, осећања, чињенице и ставове у усменој и писаној форми, да ради ефикасно са другима као члан тима, групе, 

организације и заједнице, дазна како да учи, поштује људска права и слободе, комуницира асертивно и ненасилно, да има свест о  

сопственој култури и разноликости култура, уважава значај креативног изражавања идеја, искустава и осећања путем различитих 

медија, укључујући музику, књижевност, извођачке и визуелне уметности.  

Кроз наставу страног језика остварују се стандарди образовних постигнућа ученика, који представљају део општих стандарда 

образовања и васпитања (скуп норми на основу којих се врши процена квалитета у систему образовања и васпитања) 



Физичко васпитање  
Циљ учења наставног предмета:  

Општи циљ: 

- Циљ учења 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. 

Посебни циљеви учења предмета: 

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

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

- Стицање моторичких умења (вештина) и теоријских знања неопходних за њихово усвајање; 

- Проширење и продубљивање 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 предмега (васпитно-

образовног подручја); 

- Мотивација ученика за бављење физичким активностима и формирање позитивних психо-социјапних образаца понашања; 

- Оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним условима живота и рада. 

 

Модул 
Број 

часова 
Садржај Исходи 

Здравствена 

култура и 

физичка 

10 

- Вежбе обликовања (јачања, 

лабављење и растезање); 

- Вежбе из корективне гимнастике; 

- Препозна везе између физичке 

активности и здравља; 

- Објасни карактеристике 



активност, као 

основа за 

реализовање 

постављених 

циљева и 

исхода 

- Провера стања моторичких и 

функционалних способности 

положаја тела, покрета и кретања 

у професији за коју се школује и 

уочи оне, које могу имати 

негативан утицај на његов раст, 

развој; 

- Одабере и изведе вежбе 

обликовања и вежбе из 

корективне гимнастике, које ће 

превентивно утицати на могуће 

негативне утицаје услед рада у 

одабраној професији; 

Развој 

моторичких и 

функционалних 

способности 

човека, као 

основа за 

реализовање 

постављених 

циљева и 

исхода; 

12 

- Вежбе снаге без и са малим теговима 

(до 4 кг.); 

- Трчање на 60 м и 100 м; 

- Трчање на 800 м ученице и 1000 м 

ученици; 

- Вежбе растезања (број понављања и 

издржај у крајњем положају), 

- Полигони спретности и окретности и 

спортске игре; 

- Аеробик;  

- Именује моторичке 

способности које треба 

развијати, као и основна средства 

и методе за њихов развој; 

- Примени адекватна средства 

(изводи вежбе) за развој и 

усавршавање моторичких 

способности из: вежби 

обликовања, атлетике, 

гимнастике, пливања и 



 спортских игара за развој: снаге, 

брзине, издржљивости, гипкости, 

спретности и окретности; 

Усвајање 

знања, умења и 

вештина из 

спортских 

грана и 

дисциплина као 

основа за 

реализовање 

постављених 

циљева и 

исхода;  

- Атлетика;  

- Спортска 

гимнастика: 

(Вежбе на 

справама и 
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АТЛЕТИКА 

У свим атлетским дисциплинама треба 

радити на развијању основних 

моторичких особина за дату 

дисциплину; 

Трчања: 

Усавршавање технике трчања на 

кратке и средње стазе: 

- 100 м ученици и ученице;  

- 800 м ученици и ученице; 

- штафета 4 x 100 м ученици и ученице 

Вежбање технике трчања на средњим 

стазама умереним интезитетом и 

различитим темпом у трајању од 5 до 

10 мин.  

Крос: јесењи и пролећни  

• Кратко опише основне 

карактеристике и правила 

атлетике, гимнастике и спортске 

гране - дисциплина које се уче; 

• Демонстрира технику 

дисциплина из атлетике и 

гимнастике (вежби на справама и 

тлу) које - поседује вештину, 

технику и тактику спортске игре 

као и вежбе из осталих 

програмом предвиђених садржаја 

• Детаљније опише правила 

спортске гране за коју показује 

посебан интерес - за коју школа 

има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког 

васпитања важно, да активно 

14 

 

18 



тлу);  

- Спортска игра 

(по избору);  

-Физичка, 

односно 

спортска 

активност: у 

складу са 

могућностима 

школе. 

7 
- 800 м ученице,  

- 1000 м ученици. 

Скокови: 

Скок удаљ техником увинућа  

Скок увис леђном  

Бацања: 

Бацање кугле, једна од рационалних 

техника (ученице 4 кг, ученици 5 кг). 

Спровести такмичења у одељењу, на 

резултат, у свим реализованим 

атлетским дисциплинама.  

• СПОРТСКА ГИМНАСТИКА: 

ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ 

Напомене: 

- Наставник формира групе на основу 

умења (вештина) ученика стечених 

после основне школе: основни, средњи 

и напредни ниво 

- Наставник олакшава, односно 

отежава програм на основу 

моторичких способности и претходно 

учествује у процесу наставе и да 

самостално спроводи одређен 

програм физичке и спортске 

активности; 

• Жели да се бави физичким, 

односно спортским 

активностима, пошто сагледава 

(детектује) позитивне 

карактеристике физичке и 

спортске активности - њихове 

позитивне утицаје на здравље, 

дружење и добро расположење; 

• Сагледа негативне утицаје 

савременог начина живота 

(пушење, дрога, насиље, 

деликвентно понашање) и буде 

свестан да је физичким, односно 

спортским активностима могуће 

предупредити негативне утицаје; 

• Комуницира путем физичких 

односно спортских активности са 

9 



стечених умења ученика.  

1. Вежбе на тлу 

За ученике и ученице: 

- вага претклоном и заножењем и 

спојено, одразом једне ноге колут 

напред; 

- став на шакама, издржај, колут 

напред; 

- два повезана премета странце удесно 

и улево; 

- за напредни ниво премет странце са 

окретом за 180о и доскоком на обе 

ноге ("рондат") 

2. Прескок 

За ученике коњ у ширину висине 120 

цм; за ученице 110 цм: 

- згрчка; 

- разношка 

- за напредни ниво: склонка 

3. Кругови 

За ученике /дохватни кругови/: 

својим друговима и ужива у 

дружењу и контактима; 

• Доводи у везу свакодневни 

живот и способност за учење и 

практичан рад са физичким, 

односно спортским 

активностима и правилном 

исхраном; 

• самостално бира физичку, 

односно спортску активност и 

изводи је у окружењу у коме 

живи; 

• Објасни да покрет и кретање, 

без обзира на то којој врсти 

физичке, односно спортске 

активности припада, има своју 

естетску компоненту (лепота 

извођења, лепота доживљаја); 

• Ужива у извођењу покрета и 

кретања; 

• Наводи основне олимпијске 



- из мирног виса вучењем вис узнето, 

спуст у вис стражњи, издржај, 

вучењем вис узнето, спуст у вис 

предњи. 

За ученице /дохватни кругови/: 

- уз помоћ суножним одскоком наскок 

у згиб, њих у згибу /уз помоћ/; спуст у 

вис стојећи 

4. Разбој 

За ученике /паралелни разбој/: 

- из њиха у упору, предњихом саскок 

са окретом за 180° (окрет према 

притци); 

- њих у упору, у зањиху склек, 

предњихом упор, зањих у упору, у 

предњиху склек 

За ученице /двовисински разбој или 

једна притка вратила/: 

наскок у упор на н/п, премах једном 

ногом до упора јашућег, прехват у 

потхват упорном руком (до 

принципе и примењује их на 

школским спортским 

такмичењима и у слободном 

времену; 

• Препозна нетолерантно 

понашање својих другова и 

реагује на њега, шири дух 

пријатељства, буде истрајан је у 

својим активностима. 

• Се правилно односи према 

окружењу у коме вежба, 

рекреира се и бави се спортом, 

што преноси у свакодневни 

живот; 

• Учествује на школском 

такмичењу и у систему школских 

спортских такмичења. 



предножне) и спојено одножењем 

заножне премах и саскок са окретом за 

90° (одношка), завршити боком према 

притци. 

5. Вратило 

За ученике /дохватно вратило/: 

- суножним одривом узмак; ковртљај 

назад у упору предњем; саскок 

замахом у заножење (зањихом). 

6. Греда 

За ученице /висока греда/: 

- залетом и суножним одскоком 

наскок у упор, премах одножно 

десном; окрет за 90°, упором рукама 

испред тела преднос разножно; 

ослонцем ногу иза тела (напреднији 

ниво: замахом у заножење) до упора 

чучећег; усправ, усправ, ходање у 

успону са докорацима, вага 

претклоном, усклон, саскок пруженим 

телом (чеоно или бочно у односу на 



справу) 

7. Коњ са хватаљкама 

За ученике: 

- премах одножно десном напред 

замах улево, замах удесно, замах улево 

и спојено премах левом напред; 

премах десном назад, замах улево, 

замах удесно и спојено одножењем 

десне, саскок са окретом за 90о улево 

до става на тлу, леви бок према коњу. 

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: 

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)  

• Понављање и учвршћивање раније 

обучаваних елемената игре;  

• Даље проширивање и продубљавање 

техничко-тактичке припремљености 

ученика у складу са изборним 

програмом за дату игру. На основу 

претходних умења у техници и 

тактици наставник планира конкретне 

садржаје из спортске игре; 

• Актив наставника, према програму 

који сам доноси (из програма трећег 

разреда (програм по избору ученика) у 

складу са могућностима школе, 

организује наставу за коју ученици 



покажу посебно интересовање; 

• Препорука: уколико је могуће, 

организовати наставу пливања 

(посебно обуку за непливаче). 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

 

I Планирање наставе 

Програм усмерава наставника да наставни процес конципира у складу са дефинисаним исходима, односно да планира како да 

ученици остваре исходе и да изабере одговарајуће методе,  активности и технике за рад са ученицима. Дефинисани исходи показују 

наставнику и која су то специфична знања и вештине које су ученику потребне за даље учење и свакодневни живот. Приликом 

планирања часа, исходе предвиђене програмом треба разложити на мање и на основу њих планирати активности за конкретан час. 

Треба имати у виду да се исходи разликују, да се неки могу лакше и брже остварити, док је за одређене потребно више времена, 

активности и рада на различитим садржајима.  Исходе треба посматрати као циљеве којима се тежи током једне школске године. На 

ставу у том смислу треба усмерити на развијање компетенција и не треба је усмерити само на остваривање појединачних исхода. 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче 

интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облик рада, као и планирање 

активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и предвиђених исхода, али и од специфичности 

одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика. Током реализације часова физичког васпитања давати информације о 

томе које вежбе позитивно утичу на статус њиховог организма, с обзиром на карактеристике њихове професије, а које негативно 

утичу на здравље. Ученици који похађају трогодишње стручне школе далеко су више оптерећени у редовном образовању 

практичном и теоријском наставом од осталих ученика; Због тога је физичко васпитање, у овим школама, значајно за активан 



опоравак ученика, компензацију и релаксацију с обзиром на њихова честа статичка и једнострана оптерећења. Теоријска знања из 

области физичких активности су од великог значаја за укупним бављењем физичким вежбама. 

 

 

 

II Оставаривање наставе и учења  

- Садржаји програма усмерени су на:  

- развијање физичких способности;  

- спортско-техничко образовање;  

- повезивање физичког васпитања са животом и радом.  

У колико се укаже потреба, садржај програма се прилагођава како би се избегле негативне последице по здравље деце. Настава се 

реализује у циклусима који трају приближно 10-12 часова (узастопних). Наставнику физичког васпитања је остављено да, зависно од 

потреба, прецизира трајање сваког циклуса, као и редослед њиховог садржаја. 

 

III Праћење и вредновање наставе и учења  

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, доношење опреме, 

понашање ученика на часу, уважавање гледишта других ученика, однос према раду, способност примене практичног знања у 

конкретним  условима.  

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- васпитни део(доношење опреме, дисциплина на часу); 

- образовни део (практичне вештине); 

- активности ученика на часовима; 

 

IV Међупредметне компетенције 

1) Компетенцију за целоживотно учење 

2) Комуникацију 

3) Решавање проблема 



4) Сарадњу 

5) Одговоран однос према здрављу 

6) Одговоран однос према околини. 

 

Кроз наставни садржај  Физичког васпитања реализују се и општи принципи образовања и васпитања. 

Наставни предмет Физичко васпитање омогућиће учешће свих ученика кроз једнако уважавање, подједнако давање шанси свим 

ученицима на основу индивидуалних могућности и потреба. То ће се реализовати кроз коришћење разноврсних облика учења (учење 

путем покушаја и погрешака, учење по моделу, учење увиђањем...). Кроз облике рада, наставне методе, коришћење разновсних 

наставних средстава, похваљивањем ученика, давањем препорука за даље напредовање, уз неговање отворености, сарадње и 

толеранције подиже се квалитет образовних постигнућа и развија се мотивација за учење код ученика. Кроз редовно праћење 

реформисаних наставних планова и програма, иновација и нових антрополошких достигнућа   ученицима ће бити омогућено 

континуирано напредовање у области физичког развоја. Континуирано учешће ученика одвијаће се  кроз редовну практичну наставу, 

допунску или додатну наставу, секције, ванаставне активности  (крос, фер плеј манифестације), као и учешће у различитим 

активностиваа током жиовота са циљем сталног унапређивања компетенција ученика. Континуирано стручно усавршавање 

наставника, унутар и ван установе, омогућиће високу стручност наставника. Кроз сталну сарадња са спољним сарадницима, 

одељенским старешином, стручним већем.  

У остваривању принципа посебна пажња се посвећује и:  

-идентификацији, праћењу и подстицању ученика са изузетним, односно посебним способностима (талентовани и даровити) уз 

обезбеђивање услова да, без обзира на сопствене материјалне услове имају приступ одговарајућим нивоима образовања и васпитања;  

-могућности  да ученици  са сметњама у развоју, инвалидитетом и из осетљивих група, без обзира на сопствене материјалне услове 

имају приступ свим нивоима образовања и васпитања у установама, а ученици са здравственим проблемима остварују право на 

образовање током болничког и кућног лечења које се реализује кроз ИОП програме и индивидуализацију и наставом на даљину;  

-сарадњи са ученицима, ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања, као и остваривања одговарајућих 

активности, програма и пројеката у циљу унапређивања квалитета образовања и васпитања реализоаваће се кроз континуирано 

међусобно уважавање наставника и ученика, праћење и оставривање наставног садржаја, праћење и вредновање напредовање 

ученика.  

 

Кроз наставу Физичког васпитања реализоваће се и циљеви образовања и васпитања. 



 

Кроз активности на практичној настави, води се рачуна о развијању и практиковању здравих животних стилова, свести о важности 

сопственог здравља и безбедности у раду. Развијају се  кључне компетенције за целоживотно учење (комуникација на матерњем 

језику,правилно усвајање ,дигиталне компетенције (коришћење дигиталних алата за унапређење практичног вежбања),..) 

међупредметне компетенције и стручне компетенције у складу са захтевима занимања. Ученик ће бити оспособљен да иницира 

учење, да изабере стратегије учења и дизајнира контекст у којем учи, да прати и контролише напредак током учења, да управља 

учењем у складу са намерама и циљем који има. Ученик ће умети да пронађе и асимилује нова знања и вештине, користећи 

претходно учење и ваншколско искуство.  

Примењујући индивидуалани рад или групне активности код ученика ће доћи до поспешења развоја свести о себи, стваралачких 

способности, критичког мишљења, мотивације за учење, способности за тимски рад, способности самовредновања, самоиницијативе 

и изражавања свог мишљења. Неопходно је да се ученицима омогући да сами покрећу инцијативе, пројекете,  да се самооцењују и 

оцењују друге ученике, да анализирају и закључују;  

 

Кроз наставу Физичког васпитања оствариће се и исходи образовања и васпитања. 

 

Остваривање исхода образовања и васпитања реализоваће се кроз све облике, начине и садржаје рада. Исходи образовања и 

васпитања оствариће се кроз практичан рад, вежбе у којима ће ученици показати да ли примењују нова сазнања. Од ученика се 

очекује да на српском језику, кроз дијалог са наставником или другим ученицима, или кроз практичан рад, аналитички и синтетички 

разложе вежбу, дају идеје, изразе своја мишљења кроз чињенице и ставове. Зависно од наставне јединице или типа часа, ученику се 

дају начини решавања одређених тактичких задатака и на основу конкретизованог решења ученик покушава да пронађе нове 

приступе.; Од ученика се очекује да се у ситуацијам када ради са другим уленицима буде ефиксан као члан тима или групе, да даје и 

аргументује своје идеје, слуша и уважава мишљење других;  

У решавању задатака, ученик треба да зна да примени логичко мишљење како би решио проблем и на ефикасан начин дошао до 

решења проблема који му се јављају.  

Треба да зна шта је дозвољено, а шта не. Да зна како да се понаша и приступа одређеним садржајима, јер на тај начин чува и себе и 

друге другима.  

Стандарди компетенција наставника ће се реализовати кроз стручно усавршавање и похађањем семинара из области:;  

- Наставна област, предмет и методика наставе- К1;  



- Поучавање и учење-К2;  

- Подршку развоjу личности ученика-К3;  

- Комуникациjу и сарадњу-К4.  

Улога наставника вишеструка, jер треба да:  

- развиjа кључне компетенциjе код ученика коjе их оспособљаваjу за живот и рад и на таj начин им пружа основу за даље учење;  

- пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са тешкоћама у 

развоjу, да остваре образовне и васпитне потенциjале у складу са сопственим могућностима. Да би допринео ефикасности и jеднаким 

правима и доступности школовања свих ученика, наставник треба да има и компетенциjе коjе се односе на превенциjу насиља у 

школама, мотивациjу ученика за учење, изградњу толеранциjе, спречавање дискриминациjе и друго. 

 

Математика  

Годишњи фонд часова: 105 

 

Редни 

број 

наставне 

теме 

Број 

часова 

Наставни 

садржај 

Начин и 

поступак 

остваривања 

Исходи Стандарди  

 

 

 

1. 

 

 

 

12 

(6+5+1) 

 

 

 

Комбинаторика 

 

-фронтални рад 

-вербалне  

методе 

-илустративна 

метода 

- примени правило збира и 

производа 

-одреди број пермутација датог 

скупа 

-одреди број варијација датог скупа 

-одреди број комбинација датог 

 

2МА.1.4.1, 2МА.1.4.3., 

2МА.2.4.1.) 



-рад у пару 

-индивидуални 

рад 

 

 

 

скупа 

-напише пермутације 

(варијације, 

комбинације) датог 

скупа од највише 

четири члана 

-примени биномни образац 

одреди k-ти биномни 

коефицијент у развоју 

бинома на n-ти степен 

-примени знање из комбинаторике 

при израчунавању вероватноће 

догађаја 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

10 

(5+4+1) 

 

 

 

Низови  

 

-фронтални рад 

-вербалне  

методе 

-илустративна 

метода 

-Објасни принцип математичке 

индукције 

-примени математичку 

индукцију у 

једноставним доказима 

-Препозна низ и уме 

2МА.1.3.1., 2МА.2.3.1., 

2МА.2.3.2., 

 

2МА.3.2.1., 2МА.3.3.2 



 -рад у пару 

-индивидуални 

рад 

 

 

 

да га настави 

(једноставнији 

примери) 

-Препозна аритметички низ, 

објасни шта су n и d и 

израчуна тражени члан низа 

-израчуна збир првих n чланова 

аритметичког низа 

објасни шта су n и q и израчуна 

тражени члан 

геометријског низа 

израчуна збир првих n чланова 

геометријског низа 

примени образац за суму првих n 

чланова низа на конкретним 

примерима из струке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-фронтални рад 

-вербалне  

-примени Гаусов 

алгоритам на решавање 

система линеарних 

(2МА.1.2.5., 2МА2.2.3., 

2МА.3.2.3.) 

 



3. 26 

(13+12+1) 

Аналитичка 

геометрија у 

равни 

методе 

-илустративна 

метода 

-рад у пару 

-индивидуални 

рад 

 

 

 

једначина(3*3) 

-израчуна растојање 

између две тачке и 

координате средишта 

дужи 

-израчуна обим и површину 

троугла ако су дате 

координате његових темена 

-разликује општи облик 

једначине праве од 

екплицитног облика и 

преводи из једног облика у 

други 

-одреди положај праве у 

координатном систему у 

зависности од коефицијената k и 

n 

-одреди једначину праве 

одређену датом тачком и 

датим коефицијентом 

правца 



-одреди једначину праве 

одређену датим двема тачкама 

-примени услов 

нормалности и услов 

паралелности две праве 

-одреди угао који заклапају две 

праве 

-израчуна растојање тачке од праве 

-преведе општи облик 

једначине кружнице у 

канонски 

-одреди положај кружнице у 

Декартовом координатном 

систему и полупречник 

кружнице 

-испита међусобни положај праве и 

кружнице 

-одреди тангенту кружнице из 

задатих услова 

-одреди међусобни положај две 

кружнице 



-дефинише појам елипсе 

и наведе канонски облик 

једначине елипсе 

-препозна остале криве другог реда 

(хиперболу и параболу) 

 

 

 

4. 

 

 

 

45 

(22+22+1) 

 

 

 

Функције  

 

-фронтални рад 

-вербалне  

методе 

-илустративна 

метода 

-рад у пару 

-индивидуални 

рад 

 

 

 

-дефинише функцију и врсте 

функција (1- 1, НА и бијекција) 

-користи експлицитни и 

имплицитни облик функције 

-објасни монотоност функције, 

ограниченост, парност, 

периодичност и нулу функције 

и уме сваку да одреди (ако је 

дата функција има) 

-одреди инверзну 

функцију дате, 

једноставне функције 

-одреди сложену функцију од две 

задате функције 

-нацрта и анализира 

елементарне функције 

2МА.1.3.2,2МА.1.3.3.,2МА.2.3.4. 

2МА.2.3.5 



одреди граничну вредност функције 

-наброји важне лимесе 

одреди асимптоте дате функције 

-објасни проблем тангенте у датој 

тачки и проблем брзине 

дефинише појам извода 

примеује 

правила 

диференцирања 

-одреди извод сложене и 

извод инверзне 

функције 

-примени таблицу елементарних 

извода 

-одреди екстремне 

вредности применом 

извода 

-испита монотоност 

функције -применом 

извода 

испита и нацрта 



графике 

једноставних 

функција 

-примени извод 

функције и 

примитивну 

функцију код 

економских функција 

5. 12 Писмени 

задаци са 

исправком 

-индивидуални 

рад 

 

-учествује у решавању  задатака 

 

 

 

 

 

Социологија са правима грађана  
Годишњи фонд часова: 68 

Циљеви предмета: 

1. Оспособљава ученика за живот у друштву изложеном сталним променама и изазовима које доноси развој савременог друштва 

2. Развијају способност, код ученика, за улогу одговорног грађанина, за живот у демократски уређеном и хуманом друштву; 

3. Унапреде ученичке способности за све облике комуникације, дијалога и исказивања аргументованог става.  



   

ТЕМА ЦИЉ  ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да:  

ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ ПО 

ТЕМАМА  

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

Структура и 

организација 

друштва 

• Упознавање са 

функционисањем, 

структуром и 

организацијом друштва  

• схвати структуру и 

организацију друштва 

• објасни улогу друштвених 

група с посебним освртом на 

брак и породицу 

• схвати друштвену поделу 

рада 

• објасни узроке друштвеног 

раслојавања 

• наведе друштвене установе и 

друштвене организације и 

направи разлику између њих 

• разликује особености сеоског 

и градског становништва  

• Појам и елементи 

друштва 

• Друштвене групе 

• Брак и породица 

• Друштвена подела 

рада 

• Друштвено 

раслојавање 

• Друштвене установе и 

организације  

• Насеља и 

становништво  

• На почетку теме ученике 

упознати са циљевима и 

исходима наставе / учења, 

планом рада и начинима 

оцењивања.  

Облици наставе 

Предмет се реализује кроз 

следеће облике наставе: 

• теоријска настава (68 

часова) 

Место реализације наставе 

• Теоријска настава се реализује 

у учионици  

Препоруке за реализацију 

наставе 

Држава и 

политика 

• Упознавање са 

политиком као вештином 

управљања друштвом 

• опише улогу политике у 

друштву 

• објасни појам, развој и облике 

• Сувереност 

• Појам и развој 

демократије 



• Оспособљавање за 

демократско мишљење 

• Упознавање са 

функционисањем 

државних институција и 

органа власти с посебним 

освртом на локалну 

самоуправу  

суверености и демократије 

• зна државне симболе и 

елементе државности 

• разликује законодавну, 

извршну и судску власт 

• разликује удружења грађана и 

политичке партије 

• препозна идеолошке разлике 

партија и поделу на левицу, 

десницу и центар 

• схвати изборни поступак и 

конституисање скупштине и 

владе 

• разликује државне органе 

власти 

• разликује аутономију и 

локалну самоуправу 

• разуме функционисање 

локалне самоуправе  

• Политика - вештина 

управљања друштвом 

• Конститутивни 

елементи државе 

• Државни симболи  

• Подела власти 

• Организације грађана 

• Политичке партије 

• Избори 

• Скупштина 

• Државни органи 

власти 

• Аутономија 

• Локална самоуправа  

• Користити актуелне примере 

из штампе и других медија 

релевантне за предмет 

• Користити Устав и релевантне 

законе у зависности од садржаја 

који се обрађује  

Оцењивање 

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

1. праћење остварености исхода 

2. тестове знања  

Оквирни број часова по 

темама 

• Структура и организација 

друштва (12 часова) 

• Држава и политика (17 

часова) 

• Устав и правна држава (13 

часова) Људска права и 

слободе  

• Упознавање са Уставом 

Републике Србије, 

• схвати значај устава као 

највишег правног акта 

• Значење појма устав 

• Историјски развој 



његовим историјским 

претечама и правосудним 

системом Републике 

Србије  

• разликује устав од закона 

• направи преглед развоја 

уставности у Србији 

• разликује уставност и 

законитост 

• уочи значај владавине права и 

правне државе 

• зна основне одредбе Устава 

Републике Србије 

• схвати функционисање 

правосудног система 

Републике Србије 

• разликује врсте судских 

поступака  

уставности  

• Врсте устава  

• Уставност и 

законитост  

• Владавина права - 

правна држава 

• Устав Републике 

Србије 

• Правосудни систем 

Републике Србије 

(судова и тужилаштава) 

• Мрежа судова у 

Републици Србији 

- Врховни касациони 

суд 

- Виши суд 

- Апелациони суд 

- Основни суд 

• Судски поступци  

• Људска права и слободе (10 

часова) 

• Култура и друштво (11 

часова) 

• Друштвене промене и развој 

друштва (5 часова)  

Устав и правна 

држава  

• Богаћење знања о 

људским правима и 

• схвати људска права и 

слободе и свој положај у 

• Појам грађанина и 

његове обавезе и права 



слободама и о улози 

појединца у друштвеном 

и политичком животу  

друштву 

• зна на који начин се штите 

права и слободе грађана  

• Лична права и слободе 

грађана 

• Политичка права и 

слободе грађана 

• Економска права и 

слободе грађана 

• Породично право 

• Остала права и 

слободе грађана 

• Заштита права и 

слобода грађана  

Култура и 

друштво 

• Развијање знања о 

културним тековинама  

• уочи разлику и сличности 

између културе и цивилизације 

• схвати настанак религије и 

религијског мишљења 

• идентификује монотеистичке 

религије и објасни 

специфичности хришћанства 

• разликује обичај и морал  

• схвати разлику између 

уметности, масовне културе, 

• Појам културе и 

цивилизације 

• Религија 

• Настанак религијског 

мишљења 

• Монотеистичке 

религије 

• Хришћанство 

• Обичај и морал 

• Уметност 



подкултуре, шунда и кича  • Масовна култура  

Друштвене 

промене и 

развој друштва 

• Оспособљавање за 

живот у друштву 

изложеном сталним 

променама и изазовима 

које доноси развој 

савременог друштва 

• Стицање знања о 

хоризонталној и 

вертикалној 

покретљивости друштва  

• идентификује друштвене 

промене 

• зна основне карактеристике 

хоризонталне и вертикалне 

покретљивости 

• препозна друштвени развој 

• формира став према 

савременим тенденцијама у 

развоју глобалног друштва  

• Појам и врсте 

друштвених промена 

• Друштвена 

покретљивост 

• Друштвени развој  

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА  

• Историја, Социологија, Психологија, Социологија 

А2: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 

Пословна економија  

Недељни фонда часова: 2 

ЦИЉЕВИ УЧЕЊА: 

– Стицање основних знања о појму, предмету и циљевима изучавања пословне економије 



– Стицање основних знања о предузећу, његовим циљевима, врстама и организационим облицима 

– Стицање знања о врстама и облицима средстава и извора средстава предузећа 

– Стицање знања о активностима и пословима предузећа 

– Стицање основних знања о пословним функцијама предузећа 

– Оспособљавање ученика за анализу показатеља остваривања циљева и задатака пословних функција предузећа 

– Стицање основних знања о појму и подели трошкова пословања предузећа 

– Стицање знања о начинима исказивања резултата пословања предузећа 

– Развијање знања и вештине доношења закључака о оствареним резултатима пословања предузећа 

– Стицање основних знања о економским принципима пословања предузећа 

– Оспособљавање ученика за оцену успешности предузећа на основу остваривања принципа пословања 

– Стицање основних знања о менаџменту предузећа 

– Развијање вештина планирања, организовања и контроле пословних активности 

– Оспособљавање ученика за самостално и аргументовано доношење одлука у пословању и свакодневном животу 

– Стицање основних знања о управљању пословним функцијама предузећа 

– Развијање свести о мотивацији као покретачкој снази остваривања циљева предузећа 

– Развијање способности оцењивања туђег и сопственог рада 

– Стицање основних знања о организационом понашању и организационој култури 

– Стицање основних знања о мултикултурализму 

– Развијање способности за рад у групи и тимски рад 

– Развијање способности за решавање конфликтних ситуација 

– Стицање основних знања о финансијском менаџменту 

– Развијање вештине управљања финансијама предузећа 

– Оспособљавање ученика за самостално истраживање стручне литературе, архиве, интернета 

– 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 конвергентног и дивергентног мишљења кроз решавање проблемских и пројектних задатака 

Годишњи фонд часова: 70 



 

Област/Тема Број 

часова 

Садржај Исходи 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

Основи 

менаџмента 

30 ● Појам менаџмента  

● Процес менаџмента – фазе 

процеса менаџмента  

● Развој теорија (школа) о 

менаџменту  

● Планирање – фаза процеса 

менаџмента  

● Организовање – фаза процеса 

менаџмента  

● Лидерство или вођење – фаза 

процеса менаџмента  

● Контрола – фаза процеса 

менаџмента  

● Менаџери-носиоци управљања у 

предузећу  

● Менаџерско одлучивање  

● Стратегијски менаџмент  

● Оперативни менаџмент 

● дефинише менаџмент  

● наведе фазе менаџмента  

● разликује теорије (школе) о менаџменту  

● дефинише планирање као примарну фазу процеса 

менаџмента ● дефинише мисију, визију и циљеве 

предузећа као примарне планске одлуке  

● објасни секундарне планске одлуке ● објасни 

стратегијско, тактичко и оперативно планирање  

● објасни организовање као фазу процеса менаџмента  

● дефинише лидерство или вођење  

● наведе особена својства лидера  

● разликује стилове вођења  

● дефинише контролу као фазу процеса менаџмента 

● наведе врсте контроле према времену извођења и 

према врсти стила  

● наведе фазе процеса контроле  

● наведе принципе контроле  

● повеже фазе процеса менаџмента на основу задатих 



параметара на конкретном примеру  

● наведе улоге, знање и вештине менаџера  

● разликује нивое менаџмента  

● наведе хијерархију менаџера кроз емпиријске 

примере  

● разликује менаџера од лидера  

● наведе фазе процеса одлучивања  

● дефинише стратегијски менаџмент ● разликује 

нивое стратегије  

● објасни суштину оперативног менаџмента  

● повеже стратегијски и оперативни менаџмент  

● одреди стратегију на нивоу предузећа, на нивоу 

посла и на нивоу пословне функције предузећа на 

основу задатих услова 

Менаџмент 

пословних 

функција 

предузећа 

40 ● Производни менаџмент  

● Управљање маркетингом  

● Трговински менаџмент  

● Пројектни менаџмент  

● Управљање информационим 

системима  

● Менаџмент људских ресурса  

● објасни појам задатке и садржину производног 

менаџмента  

● дефинише управљање маркетингом ● објасни 

задатке и садржину управљања маркетингом  

● дефинише трговински менаџмент  

● објасни задатке, садржину, инструменте и контролу 

трговинског менаџмента  



● Мотивација  

● Улога вођства у менаџменту 

људских ресурса  

● Организациона култура  

● Мултикултурализам и 

менаџмент у условима културних 

различитости  

● Пословна етика  

● Друштвена одговорност 

предузећа  

● Групе – појам и врсте  

● Тимови и тимски рад  

● Конфликти у организацији 

● појмовно разликује пројекат и пројектни 

менаџмент  

● наведе карактеристике и врсте пројеката  

● наведе фазе пројектног менаџмента ● дефинише 

управљачки информациони систем  

● наведе задатке и активности управљања 

информационим системом  

● дефинише менаџмент људских ресурса  

● објасни значај и активности менаџмента људских 

ресурса  

● објасни модел мотивације  

● објасни улогу формалног и неформалног вође  

● објасни појам, нивое, типове и изворе 

организационе културе  

● појмовно разликује организациону климу и 

организациону културу  

● објасни мултикултурализам  

● дефинише пословну етику  

● објасни појам друштвене одговорности  

● објасни појам и врсте групе  

● дефинише норме понашања  



 

 

 

 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 

Настава се реализује у оквиру целог одељења. На почетку наставе урадити проверу нивоа знања и вештина ученика, која треба да 

послужи као оријентир за организацију и евентуалну индивидуализацију наставе. При реализацији програма дати предност пројектној, 

проблемској и активно оријентисаној настави, кооперативном учењу, изградњи знања и развоју критичког мишљења. Уколико услови 

дозвољавају дати ученицима подршку хибридним моделом наставе (комбинацијом традиционалне наставе и електронски подржаног 

учења), поготово у случајевима када је због разлика у предзнању потребна већа индивидуализација наставе. Предложени број часова 

по темама је оквирни, на наставнику је да процени потребан и довољан број часова по темама узимајући у обзир знања и вештине који 

ученици имају из претходног школовања и животног искуства. Препорука је да наставник, у зависности од могућности ученика и 

рачунарске опреме, процени и комбинује у току сваког двочаса различите наставне методе и облике рада као што су самостални рад 

ученика (по принципу један ученик – један рачунар), рад у паровима (два ученика истовремено и заједно решавају конкретне задатке), 

рад у мањим групама (почетна анализа и идеје за методе решавања), као и рад са целом групом када наставник објашњава, приказује, 

демонстрира и кроз дискусују уводи ученике у нове области. 

 

I ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА  

 

● објасни појам и врсте тимова  

● објасни појам и изворе (узроке) конфликата у 

организацији  

● изабере одговарајућу методу решавања конфликта 

у задатим (конфликтним) ситуацијама 



Програм усмерава наставника да наставни процес конципира у складу са дефинисаним исходима, односно да планира како да ученици 

остваре исходе, и да изабере одговарајуће методе, активности и технике за рад са ученицима. Дефинисани исходи показују наставнику 

и која су то специфична знања и вештине која су ученику потребна за даље учење и свакодневни живот. Приликом планирања часа, 

исходе предвиђене програмом треба разложити на мање и на основу њих планирати активности за конкретан час. Треба имати у виду 

да се исходи у програму разликују, да се неки могу лакше и брже остварити, док је за одређене исходе потребно више времена, 

активности и рада на различитим садржајима. Исходе треба посматрати као циљеве којима се тежи током једне школске године. 

Наставу у том смислу треба усмерити на развијање компетенција и не треба је усмерити само на остваривање појединачних исхода. 

При обради нових садржаја треба се ослањати на постојеће искуство и знање ученика, и настојати, где год је то могуће, да ученици 

самостално откривају правилности и изводе закључке. Основна улога наставника је да буде организатор наставног процеса, да 

подстиче и усмерава активност ученика. Ученике треба упућивати да користе уџбеник и друге изворе знања, како би усвојена знања 

била трајнија и шира, а ученици оспособљени за примену у решавању разноврсних задатака. На часовима треба комбиновати 

различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче интелектуалну активност ученика 

и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Препоручује се коришћење интерактивних метода, пројектне, проблемске и 

истраживачке методе, рад на референтном тексту, (истраживање по кључним речима, појмовима, питањима), дискусију, дебату и др. 

Заједничка особина свих наведених метода је да оне активно ангажују ученика током наставе, а процес учења смештају у различите и 

разнолике контексте. Избор метода и облика рада, као и планирање активности ученика зависи од наставних садржаја које треба 

реализовати на часу и предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика. 

 

 

II. Остваривање наставе и учења 

 

- Настава се реализује као активно орјентисана настава у учионици 

- Ученике упознати са основним појмовима везаним за менаџмент и за управљање пословним функцијама 

- На основу задатих података ученици одрађују конкретне задатке и фазе менаџмента одређеног предузећа 

 

III. Праћење и вредновање наставе и учења 

У процесу вредновања потребно је континуирано пратити рад ученика. У настави оријентисаној на достизање исхода вреднују 

се и процес и продукти учења. Тај процес започети иницијалном проценом нивоа на коме се ученик налази. Прикупљање информација 



из различитих извора (свакодневна посматрања, активност на часу, учествовање у разговору и дискусији, самосталан рад, рад у групи, 

тестови) помаже наставнику да сагледа постигнућа (развој и напредовање) ученика и степен остварености исхода. Свака активност је 

добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а важно је ученике оспособљавати и охрабривати да 

процењују сопствени напредак у учењу.  

Вредновање активности, нарочито ако је тимски рад у питању, се може обавити са групом тако да се од сваког члана тражи 

мишљење о сопственом раду и о раду сваког члана понаособ (тзв. вршњачко оцењивање). Препоручује се да наставник са ученицима 

договори показатеље на основу којих сви могу да прате напредак у учењу, ученици се уче да размишљају о квалитету свог рада и о 

томе шта треба да предузму да би свој рад унапредили. Оцењивање тако постаје инструмент за напредовање у учењу. На основу 

резултата праћења и вредновања, заједно са ученицима треба планирати процес учења и бирати погодне стратегије учења.  

У процесу оцењивања добро је користити портфолио (електронска збиркa дoкумeнaтa и eвидeнциja o прoцeсу и прoдуктимa 

рада ученика, уз кoмeнтaрe и прeпoрукe) као извор података и показатеља о напредовању ученика. Предности коришћења портфолија 

су вишеструке: омогућава кoнтинуирaнo и систeмaтичнo прaћeњe нaпрeдoвaњa, подстиче развој ученика, представља увид у прaћeњe 

рaзличитих аспеката учења и развоја, представља, подршку у оспособљавању ученика за самопроцену, пружа прецизнији увид у 

различите oблaсти постигнућа (јаке и слабе стране) ученика. Употребу портфолија отежавају недостатак критеријума за одабир 

продуката учења, материјално-физички проблеми, време, финансијска средства и велики број ученика. Већи број ометајућих фактора, 

у прикупљању прилога и успостављању критеријума оцењивања  је решив успостављањем сарадње наставника са стручним 

сарадником, уз коришћење Блумове таксономије.  

Препоручено је комбиновање различитих начина оцењивања да би се сагледале слабе и јаке стране сваког свог ученика. 

Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је ученику дати повратну информацију која помаже да разуме грешке и побољша 

свој резултат и учење. Потребно је да наставник резултате вредновања постигнућа својих ученика континуирано анализира и користи 

тако да промени део своје наставне праксе.  

 

IV. Међупредметне компетенције 

1. Компетенције за целоживотно учење 

2. Комуникација 

3. Рад са подацима и информацијама 

4. Дигитална компетенција 

5. Решавање проблема 



6. Сарадња 

7. Одговоран однос према здрављу 

8. Одговоран однос према околини 

9. Естетичка компетенција 

10. Предузимљивост и орјентација ка предузетништву 

11. Одговорно учешће у демократском друштву 

 

 

 

 

 

 

V. НАЧИНИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРИНЦИПА ЦИЉЕВА И ИСХОДА ОБРАЗОВАЊА И СТАНДАРДИ ОБРАЗОВАЊА 

ПОСТИГНУЋА 

 

Кроз наставни садржај  реализују се општи принципи образовања и васпитања. 

 

Наставни предмет Принципи економијеомогућиће учешће свих ученика кроз једнако уважавање, подједнако давање шанси свим 

ученицима на основу индивидуалних могућности и потреба. То ће се реализовати кроз коришћење разноврсних облика учења (учење 

путем покушаја и погрешака, инструментално учење, учење по моделу, учење увиђањем...). Кроз облике рада, наставне методе, 

коришћење разновсних наставних средстава, различиих софтвера, похваљивањем ученика, давањем препорука за даље напредовање, 

уз неговање отворености, сарадње и толеранције подиже се квалитет образовних постигнућа и развија се мотивација за учење код 

ученика. Кроз редовно праћење реформисаних наставних планова и програма, иновација у електротехници ученицима ће бити 

омогућено континуирано напредовање у области електротехнике. Континуирано учешће ученика одвијаће се  кроз редовну наставу, 

практичну наставу, допунску или додатну наставу, секције, ванаставне активности  као и учешће у различитим активностиваа током 

жиовота са циљем сталног унапређивања компетенција ученика. Континуирано стручно усавршавање наставника, унутар и ван 



установе, омогућиће високу стручност наставника. Кроз сталну сарадња са спољним сарадницима, одељенским старешином, 

стручним већем омогућава хоризонталну и вертикалну проходност, којом се осигурава могућност да ученици током образовања 

промене врсту образовања (хоризонтална проходност) и могућност даљег образовања и стицања вишег нивоа образовања 

(вертикална проходност);  

 

 

 

У остваривању принципа посебна пажња се посвећује и:  

-идентификацији, праћењу и подстицању ученика са изузетним, односно посебним способностима (талентовани и даровити) уз 

обезбеђивање услова да, без обзира на сопствене материјалне услове имају приступ одговарајућим нивоима образовања и васпитања;  

-могућности  да ученици  са сметњама у развоју, инвалидитетом и из осетљивих група, без обзира на сопствене материјалне услове 

имају приступ свим нивоима образовања и васпитања у установама, а ученици са здравственим проблемима остварују право на 

образовање током болничког и кућног лечења које се реализује кроз ИОП програме и индивидуализацију и наставом на даљину;  

-сарадњи са ученицима, ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања, као и остваривања одговарајућих 

активности, програма и пројеката у циљу унапређивања квалитета образовања и васпитања реализоаваће се кроз континуирано 

међусобно уважавање наставника и ученика, праћење и оставривање наставног садржаја, праћење и вредновање напредовање 

ученика.  

 

Кроз наставу реализоваће се и циљеви образовања и васпитања. 

 

Кроз активности на практичној настави као и вежбама води се рачуна о ергонометрији, развијању и практиковању здравих животних 

стилова, свести о важности сопственог здравља и безбедности у раду. Развијају се  кључне компетенције за целоживотно учење 

(комуникација на матерњем језику, учење учења, дигиталне компетенције,..) међупредметне компетенције и стручне компетенције у 

складу са захтевима занимања, потребама тржишта рада. Ученик ће бити оспособљен да иницира учење, да изабере стратегије учења 

и дизајнира контекст у којем учи, да прати и контролише напредак током учења, да управља учењем у складу са намерама и циљем 

који има. Ученик ће умети да пронађе и асимилује нова знања и вештине, користећи претходно учење и ваншколско искуство.  

Примењујући индивидуалани рад или групне активности код ученика ће доћи до поспешења развоја свести о себи, стваралачких 

способности, критичког мишљења, мотивације за учење, способности за тимски рад, способности самовредновања, самоиницијативе 



и изражавања свог мишљења. Неопходно је да се ученицима омогући да сами покрећу инцијативе, пројекете,  да се самооцењују и 

оцењују друге ученике, да анализирају и закључују;  

 

Кроз наставу оствариће се и исходи образовања и васпитања. 

 

Остваривање исхода образовања и васпитања реализоваће се кроз све облике, начине и садржаје рада. Исходи образовања и 

васпитања оствариће се кроз усмено изаражавање, писмене задатке, домаће задатке, пројектну наставу, практичну наставу, вежбе где 

ће ученици показати да ли примењују нова сазнања. Од ученика се очекује да на српском језику, кроз дијалог са наставником или 

другим ученицима, или кроз писану форму, изрази и тумачи идеје, мисли, осећања, чињенице и ставове. Зависно од наставне 

јединице или типа часа, ученику се даје задатак у оквиру кога ће да прикупља, анализира, организује и критички процењује 

информације; Од ученика се очекује да се у ситуацијам када ради са другим уленицима буде ефиксан као члан тима или групе, да 

даје и аргументује своје идеје, слуша и уважава мишљење других;Ученику помоћи да зна како да учи, како да користи уџбеник и 

другу, доступну литературу, како да разликује и повезује целине.  

У решавању задатака, ученик треба да зна да примени математичко мишљење како би решио проблем и на ефикасан начин дошао до 

решења проблема који ми се свакодневно јављају.  

Ученик треба да води рачуна о себи и другима у изазовима дигиталне технологије. Треба да зна шта је дозвољено, а шта не. Да зна 

како да се понаша у дигиталној комуникацији са другима.  

 

Кроз наставу реализоваће се и стандарди образовања и васпитања. 

Стандарди  квалитета рада установе реализоваће се кроз Правилник о стандардима квалитета рада установе и редовно 

самовредновање и вредновање рада наставника. 

Стандарди квалитета уџбеника оствариће се кроз показатеље који су наведени у табели, као и Правилника о избору уџбеника;  

 

Стандард 1. Садржај уџбеника је релевантан за остваривање програма наставе и учења 

Показатељи 
1. Садржај уџбеника је усклађен са програмом наставе и учења предмета и 

доприноси остваривању дефинисаних исхода образовања и васпитања. 



2. Садржај уџбеника доприноси достизању образовних стандарда и 

развијању компетенција ученика. 

3. Садржај уџбеника је заснован на прихваћеним теоријама, чињеницама, 

закључцима, тумачењима, актуелним подацима и савременим достигнућима. 

4. У садржају уџбеника нема материјалних грешака. 

5. Визуелни садржаји су јасни, репрезентативни и имају различите функције. 

6. Садржај уџбеника је у складу са системом вредности који је дефинисан 

циљевима образовања и васпитања. 

7. У уџбенику се повезују садржаји у оквиру истог и других предмета. 

8. Садржаји који нису предвиђени програмом су посебно означени, 

функционално прате ток излагања у уџбенику и имају за циљ да допуне или 

појасне садржаје који одговарају програму предмета. 

Стандард 2. Уџбеник подстиче развој ученике и омогућава самостално учење 

Показатељи 

1. Уџбеник је прилагођен узрасту, развојном нивоу ученика и њиховом 

предзнању. 

2. Уџбеник доприноси интеграцији знања, развоју система појмова и 

стицању функционалних знања. 

3. Уџбеник афирмише различите методе учења и учење кроз различите 

облике рада. 

4. Уџбеник подржава различите стилове учења. 

5. Уџбеник поседује елементе који омогућавају ученику праћење сопственог 



напретка у учењу. 

6. Уџбеник упућује на коришћење различитих извора и врста информација. 

7. Уџбеник подстиче критичко и стваралачко мишљење. 

8. У уџбенику се указује на везу садржаја са свакодневним животом, 

његовом применом и даљим учењем. 

9. Уџбеник подстиче интересовање за предмет, односно наставну област и 

мотивише за самостално учење. 

Стандард 3. Уџбеник је обликован у складу са дидактичко-методичким захтевима 

Показатељи 

1. Уџбеник има јасну, логичну и кохерентну структуру. 

2. У уџбенику се поштују дидактички принципи и методика наставе 

предмета. 

3. Примери који се наводе у уџбенику су разноврсни, функционални и 

релевантни. 

4. Питања, задаци и налози су логично повезани са садржајем, јасно 

формулисани, различити по сложености и функцији и подстичу примену 

наученог. 

5. Задаци и налози су реално изводљиви, уважавају различитост средина у 

коме ученици живе и не доводе у опасност ученика, нити угрожавају 

животну средину. 

6. Непознате речи и кључни појмови су јасно истакнути и објашњени. 



Стандард 4. Језик уџбеника је одговарајући и функционалан 

Показатељи 

1. Уџбеник поштујe језичку и правописну норму језика на коме је написан. 

2. Дужина и конструкција реченице одговарају узрасту ученика. 

3. Текст је језички и стилски уједначен. 

4. Страни изрази се користе само када је неопходно и објашњени су на месту 

где се користе. 

5. Језик којим је уџбеник написан доприноси лакшем разумевању садржаја. 

Стандард 5. Уџбеник је ликовно-графички обликован и технички опремљен 

Показатељи 

1. Јасно је наведен наслов, за који наставни предмет, разред/годину учења, 

врсту школе или образовни профил је уџбеник намењен. 

2. Ликовно-графичка средства су функционална и користе се логично и 

доследно. 

3. Однос текстуалних и визуелних графичких елемената је складан и 

омогућава прегледност на свим уређајима на којима је предвиђено 

коришћење уџбеника. 

4. Уџбеник је интерактиван, лак за коришћење и омогућава самостално 

учење у складу са узрастом и предзнањем ученика. 

5. Уџбеник омогућава учење на више нивоа сложености и диференциран 

приступ садржајима. 

6. Уџбеник садржи елементе за процену напредовања ученика. 

 



Стандарди компетенција наставника ће се реализовати кроз стручно усавршавање и похађањем семинара из области:;  

- Наставна област, предмет и методика наставе- К1;  

- Поучавање и учење-К2;  

- Подршку развоjу личности ученика-К3;  

- Комуникациjу и сарадњу-К4.  

 

Улога наставника вишеструка, jер треба да:  

- развиjа кључне компетенциjе код ученика коjе их оспособљаваjу за живот и рад и на таj начин им пружа основу за даље учење;  

- пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са тешкоћама у 

развоjу, да остваре образовне и васпитне потенциjале у складу са сопственим могућностима. Да би допринео ефикасности и jеднаким 

правима и доступности школовања свих ученика, наставник треба да има и компетенциjе коjе се односе на превенциjу насиља у 

школама, мотивациjу ученика за учење, изградњу толеранциjе, спречавање дискриминациjе и друго. 

 

Стандарди квалификација ће се реализовати кроз успешно завршен процес средњег стручног образовања. Програм средњег стручног 

образовања за стицање квалификација траје четири године. Квалификација се заснива на опису рада, циљевима и исходима средњег 

стручног образовања.  

 

Рачуноводство  
Недељни фонда часова: 4 

ЦИЉЕВИ УЧЕЊА: 

– 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 рачуно- 

водствено 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 Ме- 

ђународним 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 

Годишњи фонд часова: 140 

 

Област/Тема Број 

часова 

Садржај Исходи 

По завршетку разреда ученик ће бити у 

стању да: 

Евиденција материјала 40 ● Појам, врсте и цене 

материјала  

● Документација везана за 

набавку и трошење 

● повеже набавку и трошење материјала са 

одговарајућом документацијом  

● објасни елементе набавне цене  

● разликује стварну и планску набавну 



материјала  

● Аналитичка евиденција 

материјала  

● Синтетичка евиденција 

материјала  

● Извод из аналитичке 

евиденције материјала  

● Набавка материјала, 

залихе по стварним и 

планским ценама  

● Евиденција трошења 

материјала, залихе по 

стварним ценама (све 

методе трошења)  

● Евиденција трошења 

материјала по планским 

ценама  

● Обрачун и књижење 

одступања од планских цена 

● Набавка и утрошак ситног 

инвентара, амбалаже, ауто 

цену материјала  

● састави калкулацију набавке материјала  

● евидентира залихе материјала 

аналитички и синтетички у финансијском 

књиговодству по стварним набавним 

ценама  

● обрачуна трошкове материјала 

применом различитих метода 

● мери ефекте примене различитих метода 

трошења на висину укупних трошкова  

● евидентира залихе материјала у 

материјалном и финансијском 

књиговодству по планским набавним 

ценама  

● обрачуна сразмерни део одступања од 

планске набавне цене за утрошени 

материјал  

● евидентира сразмерни део одступања од 

планске набавне цене за утрошени 



гума и осталог материјала 

који се складишти  

● Вишкови и мањкови 

материјала  

● Продаја материјала 

материјал  

● објасни функцију конта одступање од 

планских набавних цена материјала 

складишти  

● Вишкови и мањкови материјала  

● Продаја материјала 

● објасни вредност залиха материјала у 

билансу стања  

● евидентира вишкове и мањкове 

материјала  

● евидентира продају материјала  

● усаглашава аналитичку и синтетичку 

евиденцију материјала 

 

Евиденција дугорочних 

финансијских пласмана 

20 ● Евиденција дугорочних 

финансијских пласмана-

● разликује облике дугорочних 

финансијских пласмана  



и капитала појам и облици  

● Учешћа у капиталу  

● Дугорочна потраживања 

по кредитима  

● Хартије од вредности 

(Акције)  

● Облици капитала (удели, 

акцијски капитал)  

● Евиденција прибављања 

капитала приликом 

оснивања и у току 

пословања (акционарско 

друштво, друштво са 

ограниченом одговорношћу) 

● Евиденција смањења 

капитала одливом, 

повлачењем основног 

капитала 

● евидентира учешћа у капиталу  

● евидентира дугорочна потраживања по 

кредитима  

● евидентира продају емитованих обичних 

и приорететних акција  

● објасни разлику у правима власника 

обичних и приоритетних акција  

● објасни ажио и дисажио  

● разликује облике капитала у зависности 

од правне форме предузећа  

● евидентира прибављање капитала 

приликом оснивања предузећа  

● евидентира прибављање капитала у току 

пословања предузећа  

● евидентира смањење капитала одливом, 

повлачењем основног капитал 

Евиденција 

производног процеса 

40 ● Евиденција расхода 

производног предузећа у 

финансијском књиговодству 

● разликује финансијско и погонско 

књиговодство  

● преузме почетне залихе  



● Обрачун амортизације 

(аритметичко дегресивна, 

геометријско дегресивна, 

функционална метода)  

● Погонско књиговодство  

● појам и значај  

● корисници информација  

● класа 9 – обрачун 

трошкова и учинака  

● места и носиоци трошкова 

● документација погонског 

књиговодства- радни налог, 

погонски обрачунски лист  

● Калкулација цене 

коштања  

● дивизиона калкулација  

● калкулација помоћу  

● еквивалентних бројева  

● калкулација везаних 

производа  

● додатна калкулација  

● идентификује расходе производног 

предузећа  

● евидентира трошкове по врстама  

● обрачуна амортизацију (аритметичко 

дегресивна, геометријско дегресивна, 

функционална метода )  

● преузме пословне расходе са класе 5 на 

класу 9  

● изврши обрачун трошкова по местима 

трошења  

● састави погонски обрачунски лист  

● распореди трошкове са места настанка 

на носиоце трошкова  

● изврши обрачун трошкова и њихово 

повезивање са одговарајућим приходима  

● састави калкулацију цене коштања  

● евидентира залихе готових производа по 

планским или стварним ценама коштања  

● евидентира продају готових производа 

кроз финансијско и погонско 

књиговодство (по планској или стварној 



● Евиденција производње 

на класи 9 – обрачун 

трошкова и учинака  

● Калкулација продајне 

цене готових производа  

● Евиденција продаје 

готових производа 

цени коштања) 

Утврђивање и 

расподела резултата 

пословања производног 

предузећа и 

рачуноводствено 

извештавање 

40 ● Предзакључна књижења  

● Промена залиха готових 

производа  

● Утврђивање и расподела 

добити у производном 

предузећу  

● Утврђивање и покриће 

губитака у производном 

предузећу  

● Финансијски извештаји 

према МСФИ  

● Законска и интерна 

регулатива састављања 

финансијских извештаја  

● обавља предзакључна књижења  

● вреднује залихе готових производа на 

крају обрачунског периода у погонском 

књиговодству  

● евидентира промену залиха готових 

производа у финансијском књиговодству 

на крају обрачунског периода  

● процени ефекте утицаја промене 

вредности залиха на финансијски резултат 

● утврђује добит, расподелу добити, 

губитак и покриће губитка на основу 

насталих расхода и прихода у  

● евидентира добитак, расподелу добитка, 

губитак и покриће губитка.  



● Структура финансијског 

извештавања  

● Биланс стања  

● Биланс успеха  

● Извештај о токовима 

готовине  

● Извештај о променама на 

капиталу  

● Напомене уз финансијске 

извештаје  

● Статистички извештај 

● закључује пословне књиге  

● објасни значај финансијског 

извештавања  

● објасни начин попуњавања оригиналних 

образаца биланса стања и успеха 

производног предузећа у складу са МСФИ 

● састави Биланс стања, Биланс успеха и 

Извештај о токовима готовине на 

оригиналним важећим обрасцима на 

основу датих података 

● објасни садржај Извештаја о променама 

на капиталу  

● објасни садржај Статистичког извештаја 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

Одељење се дели на 2 групе. На почетку наставе урадити проверу нивоа знања и вештина ученика, која треба да послужи као 

оријентир за организацију и евентуалну индивидуализацију наставе. При реализацији програма дати предност пројектној, 

проблемској и активно оријентисаној настави, кооперативном учењу, изградњи знања и развоју критичког мишљења. Уколико 

услови дозвољавају дати ученицима подршку хибридним моделом наставе (комбинацијом традиционалне наставе и електронски 

подржаног учења), поготово у случајевима када је због разлика у предзнању потребна већа индивидуализација наставе. Предложени 

број часова по темама је оквирни, на наставнику је да процени потребан и довољан број часова по темама узимајући у обзир знања и 

вештине који ученици имају из претходног школовања и животног искуства. Препорука је да наставник, у зависности од могућности 

ученика и рачунарске опреме, процени и комбинује у току сваког двочаса различите наставне методе и облике рада као што су 



самостални рад ученика (по принципу један ученик – један рачунар), рад у паровима (два ученика истовремено и заједно решавају 

конкретне задатке), рад у мањим групама (почетна анализа и идеје за методе решавања), као и рад са целом групом када наставник 

објашњава, приказује, демонстрира и кроз дискусују уводи ученике у нове области. 

 

I ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА  

 

Програм усмерава наставника да наставни процес конципира у складу са дефинисаним исходима, односно да планира како да 

ученици остваре исходе, и да изабере одговарајуће методе, активности и технике за рад са ученицима. Дефинисани исходи показују 

наставнику и која су то специфична знања и вештине која су ученику потребна за даље учење и свакодневни живот. Приликом 

планирања часа, исходе предвиђене програмом треба разложити на мање и на основу њих планирати активности за конкретан час. 

Треба имати у виду да се исходи у програму разликују, да се неки могу лакше и брже остварити, док је за одређене исходе потребно 

више времена, активности и рада на различитим садржајима. Исходе треба посматрати као циљеве којима се тежи током једне 

школске године. Наставу у том смислу треба усмерити на развијање компетенција и не треба је усмерити само на остваривање 

појединачних исхода. При обради нових садржаја треба се ослањати на постојеће искуство и знање ученика, и настојати, где год је то 

могуће, да ученици самостално откривају правилности и изводе закључке. Основна улога наставника је да буде организатор 

наставног процеса, да подстиче и усмерава активност ученика. Ученике треба упућивати да користе уџбеник и друге изворе знања, 

како би усвојена знања била трајнија и шира, а ученици оспособљени за примену у решавању разноврсних задатака. На часовима 

треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче 

интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Препоручује се коришћење интерактивних 

метода, пројектне, проблемске и истраживачке методе, рад на референтном тексту, (истраживање по кључним речима, појмовима, 

питањима), дискусију, дебату и др. Заједничка особина свих наведених метода је да оне активно ангажују ученика током наставе, а 

процес учења смештају у различите и разнолике контексте. Избор метода и облика рада, као и планирање активности ученика зависи 

од наставних садржаја које треба реализовати на часу и предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења и 

индивидуалних карактеристика ученика. 

 

 

 

 



II. Остваривање наставе и учења 

 

- Теоријска настава се реализује у учионици у трајању од 70 часова, а 70 часова вежбе сереализују тако што се одељење дели у 2 

групе, по 2 часа недељно. 

 

III. Праћење и вредновање наставе и учења 

У процесу вредновања потребно је континуирано пратити рад ученика. У настави оријентисаној на достизање исхода вреднују 

се и процес и продукти учења. Тај процес започети иницијалном проценом нивоа на коме се ученик налази. Прикупљање 

информација из различитих извора (свакодневна посматрања, активност на часу, учествовање у разговору и дискусији, самосталан 

рад, рад у групи, тестови) помаже наставнику да сагледа постигнућа (развој и напредовање) ученика и степен остварености исхода. 

Свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а важно је ученике оспособљавати и 

охрабривати да процењују сопствени напредак у учењу.  

Вредновање активности, нарочито ако је тимски рад у питању, се може обавити са групом тако да се од сваког члана тражи 

мишљење о сопственом раду и о раду сваког члана понаособ (тзв. вршњачко оцењивање). Препоручује се да наставник са ученицима 

договори показатеље на основу којих сви могу да прате напредак у учењу, ученици се уче да размишљају о квалитету свог рада и о 

томе шта треба да предузму да би свој рад унапредили. Оцењивање тако постаје инструмент за напредовање у учењу. На основу 

резултата праћења и вредновања, заједно са ученицима треба планирати процес учења и бирати погодне стратегије учења.  

У процесу оцењивања добро је користити портфолио (електронска збиркa дoкумeнaтa и eвидeнциja o прoцeсу и прoдуктимa 

рада ученика, уз кoмeнтaрe и прeпoрукe) као извор података и показатеља о напредовању ученика. Предности коришћења 

портфолија су вишеструке: омогућава кoнтинуирaнo и систeмaтичнo прaћeњe нaпрeдoвaњa, подстиче развој ученика, представља 

увид у прaћeњe рaзличитих аспеката учења и развоја, представља, подршку у оспособљавању ученика за самопроцену, пружа 

прецизнији увид у различите oблaсти постигнућа (јаке и слабе стране) ученика. Употребу портфолија отежавају недостатак 

критеријума за одабир продуката учења, материјално-физички проблеми, време, финансијска средства и велики број ученика. Већи 

број ометајућих фактора, у прикупљању прилога и успостављању критеријума оцењивања  је решив успостављањем сарадње 

наставника са стручним сарадником, уз коришћење Блумове таксономије.  

Препоручено је комбиновање различитих начина оцењивања да би се сагледале слабе и јаке стране сваког свог ученика. 

Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је ученику дати повратну информацију која помаже да разуме грешке и побољша 



свој резултат и учење. Потребно је да наставник резултате вредновања постигнућа својих ученика континуирано анализира и користи 

тако да промени део своје наставне праксе.  

 

IV. Међупредметне компетенције 

1. Компетенције за целоживотно учење 

2. Комуникација 

3. Рад са подацима и информацијама 

4. Дигитална компетенција 

5. Решавање проблема 

6. Сарадња 

7. Одговоран однос према здрављу 

8. Одговоран однос према околини 

9. Естетичка компетенција 

10. Предузимљивост и орјентација ка предузетништву 

11. Одговорно учешће у демократском друштву 

 

 

 

V. НАЧИНИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРИНЦИПА ЦИЉЕВА И ИСХОДА ОБРАЗОВАЊА И СТАНДАРДИ ОБРАЗОВАЊА 

ПОСТИГНУЋА 

 

 

Кроз наставни садржај  реализују се општи принципи образовања и васпитања. 

 

Наставни предмет Рачуноводство омогућиће учешће свих ученика кроз једнако уважавање, подједнако давање шанси свим 

ученицима на основу индивидуалних могућности и потреба. То ће се реализовати кроз коришћење разноврсних облика учења (учење 

путем покушаја и погрешака, инструментално учење, учење по моделу, учење увиђањем...). Кроз облике рада, наставне методе, 

коришћење разновсних наставних средстава, различиих софтвера, похваљивањем ученика, давањем препорука за даље напредовање, 



уз неговање отворености, сарадње и толеранције подиже се квалитет образовних постигнућа и развија се мотивација за учење код 

ученика. Кроз редовно праћење реформисаних наставних планова и програма, иновација у електротехници ученицима ће бити 

омогућено континуирано напредовање у области електротехнике. Континуирано учешће ученика одвијаће се  кроз редовну наставу, 

практичну наставу, допунску или додатну наставу, секције, ванаставне активности  као и учешће у различитим активностиваа током 

жиовота са циљем сталног унапређивања компетенција ученика. Континуирано стручно усавршавање наставника, унутар и ван 

установе, омогућиће високу стручност наставника. Кроз сталну сарадња са спољним сарадницима, одељенским старешином, 

стручним већем омогућава хоризонталну и вертикалну проходност, којом се осигурава могућност да ученици током образовања 

промене врсту образовања (хоризонтална проходност) и могућност даљег образовања и стицања вишег нивоа образовања 

(вертикална проходност);  

 

У остваривању принципа посебна пажња се посвећује и:  

-идентификацији, праћењу и подстицању ученика са изузетним, односно посебним способностима (талентовани и даровити) уз 

обезбеђивање услова да, без обзира на сопствене материјалне услове имају приступ одговарајућим нивоима образовања и васпитања;  

-могућности  да ученици  са сметњама у развоју, инвалидитетом и из осетљивих група, без обзира на сопствене материјалне услове 

имају приступ свим нивоима образовања и васпитања у установама, а ученици са здравственим проблемима остварују право на 

образовање током болничког и кућног лечења које се реализује кроз ИОП програме и индивидуализацију и наставом на даљину;  

-сарадњи са ученицима, ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања, као и остваривања одговарајућих 

активности, програма и пројеката у циљу унапређивања квалитета образовања и васпитања реализоаваће се кроз континуирано 

међусобно уважавање наставника и ученика, праћење и оставривање наставног садржаја, праћење и вредновање напредовање 

ученика.  

 

Кроз наставу реализоваће се и циљеви образовања и васпитања. 

 

Кроз активности на практичној настави као и вежбама води се рачуна о ергонометрији, развијању и практиковању здравих животних 

стилова, свести о важности сопственог здравља и безбедности у раду. Развијају се  кључне компетенције за целоживотно учење 

(комуникација на матерњем језику, учење учења, дигиталне компетенције,..) међупредметне компетенције и стручне компетенције у 

складу са захтевима занимања, потребама тржишта рада. Ученик ће бити оспособљен да иницира учење, да изабере стратегије учења 



и дизајнира контекст у којем учи, да прати и контролише напредак током учења, да управља учењем у складу са намерама и циљем 

који има. Ученик ће умети да пронађе и асимилује нова знања и вештине, користећи претходно учење и ваншколско искуство.  

Примењујући индивидуалани рад или групне активности код ученика ће доћи до поспешења развоја свести о себи, стваралачких 

способности, критичког мишљења, мотивације за учење, способности за тимски рад, способности самовредновања, самоиницијативе 

и изражавања свог мишљења. Неопходно је да се ученицима омогући да сами покрећу инцијативе, пројекете,  да се самооцењују и 

оцењују друге ученике, да анализирају и закључују;  

 

Кроз наставу оствариће се и исходи образовања и васпитања. 

 

Остваривање исхода образовања и васпитања реализоваће се кроз све облике, начине и садржаје рада. Исходи образовања и 

васпитања оствариће се кроз усмено изаражавање, писмене задатке, домаће задатке, пројектну наставу, практичну наставу, вежбе где 

ће ученици показати да ли примењују нова сазнања. Од ученика се очекује да на српском језику, кроз дијалог са наставником или 

другим ученицима, или кроз писану форму, изрази и тумачи идеје, мисли, осећања, чињенице и ставове. Зависно од наставне 

јединице или типа часа, ученику се даје задатак у оквиру кога ће да прикупља, анализира, организује и критички процењује 

информације; Од ученика се очекује да се у ситуацијам када ради са другим уленицима буде ефиксан као члан тима или групе, да 

даје и аргументује своје идеје, слуша и уважава мишљење других;Ученику помоћи да зна како да учи, како да користи уџбеник и 

другу, доступну литературу, како да разликује и повезује целине.  

У решавању задатака, ученик треба да зна да примени математичко мишљење како би решио проблем и на ефикасан начин дошао до 

решења проблема који ми се свакодневно јављају.  

Ученик треба да води рачуна о себи и другима у изазовима дигиталне технологије. Треба да зна шта је дозвољено, а шта не. Да зна 

како да се понаша у дигиталној комуникацији са другима.  

 

Кроз наставу реализоваће се и стандарди образовања и васпитања. 

Стандарди  квалитета рада установе реализоваће се кроз Правилник о стандардима квалитета рада установе и редовно 

самовредновање и вредновање рада наставника. 

Стандарди квалитета уџбеника оствариће се кроз показатеље који су наведени у табели, као и Правилника о избору уџбеника;  

 



Стандард 1. Садржај уџбеника је релевантан за остваривање програма наставе и учења 

Показатељи 

1. Садржај уџбеника је усклађен са програмом наставе и учења предмета и 

доприноси остваривању дефинисаних исхода образовања и васпитања. 

2. Садржај уџбеника доприноси достизању образовних стандарда и 

развијању компетенција ученика. 

3. Садржај уџбеника је заснован на прихваћеним теоријама, чињеницама, 

закључцима, тумачењима, актуелним подацима и савременим достигнућима. 

4. У садржају уџбеника нема материјалних грешака. 

5. Визуелни садржаји су јасни, репрезентативни и имају различите функције. 

6. Садржај уџбеника је у складу са системом вредности који је дефинисан 

циљевима образовања и васпитања. 

7. У уџбенику се повезују садржаји у оквиру истог и других предмета. 

8. Садржаји који нису предвиђени програмом су посебно означени, 

функционално прате ток излагања у уџбенику и имају за циљ да допуне или 

појасне садржаје који одговарају програму предмета. 

Стандард 2. Уџбеник подстиче развој ученике и омогућава самостално учење 

Показатељи 

1. Уџбеник је прилагођен узрасту, развојном нивоу ученика и њиховом 

предзнању. 

2. Уџбеник доприноси интеграцији знања, развоју система појмова и 

стицању функционалних знања. 



3. Уџбеник афирмише различите методе учења и учење кроз различите 

облике рада. 

4. Уџбеник подржава различите стилове учења. 

5. Уџбеник поседује елементе који омогућавају ученику праћење сопственог 

напретка у учењу. 

6. Уџбеник упућује на коришћење различитих извора и врста информација. 

7. Уџбеник подстиче критичко и стваралачко мишљење. 

8. У уџбенику се указује на везу садржаја са свакодневним животом, 

његовом применом и даљим учењем. 

9. Уџбеник подстиче интересовање за предмет, односно наставну област и 

мотивише за самостално учење. 

Стандард 3. Уџбеник је обликован у складу са дидактичко-методичким захтевима 

Показатељи 

1. Уџбеник има јасну, логичну и кохерентну структуру. 

2. У уџбенику се поштују дидактички принципи и методика наставе 

предмета. 

3. Примери који се наводе у уџбенику су разноврсни, функционални и 

релевантни. 

4. Питања, задаци и налози су логично повезани са садржајем, јасно 

формулисани, различити по сложености и функцији и подстичу примену 

наученог. 

5. Задаци и налози су реално изводљиви, уважавају различитост средина у 



коме ученици живе и не доводе у опасност ученика, нити угрожавају 

животну средину. 

6. Непознате речи и кључни појмови су јасно истакнути и објашњени. 

Стандард 4. Језик уџбеника је одговарајући и функционалан 

Показатељи 

1. Уџбеник поштујe језичку и правописну норму језика на коме је написан. 

2. Дужина и конструкција реченице одговарају узрасту ученика. 

3. Текст је језички и стилски уједначен. 

4. Страни изрази се користе само када је неопходно и објашњени су на месту 

где се користе. 

5. Језик којим је уџбеник написан доприноси лакшем разумевању садржаја. 

Стандард 5. Уџбеник је ликовно-графички обликован и технички опремљен 

Показатељи 

1. Јасно је наведен наслов, за који наставни предмет, разред/годину учења, 

врсту школе или образовни профил је уџбеник намењен. 

2. Ликовно-графичка средства су функционална и користе се логично и 

доследно. 

3. Однос текстуалних и визуелних графичких елемената је складан и 

омогућава прегледност на свим уређајима на којима је предвиђено 

коришћење уџбеника. 

4. Уџбеник је интерактиван, лак за коришћење и омогућава самостално 

учење у складу са узрастом и предзнањем ученика. 



5. Уџбеник омогућава учење на више нивоа сложености и диференциран 

приступ садржајима. 

6. Уџбеник садржи елементе за процену напредовања ученика. 

 

Стандарди компетенција наставника ће се реализовати кроз стручно усавршавање и похађањем семинара из области:;  

- Наставна област, предмет и методика наставе- К1;  

- Поучавање и учење-К2;  

- Подршку развоjу личности ученика-К3;  

- Комуникациjу и сарадњу-К4.  

 

Улога наставника вишеструка, jер треба да:  

- развиjа кључне компетенциjе код ученика коjе их оспособљаваjу за живот и рад и на таj начин им пружа основу за даље учење;  

- пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са тешкоћама у 

развоjу, да остваре образовне и васпитне потенциjале у складу са сопственим могућностима. Да би допринео ефикасности и 

jеднаким правима и доступности школовања свих ученика, наставник треба да има и компетенциjе коjе се односе на превенциjу 

насиља у школама, мотивациjу ученика за учење, изградњу толеранциjе, спречавање дискриминациjе и друго. 

 

Стандарди квалификација ће се реализовати кроз успешно завршен процес средњег стручног образовања. Програм средњег 

стручног образовања за стицање квалификација траје четири године. Квалификација се заснива на опису рада, циљевима и исходима 

средњег стручног образовања.  

 

 

Пословни енглески језик  

         Циљеви учења: 



● 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.. 

разред:  ТРЕЋИ 

смер: ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР  

недељни фонд часова: 1 час 

годишњи фонд часова: 35 часова 

ОБЛАСТ/ 

TEMA 

ИСХОДИ СТАНДАРДИ САДРЖАЈ 

 

СЛУШАЊЕ 

 

Оспособљавање 

ученика за 

разумевање 

усменог говора 

 

● разуме појединости значајне за 

разговор у коме се износе лични 

ставови једног или више 

саговорника, 

● у приватном, образовном, јавном и 

професионалном 

● контексту (информације о 

личностима, послу, клијентима, 

куповини, ближем окружењу) 

 

● разуме аутентични аудио и видео 

2.ст.1.1.1. разуме краће поруке, обавештења 

и упутства која се саопштавају разговетно и 

полако.  

2.ст.1.1.2. схвата смисао краће спонтане 

интеракције између двоје или више 

са/говорника у личном, образовном и јавном 

контексту. 

2.ст.1.1.3. схвата општи смисао информације 

или краћих монолошких излагања у 

образовном и јавном контексту. 

2.ст.1.1.4. схвата смисао прилагођеног аудио 

и видео записа у вези с темама из 

  ТЕМЕ 

● 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 



запис у коме се износе ставови на теме 

из друштвеног или професионалног 

живота 

 

● разуме глобално суштину нешто 

дужих разговора или дискусија на 

састанцима, који се односе на мање 

сложене садржаје из струке, уколико 

се говори разговетно стандардним 

језиком, постављају питања и траже 

објашњења у вези са темом дискусије 

или разговора 

свакодневног живота (стандардни 

говор, разговетни изговор и спор ритам 

излагања). 

2.ст.2.1.1. разуме суштину и битне 

појединости порука, упутстава и 

обавештења о темама из свакодневног 

живота и делатности. 

2.ст.2.1.2. разуме суштину и битне 

појединости разговора или расправе између 

двоје или више са/говорника у приватном, 

образовном и јавном контексту. 

2.ст.2.1.3. разуме суштину и битне 

појединости монолошког излагања у 

образовном и јавном контексту уколико је 

излагање јасно и добро структурирано. 

2.ст.2.1.4. разуме суштину аутентичног 

тонског записа (аудио и видео запис) о 

познатим темама, представљених јасно и 

стандaрдним језиком 

 

монетарном систему, 

електронски новац сл.) 

● Вештине неопходне за 

истраживање тржишта 

● Овладавање 

вештином вођења 

презентација 

(структура 

презентације, 

технике и правила 

при изради 

презентација) 

● Пословна преписка 

(овладавање 

вештином писања 

упита и одговора на 

упите) 

● Вођење банковне и 

канцеларијске 

документације 

ЧИТАЊЕ ●  препознаје тему и схвата садржај 2.ст.1.2.1. разуме општи смисао 



 

Оспособљавање 

ученика за 

разумевање 

прочитаних 

текстова 

● разноврсних текстова (лична/пословна 

писма, проспекти, упутства, обрасци, 

решења, рекламе, огласи, уговори, 

записници, формулари, извештаји), 

примењујући одговарајуће технике/ 

врсте читања 

● открива значење непознатих речи на 

основу контекста и/или помоћу 

речника 

● разуме формалну кореспонденцију у 

вези са струком или личним 

интересовањима 

једноставних краћих текстова у вези с 

блиским темама, у којима преовлађују 

фреквентне речи и интернационализми. 

2.ст.1.2.2. проналази потребне информације 

у једноставним текстовима (нпр. огласи, 

брошуре, обавештења, кратке новинске 

вести).  

2.ст.1.2.3. разуме једноставне личне поруке 

и писма. 

2.ст.1.2.4. уочава потребне детаље у 

текстовима из свакодневног живота 

(натписи на јавним местима, упутства о 

руковању, етикете на производима, јеловник 

и сл.).  

2.ст.1.2.5. разуме кратке адаптиране одломке 

књижевних дела, и друге поједностављене 

текстове који се односе на цивилизацијске 

тековине, културу и обичаје свог и других 

народа. 

2.ст.2.2.1. разуме општи смисао и 

релевантне информације у текстовима о 

● Вештине неопходне 

за успешно 

предузетништво 

 

УЖЕСТРУЧНА 

ТЕМАТИКА 

●  Статистика 

● Предузетништво  

● Правна 

документација 

(извод и, уверења) 

 

 

ГРАМАТИЧКИ 

САДРЖАЈИ 

 I I ИМЕНИЧКА ГРУПА 

 

1. Чланови 

 



блиским темама из образовног и јавног 

контекста.  

2.ст.2.2.2. открива значење непознатих речи 

на основу контекста који му је близак. 

2.ст.2.2.3. разуме описе догађаја, осећања и 

жеља у личној преписци. 

 2.ст.2.2.4. проналази потребне информације 

у уобичајеним писаним документима (нпр. 

пословна преписка, проспекти, формулари). 

 2.ст.2.2.5. проналази специфичне поједи- 

ности у дужем тексту са претежно сложеним 

структурама, у комe се износе мишљења, 

аргументи и критике (нпр. 

новински чланци и стручни текстови). 

2.ст.2.2.6. разуме адаптиране књижевне 

текстове и прилагођене текстове који 

се односе на цивилизацијске тековине, 

културу и обичаје свог и других народа. 

 

 

Одређени, неодређени, 

нулти члан 

 

2. Именице 

 

Бројиве и небројиве 

 

3. Заменице 

 

- Relative pronouns (who, 

which, whose, when, 

that, where) 

 

- детерминатори 

 

- Показни детерминатори 

- Неодређени 

детерминатори 

- Присвојни 

детерминатори 

 ГОВОР  2.ст.1.3.1. уме да оствари друштвени контакт 



 

Усмена 

продукција 

Оспособљавање 

ученика за 

кратко 

монолошко 

излагање и за 

учешће у 

дијалогу на 

страном језику 

 

● описује ситуације, прича о догађајима 

и аргументује ставове 

● води разговоре (телефонира), даје 

информације и упутства, уговара 

термине, користи виши ниво пословне 

комуникације 

● реагује учтиво на питања, захтеве, 

позиве, извињења саговорника 

● држи презентацију на дату тему уз 

употребу разних техника помоћу 

којих наглашава или 

минимализује одређене идеје 

(нпр. поздрављање, представљање, 

захваљивање).  

2.ст.1.3.2. изражава слагање/неслагање, 

предлаже, прихвата или упућује понуду или 

позив.  

2.ст.1.3.3. тражи и даје једноставне 

информације, у приватном, јавном и 

образовном контексту. 

 2.ст.1.3.4. описује блиско окружење (особе, 

предмете,места, активности, догађаје).  

2.ст.1.3.5. излаже већ припремљену кратку 

презентацију о блиским темама.  

2.ст.1.3.6.преноси или интерпретира кратке 

поруке, изјаве, упутства или питања. 

2.ст.1.3.7. излаже једноставне, блиске 

садржаје у вези сa културом и традицијом 

свог и других народа. 

2.ст.2.3.1. започиње, води и завршава 

једноставан разговор и укључује се у 

дискусију на теме како од личног интереса, 

тако и оне о свакодневном животу.  

4. Придеви 

 

- too/not…enough/not 

as…(as)/ less…than 

 

5. Бројеви 

 

6. Кванитификатори 

 

II. ГЛAГОЛСКА 

ГРУПА 

 

- Времена 

 

- Модални глаголи: 

obligation, prohibition 

and advice 

- Модални глаголи за 

изражавање 

вероватноће 

 



2.ст.2.3.2. износи лични став, уверења, 

очекивања, искуства, планове 

као и коментаре о мишљењима других 

учесника у разговору.  

2.ст.2.3.3. размењује, проверава, потврђује 

информације о познатим темама у 

формалним ситуацијама (нпр. у установама 

и на јавним местима).  

2.ст.2.3.4. описује или препричава стварне 

или измишљене догађаје, осећања, искуства.  

2.ст.2.3.5. излаже већ припремљену 

презентацијуо темама из свог окружења или 

струке.  

2.ст.2.3.6. извештава о догађају, разговору 

или садржају нпр. књиге, филма и сл. 

2.ст.1.5.1. користи задовољавајући број 

фреквентних речи и израза које му 

омогућавају изражавање основних 

комуникативних функција у свакодневним 

ситуацијама. 

 

- Пасивне конструкције 

 

- Causative Have 

 

- Verb Patterns 

 

- Reported speech – 

Statements Questions 

Commands 

 

- Прилози 

 

- Предлози 

 

Трећи кондиционал 

Комуникативне 

функције 

-представљање себе и 

других 

-поздрављање 



 (састајање, растанак; 

формално, неформално, 

регионално 

специфично) 

-идентификација и 

именовање особа, 

објеката, боја, бројева 

итд. 

-давање једноставних 

упутстава и команди 

-изражавање молби и 

захвалности 

-изражавање извињења 

изражавање потврде и 

негирање 

-изражавање допадања и 

недопадања 

-изражавање физичких 

сензација и потреба 

-исказивање просторних 

и временских односа 

ПИСАЊЕ 

 

Оспособљавање 

ученика за 

писање краћих 

текстова 

различитог 

садржаја 

•  

• - напише пословно писмо (упит и 

одговор на упит) према одређеном 

моделу различите садржине 

•  

• - опише и појасни садржај шема и 

графикона везаних за 

• струку 

2.ст.1.4.1. пише кратке белешкe и 

једноставне порукe (нпр. изражава 

захвалност, извињење, упозорење). 

2.ст.1.4.2.пише приватно писмо о аспектима 

из свакодневног живота (нпр. описује људе, 

догађаје, места, осећања). 2.ст.1.4.3. 

попуњава образац/упитник, наводећи личне 

податке, образовање, интересовања и сл.  

2.ст.1.4.4. пише једноставне текстове према 

моделу, уз помоћ илустрација, табела, слика, 

графикона, детаљних упутстава. 2.ст.1.4.5. 

преводи или интерпретира информације из 

једноставних порука, бележака или 

образаца. 

2.ст.2.4.1. пише белешке или одговара на 

поруке, истичући битне детаље. 

 2.ст.2.4.2. у приватној преписци, тражи 

или преноси информације, износи лични 

став и аргументе.  

2.ст.2.4.3. пише, према 



упутству,дескриптивне и наративне текстове 

о разноврсним темама из области личних 

интересовања и искустава. 2.ст.2.4.4. пише 

кратке, једноставне есеје о различитим 

темама из личног искуства, приватног, 

образовног и јавног контекста. 2.ст.2.4.5. 

пише  извештај или прослеђује вести 

(преводи, интерпретира, резимира, сажима) 

у вези са кратким и/или једноставним 

текстом из познатих области који чита или 

слуша. 

2.ст.1.5.2. саставља кратке, разумљиве 

реченице користећи једноставне језичке 

структуре. 

2.ст.1.5.4. пише с одговарајућом 

ортографском тачношћу уобичајене речи 

које користи у говору.  

2.ст.1.5.5. примењује основну правописну 

норму 

2.ст.2.5.4. пише прегледан и разумљив текст 

у коме су правопис, интерпункција и 

-давање и тражење 

информација и 

обавештења 

-описивање и 

упоређивање лица и 

предмета 

-изрицање забране и 

реаговање на забрану 

-изражавање припадања 

и поседовања 

-скретање пажње 

-тражење мишљења и 

изражавање слагања и 

неслагања 

-тражење и давање 

дозволе 

-исказивање честитки 

-исказивање препоруке 

-изражавање хитности и 

обавезности 

-исказивање сумње и 



организација углавном добри. 

 

несигурности 

 

 ЗНАЊЕ О 

ЈЕЗИКУ 

- спроводи пословну комуникацију 

у свакодневним ситуацијама са 

пословним партнерима и 

клијентима (усмено и писмено) 

 

2.СТ.1.5.1. Користи задовољавајући број 

фреквентних речи и израза које му 

омогућавају изражавање основних 

комуникативних функција у свакодневним 

ситуацијама.  

2.СТ.1.5.2. Саставља кратке, разумљиве 

реченице користећи једноставне језичке 

структуре.  

2.СТ.1.5.3. Има углавном јасан и разумљив 

изговор.  

2.СТ.1.5.4. Пише с одговарајућом 

ортографском тачношћу уобичајене речи 

које користи у говору.  

2.СТ.1.5.5. Примењује основну правописну 

норму.  

2.СТ.1.5.6. Користи неутралан језички 

регистар 

2.СТ.2.5.1. Користи речи и изразе који му 

омогућавају успешну комуникацију у 

 ● преводи усмено или писмено кратке 

поруке у складу са потребама 

комуникације  

● аргументује свој став о медијском 

тексту 

● смислено и сврсисходно користи 

изворе информација које су 

релевантне за струку, обављање посла 

и лично ангажовање на послу  

 

● коректно употребљава реченичне 

конструкције 



предвидивим/свакодневним ситуацијама, 

актуелним догађајима и сл.  

2.СТ.2.5.2. Правилно разуме и користи већи 

број сложенијих језичких структура. 

2.СТ.2.5.3. Има сасвим разумљив изговор 

2.СТ.2.5.4. Пише прегледан и разумљив 

текст у коме су правопис, интерпункција и 

организација углавном добри.  

2.СТ.2.5.5. Препознаје формални и 

неформални регистар; познаје правила 

понашања и разлике у култури, обичајима и 

веровањима своје земље и земље чији језик 

учи. 

2.СТ.3.5.1. Разуме и користи разноврстан 

репертоар речи, израза и идиома, који му 

омогућавају да се изражава јасно, течно, 

прецизно и детаљно.  

2.СТ.3.5.2. Разуме целокупни репертоар 

граматичких структура и активно користи 

све уобичајене граматичке структуре. 

2.СТ.3.5.3. Има јасан и природан изговор и 



 

 

 

       УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 

Комуникативна настава страних језика подразумева поимање језика као средства комуникације; инсистира на употреби циљног 

језика у учионици у добро осмишљеним контекстима од интереса за ученике; претпоставља примену тзв. Teacher talk, 

одн.прилагођавање говорне делатности наставника интересовањима и знањима ученика; инсистира на комуникативном аспекту 

употребе језика, одн. на значењу језичке поруке, а не толико на граматичној прецизности исказа ; претпоставља да се знања ученика 

мере прецизно дефинисаним релативним, а не толико апсолутним критеријумима тачности. Један од кључних елемената 

комуникативне наставе је и социјална интеракција кроз рад у учионици. Она се базира на групном или индивидуалном решавању 

проблема, потрази за информацијама и мање или више комплексним задацима. У тим задацима увек су јасно одређени контекст, 

интонацију.  

2.СТ.3.5.4. Пише јасне, прегледне и 

разумљиве текстове, доследно примењујући 

језичка правила, правила организације 

текста и правописну норму. 2.СТ.3.5.5. 

Познаје и адекватно користи формални и 

неформални језички регистар. 

 

  

 



процедура и циљ, чиме се унапређује квантитет језичког материјала који је неопходан услов за  било које учење језика. Такозвана 

комуникативно интерактивна парадигма у настави страних језика, између осталог, укључује и следеће компоненте: 

• усвајање језичког садржаја кроз циљано и осмишљено учествовање у друштвеном чину 

• поимање наставног програма као динамичне, заједнички припремљене и ажуриране листе задатака и активности 

• наставник је ту да омогући приступ и прихватање нових идеја 

• ученици се третирају као одговорни, креативни, активни учесници у друштвеном чину  

• уџбеници су само један од ресурса; осим њих препоручује се и примена других извора информација и дидактичких материјала, 

поготову кад је реч о стручним темама  

• учионица постаје простор који је могуће реструктурирати из дана у дан. 

 Важан циљ у учењу страног језика у средњим стручним школама је овладавање језиком струке, и то у оноликој мери која је 

неопходна да се језик користи ради информисаности и оспособљености за једноставну комуникацију у усменом и писаном облику на 

страном језику. Тај сегмент наставе страног језика који се прогресивно увећава од 20 до 50% током  образовања мора да буде јасно 

дефинисан и у складу са исходима везаним за квалификације струке. Неопходно је да стручна тематика која се обрађује на страном 

језику прати исходе појединих стручних предмета и буде у корелацији са њима. Реализација наставе језика струке се много више 

огледа у развијању рецептивних вештина него продуктивних јер је сврха учења страног језика, у првој линији, усмерена на то да се 

ученици оспособе да прате одређену стручну литературу у циљу информисања, праћења иновација и достигнућа у области струке, 

усавршавања и напредовања. Стога је спектар текстова који се препоручују велики: 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. Веома је битно у раду са таквим текстовима 

одредити добру дидактичку подршку. Добро осмишљени налози упућују на то да одређене текстове, у зависности од тежине и 

важности информација којео ни носе, треба разумети глобално, селективно или пак детаљно. Продуктивне вештине треба 

ограничити на строго функционалну примену реалну за захтеве струке. То подразумева писање кратких порука, мејлова у оквиру 

пословне комуникације (поруџбенице, рекламације, захтеви, молбе) и вођење усмене комуникације која омогућава споразумевање на 

основном нивоу било у директном контакту са саговорником или у телефонском разговору. 

 

ПРЕПОРУКЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАСТАВЕ- планирање 



 

– Слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом намењеним развоју и провери разумевања говора; 

– Рад у паровима, малим и већим групама (мини-дијалози, игра по улогама, симулације итд.); 

– Активности (израда паноа, презентација, зидних новина,постера за учионицу, организација тематских вечери и сл.); 

– Дебате и дискусије примерене узрасту (дебате представљају унапред припремљене аргументоване монологе са ограниченим 

трајањем, док су дискусије спонтаније и неприпремљене интеракције на одређену тему); 

– Обимнији пројекти који се раде у учионици и ван ње у трајању од неколико недеља до читавог полугодишта уз конкретно видљиве 

и мерљиве производе и резултате; 

– Граматичка грађа добија свој смисао тек када се доведе у везу са одговарајућим комуникативним функцијама и темама, и то у 

склопу језичких активности разумевања (усменог) говора и писаног текста, усменог и писменог изражавања и медијације; 

– Полазиште за посматрање и увежбавање језичких законитости јесу усмени и писани текстови различитих врста, дужине и степена 

тежине; користе се, такође, изоловани искази, под условом да су контекстуализовани и да имају комуникативну вредност; 

– Планира се израда два писмена задатка за сваки разред. 

 

КАКО СЕ ПРАТИ И ВРЕДНУЈЕ РАЗВОЈ ЈЕЗИЧКИХ КОМПЕТЕНЦИЈА 

 

Нека правила и поступци у процесу праћења и процењивања компетенција код ученика: 

● Развој компетенција наставници прате заједно са својим ученицима. 

● Наставници сарађују и заједнички процењују развој компетенција код својих ученика. 

● Процес праћења је по карактеру пре формативан него сумативан. 

● У проценама се узимају у обзир разноврсни примери који илуструју развијеност компетенције. 

● У процењивању се узимају у обзир и самопроцене ученика и вршњачке процене, а не само процене наставника. 

● Велики значај се придаје квалитативним, уместо претежно квантитативним подацима и показатељима. 

● Процена садржи опис јаких и слабијих страна развијености компетенције и предлоге за њено даље унапређивање, а не 

само суд о нивоу развијености. 

 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 



Кроз наставу енглеског језика, као првог страног језика остварују се и међупредметне компетенције  

1. Компетенција за целоживотно учење 

2. Комуникација 

3. Рад с подацима и информацијама 

4. Дигитална компетенција 

5. Решавање проблема 

6. Сарадња 

7. Одговорно учешће у демократском друштву 

8. Одговоран однос према здрављу 

9. Одговоран однос према околини 

10. Естетичка компетенција 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРИНЦИПА, ЦИЉЕВА И ИСХОДА ОБРАЗОВАЊА И СТАНДАРДА ОБРАЗОВНИХ 

ПОСТИГНУЋА 

Кроз наставни предмет први страни језик-енглески језик остварују се и општи принципи образовања и васпитања.  

Настава страног језика остварује се кроз примену разноврсних  облика учења, наставе и оцењивања, где се развијају мотивација за 

учење и подиже квалитет образовних постигнућа, и где се излази у сусрет различитим потребама ученика. Кроз теме, које се 

обрађују у оквиру овог наставног предмета, као и кроз сам наставни процес,  потенцира се поштовање људских права и права сваког 

ученика и уважавање људског достојанства. Негује се отвореност, сарадња, толеранција, моралне вредности...Кроз наставу страног 

језика потенцира се и целоживотно учење, које укључује све облике учења и значи учествовање у различитим облицима образовних 

активности ,са циљем сталног унапређивања компетенција;  

- У остваривању принципа, посебна пажња посвећује се:  

-идентификацији, праћењу и подстицању ученика са изузетним, односно посебним способностима (талентовани и даровити) и  

сарадњи са ученицима, ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања, кроз додатну наставу, и 

усмеравање ученика на учествовање у различитим конкурсима, такмичењима и реализацији пројеката, тематских програма школе у 

циљу унапређивања квалитета образовања и васпитања. 

- могућности да деца, са сметњама у развоју, инвалидитетом и из осетљивих група, остварују право на образовање, кроз допунску 

наставу, остваривање ИОП програма, као и применом индивидуализације у настави.  



Кроз наставу страног језика остварују се и основни циљеви образовања и васпитања  

Сталним професионалним усавршавањем наставници стичу одређена знања и компетенције, које доводе до континуираног 

унапређивање квалитета процеса и исхода образовања и васпитања заснованог  

Теме, које се обрађују кроз наставу страног језика имају за циљ и развијање и практиковање здравих животних стилова, свести о 

важности сопственог здравља и безбедности, развијање свести о значају заштите и очувања природе и животне средине и еколошке 

етике, заштите и добробити животиња, развијање позитивних људских вредности, као и развијање кључних компетенција за 

целоживотно учење и међупредметних компетенција. Кроз потенцирање различитих облика и метода активног учествовања ученика 

у наставном процесу (рад у групи/пару, пројекно-орјентисана настава, истраживачке активности, дебата, дијалог...) развијају се  

стваралачке способности, критичко мишљење, мотивација за учење, способности за тимски рад, способности самовредновања, 

самоиницијативе и изражавања свог мишљења; 

Кроз социокултурну компетенцију страног језика развијају  се компетенције за разумевање и поштовање људских права, грађанских 

слобода; развија се осећај солидарности, разумевања и конструктивне сарадње са другима и неговање другарства и пријатељства 

развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне равноправности, толеранције и уважавање 

различитости, као и развијање личног и националног идентитета, поштовање и неговање српског језика ,матерњег језика и страних 

језика, традиције и културе српског народа и националних мањина других народа, развијање интеркултуралности, поштовање и 

очување националне и светске културне баштине. 

Кроз наставу првог страног језика остварују се и исходи образовања и васпитања.  

Применом различитих облика и метода организације наставе  , као и одабиром различитих тематских области и акцентовањем 

развијања комуникативних функција језика развија се способност ученика да користи страни језик у зависности од културног 

наслеђа и средине, потреба и интересовања, да прикупља, анализира, организује и критички процењује информације, да изрази и 

тумачи идеје, мисли, осећања, чињенице и ставове у усменој и писаној форми, да ради ефикасно са другима као члан тима, групе, 

организације и заједнице, дазна како да учи, поштује људска права и слободе, комуницира асертивно и ненасилно, да има свест о 

сопственој култури и разноликости култура, уважава значај креативног изражавања идеја, искустава и осећања путем различитих 

медија, укључујући музику, књижевност, извођачке и визуелне уметности.  

Кроз наставу страног језика остварују се стандарди образовних постигнућа ученика, који представљају део општих стандарда 

образовања и васпитања (скуп норми на основу којих се врши процена квалитета у систему образовања и васпитања) 

 



Пословна информатика  
Недељни фонда часова: 2 

ЦИЉЕВИ УЧЕЊА: 

–    Оспособљавање ученика за примену нових технологија у струци 

–    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  

Годишњи фонд часова: 70 

Тема 
Број 

часова 
Садржај Исходи 

Креирање 

базе 

16 ● Програм за рад са базама података ● изради и форматира табеле 



података 

● Типови података 

● Планирање и оптимизација базе података 

● Креирање табела и постављање примарних 

кључева 

● Постављање релација између табела 

● Модификовање табела 

● Унос и валидација података 

● Увоз и извоз података у Excel и Word 

документe 

 

● постави релације између табела 

● примењује филтрирање 

● примењује сортирање 

● примењује копирање и креирање веза 

● врши увоз и извоз података из базе података 

 

Упити над 

базом 

података 

14 ● Креирање упита са једноставним 

критеријумима 

● Креирање упита са сложеним критеријумима 

● Креирање упита са математичким, 

● опише креирање упита 

● изради упите са једноставним и 

сложеним критеријумима 



датумским и текстуалним функцијама 

● Параметарски упити 

● Унакрсни упити 

● Приказ и штампање добијених података 

 

● изради упите са различитим функцијама 

● приказује тражене информације из 

базе података 

 

Форме, 

извештаји и 

макрои 

убази 

података 

16 ● Креирање и дизајнирање форми 

● Форма са подформом 

● Командна табла 

● Израда извештаја 

● Дизајнирање извештаја 

● Примена макроа у бази података 

 

● дизајнира форме 

● дизајнира извештаје 

● дизајнира командну таблу 

● креира макрое у бази података 

● примењује макроe у решавању проблема 

 

Електронско 

пословање 

12 ●   Упознавање са облицима електронског 

пословања 

●   познаје специфичности и предности 

електронског пословања 



●   Упознавање са електронском трговином и 

системима плаћања 

●   Упознавање са електронском банкарством и 

системима плаћања 

●   Схватање распрострањености електронског 

пословања 

●   Схватање значаја заштите и 

сигурности у електронском пословању 

●   Упознавање са М-пословањем 

●   Упознавање са електронским маркетингом 

●   Упознавање са М-трговином 

 

●   врши и примењује електронску трговину 

●   врши и примењује електронски систем 

плаћања са банкама 

●   зна да се заштити 

у електронском пословању 

●   примењује различите 

системе плаћања сходно одговарајућим условима 

●   познаје мобилно пословање (М-

пословање) 

●   познаје електронски маркетинг 

●   познаје М-трговину 

 

Израда 

сајтова 

12 ●   Упознавање са Wordpress-ом или сличним 

алатима 

●   користи бесплатне платформе за ЦМС 

(систем за управљање садржајима) 

●   примењује различите теме сходно садржају 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 

Настава се изводи у двочасу, са половином одељења у кабинету за Рачунарство и информатику, у групама не већим од 15 ученика 

(кроз часове активне наставе, припрема наставног материјала у електронском облику и пројектна настава). На почетку наставе 

урадити проверу нивоа знања и вештина ученика, која треба да послужи као оријентир за организацију и евентуалну 

индивидуализацију наставе. При реализацији програма дати предност пројектној, проблемској и активно оријентисаној настави, 

кооперативном учењу, изградњи знања и развоју критичког мишљења. Уколико услови дозвољавају дати ученицима подршку 

хибридним моделом наставе (комбинацијом традиционалне наставе и електронски подржаног учења), поготово у случајевима када је 

●   Отварање налога на Wordpress платформи 

●   Избор теме и подешавање Wordpress-а 

●   Писање постова 

●   Интеракција са посетиоцима сајта – 

управљање коментарима 

●  SEO оптимизација 

●   Упознавање са дигиталним маркетингом 

●  HTML основе 

 

који се објављује 

●   напише добар текст са адекватним 

насловом 

●   примени адекватне кључне речи у тексту и 

обезбеди добру органску претрагу 

●   објасни појам „дигитални маркетинг‖ 

●   примени основне принципе 

дигиталног маркетинга 

 



због разлика у предзнању потребна већа индивидуализација наставе. Предложени број часова по темама је оквирни, на наставнику је 

да процени потребан и довољан број часова по темама узимајући у обзир знања и вештине који ученици имају из претходног 

школовања и животног искуства. Препорука је да наставник, у зависности од могућности ученика и рачунарске опреме, процени и 

комбинује у току сваког двочаса различите наставне методе и облике рада као што су самостални рад ученика (по принципу један 

ученик – један рачунар), рад у паровима (два ученика истовремено и заједно решавају конкретне задатке), рад у мањим групама 

(почетна анализа и идеје за методе решавања), као и рад са целом групом када наставник објашњава, приказује, демонстрира и кроз 

дискусују уводи ученике у нове области. 

 

 

I ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА  

 

Програм усмерава наставника да наставни процес конципира у складу са дефинисаним исходима, односно да планира како да 

ученици остваре исходе, и да изабере одговарајуће методе, активности и технике за рад са ученицима. Дефинисани исходи показују 

наставнику и која су то специфична знања и вештине која су ученику потребна за даље учење и свакодневни живот. Приликом 

планирања часа, исходе предвиђене програмом треба разложити на мање и на основу њих планирати активности за конкретан час. 

Треба имати у виду да се исходи у програму разликују, да се неки могу лакше и брже остварити, док је за одређене исходе потребно 

више времена, активности и рада на различитим садржајима. Исходе треба посматрати као циљеве којима се тежи током једне 

школске године. Наставу у том смислу треба усмерити на развијање компетенција и не треба је усмерити само на остваривање 

појединачних исхода. При обради нових садржаја треба се ослањати на постојеће искуство и знање ученика, и настојати, где год је то 

могуће, да ученици самостално откривају правилности и изводе закључке. Основна улога наставника је да буде организатор 

наставног процеса, да подстиче и усмерава активност ученика. Ученике треба упућивати да користе уџбеник и друге изворе знања, 

како би усвојена знања била трајнија и шира, а ученици оспособљени за примену у решавању разноврсних задатака. На часовима 

треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче 

интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Препоручује се коришћење интерактивних 

метода, пројектне, проблемске и истраживачке методе, рад на референтном тексту, (истраживање по кључним речима, појмовима, 

питањима), дискусију, дебату и др. Заједничка особина свих наведених метода је да оне активно ангажују ученика током наставе, а 

процес учења смештају у различите и разнолике контексте. Избор метода и облика рада, као и планирање активности ученика зависи 



од наставних садржаја које треба реализовати на часу и предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења и 

индивидуалних карактеристика ученика. 

II. Остваривање наставе и учења 

Модул реализовати кроз часове активне наставе помоћу следећих метода: 

-,,hot potatoes― – апликативни програм за израду квизова, тестова, укрштеница... 

- припрема наставног материјала у електронском облику, најчешће html 

- метод станица рачуноводства 

У реализацији наставе користити садржаје рачуноводства и других стручних предмета 

 

III. Праћење и вредновање наставе и учења 

У процесу вредновања потребно је континуирано пратити рад ученика. У настави оријентисаној на достизање 

исхода вреднују се и процес и продукти учења. Тај процес започети иницијалном проценом нивоа на коме се ученик 

налази. Прикупљање информација из различитих извора (свакодневна посматрања, активност на часу, учествовање у 

разговору и дискусији, самосталан рад, рад у групи, тестови) помаже наставнику да сагледа постигнућа (развој и 

напредовање) ученика и степен остварености исхода. Свака активност је добра прилика за процену напредовања и 

давање повратне информације, а важно је ученике оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у 

учењу.  

Вредновање активности, нарочито ако је тимски рад у питању, се може обавити са групом тако да се од сваког 

члана тражи мишљење о сопственом раду и о раду сваког члана понаособ (тзв. вршњачко оцењивање). Препоручује се 

да наставник са ученицима договори показатеље на основу којих сви могу да прате напредак у учењу, ученици се уче да 

размишљају о квалитету свог рада и о томе шта треба да предузму да би свој рад унапредили. Оцењивање тако постаје 

инструмент за напредовање у учењу. На основу резултата праћења и вредновања, заједно са ученицима треба планирати 

процес учења и бирати погодне стратегије учења.  

У процесу оцењивања добро је користити портфолио (електронска збиркa дoкумeнaтa и eвидeнциja o прoцeсу и 

прoдуктимa рада ученика, уз кoмeнтaрe и прeпoрукe) као извор података и показатеља о напредовању ученика. 

Предности коришћења портфолија су вишеструке: омогућава кoнтинуирaнo и систeмaтичнo прaћeњe нaпрeдoвaњa, 

подстиче развој ученика, представља увид у прaћeњe рaзличитих аспеката учења и развоја, представља, подршку у 

оспособљавању ученика за самопроцену, пружа прецизнији увид у различите oблaсти постигнућа (јаке и слабе стране) 



ученика. Употребу портфолија отежавају недостатак критеријума за одабир продуката учења, материјално-физички 

проблеми, време, финансијска средства и велики број ученика. Већи број ометајућих фактора, у прикупљању прилога и 

успостављању критеријума оцењивања  је решив успостављањем сарадње наставника са стручним сарадником, уз 

коришћење Блумове таксономије.  

Препоручено је комбиновање различитих начина оцењивања да би се сагледале слабе и јаке стране сваког свог 

ученика. Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је ученику дати повратну информацију која помаже да 

разуме грешке и побољша свој резултат и учење. Потребно је да наставник резултате вредновања постигнућа својих 

ученика континуирано анализира и користи тако да промени део своје наставне праксе.  

 

IV. Међупредметне компетенције 

1) Компетенције за целоживотно учење 

2) Комуникација 

3) Рад са подацима и информацијама 

4) Дигитална компетенција 

5) Решавање проблема 

6) Сарадња 

7) Одговоран однос према здрављу 

8) Одговоран однос према околини 

9) Естетичка компетенција 

10) Предузимљивост и орјентација ка предузетништву 

11) Одговорно учешће у демократском друштву 
 

 

V. НАЧИНИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРИНЦИПА ЦИЉЕВА И ИСХОДА ОБРАЗОВАЊА И СТАНДАРДИ ОБРАЗОВАЊА 

ПОСТИГНУЋА 

Кроз наставни садржај  реализују се општи принципи образовања и васпитања. 

 

Наставни предмет Пословна информатика   омогућиће учешће свих ученика кроз једнако уважавање, подједнако давање шанси свим 

ученицима на основу индивидуалних могућности и потреба. То ће се реализовати кроз коришћење разноврсних облика учења (учење 

путем покушаја и погрешака, инструментално учење, учење по моделу, учење увиђањем...). Кроз облике рада, наставне методе, 



коришћење разновсних наставних средстава, различиих софтвера, похваљивањем ученика, давањем препорука за даље напредовање, 

уз неговање отворености, сарадње и толеранције подиже се квалитет образовних постигнућа и развија се мотивација за учење код 

ученика. Кроз редовно праћење реформисаних наставних планова и програма, иновација у електротехници ученицима ће бити 

омогућено континуирано напредовање у области електротехнике. Континуирано учешће ученика одвијаће се  кроз редовну наставу, 

практичну наставу, допунску или додатну наставу, секције, ванаставне активности  као и учешће у различитим активностиваа током 

жиовота са циљем сталног унапређивања компетенција ученика. Континуирано стручно усавршавање наставника, унутар и ван 

установе, омогућиће високу стручност наставника. Кроз сталну сарадња са спољним сарадницима, одељенским старешином, 

стручним већем омогућава хоризонталну и вертикалну проходност, којом се осигурава могућност да ученици током образовања 

промене врсту образовања (хоризонтална проходност) и могућност даљег образовања и стицања вишег нивоа образовања 

(вертикална проходност);  

 

У остваривању принципа посебна пажња се посвећује и:  

-идентификацији, праћењу и подстицању ученика са изузетним, односно посебним способностима (талентовани и даровити) уз 

обезбеђивање услова да, без обзира на сопствене материјалне услове имају приступ одговарајућим нивоима образовања и васпитања;  

-могућности  да ученици  са сметњама у развоју, инвалидитетом и из осетљивих група, без обзира на сопствене материјалне услове 

имају приступ свим нивоима образовања и васпитања у установама, а ученици са здравственим проблемима остварују право на 

образовање током болничког и кућног лечења које се реализује кроз ИОП програме и индивидуализацију и наставом на даљину;  

-сарадњи са ученицима, ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања, као и остваривања одговарајућих 

активности, програма и пројеката у циљу унапређивања квалитета образовања и васпитања реализоаваће се кроз континуирано 

међусобно уважавање наставника и ученика, праћење и оставривање наставног садржаја, праћење и вредновање напредовање 

ученика.  

 

Кроз наставу реализоваће се и циљеви образовања и васпитања. 

 

Кроз активности на практичној настави као и вежбама води се рачуна о ергонометрији, развијању и практиковању здравих животних 

стилова, свести о важности сопственог здравља и безбедности у раду. Развијају се  кључне компетенције за целоживотно учење 

(комуникација на матерњем језику, учење учења, дигиталне компетенције,..) међупредметне компетенције и стручне компетенције у 

складу са захтевима занимања, потребама тржишта рада. Ученик ће бити оспособљен да иницира учење, да изабере стратегије учења 



и дизајнира контекст у којем учи, да прати и контролише напредак током учења, да управља учењем у складу са намерама и циљем 

који има. Ученик ће умети да пронађе и асимилује нова знања и вештине, користећи претходно учење и ваншколско искуство.  

Примењујући индивидуалани рад или групне активности код ученика ће доћи до поспешења развоја свести о себи, стваралачких 

способности, критичког мишљења, мотивације за учење, способности за тимски рад, способности самовредновања, самоиницијативе 

и изражавања свог мишљења. Неопходно је да се ученицима омогући да сами покрећу инцијативе, пројекете,  да се самооцењују и 

оцењују друге ученике, да анализирају и закључују;  

 

Кроз наставу оствариће се и исходи образовања и васпитања. 

 

Остваривање исхода образовања и васпитања реализоваће се кроз све облике, начине и садржаје рада. Исходи образовања и 

васпитања оствариће се кроз усмено изаражавање, писмене задатке, домаће задатке, пројектну наставу, практичну наставу, вежбе где 

ће ученици показати да ли примењују нова сазнања. Од ученика се очекује да на српском језику, кроз дијалог са наставником или 

другим ученицима, или кроз писану форму, изрази и тумачи идеје, мисли, осећања, чињенице и ставове. Зависно од наставне 

јединице или типа часа, ученику се даје задатак у оквиру кога ће да прикупља, анализира, организује и критички процењује 

информације; Од ученика се очекује да се у ситуацијам када ради са другим уленицима буде ефиксан као члан тима или групе, да 

даје и аргументује своје идеје, слуша и уважава мишљење других;Ученику помоћи да зна како да учи, како да користи уџбеник и 

другу, доступну литературу, како да разликује и повезује целине.  

У решавању задатака, ученик треба да зна да примени математичко мишљење како би решио проблем и на ефикасан начин дошао до 

решења проблема који ми се свакодневно јављају.  

Ученик треба да води рачуна о себи и другима у изазовима дигиталне технологије. Треба да зна шта је дозвољено, а шта не. Да зна 

како да се понаша у дигиталној комуникацији са другима.  

 

Кроз наставу реализоваће се и стандарди образовања и васпитања. 

Стандарди  квалитета рада установе реализоваће се кроз Правилник о стандардима квалитета рада установе и редовно 

самовредновање и вредновање рада наставника. 

Стандарди квалитета уџбеника оствариће се кроз показатеље који су наведени у табели, као и Правилника о избору уџбеника;  

 

 



Стандард 1. Садржај уџбеника је релевантан за остваривање програма наставе и учења 

Показатељи 

1. Садржај уџбеника је усклађен са програмом наставе и учења предмета и доприноси остваривању 

дефинисаних исхода образовања и васпитања. 

2. Садржај уџбеника доприноси достизању образовних стандарда и развијању компетенција ученика. 

3. Садржај уџбеника је заснован на прихваћеним теоријама, чињеницама, закључцима, тумачењима, 

актуелним подацима и савременим достигнућима. 

4. У садржају уџбеника нема материјалних грешака. 

5. Визуелни садржаји су јасни, репрезентативни и имају различите функције. 

6. Садржај уџбеника је у складу са системом вредности који је дефинисан циљевима образовања и 

васпитања. 

7. У уџбенику се повезују садржаји у оквиру истог и других предмета. 

8. Садржаји који нису предвиђени програмом су посебно означени, функционално прате ток излагања у 

уџбенику и имају за циљ да допуне или појасне садржаје који одговарају програму предмета. 

Стандард 2. Уџбеник подстиче развој ученике и омогућава самостално учење 

Показатељи 

1. Уџбеник је прилагођен узрасту, развојном нивоу ученика и њиховом предзнању. 

2. Уџбеник доприноси интеграцији знања, развоју система појмова и стицању функционалних знања. 

3. Уџбеник афирмише различите методе учења и учење кроз различите облике рада. 

4. Уџбеник подржава различите стилове учења. 

5. Уџбеник поседује елементе који омогућавају ученику праћење сопственог напретка у учењу. 

6. Уџбеник упућује на коришћење различитих извора и врста информација. 



7. Уџбеник подстиче критичко и стваралачко мишљење. 

8. У уџбенику се указује на везу садржаја са свакодневним животом, његовом применом и даљим 

учењем. 

9. Уџбеник подстиче интересовање за предмет, односно наставну област и мотивише за самостално 

учење. 

Стандард 3. Уџбеник је обликован у складу са дидактичко-методичким захтевима 

Показатељи 

1. Уџбеник има јасну, логичну и кохерентну структуру. 

2. У уџбенику се поштују дидактички принципи и методика наставе предмета. 

3. Примери који се наводе у уџбенику су разноврсни, функционални и релевантни. 

4. Питања, задаци и налози су логично повезани са садржајем, јасно формулисани, различити по 

сложености и функцији и подстичу примену наученог. 

5. Задаци и налози су реално изводљиви, уважавају различитост средина у коме ученици живе и не 

доводе у опасност ученика, нити угрожавају животну средину. 

6. Непознате речи и кључни појмови су јасно истакнути и објашњени. 

Стандард 4. Језик уџбеника је одговарајући и функционалан 

Показатељи 

1. Уџбеник поштујe језичку и правописну норму језика на коме је написан. 

2. Дужина и конструкција реченице одговарају узрасту ученика. 

3. Текст је језички и стилски уједначен. 

4. Страни изрази се користе само када је неопходно и објашњени су на месту где се користе. 

5. Језик којим је уџбеник написан доприноси лакшем разумевању садржаја. 



 

 

Стандарди компетенција наставника ће се реализовати кроз стручно усавршавање и похађањем семинара из области:;  

- Наставна област, предмет и методика наставе- К1;  

- Поучавање и учење-К2;  

- Подршку развоjу личности ученика-К3;  

- Комуникациjу и сарадњу-К4.  

 

Улога наставника вишеструка, jер треба да:  

- развиjа кључне компетенциjе код ученика коjе их оспособљаваjу за живот и рад и на таj начин им пружа основу за даље учење;  

- пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са тешкоћама у 

развоjу, да остваре образовне и васпитне потенциjале у складу са сопственим могућностима. Да би допринео ефикасности и 

jеднаким правима и доступности школовања свих ученика, наставник треба да има и компетенциjе коjе се односе на превенциjу 

насиља у школама, мотивациjу ученика за учење, изградњу толеранциjе, спречавање дискриминациjе и друго. 

Стандард 5. Уџбеник је ликовно-графички обликован и технички опремљен 

Показатељи 

1. Јасно је наведен наслов, за који наставни предмет, разред/годину учења, врсту школе или образовни 

профил је уџбеник намењен. 

2. Ликовно-графичка средства су функционална и користе се логично и доследно. 

3. Однос текстуалних и визуелних графичких елемената је складан и омогућава прегледност на свим 

уређајима на којима је предвиђено коришћење уџбеника. 

4. Уџбеник је интерактиван, лак за коришћење и омогућава самостално учење у складу са узрастом и 

предзнањем ученика. 

5. Уџбеник омогућава учење на више нивоа сложености и диференциран приступ садржајима. 

6. Уџбеник садржи елементе за процену напредовања ученика. 



Стандарди квалификација ће се реализовати кроз успешно завршен процес средњег општег образовања. Програм средњег стручног 

образовања за стицање квалификација траје четири године. Квалификација се заснива на опису рада, циљевима и исходима средњег 

општег образовања.  

 

Банкарство  
Недељни фонда часова: 2 

ЦИЉЕВИ УЧЕЊА: 

–    Стицање знања о банкарском систему 

–    Стицање знања о организацији и функционисању централне и пословних банака 

–    Стицање знања о банкарским пословима 

–    Стицање знања о банкарском пословању 

–    Стицање знања о финансијском информационом систему у банкарству 

–    Стицање знања о функционисању финансијског тржишта и коришћењу хартија од вредности 

–    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 

 

Годишњи фонд часова: 70 

 

 

 

 

 



Област/Тема Број часова Садржај Исходи По завршетку разреда ученик 

ће бити у стању да: 



банкарски 

систем 

30 ● Појам банкарства 

● Настанак и развој банкарства 

● Појам и врсте банака 

● Место, улога и значај банке у прив

редном систему 

● Банкарски систем – појам и елементи 

● Банкарски системи у 

развијеним земљама (Немачка, САД 

и Велика Британија) 

● Банкарски систем Србије 

● Централна банка – Народна 

банка Србије 

● Задаци и функције НБС 

● Конституисање НБС 

● дефинише банкарство 

● наведе фазе развоја банкарства 

● дефинише банку 

● разликује врсте банака 

● објасни место, улогу и значај 

банке у привредном систему 

● објасни појам банкарског система 

● наведе елементе банкарског система 

● разликује 

банкарске системе развијених зема

ља 

● објасни основне карактеристике 

банкарства Србије 

● дефинише делатност централне банке 



● Организација и управљање НБС 

● Инструменти монетарно 

кредитне политике НБС 

● Имовина, приходи и расходи НБС 

● Појам и улога пословне банке 

у банкарству Србије 

● Оснивање пословне банке 

● Предмет пословања банке 

● Извори средстава пословне банке 

● Пласмани банке 

● Ризици у банкарству 

● Организација, управљање 

и руковођење пословном банком 

● Престанак рада банке и 

– НБС 

● наведе задатке и функције НБС 

● објасни процес конституисања НБС 

● објасни организацију и управљање 

НБС 

● идентификује инструменте монетарне 

политике НБС 

● објасни имовину, приходе и расходе 

НБС 

● дефинише пословну банку 

● објасни процедуру оснивања пословне 

банке 

● наведе послове које 

банке могу обављати 

● објасни изворе средстава пословне 



статусне промене 

● Међубанкарски односи 

 

банке 

● објасни организацију и различите 

пласмане банке 

● идентификује најчешће 

ризике код пословања банака 

● разликује овлашћења појединих 

органа управљања пословном банком 

● објасни престанак рада 

банке и статусне промене 

● уочи начине успостављања 

међубанкарских односа 

 



Банкарско 

пословање 

40 ● Банкарски послови – појам и врсте 

● Пасивни банкарски послови – 

суштина и врсте 

● Депозитни послови 

● Штедни улози 

● Финансијски потенцијал 

и мултипликација средстава 

● Активни банкарски послови 

● Кредити 

● Врсте кредита 

● Кредитни услови 

● Камата као цена кредита 

● Начини обрачуна камате 

● Сопствени банкарски послови 

● објасни поделу банкарских послова 

● наведе пасивне банкарске послове 

● дефинише депозитне послове 

● објасни штедне улоге 

● опише 

формирање финансијског потенцијал

а банке 

● разуме процес мултипликације 

средстава 

● наведе активне банкарске послове 

● разликује основне врсте кредита 

● наведе кредитне услове 

● разликује врсте камате 

● објасни начине обрачуна камате 



 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 

Настава се реализује у оквиру целог одељења. На почетку наставе урадити проверу нивоа знања и вештина ученика, која 

треба да послужи као оријентир за организацију и евентуалну индивидуализацију наставе. При реализацији програма дати 

предност пројектној, проблемској и активно оријентисаној настави, кооперативном учењу, изградњи знања и развоју 

критичког мишљења. Уколико услови дозвољавају дати ученицима подршку хибридним моделом наставе (комбинацијом 

традиционалне наставе и електронски подржаног учења), поготово у случајевима када је због разлика у предзнању 

● Неутрални банкарски послови 

● Платни промет – појам и врсте 

● Учесници и носиоци платног промета 

● Начини плаћања 

● Инструменти платног промета 

у земљи 

● Инструменти платног 

промета са иностранством 

 

● идентификује неутралне банкарске 

послове 

● наведе сопствене банкарске послове 

● дефинише платни промет 

● разликује учеснике и носиоце платног 

промета 

● разликује готовински и безготовински 

начин плаћања 

● наведе инструменте платног промета 

у земљи и са иностранством 

 



потребна већа индивидуализација наставе. Предложени број часова по темама је оквирни, на наставнику је да процени 

потребан и довољан број часова по темама узимајући у обзир знања и вештине који ученици имају из претходног 

школовања и животног искуства. Препорука је да наставник, у зависности од могућности ученика и рачунарске опреме, 

процени и комбинује у току сваког двочаса различите наставне методе и облике рада као што су самостални рад ученика 

(по принципу један ученик – један рачунар), рад у паровима (два ученика истовремено и заједно решавају конкретне 

задатке), рад у мањим групама (почетна анализа и идеје за методе решавања), као и рад са целом групом када наставник 

објашњава, приказује, демонстрира и кроз дискусују уводи ученике у нове области. 

 

I ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА  

 

Програм усмерава наставника да наставни процес конципира у складу са дефинисаним исходима, односно да планира како 

да ученици остваре исходе, и да изабере одговарајуће методе, активности и технике за рад са ученицима. Дефинисани 

исходи показују наставнику и која су то специфична знања и вештине која су ученику потребна за даље учење и 

свакодневни живот. Приликом планирања часа, исходе предвиђене програмом треба разложити на мање и на основу њих 

планирати активности за конкретан час. Треба имати у виду да се исходи у програму разликују, да се неки могу лакше и 

брже остварити, док је за одређене исходе потребно више времена, активности и рада на различитим садржајима. Исходе 

треба посматрати као циљеве којима се тежи током једне школске године. Наставу у том смислу треба усмерити на 

развијање компетенција и не треба је усмерити само на остваривање појединачних исхода. При обради нових садржаја 

треба се ослањати на постојеће искуство и знање ученика, и настојати, где год је то могуће, да ученици самостално 

откривају правилности и изводе закључке. Основна улога наставника је да буде организатор наставног процеса, да 

подстиче и усмерава активност ученика. Ученике треба упућивати да користе уџбеник и друге изворе знања, како би 

усвојена знања била трајнија и шира, а ученици оспособљени за примену у решавању разноврсних задатака. На часовима 

треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче 

интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Препоручује се коришћење 

интерактивних метода, пројектне, проблемске и истраживачке методе, рад на референтном тексту, (истраживање по 

кључним речима, појмовима, питањима), дискусију, дебату и др. Заједничка особина свих наведених метода је да оне 

активно ангажују ученика током наставе, а процес учења смештају у различите и разнолике контексте. Избор метода и 



облика рада, као и планирање активности ученика зависи од наставних садржаја које треба реализовати на часу и 

предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика. 

II. Остваривање наставе и учења 

-Користити шематски приказ привредног и банкарског система 

- Користити позитивне банкарске прописе 

- Користити ситуацијске задатке 

-Настава се реализује као активно орјентисана настава 

- Препоручене методе: студија случаја и игра улога 

- Коришћење презентација 

 

III. Праћење и вредновање наставе и учења 

У процесу вредновања потребно је континуирано пратити рад ученика. У настави оријентисаној на достизање 

исхода вреднују се и процес и продукти учења. Тај процес започети иницијалном проценом нивоа на коме се ученик 

налази. Прикупљање информација из различитих извора (свакодневна посматрања, активност на часу, учествовање у 

разговору и дискусији, самосталан рад, рад у групи, тестови) помаже наставнику да сагледа постигнућа (развој и 

напредовање) ученика и степен остварености исхода. Свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање 

повратне информације, а важно је ученике оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у учењу.  

Вредновање активности, нарочито ако је тимски рад у питању, се може обавити са групом тако да се од сваког члана 

тражи мишљење о сопственом раду и о раду сваког члана понаособ (тзв. вршњачко оцењивање). Препоручује се да 

наставник са ученицима договори показатеље на основу којих сви могу да прате напредак у учењу, ученици се уче да 

размишљају о квалитету свог рада и о томе шта треба да предузму да би свој рад унапредили. Оцењивање тако постаје 

инструмент за напредовање у учењу. На основу резултата праћења и вредновања, заједно са ученицима треба планирати 

процес учења и бирати погодне стратегије учења.  

У процесу оцењивања добро је користити портфолио (електронска збиркa дoкумeнaтa и eвидeнциja o прoцeсу и 

прoдуктимa рада ученика, уз кoмeнтaрe и прeпoрукe) као извор података и показатеља о напредовању ученика. Предности 

коришћења портфолија су вишеструке: омогућава кoнтинуирaнo и систeмaтичнo прaћeњe нaпрeдoвaњa, подстиче развој 

ученика, представља увид у прaћeњe рaзличитих аспеката учења и развоја, представља, подршку у оспособљавању ученика 

за самопроцену, пружа прецизнији увид у различите oблaсти постигнућа (јаке и слабе стране) ученика. Употребу 



портфолија отежавају недостатак критеријума за одабир продуката учења, материјално-физички проблеми, време, 

финансијска средства и велики број ученика. Већи број ометајућих фактора, у прикупљању прилога и успостављању 

критеријума оцењивања  је решив успостављањем сарадње наставника са стручним сарадником, уз коришћење Блумове 

таксономије.  

Препоручено је комбиновање различитих начина оцењивања да би се сагледале слабе и јаке стране сваког свог 

ученика. Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је ученику дати повратну информацију која помаже да разуме 

грешке и побољша свој резултат и учење. Потребно је да наставник резултате вредновања постигнућа својих ученика 

континуирано анализира и користи тако да промени део своје наставне праксе.  

 

IV. Међупредметне компетенције 

1) Компетенције за целоживотно учење 

2) Комуникација 

3) Рад са подацима и информацијама 

4) Дигитална компетенција 

5) Решавање проблема 

6) Сарадња 

7) Одговоран однос према здрављу 

8) Одговоран однос према околини 

9) Естетичка компетенција 

10) Предузимљивост и орјентација ка предузетништву 

11) Одговорно учешће у демократском друштву 

 

V. НАЧИНИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРИНЦИПА ЦИЉЕВА И ИСХОДА ОБРАЗОВАЊА И СТАНДАРДИ ОБРАЗОВАЊА 

ПОСТИГНУЋА 

 

Кроз наставни садржај  реализују се општи принципи образовања и васпитања. 

 

Наставни предмет Банкарско пословање   омогућиће учешће свих ученика кроз једнако уважавање, подједнако давање 

шанси свим ученицима на основу индивидуалних могућности и потреба. То ће се реализовати кроз коришћење разноврсних 

облика учења (учење путем покушаја и погрешака, инструментално учење, учење по моделу, учење увиђањем...). Кроз 



облике рада, наставне методе, коришћење разновсних наставних средстава, различиих софтвера, похваљивањем ученика, 

давањем препорука за даље напредовање, уз неговање отворености, сарадње и толеранције подиже се квалитет образовних 

постигнућа и развија се мотивација за учење код ученика. Кроз редовно праћење реформисаних наставних планова и 

програма, иновација у електротехници ученицима ће бити омогућено континуирано напредовање у области 

електротехнике. Континуирано учешће ученика одвијаће се  кроз редовну наставу, практичну наставу, допунску или 

додатну наставу, секције, ванаставне активности  као и учешће у различитим активностиваа током жиовота са циљем 

сталног унапређивања компетенција ученика. Континуирано стручно усавршавање наставника, унутар и ван установе, 

омогућиће високу стручност наставника. Кроз сталну сарадња са спољним сарадницима, одељенским старешином, 

стручним већем омогућава хоризонталну и вертикалну проходност, којом се осигурава могућност да ученици током 

образовања промене врсту образовања (хоризонтална проходност) и могућност даљег образовања и стицања вишег нивоа 

образовања (вертикална проходност);  

 

У остваривању принципа посебна пажња се посвећује и:  

-идентификацији, праћењу и подстицању ученика са изузетним, односно посебним способностима (талентовани и 

даровити) уз обезбеђивање услова да, без обзира на сопствене материјалне услове имају приступ одговарајућим нивоима 

образовања и васпитања;  

-могућности  да ученици  са сметњама у развоју, инвалидитетом и из осетљивих група, без обзира на сопствене материјалне 

услове имају приступ свим нивоима образовања и васпитања у установама, а ученици са здравственим проблемима 

остварују право на образовање током болничког и кућног лечења које се реализује кроз ИОП програме и 

индивидуализацију и наставом на даљину;  

-сарадњи са ученицима, ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања, као и остваривања 

одговарајућих активности, програма и пројеката у циљу унапређивања квалитета образовања и васпитања реализоаваће се 

кроз континуирано међусобно уважавање наставника и ученика, праћење и оставривање наставног садржаја, праћење и 

вредновање напредовање ученика.  

 

 

 

 



Кроз наставу реализоваће се и циљеви образовања и васпитања. 

 

Кроз активности на практичној настави као и вежбама води се рачуна о ергонометрији, развијању и практиковању здравих 

животних стилова, свести о важности сопственог здравља и безбедности у раду. Развијају се  кључне компетенције за 

целоживотно учење (комуникација на матерњем језику, учење учења, дигиталне компетенције,..) међупредметне 

компетенције и стручне компетенције у складу са захтевима занимања, потребама тржишта рада. Ученик ће бити 

оспособљен да иницира учење, да изабере стратегије учења и дизајнира контекст у којем учи, да прати и контролише 

напредак током учења, да управља учењем у складу са намерама и циљем који има. Ученик ће умети да пронађе и 

асимилује нова знања и вештине, користећи претходно учење и ваншколско искуство.  

Примењујући индивидуалани рад или групне активности код ученика ће доћи до поспешења развоја свести о себи, 

стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за учење, способности за тимски рад, способности 

самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења. Неопходно је да се ученицима омогући да сами покрећу 

инцијативе, пројекете,  да се самооцењују и оцењују друге ученике, да анализирају и закључују;  

 

Кроз наставу оствариће се и исходи образовања и васпитања. 

 

Остваривање исхода образовања и васпитања реализоваће се кроз све облике, начине и садржаје рада. Исходи образовања и 

васпитања оствариће се кроз усмено изаражавање, писмене задатке, домаће задатке, пројектну наставу, практичну наставу, 

вежбе где ће ученици показати да ли примењују нова сазнања. Од ученика се очекује да на српском језику, кроз дијалог са 

наставником или другим ученицима, или кроз писану форму, изрази и тумачи идеје, мисли, осећања, чињенице и ставове. 

Зависно од наставне јединице или типа часа, ученику се даје задатак у оквиру кога ће да прикупља, анализира, организује и 

критички процењује информације; Од ученика се очекује да се у ситуацијам када ради са другим уленицима буде ефиксан 

као члан тима или групе, да даје и аргументује своје идеје, слуша и уважава мишљење других;Ученику помоћи да зна како 

да учи, како да користи уџбеник и другу, доступну литературу, како да разликује и повезује целине.  

У решавању задатака, ученик треба да зна да примени математичко мишљење како би решио проблем и на ефикасан начин 

дошао до решења проблема који ми се свакодневно јављају.  

Ученик треба да води рачуна о себи и другима у изазовима дигиталне технологије. Треба да зна шта је дозвољено, а шта не. 

Да зна како да се понаша у дигиталној комуникацији са другима.  



Кроз наставу реализоваће се и стандарди образовања и васпитања. 

Стандарди  квалитета рада установе реализоваће се кроз Правилник о стандардима квалитета рада установе и редовно 

самовредновање и вредновање рада наставника. 

Стандарди квалитета уџбеника оствариће се кроз показатеље који су наведени у табели, као и Правилника о избору 

уџбеника;  

 

Стандард 1. Садржај уџбеника је релевантан за остваривање програма наставе и учења 

Показатељи 

1. Садржај уџбеника је усклађен са програмом наставе и учења предмета и 

доприноси остваривању дефинисаних исхода образовања и васпитања. 

2. Садржај уџбеника доприноси достизању образовних стандарда и развијању 

компетенција ученика. 

3. Садржај уџбеника је заснован на прихваћеним теоријама, чињеницама, 

закључцима, тумачењима, актуелним подацима и савременим достигнућима. 

4. У садржају уџбеника нема материјалних грешака. 

5. Визуелни садржаји су јасни, репрезентативни и имају различите функције. 

6. Садржај уџбеника је у складу са системом вредности који је дефинисан 

циљевима образовања и васпитања. 

7. У уџбенику се повезују садржаји у оквиру истог и других предмета. 

8. Садржаји који нису предвиђени програмом су посебно означени, функционално 

прате ток излагања у уџбенику и имају за циљ да допуне или појасне садржаје који 

одговарају програму предмета. 

Стандард 2. Уџбеник подстиче развој ученике и омогућава самостално учење 



Показатељи 

1. Уџбеник је прилагођен узрасту, развојном нивоу ученика и њиховом предзнању. 

2. Уџбеник доприноси интеграцији знања, развоју система појмова и стицању 

функционалних знања. 

3. Уџбеник афирмише различите методе учења и учење кроз различите облике 

рада. 

4. Уџбеник подржава различите стилове учења. 

5. Уџбеник поседује елементе који омогућавају ученику праћење сопственог 

напретка у учењу. 

6. Уџбеник упућује на коришћење различитих извора и врста информација. 

7. Уџбеник подстиче критичко и стваралачко мишљење. 

8. У уџбенику се указује на везу садржаја са свакодневним животом, његовом 

применом и даљим учењем. 

9. Уџбеник подстиче интересовање за предмет, односно наставну област и 

мотивише за самостално учење. 

Стандард 3. Уџбеник је обликован у складу са дидактичко-методичким захтевима 

Показатељи 

1. Уџбеник има јасну, логичну и кохерентну структуру. 

2. У уџбенику се поштују дидактички принципи и методика наставе предмета. 

3. Примери који се наводе у уџбенику су разноврсни, функционални и релевантни. 

4. Питања, задаци и налози су логично повезани са садржајем, јасно формулисани, 

различити по сложености и функцији и подстичу примену наученог. 

5. Задаци и налози су реално изводљиви, уважавају различитост средина у коме 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ученици живе и не доводе у опасност ученика, нити угрожавају животну средину. 

6. Непознате речи и кључни појмови су јасно истакнути и објашњени. 

Стандард 4. Језик уџбеника је одговарајући и функционалан 

Показатељи 

1. Уџбеник поштујe језичку и правописну норму језика на коме је написан. 

2. Дужина и конструкција реченице одговарају узрасту ученика. 

3. Текст је језички и стилски уједначен. 

4. Страни изрази се користе само када је неопходно и објашњени су на месту где 

се користе. 

5. Језик којим је уџбеник написан доприноси лакшем разумевању садржаја. 

Стандард 5. Уџбеник је ликовно-графички обликован и технички опремљен 

Показатељи 

1. Јасно је наведен наслов, за који наставни предмет, разред/годину учења, врсту 

школе или образовни профил је уџбеник намењен. 

2. Ликовно-графичка средства су функционална и користе се логично и доследно. 

3. Однос текстуалних и визуелних графичких елемената је складан и омогућава 

прегледност на свим уређајима на којима је предвиђено коришћење уџбеника. 

4. Уџбеник је интерактиван, лак за коришћење и омогућава самостално учење у 

складу са узрастом и предзнањем ученика. 

5. Уџбеник омогућава учење на више нивоа сложености и диференциран приступ 

садржајима. 

6. Уџбеник садржи елементе за процену напредовања ученика. 



Стандарди компетенција наставника ће се реализовати кроз стручно усавршавање и похађањем семинара из области:;  

- Наставна област, предмет и методика наставе- К1;  

- Поучавање и учење-К2;  

- Подршку развоjу личности ученика-К3;  

- Комуникациjу и сарадњу-К4.  

 

Улога наставника вишеструка, jер треба да:  

- развиjа кључне компетенциjе код ученика коjе их оспособљаваjу за живот и рад и на таj начин им пружа основу за даље учење;  

- пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са тешкоћама у 

развоjу, да остваре образовне и васпитне потенциjале у складу са сопственим могућностима. Да би допринео ефикасности и 

jеднаким правима и доступности школовања свих ученика, наставник треба да има и компетенциjе коjе се односе на превенциjу 

насиља у школама, мотивациjу ученика за учење, изградњу толеранциjе, спречавање дискриминациjе и друго. 

 

Стандарди квалификација ће се реализовати кроз успешно завршен процес средњег општег образовања. Програм средњег стручног 

образовања за стицање квалификација траје четири године. Квалификација се заснива на опису рада, циљевима и исходима средњег 

општег образовања.  

Статистика  

Недељни фонд часова: 2 

ЦИЉЕВИ УЧЕЊА: 

– Стицање основних знања о статистици и основним статистичким појмовима; 

– Оспособљавање ученика за рад са подацима; 

– Оспособљавање ученика да примењују и анализирају мере централне тенденције и мере дисперзије; 



– Стицање основних знања о простој линеарној регресији и корелацији; 

– Развијање вештина за употребу простог линеарног регресионог модела; 

– Оспособљавање ученика за коришћење индексних бројева и анализе 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; 

– Повезивање добијених знања и вештина са осталим стручним предметима; 

– Развијање конвергентног и дивергентног мишљења кроз решавање проблемских и пројектних задатака. 

 

Годишњи фонд часова: 70 

 

 

 

Област/Тема Број 

часова 

Садржај Исходи 

По завршетку разреда ученик ће 

бити у стању да: 

Статистика – основни 

појмови 

12 ● Статистика – појам 

● Фазе статистичког истраживања 

● Предмет статистичког 

истраживања 

● Области статистике: 

дескриптивна статистика и 

статистичко закључивање 

● Основни скуп и узорак 

● дефинише појам „статистика‖ 

● разликује фазе статистичког 

истраживања 

● наведе предмет 

статистичког истраживања 

● наведе области статистике 

● дефинише основни скуп 

● дефинише узорак 



● Основни појмови у 

статистици: јединица 

посматрања, променљива и 

податак 

● Структурне и временске серије 

Извори података 

● објасни значење јединице 

посматрања 

● објасни значење појма 

„променљива‖ 

● објасни значење појма „податак‖ 

● разликује структурне и 

временске серије 

● препознаје различите изворе 

података 

креира и користи податке из 

различитих извора 

Дескриптивна 

статистика 

34 ● Прикупљање, сређивање и 

обрада података 

● Циљ истраживања 

● Мерне скале 

● Методи прикупљања 

података (попис, извештај, 

узорак, сређивање и обрада) 

● Приказивање података (серије 

структуре и временске серије) 

● Табеларно приказивање 

● доведе у везу прикупљање, 

сређивање и обраду података 

● дефинише циљ истраживања 

● наведе врсте мерних скала 

● објасни различите методе 

прикупљања података 

● разликује серије структуре и 

временске серије 

● направи одговарајуће 

статистичке табеле у функцији 



података 

● Графичко приказивање 

података (у правоугаоном 

координатном систему, у 

поларном координатном 

систему, у ван координатном 

систему) 

● Дескриптивне мере 

● Мере централне тенденције 

негруписаних података 

● Аритметичка средина 

● Медијана 

● Модус 

● Односи између 

аритметичке средине, 

медијане и модуса 

● Мере дисперзије негруписаних 

података 

● Интервал варијације 

● Варијанса 

● Стандардна девијација 

статистичког истраживања 

● прикаже податке графички 

● одреди адекватну врсту 

графичког приказа за 

презентацију различитих 

резултата статистичког 

истраживања 

● наведе мере централне 

тенденције негруписаних 

података 

● дефинише аритметичку 

средину негруписаних 

података 

● дефинише медијану као 

меру централне тенденције 

● дефинише модус као меру 

централне тенденције 

● доведе у везу однос између 

аритметичке средине, 

медијане и модуса 

● наведе мере дисперзије 



● Аритметичке средина, 

варијанса и стандардна 

девијација груписаних 

података 

● Геометријска средина 

● Хармонијска средина 

Избор одговарајуће средње 

вредности за опис посматраног 

скупа података 

негруписаних података 

● дефинише интервал варијације, 

варијансу и стандардну 

девијацију 

● објасни аритметичку средину, 

варијансу и стандардну 

девијацију груписаних података 

● дефинише геометријску и 

хармонијску средину 

● средње вредности за опис 

посматраног скупа података 

● израчуна мере централне 

тенденције коришћењем 

софтвера 

● израчуна мере дисперзије 

коришћењем софтвера 

 

Проста линеарна 

регресија и 

корелација 

24 ● Квантитативне везе – појам и 

врсте 

● Циљеви регресионе и 

● дефинише квантитативне везе 

● наведе циљеве регресионе и 

корелационе анализе 



корелационе анализе 

● Проста линеарна регресија 

● Дијаграм распршености 

(растурања) 

● Оцењивање: Метод најмањих 

квадрата 

● Примена просте линеарне 

регресије 

● Стандардна грешка регресије 

● Коефицијент детерминације 

● Проста линеарна корелација 

● Коефицијент просте линеарне 

корелације 

Употреба простог линеaрног 

регресионог модела 

● дефинише појам регресије, 

односно линеарног регресионог 

модела 

● дефинише дијаграм 

распршености (растурања) 

● објасни метод најмањих квадрата 

● наведе могућности примене 

просте линеаpне регресије 

● дефинише стандардну 

грешку регресије 

● дефинише коефицијент 

детерминације 

● дефинише коефицијент 

просте линеарне корелације 

анализира на конкретном примеру 

употребу простог линеаpног 

регресионог модела коришћењем 

софтвера 

 

 

 



УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 

Настава се реализује у две групе ученика приликом реализације вежби. На почетку наставе урадити проверу нивоа знања и 

вештина ученика, која треба да послужи као оријентир за организацију и евентуалну индивидуализацију наставе. При реализацији 

програма дати предност пројектној, проблемској и активно оријентисаној настави, кооперативном учењу, изградњи знања и развоју 

критичког мишљења. Уколико услови дозвољавају дати ученицима подршку хибридним моделом наставе (комбинацијом 

традиционалне наставе и електронски подржаног учења), поготово у случајевима када је због разлика у предзнању потребна већа 

индивидуализација наставе. Предложени број часова по темама је оквирни, на наставнику је да процени потребан и довољан број 

часова по темама узимајући у обзир знања и вештине који ученици имају из претходног школовања и животног искуства. 

Препорука је да наставник, у зависности од могућности ученика и рачунарске опреме, процени и комбинује у току сваког двочаса 

различите наставне методе и облике рада као што су самостални рад ученика (по принципу један ученик – један рачунар), рад у 

паровима (два ученика истовремено и заједно решавају конкретне задатке), рад у мањим групама (почетна анализа и идеје за 

методе решавања), као и рад са целом групом када наставник објашњава, приказује, демонстрира и кроз дискусују уводи ученике у 

нове области. 

 

I ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА  

 

Програм усмерава наставника да наставни процес конципира у складу са дефинисаним исходима, односно да планира како да 

ученици остваре исходе, и да изабере одговарајуће методе, активности и технике за рад са ученицима. Дефинисани исходи показују 

наставнику и која су то специфична знања и вештине која су ученику потребна за даље учење и свакодневни живот. Приликом 

планирања часа, исходе предвиђене програмом треба разложити на мање и на основу њих планирати активности за конкретан час. 

Треба имати у виду да се исходи у програму разликују, да се неки могу лакше и брже остварити, док је за одређене исходе 

потребно више времена, активности и рада на различитим садржајима. Исходе треба посматрати као циљеве којима се тежи током 

једне школске године. Наставу у том смислу треба усмерити на развијање компетенција и не треба је усмерити само на 

остваривање појединачних исхода. При обради нових садржаја треба се ослањати на постојеће искуство и знање ученика, и 

настојати, где год је то могуће, да ученици самостално откривају правилности и изводе закључке. Основна улога наставника је да 

буде организатор наставног процеса, да подстиче и усмерава активност ученика. Ученике треба упућивати да користе уџбеник и 

друге изворе знања, како би усвојена знања била трајнија и шира, а ученици оспособљени за примену у решавању разноврсних 



задатака. На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног 

процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Препоручује се коришћење 

интерактивних метода, пројектне, проблемске и истраживачке методе, рад на референтном тексту, (истраживање по кључним 

речима, појмовима, питањима), дискусију, дебату и др. Заједничка особина свих наведених метода је да оне активно ангажују 

ученика током наставе, а процес учења смештају у различите и разнолике контексте. Избор метода и облика рада, као и планирање 

активности ученика зависи од наставних садржаја које треба реализовати на часу и предвиђених исхода, али и од специфичности 

одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика. 

II. Остваривање наставе и учења 

 

-Сви исходи се реализују кроз двочас 

- Модул се реализује кроз методе активно орјентисане наставе 

- Користити презентације 

- Ученике упознати са основним појмовима везаним за дескриптивну статистику наводећи адекватне емпиријске примере 

- Указати на доступност течних и одговарајућих података за добијање поузданих резултата 

- Наводити примере података из интерних и екстерних извора 

- Ученицима дати упутство за обављање статистичких анализа коришћењем софтвера 

- Ученици у групама решавају задати пројекат тако што спроводе статистичко истраживање на задату тему. На крају пројекта 

ученици презентују и анализирају своје резултате 

 

III. Праћење и вредновање наставе и учења 

У процесу вредновања потребно је континуирано пратити рад ученика. У настави оријентисаној на достизање исхода 

вреднују се и процес и продукти учења. Тај процес започети иницијалном проценом нивоа на коме се ученик налази. Прикупљање 

информација из различитих извора (свакодневна посматрања, активност на часу, учествовање у разговору и дискусији, самосталан 

рад, рад у групи, тестови) помаже наставнику да сагледа постигнућа (развој и напредовање) ученика и степен остварености исхода. 

Свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а важно је ученике оспособљавати и 

охрабривати да процењују сопствени напредак у учењу.  

Вредновање активности, нарочито ако је тимски рад у питању, се може обавити са групом тако да се од сваког члана тражи 

мишљење о сопственом раду и о раду сваког члана понаособ (тзв. вршњачко оцењивање). Препоручује се да наставник са 



ученицима договори показатеље на основу којих сви могу да прате напредак у учењу, ученици се уче да размишљају о квалитету 

свог рада и о томе шта треба да предузму да би свој рад унапредили. Оцењивање тако постаје инструмент за напредовање у учењу. 

На основу резултата праћења и вредновања, заједно са ученицима треба планирати процес учења и бирати погодне стратегије 

учења.  

У процесу оцењивања добро је користити портфолио (електронска збиркa дoкумeнaтa и eвидeнциja o прoцeсу и прoдуктимa 

рада ученика, уз кoмeнтaрe и прeпoрукe) као извор података и показатеља о напредовању ученика. Предности коришћења 

портфолија су вишеструке: омогућава кoнтинуирaнo и систeмaтичнo прaћeњe нaпрeдoвaњa, подстиче развој ученика, представља 

увид у прaћeњe рaзличитих аспеката учења и развоја, представља, подршку у оспособљавању ученика за самопроцену, пружа 

прецизнији увид у различите oблaсти постигнућа (јаке и слабе стране) ученика. Употребу портфолија отежавају недостатак 

критеријума за одабир продуката учења, материјално-физички проблеми, време, финансијска средства и велики број ученика. Већи 

број ометајућих фактора, у прикупљању прилога и успостављању критеријума оцењивања  је решив успостављањем сарадње 

наставника са стручним сарадником, уз коришћење Блумове таксономије.  

Препоручено је комбиновање различитих начина оцењивања да би се сагледале слабе и јаке стране сваког свог ученика. 

Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је ученику дати повратну информацију која помаже да разуме грешке и 

побољша свој резултат и учење. Потребно је да наставник резултате вредновања постигнућа својих ученика континуирано 

анализира и користи тако да промени део своје наставне праксе.  

 

IV. Међупредметне компетенције 

1) Компетенције за целоживотно учење 

2) Комуникација 

3) Рад са подацима и информацијама 

4) Дигитална компетенција 

5) Решавање проблема 

6) Сарадња 

7) Одговоран однос према здрављу 

8) Одговоран однос према околини 

9) Естетичка компетенција 

10) Предузимљивост и орјентација ка предузетништву 

11) Одговорно учешће у демократском друштву 

 



V. НАЧИНИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРИНЦИПА ЦИЉЕВА И ИСХОДА ОБРАЗОВАЊА И СТАНДАРДИ ОБРАЗОВАЊА 

ПОСТИГНУЋА 

 

Кроз наставни садржај  реализују се општи принципи образовања и васпитања. 

 

Наставни предмет Статистика   омогућиће учешће свих ученика кроз једнако уважавање, подједнако давање шанси свим 

ученицима на основу индивидуалних могућности и потреба. То ће се реализовати кроз коришћење разноврсних облика учења 

(учење путем покушаја и погрешака, инструментално учење, учење по моделу, учење увиђањем...). Кроз облике рада, наставне 

методе, коришћење разновсних наставних средстава, различиих софтвера, похваљивањем ученика, давањем препорука за даље 

напредовање, уз неговање отворености, сарадње и толеранције подиже се квалитет образовних постигнућа и развија се мотивација 

за учење код ученика. Кроз редовно праћење реформисаних наставних планова и програма, иновација у електротехници ученицима 

ће бити омогућено континуирано напредовање у области електротехнике. Континуирано учешће ученика одвијаће се  кроз редовну 

наставу, практичну наставу, допунску или додатну наставу, секције, ванаставне активности  као и учешће у различитим 

активностиваа током жиовота са циљем сталног унапређивања компетенција ученика. Континуирано стручно усавршавање 

наставника, унутар и ван установе, омогућиће високу стручност наставника. Кроз сталну сарадња са спољним сарадницима, 

одељенским старешином, стручним већем омогућава хоризонталну и вертикалну проходност, којом се осигурава могућност да 

ученици током образовања промене врсту образовања (хоризонтална проходност) и могућност даљег образовања и стицања вишег 

нивоа образовања (вертикална проходност);  

 

У остваривању принципа посебна пажња се посвећује и:  

-идентификацији, праћењу и подстицању ученика са изузетним, односно посебним способностима (талентовани и даровити) уз 

обезбеђивање услова да, без обзира на сопствене материјалне услове имају приступ одговарајућим нивоима образовања и 

васпитања;  

-могућности  да ученици  са сметњама у развоју, инвалидитетом и из осетљивих група, без обзира на сопствене материјалне услове 

имају приступ свим нивоима образовања и васпитања у установама, а ученици са здравственим проблемима остварују право на 

образовање током болничког и кућног лечења које се реализује кроз ИОП програме и индивидуализацију и наставом на даљину;  

-сарадњи са ученицима, ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања, као и остваривања 

одговарајућих активности, програма и пројеката у циљу унапређивања квалитета образовања и васпитања реализоаваће се кроз 



континуирано међусобно уважавање наставника и ученика, праћење и оставривање наставног садржаја, праћење и вредновање 

напредовање ученика.  

 

Кроз наставу реализоваће се и циљеви образовања и васпитања. 

 

Кроз активности на практичној настави као и вежбама води се рачуна о ергонометрији, развијању и практиковању здравих 

животних стилова, свести о важности сопственог здравља и безбедности у раду. Развијају се  кључне компетенције за целоживотно 

учење (комуникација на матерњем језику, учење учења, дигиталне компетенције,..) међупредметне компетенције и стручне 

компетенције у складу са захтевима занимања, потребама тржишта рада. Ученик ће бити оспособљен да иницира учење, да изабере 

стратегије учења и дизајнира контекст у којем учи, да прати и контролише напредак током учења, да управља учењем у складу са 

намерама и циљем који има. Ученик ће умети да пронађе и асимилује нова знања и вештине, користећи претходно учење и 

ваншколско искуство.  

Примењујући индивидуалани рад или групне активности код ученика ће доћи до поспешења развоја свести о себи, стваралачких 

способности, критичког мишљења, мотивације за учење, способности за тимски рад, способности самовредновања, 

самоиницијативе и изражавања свог мишљења. Неопходно је да се ученицима омогући да сами покрећу инцијативе, пројекете,  да 

се самооцењују и оцењују друге ученике, да анализирају и закључују;  

 

Кроз наставу оствариће се и исходи образовања и васпитања. 

 

Остваривање исхода образовања и васпитања реализоваће се кроз све облике, начине и садржаје рада. Исходи образовања и 

васпитања оствариће се кроз усмено изаражавање, писмене задатке, домаће задатке, пројектну наставу, практичну наставу, вежбе 

где ће ученици показати да ли примењују нова сазнања. Од ученика се очекује да на српском језику, кроз дијалог са наставником 

или другим ученицима, или кроз писану форму, изрази и тумачи идеје, мисли, осећања, чињенице и ставове. Зависно од наставне 

јединице или типа часа, ученику се даје задатак у оквиру кога ће да прикупља, анализира, организује и критички процењује 

информације; Од ученика се очекује да се у ситуацијам када ради са другим уленицима буде ефиксан као члан тима или групе, да 

даје и аргументује своје идеје, слуша и уважава мишљење других;Ученику помоћи да зна како да учи, како да користи уџбеник и 

другу, доступну литературу, како да разликује и повезује целине.  



У решавању задатака, ученик треба да зна да примени математичко мишљење како би решио проблем и на ефикасан начин дошао 

до решења проблема који ми се свакодневно јављају.  

Ученик треба да води рачуна о себи и другима у изазовима дигиталне технологије. Треба да зна шта је дозвољено, а шта не. Да зна 

како да се понаша у дигиталној комуникацији са другима.  

 

Кроз наставу реализоваће се и стандарди образовања и васпитања. 

Стандарди  квалитета рада установе реализоваће се кроз Правилник о стандардима квалитета рада установе и редовно 

самовредновање и вредновање рада наставника. 

Стандарди квалитета уџбеника оствариће се кроз показатеље који су наведени у табели, као и Правилника о избору уџбеника;  

 

Стандард 1. Садржај уџбеника је релевантан за остваривање програма наставе и учења 

Показатељи 

1. Садржај уџбеника је усклађен са програмом наставе и учења предмета и 

доприноси остваривању дефинисаних исхода образовања и васпитања. 

2. Садржај уџбеника доприноси достизању образовних стандарда и 

развијању компетенција ученика. 

3. Садржај уџбеника је заснован на прихваћеним теоријама, чињеницама, 

закључцима, тумачењима, актуелним подацима и савременим достигнућима. 

4. У садржају уџбеника нема материјалних грешака. 

5. Визуелни садржаји су јасни, репрезентативни и имају различите функције. 

6. Садржај уџбеника је у складу са системом вредности који је дефинисан 

циљевима образовања и васпитања. 

7. У уџбенику се повезују садржаји у оквиру истог и других предмета. 

8. Садржаји који нису предвиђени програмом су посебно означени, 



функционално прате ток излагања у уџбенику и имају за циљ да допуне или 

појасне садржаје који одговарају програму предмета. 

Стандард 2. Уџбеник подстиче развој ученике и омогућава самостално учење 

Показатељи 

1. Уџбеник је прилагођен узрасту, развојном нивоу ученика и њиховом 

предзнању. 

2. Уџбеник доприноси интеграцији знања, развоју система појмова и 

стицању функционалних знања. 

3. Уџбеник афирмише различите методе учења и учење кроз различите 

облике рада. 

4. Уџбеник подржава различите стилове учења. 

5. Уџбеник поседује елементе који омогућавају ученику праћење сопственог 

напретка у учењу. 

6. Уџбеник упућује на коришћење различитих извора и врста информација. 

7. Уџбеник подстиче критичко и стваралачко мишљење. 

8. У уџбенику се указује на везу садржаја са свакодневним животом, 

његовом применом и даљим учењем. 

9. Уџбеник подстиче интересовање за предмет, односно наставну област и 

мотивише за самостално учење. 

Стандард 3. Уџбеник је обликован у складу са дидактичко-методичким захтевима 

Показатељи 
1. Уџбеник има јасну, логичну и кохерентну структуру. 

2. У уџбенику се поштују дидактички принципи и методика наставе 



предмета. 

3. Примери који се наводе у уџбенику су разноврсни, функционални и 

релевантни. 

4. Питања, задаци и налози су логично повезани са садржајем, јасно 

формулисани, различити по сложености и функцији и подстичу примену 

наученог. 

5. Задаци и налози су реално изводљиви, уважавају различитост средина у 

коме ученици живе и не доводе у опасност ученика, нити угрожавају 

животну средину. 

6. Непознате речи и кључни појмови су јасно истакнути и објашњени. 

Стандард 4. Језик уџбеника је одговарајући и функционалан 

Показатељи 

1. Уџбеник поштујe језичку и правописну норму језика на коме је написан. 

2. Дужина и конструкција реченице одговарају узрасту ученика. 

3. Текст је језички и стилски уједначен. 

4. Страни изрази се користе само када је неопходно и објашњени су на месту 

где се користе. 

5. Језик којим је уџбеник написан доприноси лакшем разумевању садржаја. 

Стандард 5. Уџбеник је ликовно-графички обликован и технички опремљен 

Показатељи 

1. Јасно је наведен наслов, за који наставни предмет, разред/годину учења, 

врсту школе или образовни профил је уџбеник намењен. 

2. Ликовно-графичка средства су функционална и користе се логично и 



доследно. 

3. Однос текстуалних и визуелних графичких елемената је складан и 

омогућава прегледност на свим уређајима на којима је предвиђено 

коришћење уџбеника. 

4. Уџбеник је интерактиван, лак за коришћење и омогућава самостално 

учење у складу са узрастом и предзнањем ученика. 

5. Уџбеник омогућава учење на више нивоа сложености и диференциран 

приступ садржајима. 

6. Уџбеник садржи елементе за процену напредовања ученика. 

 

Стандарди компетенција наставника ће се реализовати кроз стручно усавршавање и похађањем семинара из области:;  

- Наставна област, предмет и методика наставе- К1;  

- Поучавање и учење-К2;  

- Подршку развоjу личности ученика-К3;  

- Комуникациjу и сарадњу-К4.  

 

Улога наставника вишеструка, jер треба да:  

- развиjа кључне компетенциjе код ученика коjе их оспособљаваjу за живот и рад и на таj начин им пружа основу за даље учење;  

- пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са тешкоћама у развоjу, 

да остваре образовне и васпитне потенциjале у складу са сопственим могућностима. Да би допринео ефикасности и jеднаким правима 

и доступности школовања свих ученика, наставник треба да има и компетенциjе коjе се односе на превенциjу насиља у школама, 

мотивациjу ученика за учење, изградњу толеранциjе, спречавање дискриминациjе и друго. 

 



Стандарди квалификација ће се реализовати кроз успешно завршен процес средњег стручног образовања. Програм средњег стручног 

образовања за стицање квалификација траје четири године. Квалификација се заснива на опису рада, циљевима и исходима средњег 

стручног образовања.  

 

Право   
Циљеви учења:  

* Стицање знања о држави и праву 

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

* Формирање става о важности сталног праћења промена правних прописа 

 

 

 

Област/

Тема 

Број 

часов

а 

Садржај Исходи 

Основи 

права и 

организа

ција 

државе 
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*Појам, елементи и функције 

државе 

*Улога државе у друштву 

*Појам и обележја државне 

организације 

*Врсте државних органа 

*Појам поделе власти 

*Објасни појам, елементе и функције 

државе 

*Класификује државне органа 

*Опише поделу власти на законодавну, 

извршну и судску 

*Објасни надлежност најважнијих 

државних органа 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(законодавна, извршна и судска 

власт) 

*Надлежност Скупштине, Владе и 

органа правосуђа 

*Појам права 

*Правни поредак 

*Појам и елементи правне норме 

*Врсте правних норми 

*Појам и врсте правних аката 

*Извори права: Домаћи и 

међународни извори 

*Правна снага правног акта 

*Субјекти права, правно 

овлашћење и правна обавеза 

*Заступници – пуномоћје 

*Појам и врсте објеката права 

*Настанак, престанак и мењање 

правног односа 

*Правне чињенице 

*Примена права 

*Уставност и законитост 

*Објасни право и државу као друштвене 

појаве и њихову везу 

*Објасни појам и елементе правног 

поретка 

*Објасни појам и елементе правне норме 

*Разликује врсте правних норми 

*Дефинише појам правног акта  

*Разликује изворе права 

*Објасни правну снагу правног акта 

*Дефинише појам и елементе правног 

односа 

*Опише субјекте права, правну и пословну 

способност 

*Састави пуномоћје на основу задатих 

елемената 

*Разликује објекте права 

*Објасни настанак,мењање и престанак 

правног односа 

*Разликује правне чињенице 

*Разликуједобровољно и принудно 

понашање по правној норми 



 

 

 

 

 

_______

Привред

ни  

Субјекти 

 

 

 

 

 

_____ 
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*Правноснажност и извршност 

*Појам, својства и дејства жалбе 

 

 

 

_____________________________ 

*Појам и врсте привредних 

субјеката 

*Предузетници 

*Атрибути привредниог субјекта 

*Обележја и врсте привредних 

друштава (ортачко, командитно 

друштво, друштво са ограниченом 

одговорношћу и акционарско 

друштво) 

*Промена правне форме 

привредног друштва 

*Статусне промене привредног 

друштва 

-Припајање 

-Спајање  

*Објасни значење принципа уставности и 

законитости 

*Разликује својства појединачних правних 

аката 

*Објасни значај жалбе 

_____________________________________ 

*Наведе врсте привредних субјеката које 

предвиђа важећи закон 

*Дефинише појам предузетника 

*Објасни појам, обележја и врсте 

привредних друштава 

*Упореди друштво с ограниченом 

одговорношћу и акционарско друштво 

*Објасни промену правне форме 

привредног друштва 

*Разликује врсте статусних промена 

*Разликује финансијске институције 

*Поброји врсте банкарских послова 

*Наведе послове који чине делатност 

осигурања 

*Објасни берзанске послове 



-Подела 

-Издвајање 

*Банке, берзе и осигуравајућа 

друштва 

*Јавна предузећа 

*Органи, оснивачки акт и 

заступање привредног друштва 

*Правилници друштва (о раду, о 

систематизацији послова, о 

рачуноводству,...) одлуке у 

привредном друштву 

*Престанак привредног друштва – 

Стечај и ликвидација 

*Објасни начин функционисања 

брокерско-дилерских друштава 

*Објасни значај јавних предузећа 

*Објасни надлежност Агенције за 

привредне регистре 

*Објасни садржину оснивачког акта 

привредног друштва 

*Објасни опште правне акте привредних 

друштава 

*Разликује стечај и ликвидацију као 

начине престанка привредног друштва 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

Упознавање ученика са циљевима и исходима учења, планом рада и начинима оцењивања. 

Настава - теоријска, место реализације наставе – учионица. 

 Модул се реализује кроз активно оријентисану наставу, користећи реалне ситуације из праксе. 

I Планирање наставе и учења  

Програм усмерава наставника да наставни процес конципира у складу са дефинисаним исходима, односно да планира како да 

ученици остваре исходе и да изабере одговарајуће методе,  активности и технике за рад са ученицима. Дефинисани исходи показују 

наставнику и која су то специфична знања и вештине које су ученику потребне за даље учење и свакодневни живот. Приликом 



планирања часа, треба имати у виду да се исходи разликују, да се неки могу лакше и брже остварити, док је за одређене потребно 

више времена, активности и рада на различитим садржајима.   

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче 

интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облик рада, као и планирање 

активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и предвиђених исхода, али и од специфичности 

одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика.   

Препорука је да наставник планира и припрема наставу самостално и у сарадњи са колегама због успостављања корелација са 

предметима.   

Планирање наставе се врши кроз израду годишњих и  оперативних планова и припрема за часове.  

Планирање облика рада, у складу са наставним јединицама и исходима – фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи.  

Коришћење свих расположивих модела и средстава у остваривању наставе – уџбеник, закони и друга литература.  

II Оставаривање наставе и учења   

У целокупном наставном процесу важно је стално успостављати везе са претходно ученим садржајима из области права и користити 

стечено знање. 

Оставривање ће се реализовати кроз две области/теме. Прва тема је Основи права и организација државе чији је циљ стицање знања о 

држави и праву и праћење стручне литературе и прописа. Друга тема је Привредни субјекти чији је циљ стицање знања о врстама, 

положају, настанку и престанку привредних субјеката и оспособљавање ученика за израду оснивачких аката привредних друштава, 

спровођење поступка оснивања и доношење пратеће документације у том поступку. Обе теме ће се реализовати кроз активно 

орјентисану наставу користећи реалне ситуације из праксе. Препоручене методе су студија случаја и и игра улога. Кроз прву тему 

настава ће се остваривати кроз стицање основних знања о држави и праву и кроз праћење стручне литературе и прописа. У другој 

теми ученици се оспособљавају за израду оснивачких аката привредних друштава, спровођење поступка оснивања и доношење 

пратеће документације у том поступку. 

III Праћење и вредновање наставе и учења  

Остварује се оцењивањем и то путем: усменог излагања, теста, есеја, домаћих задатака, активности на часу. 

Вредновање развоја и напредовања ученика у достизању исхода и стандарда постигнућа, у току школске године обавља се 

формативним и сумативним оцењивањем.  



Формативно оцењивање је континуирано током часова и бележи се у есДневнику и педагошкој документацији наставника. На основу 

података прикупљених формативним оцењивањем могу се извести оцене које се уносе у књигу евиденције о образовно-васпитном 

раду, односно есДневник, као и у педагошку документацију наставника.  

Сумативно оцењивање је вредновање постигнућа на крају наставне теме или класификационог периода. Ученик се оцењује на основу 

усмене провере постигнућа, писмене провере, oцена је бројчана и уноси се у књигу евиденције о образовно-васпитном раду, односно 

есДневник, као и у педагошку документацију наставника.  

Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је ученику дати повратну информацију која помаже да разуме грешке и побољша 

учење и резултат. Свака активност је прилика за процену напредовања и давања повратне информације (формативно проверавање), а 

ученике треба оспособљавати да процењују сопствени напредак у остваривању исхода предмета.  

Наставник континуирано прати и вреднује, осим постигнућа ученика, и процес наставе и учења, као и себе и сопстевени рад.  

IV Међупредметне компетенције 

Компетенција  за целоживотно учење, комуникација, рад са подацима и информацијама,  сарадња, дигитална компетенција, 

oдговорно учешће у демократском друштву, предузимљивост, оријентација ка предузетништву и oдговоран однос према околини.  

Кроз наставни предмет Право реализују се и општи принципи образовања и васпитања.  

Једнакост и доступност остваривања права на образовање и васпитање заснованом на социјалној правди и принципу једнаких шанси 

без дискриминације као и поштовање људских права и права сваког ученика и образовање и васпитање у демократски уређеној и 

социјално одговорној установи у којој се негују отвореност, сарадња, толеранција, свест о културној и цивилизацијској повезаности у 

свету, посвећеност основним моралним вредностима, вредностима правде, истине, солидарности, слободе, поштења и одговорности 

и у којој је осигурано пуно поштовање права детета, ученикареализоваће се кроз схватање основних односа појмова о држави и 

праву, правној  норми и актима, привредним субјектима, изради основачких аката. Принципи ће се реализовати и кроз облике рада, 

наставне методе, коришћење разновсних наставних средстава, похваљивањем ученика, давањем препорука за даље напредовање, уз 

неговање отворености, сарадње и толеранције подиже се квалитет образовних постигнућа и развија се мотивација за учење код 

ученика, кроз праћење измена и допуна закона и рокова. 

Кроз наставни предмет Право реализоваће се и циљеви образовања и васпитања. 

Развијају се  кључне компетенције за целоживотно учење (комуникација на матерњем језику,учење учења,дигиталне компетенције,..) 

међупредметне компетенције и стручне компетенције у складу са захтевима занимања, потребама тржишта рада. Ученик ће бити 

оспособљен да иницира учење, да изабере стратегије учења и дизајнира контекст у којем учи, да прати и контролише напредак током 

учења, да управља учењем у складу са намерама и циљем који има. Ученик ће умети да пронађе и асимилује нова знања и вештине, 



користећи претходно учење и ваншколско искуство, да прати измене и допуне закона. Примењујући индивидуалани рад или групне 

активности код ученика ће доћи до поспешења развоја свести о себи, стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за 

учење, способности за тимски рад, способности самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења. Неопходно је да се 

ученицима омогући да сами покрећу инцијативе, пројекете,  да се самооцењују и оцењују друге ученике, да анализирају и закључују; 

развијање кључних компетенција за целоживотно учење, међупредметних компетенција и стручних компетенција у складу са 

захтевима занимања, потребама тржишта рада и развојем савремене науке и технологије реализоваће се кроз израду оснивачких 

аката, привредне субјекте, правне акте, државне органе.  

Кроз наставни предмет Право реализоваће се и исходи образовања и васпитања 

Остваривање исхода образовања и васпитања реализоваће се кроз све облике, начине и садржаје рада. Исходи образовања и 

васпитања оствариће се кроз усмено изаражавање, писменене провере, домаће задатке, пројектну наставу,есеје где ће ученици 

показати да ли примењују нова сазнања. Од ученика се очекује да на српском језику, кроз дијалог са наставником или другим 

ученицима, или кроз писану форму, изрази и тумачи идеје, мисли, осећања, чињенице и ставове. Зависно од наставне јединице или 

типа часа, ученику се даје задатак у оквиру кога ће да прикупља, анализира, организује и критички процењује информације; Од 

ученика се очекује да се у ситуацијам када ради са другим ученицима буде ефиксан као члан тима или групе, да даје и аргументује 

своје идеје, слуша и уважава мишљење других;Ученику помоћи да зна како да учи, како да користи уџбеник и другу, доступну 

литературу, како да разликује и повезује целине.  

Кроз наставни предмет Право реализоваће се и стандарди образовања и васпитања 

Стандарди  квалитета рада установе реализоваће се кроз Правилник о стандардима квалитета рада установе и редовно 

самовредновање и вредновање рада наставника и евалуацију наставних часова кроз област Настава и учење. 

Стандарди квалитета уџбеника оствариће се кроз показатеље који су наведени у табели, као и Правилника о избору уџбеника;  

 

 

 

Стандард 1. Садржај уџбеника је релевантан за остваривање програма наставе и учења 

Показатељи 

1. Садржај уџбеника је усклађен са програмом наставе и учења предмета и 

доприноси остваривању дефинисаних исхода образовања и васпитања. 

2. Садржај уџбеника доприноси достизању образовних стандарда и развијању 



компетенција ученика. 

3. Садржај уџбеника је заснован на прихваћеним теоријама, чињеницама, 

закључцима, тумачењима, актуелним подацима и савременим достигнућима. 

4. У садржају уџбеника нема материјалних грешака. 

5. Визуелни садржаји су јасни, репрезентативни и имају различите функције. 

6. Садржај уџбеника је у складу са системом вредности који је дефинисан циљевима 

образовања и васпитања. 

7. У уџбенику се повезују садржаји у оквиру истог и других предмета. 

8. Садржаји који нису предвиђени програмом су посебно означени, функционално 

прате ток излагања у уџбенику и имају за циљ да допуне или појасне садржаје који 

одговарају програму предмета. 

Стандард 2. Уџбеник подстиче развој ученике и омогућава самостално учење 

Показатељи 

1. Уџбеник је прилагођен узрасту, развојном нивоу ученика и њиховом предзнању. 

2. Уџбеник доприноси интеграцији знања, развоју система појмова и стицању 

функционалних знања. 

3. Уџбеник афирмише различите методе учења и учење кроз различите облике рада. 

4. Уџбеник подржава различите стилове учења. 

5. Уџбеник поседује елементе који омогућавају ученику праћење сопственог 

напретка у учењу. 

6. Уџбеник упућује на коришћење различитих извора и врста информација. 

7. Уџбеник подстиче критичко и стваралачко мишљење. 



8. У уџбенику се указује на везу садржаја са свакодневним животом, његовом 

применом и даљим учењем. 

9. Уџбеник подстиче интересовање за предмет, односно наставну област и мотивише 

за самостално учење. 

Стандард 3. Уџбеник је обликован у складу са дидактичко-методичким захтевима 

Показатељи 

1. Уџбеник има јасну, логичну и кохерентну структуру. 

2. У уџбенику се поштују дидактички принципи и методика наставе предмета. 

3. Примери који се наводе у уџбенику су разноврсни, функционални и релевантни. 

4. Питања, задаци и налози су логично повезани са садржајем, јасно формулисани, 

различити по сложености и функцији и подстичу примену наученог. 

5. Задаци и налози су реално изводљиви, уважавају различитост средина у коме 

ученици живе и не доводе у опасност ученика, нити угрожавају животну средину. 

6. Непознате речи и кључни појмови су јасно истакнути и објашњени. 

Стандард 4. Језик уџбеника је одговарајући и функционалан 

Показатељи 

1. Уџбеник поштујe језичку и правописну норму језика на коме је написан. 

2. Дужина и конструкција реченице одговарају узрасту ученика. 

3. Текст је језички и стилски уједначен. 

4. Страни изрази се користе само када је неопходно и објашњени су на месту где се 

користе. 

5. Језик којим је уџбеник написан доприноси лакшем разумевању садржаја. 

Стандард 5. Уџбеник је ликовно-графички обликован и технички опремљен 



Показатељи 

1. Јасно је наведен наслов, за који наставни предмет, разред/годину учења, врсту 

школе или образовни профил је уџбеник намењен. 

2. Ликовно-графичка средства су функционална и користе се логично и доследно. 

3. Однос текстуалних и визуелних графичких елемената је складан и омогућава 

прегледност на свим уређајима на којима је предвиђено коришћење уџбеника. 

4. Уџбеник је интерактиван, лак за коришћење и омогућава самостално учење у 

складу са узрастом и предзнањем ученика. 

5. Уџбеник омогућава учење на више нивоа сложености и диференциран приступ 

садржајима. 

6. Уџбеник садржи елементе за процену напредовања ученика. 

 

Стандарди компетенција наставника ће се реализовати кроз стручно усавршавање и похађањем семинара из области:;  

- Наставна област, предмет и методика наставе- К1;  

- Поучавање и учење-К2;  

- Подршку развоjу личности ученика-К3;  

- Комуникациjу и сарадњу-К4.  

Улога наставника вишеструка, jер треба да:  

- развиjа кључне компетенциjе код ученика коjе их оспособљаваjу за живот и рад и на таj начин им пружа основу за даље учење;  

- пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са тешкоћама у 

развоjу, да остваре образовне и васпитне потенциjале у складу са сопственим могућностима. Да би допринео ефикасности и jеднаким 

правима и доступности школовања свих ученика, наставник треба да има и компетенциjе коjе се односе на превенциjу насиља у 

школама, мотивациjу ученика за учење, изградњу толеранциjе, спречавање дискриминациjе и друго. 

 



Економско пословање 
Недељни фонд часова: 2 

 

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 изве- 

штавања (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 

Годишњи фонд часова: 130 

Област/Тема Број часова Садржај Исходи 

По завршетку разреда ученик ће 

бити у стању да: 

Опште-комерцијални 

послови производно-

трговинског 

привредног друштва 

28 ● Преглед броја радних 

сати проведених на 

раду  

● Истраживање 

тржишта набавке и 

продаје  

● Планирање набавке и 

продаје  

● Набавка и продаја 

основних средстава  

● Набавка материјала  

● Трошење материјала 

● Израда калкулација  

● Пријем, контрола, 

завођење и слање 

● организује рад у опште-

комерцијалној служби производно-

трговинског предузећа  

● изради месечну евиденцију 

присутности производних и осталих 

радника-карнет  

● истражи тржиште набавке и 

тржиште продаје  

● састави план набавке и план 

продаје  

● пошаље упит добављачу  

● предложи најповољнију понуду  

● изради поруџбину на основу 

налога послодавца  

● изврши набавку основних 



документације  

● Израда документације 

у набавци и продаји  

● Израда калкулација  

● Пословна 

кореспонденција са 

комитентима  

● Израда рекламног и 

пропагандног 

материјала  

● Извештај о раду 

комерцијалне службе 

средстава и материјала  

● организује складиштење 

материјала  

● ажурира залихе  

● евидентира приспеле рачуне у 

књигу примљених рачуна  

● састави калкулацију набавне цене 

(основних средстава и материјала) ● 

требује материјал и ситан инвентар 

на основу радног налога  

● састави потребну документацију 

за производно-трговинске послове ● 

састави калкулацију цене коштања и 

продајне цене производа 

● пошаље понуду купцима  

● изврши продају производа и 

услуга  

● пошаље купцу рачун – 

отпремницу  



● евидентира послате рачуне у 

књигу излазних рачуна  

● проследи документацију 

књиговодству на књижење  

● учествује у пословима рекламе и 

пропаганде производно-трговинског 

предузећа  

● распореди планиране активности 

опште-комерцијалне службе према 

приоритету реализације  

● прати реализацију активности 

опште- комерцијалне службе  

● примени важеће прописе потребне 

за послове опште-комерцијалне 

службе  

● састави дневне и периодичне 

извештаје о 



раду опште-комерцијалне службе  

● презентује рад опште-

комерцијалне службе 

 

 

 

Рачуноводствени 

послови-производно 

трговинског 

привреног друштва 

28 ● Контрола, сортирање 

и архивирање 

документације 

производно-

трговинског привредног 

друштва  

● Књиговодствена 

евиденција основних 

средстава и залиха  

● Књиговодствена 

евиденција материјала 

● Књиговодствена 

евиденција обавеза из 

пословања  

● планира активности 

рачуноводствене службе  

● спроводи поступак контроле, 

сортирања и архивирања 

књиговодствених докумената 

везаних за производњу  

● примени важеће законске прописе 

и контни оквир за привредна 

друштва, задруге и предузетнике  

● контира пословне промене у 

налогу за књижење на основу 

примљене и контролисане 

документације од опште-

комерцијалне службе  



● Књиговодствена 

евиденција 

потраживања из 

пословања  

● Обрачун, 

књиговодствена 

евиденција и 

попуњавање пријаве за 

ПДВ  

● Обрачун 

амортизације  

● Обрачун и исплата 

зарада  

● Књиговодствена 

евиденција прихода и 

расхода  

● Пробни биланс 

производно-

трговинског привредног 

друштва  

● Извештај о раду 

● књижи пословне промене у 

пословним књигама  

● књижи у аналитичкој и 

синтетичкој евиденцији  

● усагласи аналитичке и синтетичке 

евиденције  

● књижи приходе и расходе 

производно- трговинског 

привредног друштва  

● књижи пописом утврђене вишкове 

и мањкове  

● књижи продају готових производа  

● књижи промену вредности залиха 

● провери исправност књижења  

● састави Пробни биланс 

производно- трговинског 

привредног друштва  

● обрачуна порез на додату 

вредност  

● попуни пореску пријаву  

● књижи обрачун пореза на додату 



вредност  

● обрачуна зараде запослених  

● књижи зараде и исплате зарада  

● обрачуна рачуноводствену 

амортизацију за претходни период ● 

састави дневне и периодичне 

извештаје о раду рачуноводствене 

службе  

● презентује рад рачуноводствене 

службе запосленима у привредном 

друштву 

Годишњи 

финансијски извештај 

производно-

трговинског 

привредног друштва 

14 ● Предзакључна 

књижења  

● Закључни лист 

● Биланс стања  

● Биланс успеха  

● Други извештаји 

обухваћени редовним 

годишњим 

извештавањем у складу 

са МСФИ 

● припрема податке за израду 

финансијских извештаја у складу са 

МСФИ  

● састави извод из аналитичке 

евиденције (купаца, добављача, 

готових производа, материјала)  

● пошаље изводе отворених ставки 

● обрачун ПДВ-а на крају 

обрачунског периода  

● упореди стварно и 



књиговодствено стање  

● сведе књиговодствено на стварно 

стање  

● састави коначан обрачун 

амортизације  

● састави извештај погонског 

књиговодства о стању залиха  

● прокњижи промену залиха 

готових производа  

● састави Закључни лист 

производно- трговинског предузећа 

● састави Биланс стања производно- 

трговинског предузећа ● састави 

Биланс успеха производно- 

трговинског предузећа ● наведе 

друге извештаје обухваћене 

редовним годишњим извештавањем 

у складу са МСФИ  

● објасни садржај и значај редовног 

годишњег финансијског извештаја 

Пословање 60 ● Упознавање са ● представи организациону 



производно-

трговинског друштва 

– Блок настава 

организационом 

структуром реалног 

привредног друштва  

● Послови са 

комитентима  

● Послови набавке и 

продаје  

● Послови 

рачуноводствене 

службе  

● Годишње 

извештавање  

● Контрола и 

архивирање 

документације 

структуру реалног привредног 

друштва  

● објасни начин организације рада у 

службама реалног привредног 

друштва  

● састави потребну документацију 

везану за послове са комитентима  

● спроведе послове набавке  

● спроведе послове продаје  

● представи послове рекламе и 

пропаганде производно – 

трговинског предузећа  

● спроведе књиговодствену 

евиденцију набавке и продаје  

● спроведе књиговодствену 

евиденцију прихода и расхода 

реалног производно-трговинског 

привредног друштва  

● прикаже поступак израде 

завршног рачуна у складу са МСФИ  

● објасни поступак контроле и 



 

 

 

 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 

Настава се реализује тако што се одељење дели на 2 групе. На почетку наставе урадити проверу нивоа знања и вештина ученика, која 

треба да послужи као оријентир за организацију и евентуалну индивидуализацију наставе. При реализацији програма дати предност 

пројектној, проблемској и активно оријентисаној настави, кооперативном учењу, изградњи знања и развоју критичког мишљења. 

Уколико услови дозвољавају дати ученицима подршку хибридним моделом наставе (комбинацијом традиционалне наставе и 

електронски подржаног учења), поготово у случајевима када је због разлика у предзнању потребна већа индивидуализација наставе. 

Предложени број часова по темама је оквирни, на наставнику је да процени потребан и довољан број часова по темама узимајући у 

обзир знања и вештине који ученици имају из претходног школовања и животног искуства. Препорука је да наставник, у зависности 

од могућности ученика и рачунарске опреме, процени и комбинује у току сваког двочаса различите наставне методе и облике рада 

као што су самостални рад ученика (по принципу један ученик – један рачунар), рад у паровима (два ученика истовремено и заједно 

решавају конкретне задатке), рад у мањим групама (почетна анализа и идеје за методе решавања), као и рад са целом групом када 

наставник објашњава, приказује, демонстрира и кроз дискусују уводи ученике у нове области. 

 

I ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА  

 

Програм усмерава наставника да наставни процес конципира у складу са дефинисаним исходима, односно да планира како да 

ученици остваре исходе, и да изабере одговарајуће методе, активности и технике за рад са ученицима. Дефинисани исходи показују 

наставнику и која су то специфична знања и вештине која су ученику потребна за даље учење и свакодневни живот. Приликом 

планирања часа, исходе предвиђене програмом треба разложити на мање и на основу њих планирати активности за конкретан час. 

Треба имати у виду да се исходи у програму разликују, да се неки могу лакше и брже остварити, док је за одређене исходе потребно 

више времена, активности и рада на различитим садржајима. Исходе треба посматрати као циљеве којима се тежи током једне 

архивирања документације у 

реалном привредном субјекту  

● састави извештај о пословању 

привредног друштва 



школске године. Наставу у том смислу треба усмерити на развијање компетенција и не треба је усмерити само на остваривање 

појединачних исхода. При обради нових садржаја треба се ослањати на постојеће искуство и знање ученика, и настојати, где год је то 

могуће, да ученици самостално откривају правилности и изводе закључке. Основна улога наставника је да буде организатор 

наставног процеса, да подстиче и усмерава активност ученика. Ученике треба упућивати да користе уџбеник и друге изворе знања, 

како би усвојена знања била трајнија и шира, а ученици оспособљени за примену у решавању разноврсних задатака. На часовима 

треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче 

интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Препоручује се коришћење интерактивних 

метода, пројектне, проблемске и истраживачке методе, рад на референтном тексту, (истраживање по кључним речима, појмовима, 

питањима), дискусију, дебату и др. Заједничка особина свих наведених метода је да оне активно ангажују ученика током наставе, а 

процес учења смештају у различите и разнолике контексте. Избор метода и облика рада, као и планирање активности ученика зависи 

од наставних садржаја које треба реализовати на часу и предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења и 

индивидуалних карактеристика ученика. 

 

II. Остваривање наставе и учења 

 

-Одељење се дели у 2 групе 

- Ученици планирају и обављају послове набавке материјала и продаје производа 

- Учествују у истраживању тржишта, планирању и спровођењу набавке и продаје 

- Обављају административне послове у области набавке и продаје тако што припремају и састављају потребну документацију 

- Врше пословну кореспонденцију са комитентима 

- Ученици се ротирају по службама како би сваки ученик савладао послове сваке службе 

- Припремају документацију за састављање финансијских извештаја 

- Блок настава се реализује (60 школских часова, односно 10 радних дана по 6 школских часова), при крају првог и средином другог 

полугодишта, по 5 радних дана у континуитету 

- Ученици самостално израђују добијене задатке у оквиру реализације блок наставе 

 

 

 



III. Праћење и вредновање наставе и учења 

 

У процесу вредновања потребно је континуирано пратити рад ученика. У настави оријентисаној на достизање исхода вреднују 

се и процес и продукти учења. Тај процес започети иницијалном проценом нивоа на коме се ученик налази. Прикупљање 

информација из различитих извора (свакодневна посматрања, активност на часу, учествовање у разговору и дискусији, самосталан 

рад, рад у групи, тестови) помаже наставнику да сагледа постигнућа (развој и напредовање) ученика и степен остварености исхода. 

Свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а важно је ученике оспособљавати и 

охрабривати да процењују сопствени напредак у учењу.  

Вредновање активности, нарочито ако је тимски рад у питању, се може обавити са групом тако да се од сваког члана тражи 

мишљење о сопственом раду и о раду сваког члана понаособ (тзв. вршњачко оцењивање). Препоручује се да наставник са ученицима 

договори показатеље на основу којих сви могу да прате напредак у учењу, ученици се уче да размишљају о квалитету свог рада и о 

томе шта треба да предузму да би свој рад унапредили. Оцењивање тако постаје инструмент за напредовање у учењу. На основу 

резултата праћења и вредновања, заједно са ученицима треба планирати процес учења и бирати погодне стратегије учења.  

У процесу оцењивања добро је користити портфолио (електронска збиркa дoкумeнaтa и eвидeнциja o прoцeсу и прoдуктимa 

рада ученика, уз кoмeнтaрe и прeпoрукe) као извор података и показатеља о напредовању ученика. Предности коришћења 

портфолија су вишеструке: омогућава кoнтинуирaнo и систeмaтичнo прaћeњe нaпрeдoвaњa, подстиче развој ученика, представља 

увид у прaћeњe рaзличитих аспеката учења и развоја, представља, подршку у оспособљавању ученика за самопроцену, пружа 

прецизнији увид у различите oблaсти постигнућа (јаке и слабе стране) ученика. Употребу портфолија отежавају недостатак 

критеријума за одабир продуката учења, материјално-физички проблеми, време, финансијска средства и велики број ученика. Већи 

број ометајућих фактора, у прикупљању прилога и успостављању критеријума оцењивања  је решив успостављањем сарадње 

наставника са стручним сарадником, уз коришћење Блумове таксономије.  

Препоручено је комбиновање различитих начина оцењивања да би се сагледале слабе и јаке стране сваког свог ученика. 

Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је ученику дати повратну информацију која помаже да разуме грешке и побољша 

свој резултат и учење. Потребно је да наставник резултате вредновања постигнућа својих ученика континуирано анализира и користи 

тако да промени део своје наставне праксе.  

 

 

 



IV. Међупредметне компетенције 

1. Компетенције за целоживотно учење 

2. Комуникација 

3. Рад са подацима и информацијама 

4. Дигитална компетенција 

5. Решавање проблема 

6. Сарадња 

7. Одговоран однос према здрављу 

8. Одговоран однос према околини 

9. Естетичка компетенција 

10. Предузимљивост и орјентација ка предузетништву 

11. Одговорно учешће у демократском друштву 

 

 

V. НАЧИНИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРИНЦИПА ЦИЉЕВА И ИСХОДА ОБРАЗОВАЊА И СТАНДАРДИ ОБРАЗОВАЊА 

ПОСТИГНУЋА 

 

Кроз наставни садржај  реализују се општи принципи образовања и васпитања. 

 

Наставни предмет Економско пословање   омогућиће учешће свих ученика кроз једнако уважавање, подједнако давање шанси свим 

ученицима на основу индивидуалних могућности и потреба. То ће се реализовати кроз коришћење разноврсних облика учења (учење 

путем покушаја и погрешака, инструментално учење, учење по моделу, учење увиђањем...). Кроз облике рада, наставне методе, 

коришћење разновсних наставних средстава, различиих софтвера, похваљивањем ученика, давањем препорука за даље напредовање, 

уз неговање отворености, сарадње и толеранције подиже се квалитет образовних постигнућа и развија се мотивација за учење код 

ученика. Кроз редовно праћење реформисаних наставних планова и програма, иновација у електротехници ученицима ће бити 

омогућено континуирано напредовање у области електротехнике. Континуирано учешће ученика одвијаће се  кроз редовну наставу, 

практичну наставу, допунску или додатну наставу, секције, ванаставне активности  као и учешће у различитим активностиваа током 

жиовота са циљем сталног унапређивања компетенција ученика. Континуирано стручно усавршавање наставника, унутар и ван 



установе, омогућиће високу стручност наставника. Кроз сталну сарадња са спољним сарадницима, одељенским старешином, 

стручним већем омогућава хоризонталну и вертикалну проходност, којом се осигурава могућност да ученици током образовања 

промене врсту образовања (хоризонтална проходност) и могућност даљег образовања и стицања вишег нивоа образовања 

(вертикална проходност);  

 

У остваривању принципа посебна пажња се посвећује и:  

-идентификацији, праћењу и подстицању ученика са изузетним, односно посебним способностима (талентовани и даровити) уз 

обезбеђивање услова да, без обзира на сопствене материјалне услове имају приступ одговарајућим нивоима образовања и васпитања;  

-могућности  да ученици  са сметњама у развоју, инвалидитетом и из осетљивих група, без обзира на сопствене материјалне услове 

имају приступ свим нивоима образовања и васпитања у установама, а ученици са здравственим проблемима остварују право на 

образовање током болничког и кућног лечења које се реализује кроз ИОП програме и индивидуализацију и наставом на даљину;  

-сарадњи са ученицима, ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања, као и остваривања одговарајућих 

активности, програма и пројеката у циљу унапређивања квалитета образовања и васпитања реализоаваће се кроз континуирано 

међусобно уважавање наставника и ученика, праћење и оставривање наставног садржаја, праћење и вредновање напредовање 

ученика.  

 

Кроз наставу реализоваће се и циљеви образовања и васпитања. 

 

Кроз активности на практичној настави као и вежбама води се рачуна о ергонометрији, развијању и практиковању здравих животних 

стилова, свести о важности сопственог здравља и безбедности у раду. Развијају се  кључне компетенције за целоживотно учење 

(комуникација на матерњем језику, учење учења, дигиталне компетенције,..) међупредметне компетенције и стручне компетенције у 

складу са захтевима занимања, потребама тржишта рада. Ученик ће бити оспособљен да иницира учење, да изабере стратегије учења 

и дизајнира контекст у којем учи, да прати и контролише напредак током учења, да управља учењем у складу са намерама и циљем 

који има. Ученик ће умети да пронађе и асимилује нова знања и вештине, користећи претходно учење и ваншколско искуство.  

Примењујући индивидуалани рад или групне активности код ученика ће доћи до поспешења развоја свести о себи, стваралачких 

способности, критичког мишљења, мотивације за учење, способности за тимски рад, способности самовредновања, самоиницијативе 

и изражавања свог мишљења. Неопходно је да се ученицима омогући да сами покрећу инцијативе, пројекете,  да се самооцењују и 

оцењују друге ученике, да анализирају и закључују;  



Кроз наставу оствариће се и исходи образовања и васпитања. 

 

Остваривање исхода образовања и васпитања реализоваће се кроз све облике, начине и садржаје рада. Исходи образовања и 

васпитања оствариће се кроз усмено изаражавање, писмене задатке, домаће задатке, пројектну наставу, практичну наставу, вежбе где 

ће ученици показати да ли примењују нова сазнања. Од ученика се очекује да на српском језику, кроз дијалог са наставником или 

другим ученицима, или кроз писану форму, изрази и тумачи идеје, мисли, осећања, чињенице и ставове. Зависно од наставне 

јединице или типа часа, ученику се даје задатак у оквиру кога ће да прикупља, анализира, организује и критички процењује 

информације; Од ученика се очекује да се у ситуацијам када ради са другим уленицима буде ефиксан као члан тима или групе, да 

даје и аргументује своје идеје, слуша и уважава мишљење других;Ученику помоћи да зна како да учи, како да користи уџбеник и 

другу, доступну литературу, како да разликује и повезује целине.  

У решавању задатака, ученик треба да зна да примени математичко мишљење како би решио проблем и на ефикасан начин дошао до 

решења проблема који ми се свакодневно јављају.  

Ученик треба да води рачуна о себи и другима у изазовима дигиталне технологије. Треба да зна шта је дозвољено, а шта не. Да зна 

како да се понаша у дигиталној комуникацији са другима.  

 

Кроз наставу реализоваће се и стандарди образовања и васпитања. 

Стандарди  квалитета рада установе реализоваће се кроз Правилник о стандардима квалитета рада установе и редовно 

самовредновање и вредновање рада наставника. 

Стандард 1. Садржај уџбеника је релевантан за остваривање програма наставе и учења 

Показатељи 

1. Садржај уџбеника је усклађен са програмом наставе и учења предмета и 

доприноси остваривању дефинисаних исхода образовања и васпитања. 

2. Садржај уџбеника доприноси достизању образовних стандарда и 

развијању компетенција ученика. 

3. Садржај уџбеника је заснован на прихваћеним теоријама, чињеницама, 

закључцима, тумачењима, актуелним подацима и савременим достигнућима. 



4. У садржају уџбеника нема материјалних грешака. 

5. Визуелни садржаји су јасни, репрезентативни и имају различите функције. 

6. Садржај уџбеника је у складу са системом вредности који је дефинисан 

циљевима образовања и васпитања. 

7. У уџбенику се повезују садржаји у оквиру истог и других предмета. 

8. Садржаји који нису предвиђени програмом су посебно означени, 

функционално прате ток излагања у уџбенику и имају за циљ да допуне или 

појасне садржаје који одговарају програму предмета. 

Стандард 2. Уџбеник подстиче развој ученике и омогућава самостално учење 

Показатељи 

1. Уџбеник је прилагођен узрасту, развојном нивоу ученика и њиховом 

предзнању. 

2. Уџбеник доприноси интеграцији знања, развоју система појмова и 

стицању функционалних знања. 

3. Уџбеник афирмише различите методе учења и учење кроз различите 

облике рада. 

4. Уџбеник подржава различите стилове учења. 

5. Уџбеник поседује елементе који омогућавају ученику праћење сопственог 

напретка у учењу. 

6. Уџбеник упућује на коришћење различитих извора и врста информација. 

7. Уџбеник подстиче критичко и стваралачко мишљење. 

8. У уџбенику се указује на везу садржаја са свакодневним животом, 



његовом применом и даљим учењем. 

9. Уџбеник подстиче интересовање за предмет, односно наставну област и 

мотивише за самостално учење. 

Стандард 3. Уџбеник је обликован у складу са дидактичко-методичким захтевима 

Показатељи 

1. Уџбеник има јасну, логичну и кохерентну структуру. 

2. У уџбенику се поштују дидактички принципи и методика наставе 

предмета. 

3. Примери који се наводе у уџбенику су разноврсни, функционални и 

релевантни. 

4. Питања, задаци и налози су логично повезани са садржајем, јасно 

формулисани, различити по сложености и функцији и подстичу примену 

наученог. 

5. Задаци и налози су реално изводљиви, уважавају различитост средина у 

коме ученици живе и не доводе у опасност ученика, нити угрожавају 

животну средину. 

6. Непознате речи и кључни појмови су јасно истакнути и објашњени. 

Стандард 4. Језик уџбеника је одговарајући и функционалан 

Показатељи 

1. Уџбеник поштујe језичку и правописну норму језика на коме је написан. 

2. Дужина и конструкција реченице одговарају узрасту ученика. 

3. Текст је језички и стилски уједначен. 

4. Страни изрази се користе само када је неопходно и објашњени су на месту 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стандарди квалитета уџбеника оствариће се кроз показатеље који су наведени у табели, као и Правилника о избору уџбеника;  

Стандарди компетенција наставника ће се реализовати кроз стручно усавршавање и похађањем семинара из области:;  

- Наставна област, предмет и методика наставе- К1;  

- Поучавање и учење-К2;  

- Подршку развоjу личности ученика-К3;  

- Комуникациjу и сарадњу-К4.  

где се користе. 

5. Језик којим је уџбеник написан доприноси лакшем разумевању садржаја. 

Стандард 5. Уџбеник је ликовно-графички обликован и технички опремљен 

Показатељи 

1. Јасно је наведен наслов, за који наставни предмет, разред/годину учења, 

врсту школе или образовни профил је уџбеник намењен. 

2. Ликовно-графичка средства су функционална и користе се логично и 

доследно. 

3. Однос текстуалних и визуелних графичких елемената је складан и 

омогућава прегледност на свим уређајима на којима је предвиђено 

коришћење уџбеника. 

4. Уџбеник је интерактиван, лак за коришћење и омогућава самостално 

учење у складу са узрастом и предзнањем ученика. 

5. Уџбеник омогућава учење на више нивоа сложености и диференциран 

приступ садржајима. 

6. Уџбеник садржи елементе за процену напредовања ученика. 



 

Улога наставника вишеструка, jер треба да:  

- развиjа кључне компетенциjе код ученика коjе их оспособљаваjу за живот и рад и на таj начин им пружа основу за даље учење;  

- пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са тешкоћама у 

развоjу, да остваре образовне и васпитне потенциjале у складу са сопственим могућностима. Да би допринео ефикасности и jеднаким 

правима и доступности школовања свих ученика, наставник треба да има и компетенциjе коjе се односе на превенциjу насиља у 

школама, мотивациjу ученика за учење, изградњу толеранциjе, спречавање дискриминациjе и друго. 

 

Стандарди квалификација ће се реализовати кроз успешно завршен процес средњег стручног образовања. Програм средњег стручног 

образовања за стицање квалификација траје четири године. Квалификација се заснива на опису рада, циљевима и исходима средњег 

стручнгг образовања 

 

Б: ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ 

Грађанско васпитање  
Годишњи фонд часова: 37 

Циљ учења наставног предмета Грађанско васпитање је да ученик, изучавајући различите друштвене појаве и процесе, постане 

свестан својих права и одговорности, осетљив за потребе појединаца и заједнице и спреман да активно делује у заједници важавајући 

демократске вредности. 

По завршетку програма ученик ће бити у стању да: 

– исказује поштовање, брани и афирмише људска права, демократију и владавину закона; 

– критички разматра питања безбедности младих и процеса 

глобализације и доводи их у везу са поштовањем људских 



права; 

– својим понашањем не угрожава своју и туђу безбедност; 

– препозна ситуације угрожености нечијих права и проактивно делује; 

– критички разматра утицај медија на безбедност младих и 

процес глобализације са аспекта поштовања људских права; 

– проналази релевантне и поуздане изворе информација на 

којима заснива своје ставове о безбедности младих и процесу глобализације; 

– у комуникацији активно слуша друге и дискутује аргументима .  

 

Област/Тема 
Број 

часова 

Опште међупредметне 

компетенције 
Исходи 

ЉУДСКА ПРАВА,                 

ГРАЂАНИ И   

ДЕМОКРАТИЈА 

20 Компетенција за целоживотно 

учење; 

Сарадња; 

Решавање проблема; 

Одговорно учешће у 

демократском друштву; 

Рад са подацима и 

информацијама; 

Дигитална компетенција; 

Комуникација; 

– наведе карактеристике 

људских права; 

– критички разматра 

механизме надзора 

поштовања људских права и 

санкционисања њиховог 

кршења; 

– опише контекст и начин 

борбе неког од истакнутих 

бораца за људска права у 



Одговоран однос према 

околини; 

Одговоран однос према 

здрављу; 

Предузимљивост и 

оријентација ка преду 

зетништву. 

прошлости или садашњости; 

– образложи значај учешћа 

грађана на изборима и 

референдумима; 

– наведе пример успешне 

грађанске иницијативе и 

показује спремност да 

учествује у таквим 

активностима; 

– на изабраном примеру 

грађанске непослушности 

опише контекст настанка и 

последице до којих је довела; 

– изрази позитиван став 

према грађанској 

солидарности и 

волонтеризму; 

– препозна појаве корупције 

и наведе начине њеног 

сузбијања; 

– наведе показатеље 

      МИР И ПРЕТЊЕ 

МИРУ 

17 Мир као људско право. 

Међународно хуманитарно 

право. 

Економске политике 

наоружавања. 

Антиратни грађански 

активизам. 

Насилни екстремизам. 

Насиље у спорту. 

Индекс светског мира. 

Изазови и претње миру – 

поглед у будућност 



недостатка културе људских 

права; 

– доведе у везу угрожавање 

мира са људским правима; 

– наведе примере кршења 

хуманитарног права у 

прошлости и садашњости; 

– критички разматра 

економске политике са 

становишта наоружања и 

претњи 

миру; 

– образложи значај 

антиратног грађанског 

активизма и наведе пример; 

– наведе примере насилног 

екстремизма и начине на који 

се регрутују деца и 

млади; 

–  критички разматра 

проблем насиља у спорту и 



изражава негативан став 

према њему; 

– наведе показатеље светског 

мира и државе најнижег и 

највишег индекса; 

– критички процењује 

изазове и претње миру у 

будућности; 

– у дискусији показује 

вештину активног слушања, 

износи свој став заснован на 

аргументима и комуницира 

на конструктиван начин; 

– у сарадњи са другим 

ученицима учествује у 

дизајнирању и спровођењу 

истраживања и пројекта; 

– прикупи, одабере и обради 

информације релевантне за 

истраживање и пројекат, 

користећи ИКТ и друге 



ресурсе на безбедан начин; 

– сарађује у тиму, поштујући 

разлике у мишљењу и 

интересима; 

– процени сопствени 

допринос и других чланова у 

раду групе. 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

Изборни програм грађанско васпитање ученици могу похађати у сва четири разреда гимназије. Он, као и други изборни 

програми, доприноси остваривању општих исхода образовања и васпитања и развоју кључних и међупредметних  компетенција. 

Програм доприноси развијању Кључних компетенција за целоживотно учење: комуникација на матерњем језику, комуникација на 

страном језику, учење учења, друштвене и грађанске компетенције, културолошка освешћеност и изражавање.  

 

Програм доприноси развијању  

 

Општих, међупредметних компетенција:   

компетенција за целоживотно учење, одговорно учешће у демократском друштву, комуникација, рад са подацима и  информацијама, 

решавање проблема, сарадња, дигитална компетенција. То се постиже на тај начин што ученици путем истраживачког и пројектног 

рада остварују исходе који су дати на нивоу теме и целог програма. Ослонац за остваривање програма представља опште упутство које 

се односи на све изборне програме, као и упутство које изражава специфичности програма грађанског васпитања. У првом разреду 

програм садржи две теме које су прилагођене узрасту и интересовањима ученика, односно прате актуелна дешавања у животу младих 

и у свету који их окружује. Програм је тако конципиран да одговара ученицима са различитим искуствому похађању грађанског 

васпитања. То значи да га могу успешно похађати и ученици који се први пут сусрећу са овим изборним програмом, као и они којима 

је то пета или девета година како га 

изучавају. Теме пружају велике могућности за истраживачке активности и осмишљавање пројеката. За сваки од њих понуђено је више 

тема које наставник може допунити још неким јер постоје многи аспекти из којих се појам безбедности младих и процес глобализације 



могу посматрати. Предложене теме омогућавају да се сваки програм посматра не само из различитих углова већ и из различитих 

перспектива: временске (некад–данас–сутра) и просторне(локално–глобално). Ослонци за рад на било којој теми су кључна питања 

образовања за демократију – људска права, право и праведност, одговорност, грађанска иницијатива и међузависност различитих 

утицаја. У овом концепту грађанског васпитања питања 

комуникације, сарадње и решавања конфликата немају статус теме али наставник све време води ученике кроз теме имајући у виду ове 

компетенције које се постепено развијају. Свака дискусија је 

прилика да се ученици подстичу на активно слушање, аргументовање, нападање проблемаа не на особе, као и на друге вештине 

конструктивне комуникације. Након избора теме којом ће се бавити, ученици, организовани у мање групе, треба да испланирају 

истраживање које не мора да буде велико и сложено али треба да буде реално изводљиво и да ће у највећој мери користити стандардне 

технике друштвених наука као што су прикупљање података, посматрање, интервјуисање, 

анкетирање, биографска метода, студија случаја, рад на тексту, испитивање ставова, анализа података или  понашања.Наставник ће 

помоћи ученицима да, уколико буде потребно, припреме различите чек-листе или једноставне инструменте за испитивања знања, 

ставова и вредности, као и да на одговарајући начин обраде добијене податке. 

Начин на који ће ученици реализовати истраживање у великој мери је повезан са темом коју су изабрали. Ако се, на пример, 

ученици определе за тему „Да ли је наше друштво безбедно?‖ могу је истраживати на следећи начин: прва група се може бавити 

прикупљањем података о броју младих у нашој земљи чија је безбедност током претходне године била угрожена – на пример, бројем 

настрадалих у саобраћају; друга група може да прикупља одговарајуће податке из земаља у окружењу, а трећа група може да 

припреми упитник којим ће испитивати мишљење вршњака о безбедности младих у саобраћају у нашој земљи у односу на земље у 

окружењу. Следећи корак је упоређивање добијених података и извођење закључака. Све наведено може се истраживати и из 

перспективе некад и сад ради сагледавања повећања или смањивања 

нивоа безбедности младих у саобраћају. Уколико се група определи да испитује да ли је школа безбедно место, то може урадити у 

сарадњи са стручном службом школеи прикупити потребне информације о томе колико је и каквих инцидената било у школи, на 

пример, у току претходне године, који су на било који начин утицали на безбедност ученика и који је степен остварености њихових 

права. Добијени подаци се могу квантитативно и квалитативно обрадити. Као додатак тим подацимаможе се обавити интервју са 

ученицима који су били укључени у инциденте. Група, која се определи за истраживање електронскогнасиља и безбедности на мрежи, 

може да осмисли кратки упитник који ће ученици попуњавати анонимно ради утврђивања колико је њих и на који начин било 

узнемиравано путем интернета и која су им права тиме била угрожена. Наставник подстиче ученике да осмишљавају што разноврсније 

начине истраживања теме и да развијају критички однос према добијеним подацима, пре свега у смислу њихове тачности. Међутим, 

без обзира коју тему обрађивали и на који начин, свака мала група на крају припрема извештај и презентује резултате целој групи. На 

основу тих презентација развија се дискусија са циљем одабира резултата који је најинтригантнији или најподобнији за следећи корак 

– припрему пројекта. У зависности од величине групе, може се радити један или два пројекта у оквиру теме. Наставник води рачуна да 

се мале групе за истраживање и пројекат не формирају на основу личних преференција, већ да сваки ученик што више сарађује са 



свима у различитим активностима.  Треба имати у виду да се програм реализује у групи састављеној од ученика који се међусобно не 

познају и да је потребно извесно време да се створи групна кохезија. Код осмишљавања пројекта ученицима је потребна помоћ и 

подршка наставника, како би избегли проблем „широко‖ постављених циљева који самим тим постају тешко оствариви. Имајући у 

виду природу изборног програма, највероватније ће многи ученици који су се определили да истражују на који начин се чува 

идентитет малих држава у свету глобализације, могу осмислити пројекат чији је циљ афирмисање очувања српског језика, 

промовисање куповине домаћих производа, залагање за покретање школске/локалне радио-станице која би емитовала домаћу музику 

младих неафирмисаних група... Пројекат може имати за циљ и организовање трибине, снимање едукативног двоминутног филма или 

прављење изложбе. Теме пружају велике могућности да се сарађује са ученицима који похађају друге изборне програме.  На пример, 

може се осмислити заједнички пројекат који повезује 

тему глобализација из грађанског васпитања и загађеност ваздуха и вода у образовању за одрживи развој. 

Без обзира какви су ефекти пројекта, ученици треба кроз рад на њему да овладају свим његовим сегментима од одабира проблема, 

преко дефинисања циља до провере остварености циља. Ученике треба охрабривати да превазилазе тешкоће које ће им се појавити у 

раду, да проблеме решавају сарадњом и да све време документују свој рад. 

 

Увод у програм 

Пример за подстицај 

Група радника који месецима не добијају плату за свој рад штрајкује на улици и омета саобраћај. Због њиховог штрајка Хитна помоћ 

не успева благовремено да стигне до пацијента који умире. Уводне активности треба спровести путем вођеног разговора чији је циљ да 

се ученици упознају са програмом и начином рада. У разговору се могу користити следећа питања која се односе на утврђивање знања 

и ставова ученика о важним питањима образовања за демократију:  

Шта једно друштво чини демократским? 

 

Да ли је могуће остварити нечија права не угрожавајући права других? Да ли су право и праведност исто? Шта грађанина чини 

грађанином? Како се постаје грађанин? Има ли смисла грађансковаспитање у школи? Има ли смисла покретање грађанскихакција? 

На основу чега знамо да ли је наша група демократска? Којих правила у раду ћемо се придржавати да би свима било добро? 

 

Тема: БЕЗБЕДНОСТ МЛАДИХ 



 

Једна од приоритетних области Националне стратегије за младе за период од 2015. до 2025. године јесте безбедност младих. 

Тиме се потврђује схватање да млади, као група у друштву, имају специфичне безбедносне потребе и проблеме који захтевају посебан 

приступ. Као области од највећег безбедносног значаја препознате су: здравље, еколошка безбедност, насиље, безбедност у саобраћају, 

безбедност на интернету, ванредне ситуације. Угроженост безбедности младих се директно доводи у везу са степеном остварености 

њихових права. Одговорност за безбедност младих имају сви, од државе, различитих институција, организација, установа до сваког 

појединца. Посебно је важно да млади сами брину о сопственој безбедности и безбедности својих вршњака. КОМС, Кровна 

организација младих Србије, бави се планирањем и организовањем различитих активности које имају за циљ едукацију младих како да 

штите своју и туђу безбедност. У раду на овој теми може се користити књига Безбедоносна култура младих, издавач Драганић (2006.), 

која је резултат рада на пројекту из ове области 

Министарства просвете и спорта.  

Примери за подстицај  

Страдање младих у саобраћају  

Млади у Србији чине око 23% погинулих у саобраћајним незгодама. Свако четврто погинуло лице у саобраћају је млада особа. Млади, 

посебно мушкарци, имају највећи ризик да смртно страдају у саобраћају, од припадника свих других старосних група. Највећи ризик 

за младе је њихова физичка и емоционална незрелост, као и неискуство. Млади најчешће страдају викендом, у ноћним сатима, пред 

зору, непоштујући саобраћајна правила, возећи неприлагођеном брзином, услед вожње под дејством алкохола као и због не коришћења 

појасева. Најважнији предлози измена и допуна Закона о безбедности саобраћаја које треба да допринесу смањивању саобраћајних 

незгода у којима су учесници млади су: продужење рока важења 

пробне возачке дозволе на две године особама које су положиле возачки испит са навршених 19 година и продужење периода забране 

управљања моторним возилима од 23 сата увече до 6 сати ујутру. Пожар у кафићу У Новом Саду се 2008. године у кафићу Лаунџ 

десио пожар у коме је осморо младих људи изгубило живот од гушења отровним димом. Том приликом, само породица Пекић 

изгубила је и сина и кћерку. У тренутку несреће у кафићу је било много више људи него што то простор дозвољава за безбедан 

боравак младих. За изазивање пожара оптужена су два власника локала али је суд и државу Србију прогласио одговорном јер, за све 

време рада кафића, који је имао дозволу, није извршена ни једна обавезна контрола о заштити од пожара. Пожар је касно 



идентификован, јер се у кафићу пушило и било је пуно дима, а када је примећен, настала 

је паника и људи нису успели да изађу због стампеда који се створио.  

Кафић није имао обележен пут у случају пожара, што је за такве локале обавезно.  

 

Млади и насиље 

 

Насиље младих људи представља један од највидљивијихоблика насиља у друштву. Нема заједнице, колико год била богата или 

сиромашна, урбана или рурална, која је имуна на разорне последице овог насиља. Широм света су млади свакодневно 

и починиоци и жртве насиља на улицама, стадионима, у школама и у кафићима. Током прошле деценије главни узроци смрти 

адолесцената нису више били природни, већ су то постале ненамерне повреде и насиље. Његове последице су видљиве не само по 

броју смрти, болести и инвалидности, већ се одражавају и на квалитет живота. Проблем насиља младих не може се посматрати 

изоловано од других проблема у вези са ризичним понашањем. Статистички подаци указују да је око 65% свих убистава младих 

повезано са употребом алкохола и дроге, без обзира да ли је реч о починиоцу или жртви. 

 

Трафикинг 

 

Процењује се да је 80% младих свакодневно на интернету, 90% младих има профил на Фејсбуку, а просечни корисник ове 

мреже има више од 400 „пријатеља‖. Ово су неки од налаза најновијег истраживања о коришћењу интернета у Србији. Многи 

млади користе интернет за информисање, за забаву, дружење али има и оних који су упали у замку трафикинга на сајтовима, најчешће 

маскиран у виду веома примамљивих понуда за добро плаћен посао у иностранству. Посетиоцима ових сајтова нуди се могућност да, 

без много формалности, добију посао. Озбиљност понуде се притом обично документује лажним уговорима и гаранцијама, не би ли 

све изгледало крајње уверљиво и веродостојно. Жртва на сајту попуњава формулар–пријаву са детаљним информацијама о свом 

материјалном, породичном и здравственом статусу, чиме у потпуности открива свој профил. Затим добија препоруку да о томе никоме 

не говори под изговором великог интересовања за 

добар посао. Жртве трафикинга најчешће су особе у узрасту од 16 до 22 године, са ниским материјалним и социјалним статусом 



породица из којих потичу. Они увек завршавају као јефтина радна снага у иностранству, где су, лишени пасоша и новца, приморани да 

се баве или проституцијом или тешким физичким радом који није плаћен.  

Даљим директним уценама и застрашивањима, жртве трафикинга постају дугорочни робови. 

 

Тема: ГЛОБАЛИЗАЦИЈА 

 

Глобализацију треба посматрати као процес „смањивања‖ света и његовог повезивања у целину са свим позитивним и негативним 

последицама. Тај процес је последица развоја науке, савремене технологије, тржишне економије, ширења демократије. Глобализација 

је омогућила слободно кретање капитала, робе, информација и људи, кроз ширење и укидање граница. Како је то процес који се 

појављује у различитим областима живота, ученици имају многе могућности да се баве истраживањем ове теме. Глобализација се 

може посматрати у области привреде, технологије, универзалних вредности, културе, животне средине, спорта и других области. 

Ученике треба подстицати да процесе глобализације критички истражују из што различитијих аспеката имајући у виду и позитивне и 

негативне ефекте. 

Примери за подстицај 

Да ли смо дебели? 

Индекс телесне масе (енгл. BodyMass Index, БМИ) је метода рачунања ухрањености. БМИ се израчунава врло једноставно, 

а темељи се на односу телесне тежине и висине особе. Што је индекс више изван оквира дефинисаних вредности, то је већи ризик од 

оболевања од разних срчаних болести, дијабетеса и повишеног крвног притиска. Тако каже медицина али ко је и на који начин одредио 

вредности овог индекса по којој је претерана телесна тежина ако је он изнад 30, ризична ако је између 25 и 29 и у границама је нормале 

ако је до 25. Одговор је Светска здравствена организација, тачније њена међународна јединица за борбу против гојазности (ИОТФ) 

коју је водио професор Филип Џејмс. Након двогодишње студије, 1997. године, ИОТФ је спустио границу прекомерне тежине са 

тадашњих 27 БМИ на 25. Студију су финансирала два фармацеутска гиганта који производе неке од најпродаванијих таблета за 

мршављење. Иако је Џејмс тврдио како није било притисака да се индекс спусти, истина је да су ове компаније зарадиле право 

богатство кад су преко ноћи људи нормалне телесне тежине постали – дебели. 



Развој или савремено ропство. 

Неразвијене земље, преузимајући знања, технологије и вредности развијених земаља путем опште глобализације, могу се много брже 

развијати и унапредити квалитет живота свог становништва. Да би се до тог позитивног ефекта глобализације дошло, најважније је да 

држава обезбеди квалитетно образовање за све. Без образованог становништва процес глобализације може увести земљу у такозвано 

савремено ропство где је економска експлоатација људи и деце као у 19. веку, а оствареност њихових права минимална.  

 

Корпорације 

Од 100 највећих светских економских сила, њих чак 69 нису државе већ су корпорације. ‖Walmart‖ вреди финансијски колико и 

Шведска држава, а ‖Shell‖ више зарађује него Мексико. ‖Global Justice Now‖,, објаснио је какав утицај на свет има овакво економско 

стање. Огромно богатство и моћ тих корпорација сама је срж бројних светских проблема, од растуће неједнакости, па све до 

климатских промена. Ова организација се бори да се у Уједињеним нацијама донесе документ који би мултинационалне компаније 

правно обавезао на поштовање широке лепезе људских права широм света. 

Верска настава 

 

 
 

Национална економија 
Недељни фонда часова: 2 

ЦИЉЕВИ УЧЕЊА: 

– Стицање основних знања о привредном развоју; 

– Стицање знања о економским показатељима привредног развоја; 

– Стицање основних знања о привредном систему и економској политици; 



– Стицање знања о облицима, разлозима и ефектима интеграција светске привреде; 

– Стицање знања о одрживом развоју Републике Србије; 

– Повезивање добијених знања са осталим стручним предметима. 

Годишњи фонд часова: 70 

 

Област/Тема Број 

часова 

Садржај Исходи 

По завршетку разреда ученик ће бити у 

стању да: 

Привредни 

развој 

22  ● Појам националне 

економије  

● Предмет националне 

економије  

● Национална економија као 

примењена макроекономска 

дисциплина  

● Однос макро и микро 

економских дисциплина  

● Привредни раст и развој  

● дефинише националну економију  

● објасни предмет изучавања националне 

економије  

● дефинише националну економију као 

примењену макроекономску дисциплину  

● објасни однос макро и микро економских 

дисциплина  



● Еволуција теорије 

привредног развоја („од 

раста ка одрживом развоју‖) 

● Концепт одрживог развоја 

● Фактори привредног 

развоја – појам и врсте  

● Индикатори привредног 

развоја  

● Основни економски 

показатељи  

● Бруто домаћи производ 

(БДП)  

● БДП по глави становника  

● Бруто национални доходак 

● Бруто национални 

расположиви доходак  

● Остали економски 

показатељи  

● Структура извора БДП-а у 

тросекторском моделу  

● Економски састав 

● разликује привредни раст и развој  

● дефинише концепт одрживог развоја  

● објасни концепт одрживог развоја  

● класификује факторе привредног развоја 

● објашњава факторе привредног развоја  

● наведе индикаторе привредног развоја  

● разликује основне економске показатеље 

● објасни појам „Бруто домаћи производ 

(БДП)‖  

● дефинише бруто национални доходак  

● дефинише бруто национални 

расположиви доходак  

● наведе остале економске показатеље  

● наведе структуру БДП-а у тросекторском 



становништва  

● Обим и структура робне 

размене с иностранством  

● Степен запослености  

● Остали индикатори 

привредног развоја 

(социјални индикатори, 

еколошки индикатори)  

● Индекс људског развоја 

(ХДИ) 

 

моделу  

● дефинише економски састав 

становништва као економски показатељ  

● дефинише обим и структуру робне 

размене с иностранством као економски 

показатељ  

● укаже на значај степена запослености као 

економског показатеља  

● наведе остале индикаторе привредног 

развоја  

● опише остале индикаторе привредног 

развоја  

● објасни индекс људског развоја 

  

  



  

  

 

 

Привредни 

систем и 

економска 

политика 

12 ● Појам привредног система 

● Елементи привредног 

система  

● Институције и 

организације  

● Привредни систем и 

економска политика  

● Кључни макроекономски 

циљеви  

● Врсте економске политике 

● Веза економске политике и 

привредног раста  

● Нормативни и реални 

привредни систем  

● Реформа привредног 

● објасни појам привредног система  

● наведе елементе привредног система  

● објасни институције и организације као 

елементе привредног система  

● доведе у везу привредни систем и 

економску политику  

● наведе кључне макроекономске циљеве  

● наведе врсте економске политике  

● доведе у везу привредни систем и промене 

у привредном систему  

● дефинише појам „транзиција‖  

● објасни реформу привредног система у 

транзиционом периоду 



система у транзиционом 

периоду 

 

Интеграције 

светске 

привреде 

12 ● Појам економских 

интеграција  

● Разлози економских 

интеграција  

● Потенцијални (могући) 

ефекти економских 

интеграција  

● Глобална и регионална 

партнерства  

● Шансе глобализације  

● Ризици глобализације  

● Међународни споразуми и 

Светска трговинска 

организација (СТО)  

● Међународне финансијске 

организације  

● Регионална партнерства  

● Европска унија као 

● дефинише економске интеграције  

● наведе разлоге економских интеграција  

● наведе потенцијалне (могуће) ефекте 

економских интеграција  

● опише шансе глобализације  

● идентификује ризике глобализације  

● дефинише СТО-у  

● наведе функције СТО  

● наведе међународне финансијске 

организације  

● објасни улогу међународних 

финансијских организација  

● наведе регионална партнерства  

● објасни најсложенији облик интеграције – 

Европску унију 



регионални лидер 

 Одрживи 

развој 

републике 

Србије 

24  ● Привредни развој 

Републике Србије у XXI веку 

● Историјско наслеђе  

● Индикатори 

макроекономских кретања у 

периоду 2000–2018.  

● Структура извора БДП-а у 

периоду 2000–2018.  

● Спољнотрговински и 

финансијски токови у 

периоду 2000–2018.  

● Предности, слабости, 

шансе и претње за одржив 

развој Републике Србије  

● Национални приоритети 

одрживог развоја  

● Стубови одрживог развоја 

● Одржив развој привреде  

● Одржив развој друштва  

● Заштита животне средине 

● наведе карактеристике привредног развоја 

Републике Србије у XXI веку ● доведе у 

везу историјско наслеђе и привредни развој 

● анализира индикаторе макроекономских 

кретања у периоду 2000–2018. ● наведе 

структуру извора БДП-а у периоду 2000–

2018. ● анализира спољнотрговинске и 

финансијске токове у периоду 2000–2018. ● 

објасни предности, слабости, шансе и 

претње за одржив развој Републике Србије 

● идентификује националне приоритете 

одрживог развоја ● наведе стубове 

одрживог развоја ● објасни одржив развој 

привреде ● објасни одржив развој друштва 

● доведе у везу одржив развој и заштиту 

животне средине (рационално располагање 

природним ресурсима) ● доведе у везу 

избор економских политика и одрживог 

развоја економије ● објасни нужност 

(потребу) реструктурирања привреде 



– рационално располагање 

природним ресурсима  

● Одржив развој економије  

● Избор економских 

политика  

● Реструктурирање привреде 

Републике Србије  

● Реиндустрализација  

● Потенцијал за развој 

пољопривреде  

● Инфраструктурни 

приоритети – енергетика и 

саобраћај  

● Образовање  

● Информационе 

технологије и економија 

знања  

● Одрживост научно-

технолошке политике  

● Регионални развој  

● Спољнотрговинска 

Републике Србије ● објасни нужност 

(потребу) реиндустрализације ● наведе 

потенцијале за развој пољопривреде ● 

доведе у везу значај инфраструктурних 

приоритета (енергетика и саобраћај) и 

одрживог развоја економије ● објасни 

значај образовања за одржив економски 

развој. ● доведе у везу информационе 

технологије, економију знања и одрживи 

економски развој ● доведе у везу научно-

технолошке политике и одрживи развој 

економије ● наведе друштвене услове 

одрживог развоја ● анализира популациону 

политику као услов одрживог развоја ● 

доведе у везу социјалну сигурност, смањење 

сиромаштва са друштвеним условима 

одрживог развоја ● објасни спровођење 

стратегије одрживог развоја 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 

политика  

● Друштвени услови 

одрживог развоја  

● Популациона политика  

● Социјална сигурност  

● Смањење сиромаштва  

● Спровођење стратегије 

одрживог развоја  

● Изабрани индикатори 

одрживог развоја (Гини 

коефицијент, БДП по глави 

становника, унутрашњи и 

спољни дуг) 

 



На почетку наставе урадити проверу нивоа знања и вештина ученика, која треба да послужи као оријентир за организацију и 

евентуалну индивидуализацију наставе. При реализацији програма дати предност пројектној, проблемској и активно оријентисаној 

настави, кооперативном учењу, изградњи знања и развоју критичког мишљења. Уколико услови дозвољавају дати ученицима 

подршку хибридним моделом наставе (комбинацијом традиционалне наставе и електронски подржаног учења), поготово у 

случајевима када је због разлика у предзнању потребна већа индивидуализација наставе. Предложени број часова по темама је 

оквирни, на наставнику је да процени потребан и довољан број часова по темама узимајући у обзир знања и вештине који ученици 

имају из претходног школовања и животног искуства. Препорука је да наставник, у зависности од могућности ученика и рачунарске 

опреме, процени и комбинује у току сваког двочаса различите наставне методе и облике рада као што су самостални рад ученика (по 

принципу један ученик – један рачунар), рад у паровима (два ученика истовремено и заједно решавају конкретне задатке), рад у 

мањим групама (почетна анализа и идеје за методе решавања), као и рад са целом групом када наставник објашњава, приказује, 

демонстрира и кроз дискусују уводи ученике у нове области. 

 

I ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА  

Програм усмерава наставника да наставни процес конципира у складу са дефинисаним исходима, односно да планира како да 

ученици остваре исходе, и да изабере одговарајуће методе, активности и технике за рад са ученицима. Дефинисани исходи показују 

наставнику и која су то специфична знања и вештине која су ученику потребна за даље учење и свакодневни живот. Приликом 

планирања часа, исходе предвиђене програмом треба разложити на мање и на основу њих планирати активности за конкретан час. 

Треба имати у виду да се исходи у програму разликују, да се неки могу лакше и брже остварити, док је за одређене исходе потребно 

више времена, активности и рада на различитим садржајима. Исходе треба посматрати као циљеве којима се тежи током једне 

школске године. Наставу у том смислу треба усмерити на развијање компетенција и не треба је усмерити само на остваривање 

појединачних исхода. При обради нових садржаја треба се ослањати на постојеће искуство и знање ученика, и настојати, где год је то 

могуће, да ученици самостално откривају правилности и изводе закључке. Основна улога наставника је да буде организатор 

наставног процеса, да подстиче и усмерава активност ученика. Ученике треба упућивати да користе уџбеник и друге изворе знања, 

како би усвојена знања била трајнија и шира, а ученици оспособљени за примену у решавању разноврсних задатака. На часовима 

треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче 

интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Препоручује се коришћење интерактивних 

метода, пројектне, проблемске и истраживачке методе, рад на референтном тексту, (истраживање по кључним речима, појмовима, 



питањима), дискусију, дебату и др. Заједничка особина свих наведених метода је да оне активно ангажују ученика током наставе, а 

процес учења смештају у различите и разнолике контексте. Избор метода и облика рада, као и планирање активности ученика зависи 

од наставних садржаја које треба реализовати на часу и предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења и 

индивидуалних карактеристика ученика. 

II. Остваривање наставе и учења 

- Теоријска настава се реализује у учионици кроз методе активно орјентисане наставе 

- Користити презентације 

- Користити шеме 

- Користити сајтове Републичког завода за статистику, Народне банке Србије, Владе Републике Србије и Привредне коморе Србије 

III. Праћење и вредновање наставе и учења 

У процесу вредновања потребно је континуирано пратити рад ученика. У настави оријентисаној на достизање исхода вреднују 

се и процес и продукти учења. Тај процес започети иницијалном проценом нивоа на коме се ученик налази. Прикупљање 

информација из различитих извора (свакодневна посматрања, активност на часу, учествовање у разговору и дискусији, самосталан 

рад, рад у групи, тестови) помаже наставнику да сагледа постигнућа (развој и напредовање) ученика и степен остварености исхода. 

Свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а важно је ученике оспособљавати и 

охрабривати да процењују сопствени напредак у учењу.  

Вредновање активности, нарочито ако је тимски рад у питању, се може обавити са групом тако да се од сваког члана тражи 

мишљење о сопственом раду и о раду сваког члана понаособ (тзв. вршњачко оцењивање). Препоручује се да наставник са ученицима 

договори показатеље на основу којих сви могу да прате напредак у учењу, ученици се уче да размишљају о квалитету свог рада и о 

томе шта треба да предузму да би свој рад унапредили. Оцењивање тако постаје инструмент за напредовање у учењу. На основу 

резултата праћења и вредновања, заједно са ученицима треба планирати процес учења и бирати погодне стратегије учења.  

У процесу оцењивања добро је користити портфолио (електронска збиркa дoкумeнaтa и eвидeнциja o прoцeсу и прoдуктимa рада 

ученика, уз кoмeнтaрe и прeпoрукe) као извор података и показатеља о напредовању ученика. Предности коришћења портфолија су 

вишеструке: омогућава кoнтинуирaнo и систeмaтичнo прaћeњe нaпрeдoвaњa, подстиче развој ученика, представља увид у прaћeњe 



рaзличитих аспеката учења и развоја, представља, подршку у оспособљавању ученика за самопроцену, пружа прецизнији увид у 

различите oблaсти постигнућа (јаке и слабе стране) ученика. Употребу портфолија отежавају недостатак критеријума за одабир 

продуката учења, материјално-физички проблеми, време, финансијска средства и велики број ученика. Већи број ометајућих 

фактора, у прикупљању прилога и успостављању критеријума оцењивања  је решив успостављањем сарадње наставника са 

стручним сарадником, уз коришћење Блумове таксономије.  

Препоручено је комбиновање различитих начина оцењивања да би се сагледале слабе и јаке стране сваког свог ученика. 

Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је ученику дати повратну информацију која помаже да разуме грешке и побољша 

свој резултат и учење. Потребно је да наставник резултате вредновања постигнућа својих ученика континуирано анализира и користи 

тако да промени део своје наставне праксе.  

IV. Међупредметне компетенције 

1. Компетенције за целоживотно учење 

2. Комуникација 

3. Рад са подацима и информацијама 

4. Дигитална компетенција 

5. Решавање проблема 

6. Сарадња 

7. Одговоран однос према здрављу 

8. Одговоран однос према околини 

9. Естетичка компетенција 

10. Предузимљивост и орјентација ка предузетништву 

11. Одговорно учешће у демократском друштву 

12.  

V. НАЧИНИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРИНЦИПА ЦИЉЕВА И ИСХОДА ОБРАЗОВАЊА И СТАНДАРДИ ОБРАЗОВАЊА 

ПОСТИГНУЋА 

Кроз наставни садржај  реализују се општи принципи образовања и васпитања. 



Наставни предмет Национална економија омогућиће учешће свих ученика кроз једнако уважавање, подједнако давање шанси свим 

ученицима на основу индивидуалних могућности и потреба. То ће се реализовати кроз коришћење разноврсних облика учења (учење 

путем покушаја и погрешака, инструментално учење, учење по моделу, учење увиђањем...). Кроз облике рада, наставне методе, 

коришћење разновсних наставних средстава, различиих софтвера, похваљивањем ученика, давањем препорука за даље напредовање, 

уз неговање отворености, сарадње и толеранције подиже се квалитет образовних постигнућа и развија се мотивација за учење код 

ученика. Кроз редовно праћење реформисаних наставних планова и програма, иновација у електротехници ученицима ће бити 

омогућено континуирано напредовање у области електротехнике. Континуирано учешће ученика одвијаће се  кроз редовну наставу, 

практичну наставу, допунску или додатну наставу, секције, ванаставне активности  као и учешће у различитим активностиваа током 

жиовота са циљем сталног унапређивања компетенција ученика. Континуирано стручно усавршавање наставника, унутар и ван 

установе, омогућиће високу стручност наставника. Кроз сталну сарадња са спољним сарадницима, одељенским старешином, 

стручним већем омогућава хоризонталну и вертикалну проходност, којом се осигурава могућност да ученици током образовања 

промене врсту образовања (хоризонтална проходност) и могућност даљег образовања и стицања вишег нивоа образовања 

(вертикална проходност);  

 

У остваривању принципа посебна пажња се посвећује и:  

-идентификацији, праћењу и подстицању ученика са изузетним, односно посебним способностима (талентовани и даровити) уз 

обезбеђивање услова да, без обзира на сопствене материјалне услове имају приступ одговарајућим нивоима образовања и васпитања;  

-могућности  да ученици  са сметњама у развоју, инвалидитетом и из осетљивих група, без обзира на сопствене материјалне услове 

имају приступ свим нивоима образовања и васпитања у установама, а ученици са здравственим проблемима остварују право на 

образовање током болничког и кућног лечења које се реализује кроз ИОП програме и индивидуализацију и наставом на даљину;  

-сарадњи са ученицима, ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања, као и остваривања одговарајућих 

активности, програма и пројеката у циљу унапређивања квалитета образовања и васпитања реализоаваће се кроз континуирано 

међусобно уважавање наставника и ученика, праћење и оставривање наставног садржаја, праћење и вредновање напредовање 

ученика.  

 

Кроз наставу реализоваће се и циљеви образовања и васпитања. 

 



Кроз активности на практичној настави као и вежбама води се рачуна о ергонометрији, развијању и практиковању здравих животних 

стилова, свести о важности сопственог здравља и безбедности у раду. Развијају се  кључне компетенције за целоживотно учење 

(комуникација на матерњем језику, учење учења, дигиталне компетенције,..) међупредметне компетенције и стручне компетенције у 

складу са захтевима занимања, потребама тржишта рада. Ученик ће бити оспособљен да иницира учење, да изабере стратегије учења 

и дизајнира контекст у којем учи, да прати и контролише напредак током учења, да управља учењем у складу са намерама и циљем 

који има. Ученик ће умети да пронађе и асимилује нова знања и вештине, користећи претходно учење и ваншколско искуство.  

Примењујући индивидуалани рад или групне активности код ученика ће доћи до поспешења развоја свести о себи, стваралачких 

способности, критичког мишљења, мотивације за учење, способности за тимски рад, способности самовредновања, самоиницијативе 

и изражавања свог мишљења. Неопходно је да се ученицима омогући да сами покрећу инцијативе, пројекете,  да се самооцењују и 

оцењују друге ученике, да анализирају и закључују;  

 

Кроз наставу оствариће се и исходи образовања и васпитања. 

 

Остваривање исхода образовања и васпитања реализоваће се кроз све облике, начине и садржаје рада. Исходи образовања и 

васпитања оствариће се кроз усмено изаражавање, писмене задатке, домаће задатке, пројектну наставу, практичну наставу, вежбе где 

ће ученици показати да ли примењују нова сазнања. Од ученика се очекује да на српском језику, кроз дијалог са наставником или 

другим ученицима, или кроз писану форму, изрази и тумачи идеје, мисли, осећања, чињенице и ставове. Зависно од наставне 

јединице или типа часа, ученику се даје задатак у оквиру кога ће да прикупља, анализира, организује и критички процењује 

информације; Од ученика се очекује да се у ситуацијам када ради са другим уленицима буде ефиксан као члан тима или групе, да 

даје и аргументује своје идеје, слуша и уважава мишљење других;Ученику помоћи да зна како да учи, како да користи уџбеник и 

другу, доступну литературу, како да разликује и повезује целине.  

У решавању задатака, ученик треба да зна да примени математичко мишљење како би решио проблем и на ефикасан начин дошао до 

решења проблема који ми се свакодневно јављају.  

Ученик треба да води рачуна о себи и другима у изазовима дигиталне технологије. Треба да зна шта је дозвољено, а шта не. Да зна 

како да се понаша у дигиталној комуникацији са другима.  

 

Кроз наставу реализоваће се и стандарди образовања и васпитања. 



Стандарди  квалитета рада установе реализоваће се кроз Правилник о стандардима квалитета рада установе и редовно 

самовредновање и вредновање рада наставника. 

Стандарди квалитета уџбеника оствариће се кроз показатеље који су наведени у табели, као и Правилника о избору уџбеника;  

 

Стандард 1. Садржај уџбеника је релевантан за остваривање програма наставе и учења 

Показатељи 

1. Садржај уџбеника је усклађен са програмом наставе и учења предмета и доприноси 

остваривању дефинисаних исхода образовања и васпитања. 

2. Садржај уџбеника доприноси достизању образовних стандарда и развијању 

компетенција ученика. 

3. Садржај уџбеника је заснован на прихваћеним теоријама, чињеницама, закључцима, 

тумачењима, актуелним подацима и савременим достигнућима. 

4. У садржају уџбеника нема материјалних грешака. 

5. Визуелни садржаји су јасни, репрезентативни и имају различите функције. 

6. Садржај уџбеника је у складу са системом вредности који је дефинисан циљевима 

образовања и васпитања. 

7. У уџбенику се повезују садржаји у оквиру истог и других предмета. 

8. Садржаји који нису предвиђени програмом су посебно означени, функционално прате 

ток излагања у уџбенику и имају за циљ да допуне или појасне садржаје који одговарају 

програму предмета. 

Стандард 2. Уџбеник подстиче развој ученике и омогућава самостално учење 



Показатељи 

1. Уџбеник је прилагођен узрасту, развојном нивоу ученика и њиховом предзнању. 

2. Уџбеник доприноси интеграцији знања, развоју система појмова и стицању 

функционалних знања. 

3. Уџбеник афирмише различите методе учења и учење кроз различите облике рада. 

4. Уџбеник подржава различите стилове учења. 

5. Уџбеник поседује елементе који омогућавају ученику праћење сопственог напретка у 

учењу. 

6. Уџбеник упућује на коришћење различитих извора и врста информација. 

7. Уџбеник подстиче критичко и стваралачко мишљење. 

8. У уџбенику се указује на везу садржаја са свакодневним животом, његовом применом и 

даљим учењем. 

9. Уџбеник подстиче интересовање за предмет, односно наставну област и мотивише за 

самостално учење. 

Стандард 3. Уџбеник је обликован у складу са дидактичко-методичким захтевима 

Показатељи 

1. Уџбеник има јасну, логичну и кохерентну структуру. 

2. У уџбенику се поштују дидактички принципи и методика наставе предмета. 

3. Примери који се наводе у уџбенику су разноврсни, функционални и релевантни. 

4. Питања, задаци и налози су логично повезани са садржајем, јасно формулисани, 

различити по сложености и функцији и подстичу примену наученог. 

5. Задаци и налози су реално изводљиви, уважавају различитост средина у коме ученици 

живе и не доводе у опасност ученика, нити угрожавају животну средину. 



6. Непознате речи и кључни појмови су јасно истакнути и објашњени. 

Стандард 4. Језик уџбеника је одговарајући и функционалан 

Показатељи 

1. Уџбеник поштујe језичку и правописну норму језика на коме је написан. 

2. Дужина и конструкција реченице одговарају узрасту ученика. 

3. Текст је језички и стилски уједначен. 

4. Страни изрази се користе само када је неопходно и објашњени су на месту где се 

користе. 

5. Језик којим је уџбеник написан доприноси лакшем разумевању садржаја. 

Стандард 5. Уџбеник је ликовно-графички обликован и технички опремљен 

Показатељи 

1. Јасно је наведен наслов, за који наставни предмет, разред/годину учења, врсту школе 

или образовни профил је уџбеник намењен. 

2. Ликовно-графичка средства су функционална и користе се логично и доследно. 

3. Однос текстуалних и визуелних графичких елемената је складан и омогућава 

прегледност на свим уређајима на којима је предвиђено коришћење уџбеника. 

4. Уџбеник је интерактиван, лак за коришћење и омогућава самостално учење у складу са 

узрастом и предзнањем ученика. 

5. Уџбеник омогућава учење на више нивоа сложености и диференциран приступ 

садржајима. 

6. Уџбеник садржи елементе за процену напредовања ученика. 

 



Стандарди компетенција наставника ће се реализовати кроз стручно усавршавање и похађањем семинара из области:;  

- Наставна област, предмет и методика наставе- К1;  

- Поучавање и учење-К2;  

- Подршку развоjу личности ученика-К3;  

- Комуникациjу и сарадњу-К4.  

 

Улога наставника вишеструка, jер треба да:  

- развиjа кључне компетенциjе код ученика коjе их оспособљаваjу за живот и рад и на таj начин им пружа основу за даље учење;  

- пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са тешкоћама у 

развоjу, да остваре образовне и васпитне потенциjале у складу са сопственим могућностима. Да би допринео ефикасности и jеднаким 

правима и доступности школовања свих ученика, наставник треба да има и компетенциjе коjе се односе на превенциjу насиља у 

школама, мотивациjу ученика за учење, изградњу толеранциjе, спречавање дискриминациjе и друго. 

 

Стандарди квалификација ће се реализовати кроз успешно завршен процес средњег стручног образовања. Програм средњег стручног 

образовања за стицање квалификација траје четири године. Квалификација се заснива на опису рада, циљевима и исходима средњег 

стручног образовања.  

Допунска настава 

Српски  језик и књижевност  
          Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знање или су били одсутни са часова и за оне који желе да 

утврде своје знање, са циљем разумевања препознавања, отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања знања, умења и 

вештина из наставног градива и постизање бољег општег успеха из предмета  експлоатација и одржавање моторних возила.  

  

                   Циљеви допунске наставе  :  

   

 усвајање минимума знања ученика у складу са стандардима образовања;  

 осамостављивање ученика у процесу учења.   



                       Задаци допунске наставе  :  

  уочавање проблема и израда плана рада  

 Оцењивање  

 

 

 

Наставни  
 садржај / активнпст  

Брпј шаспва  Нашин и ппступак 
пствариваоа  

Активнпсти   
ушеника  

       Језик  
     

 10  - фрпнтални рад  
- индивидуални рад  
- кпмбинпвани рад  
- вербалне метпде  
- демпнстративне   
  метпде  

- рещаваое прпблема  

- слуща  
- упшава  
- извпди закљушке  
- ради уз ппмпћ  
  наставника   
- пдгпвара на питаоа  
- пбјащоава  
- анализира  

      Коижевнпст     15  - фрпнтални рад  
- индивидуални рад  
- кпмбинпвани рад  
- вербалне метпде  
- демпнстративне   
  метпде  

- рещаваое прпблема  

  

- слуща  
- упшава  
- извпди закљушке  
- ради уз ппмпћ  
  наставника   
- пдгпвара на питаоа  
- пбјащоава  
- анализира  

  Језишка култура     10  - фрпнтални рад  
- индивидуални рад  
- кпмбинпвани рад  

- слуща  
- упшава  
- извпди закљушке  



- вербалне метпде  
- демпнстративне   
  метпде  

- рещаваое прпблема  

  

- ради уз ппмпћ  
  наставника   
- пдгпвара на питаоа  
- пбјащоава  
- анализира  

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма  

       I  Планирање наставе и учења  

       На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, 

подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облик рада, као и 

планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и предвиђених радњи, али и од 

специфичности и индивидуалних карактеристика ученика.  

       

       II  Оставаривање наставе и учења  

      Настава се реализује кроз теоријску наставу и вежбе. . Наставник користи различите методе и облике рада. У настави се могу 

користити различита наставна средства, (рачунар,пројектор,, шеме, панои, речници, критике, стручна литература, електронске 

књиге, интерпретације уметника, глумаца...)као и посете библиотекама и другим установама културе у нашем граду.  

      III  Праћење и вредновање наставе и учења  

      Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет одговора, 

способност примене теоријских знања у конкретним радним условима.  

      Вредновање остварености исхода врши се кроз:  

           - праћење остварености исхода;  

           - усмено излагање;           

          - активности ученика на часовима;  

 

Eнглески  језик   
ЦИЉЕВИ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ: 

 



Циљ допунске наставе је надокнадити губитке у знању или вештинама и тако оспособити ученике за успешно учење енглеског 

језика.  

Задаци су савладавање  пређеног  градива у зависности од потреба ученика и одељења. 

Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са часова и за оне који желе да утврде 

своје знање, са циљем разумевања, препознавања, отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања знања, умења и вештина из 

наставног градива и постизање бољег општег успеха из предмета  

 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА  
ИСХОДИ САДРЖАЈ  БРОЈ ЧАСОВА  

СЛУШАЊЕ 

 

Оспособљавање 

ученика за 

разумевање 

усменог говора 

• разуме краће исказе који садрже 

фреквентне речи и структуре 

(информације о личностима, 

послу, породици, куповини, 

школи, ближем окружењу) 

• разуме  најбитније информације 

у кратким и једноставним 

обавештењима (преко разгласа,на 

улици, на шалтеру) и правилно 

их користи 

Општа тематика 

- Из живота младих: дружење, слободно 

време. 

- Породица и друштво: живот и обичаји; 

правила понашања у разним ситуацијама; 

однос појединца према животној средини. 

- Из савременог живота и тековина 

културе и науке народа чији се језик учи и 

наших народа: збивања у свету; значајнији 

историјски догађаји; разни видови 

уметничког и научног стваралаштва; 

заштита културног блага. 

Стручна тематика   

Опште теме везане за струку и практичан 

рад у струци. 

 

ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ 

         I. РЕЧЕНИЦА 

      – Систематизација свих типова 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧИТАЊЕ 

 

Оспособљавање 

ученика за 

разумевање 

прочитаних 

текстова 

• чита и разуме различите врсте 

кратких и прилагођених текстова 

(једноставнија лична / пословна 

писма, позивнице, термини, 

проспекти, упутства, огласи) 

препознајући основна значења и 

релевантне детаље 

• открива значење непознатих 

речи на основу контекста и /или 

помоћу речника  

 

ГОВОР 

 

• описује ситуације, прича о 

догађајима и аргументује ставове 



Оспособљавање 

ученика за 

кратко 

монолошко 

излагање и за 

учешће у 

дијалогу на 

страном језику 

користећи једноставне изразе и 

реченице 

• води једноставне разговоре 

 (телефонира), даје информације 

и упутства, уговара термине 

реагује учтиво на питања, 

захтеве, позиве, извињења 

саговорника 

 

       реченица 

       – Директна и индиректна питања 

       – Индиректни говор: рецептивно и              

продуктивно 

        а) изјаве и питања  

        б) молбе, захтеви, наредбе 

        а) изјаве са променом глаголских времена 

        – Одређене релативне клаузе 

         – Сложене реченице: временске клаузе, 

          узрочне клаузе , допусне клаузе 

      II. ИМЕНИЧКА ГРУПА 

        1. Члан 

– Разлике између одређеног и неодређеног 

       члана у ширем контексту 

      2. Именице 

        – Бројиве и небројиве именице 

       3. Заменички облици 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
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ПИСАЊЕ 

 

Оспособљавање 

ученика за писање 

краћих текстова 

различитог 

садржаја 

• комуницира у свакодневним 

ситуацијама и размењује 

информације, блиске његовим 

интересовањима (писмено и 

усмено) 

• • преводи усмено 

• или писмено кратке поруке у 

• складу са потребама 

• комуникације 

•  • Напише кратко лично писмо, 

поруку, разгледницу, честитку 

•  

ЗНАЊЕ О 

ЈЕЗИКУ  

 

 

• препознаје и правилно користи 

основне фонолошке (интонација. 

прозодија, ритам) и 

морфосинтаксичке категорије, 

(именички и глаголски наставци,  

основни ред речи) 

користи садржаје медијске 

продукције 

намењене учењу страних језика 

(штампани медији, аудио/видео 

записи, компакт диск, интернет 



итд.) (штампани медији, 

аудио/видео записи, компакт 

диск, интернет итд.) 

 

         а) Заменице 

       – Личне заменице у функцији субјекта и 

       објекта 

      – Показне заменице 

      – Односне заменице 

       б) детерминатори 

      – Показни детерминатори 

       – Неодређени детерминатори 

       – Присвојни детерминатори 

       4. Придеви 

       – Обновити компарацију придева 

        –too/not…enough/not as…(as)/…than 

        5. Бројеви 

       – Обновити просте и редне бројеве 

       6. Кванитификатори 

       III ГЛАГОЛСКА ГРУПА 

       1. Глаголи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       – Обновити разлику у употреби Present 

       Simple, Present Continuous; Past Simple, 

        Past Continuous 

       – Обновити све употребе Present Perfect 

        – Used to 

      – Начини изражавања будућности, планова 

у        будућности (going to , will) 

      – Модални глаголи: should, must , will, may, 

       might 

– Пасивне конструкције – садашње и прошло 

време – The Present Simple, The Past Simple 

       (продуктивно и рецептивно), 

       – Present Perfect Passive (рецептивно) 

       3. Предлози и најчешћи прилози за 

       оријентацију у времену и простору. 

       4. Први кондиционал, други кондиционал    

 

 



Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма  

 

I Планирање наставе и учења  

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче 

интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облик рада, као и планирање 

активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и предвиђених исхода, али и од специфичности 

одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика.  

 

II Оставаривање наставе и учења  

Настава се реализује кроз теоријску наставу. Наставник користи различите методе и облике рада (фронтални, индивидуални, рад у 

паровима, групни рад, тимски рад-кооперативно учење, визуелне методе, вербалне методе, демонстративне методе). У настави се могу 

користити различита наставна средства (рачунар, пројектор, софтвтвери, шеме, панои..)  

 

III Праћење и вредновање наставе и учења  

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет одговора, способност 

примене теоријских знања у конкретним радним условима.  

 

Вредновање остварености исхода врши се кроз:  

- праћење остварености исхода;  

- усмено излагање;  

-;активности ученика на часовима  

 

Физичко васпитање  

 Циљ учења физичког васпитања је да се разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са осталим васпитно 

- образовним подручјима, допринесе интегралном развоју личности ученика. План допунске за циљ има да темељније презентује 



одређени наставни садржај и отклони све недоумице са редовне наставе, као и да се усавршавају одређени наставни садржаји кроз 

додатне часове рада. 

Разред: Први, други, трећи и четврти 

Исходи Област/Тема       Садржај        Укупан број часова 

-Именује моторичке 

способности које треба 

развијати 

-- Примени адекватна 

средства 

-      Учествује на школском 

такмишењу и у систему 

школских спортских 

такмичења 

Провера физичких  

способности(инициј

ално тестирање) 

 

- Вежбе 

обликовања 

(јачања, 

лабављење и 

растезање); 

- Вежбе из 

корективне 

гимнастике; 

- Провера 

стања 

моторичких и 

функционални

х способности 

2 

Кратко опише основне 

карактеристике и правила 

атлетике, гимнастике и 

спортске гране - 

дисциплина које се уче 

Атлетика 

 

АТЛЕТИКА 

У свим 

атлетским 

дисциплинама 

треба радити 

на развијању 

основних 

моторичких 

особина за 

дату 

дисциплину; 

Трчања: 
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Усавршавање 

технике 

трчања на 

кратке и 

средње стазе: 

- 100 м 

ученици и 

ученице;  

- 800 м 

ученици и 

ученице; 

- штафета 4 x 

100 м ученици 

и ученице 

Вежбање 

технике 

трчања на 

средњим 

стазама 

умереним 

интезитетом и 

различитим 

темпом у 

трајању од 5 до 

10 мин.  

Крос: јесењи и 

пролећни  

- 800 м 

ученице,  

- 1000 м 

ученици. 



Скокови: 

Скок удаљ 

техником 

увинућа  

Скок увис 

леђном  

Бацања: 

Бацање кугле, 

једна од 

рационалних 

техника 

(ученице 4 кг, 

ученици 5 кг). 

Спровести 

такмичења у 

одељењу, на 

резултат, у 

свим 

реализованим 

атлетским 

дисциплинама.  

 

- Одржава стабилну и 

динамичку равнотежу у 

различитим кретањима 

-изводи ротације тела 

Спортска 

гимнастика са 

елементима 

акробатике: Вежбе 

на справама и тлу 

 

1. Вежбе на 

тлу 

2. Прескок 

3. Кругови 

4. Разбој 

5. Вратило 

6. Греда 

2 

Користи елементе технике 

у игри 

Спортска 

игра(Рукомет, 

• Понављање и 

учвршћивање 
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Примењује правила у игри 

Учествује на спортским 

такмичењима 

Кошарка, 

одбојка,фудбал) 

раније 

обучаваних 

елемената 

игре;  

• Даље 

проширивање 

и 

продубљавање 

техничко-

тактичке 

припремљенос

ти ученика у 

складу са 

изборним 

програмом за 

дату игру. На 

основу 

претходних 

умења у 

техници и 

тактици 

наставник 

планира 

конкретне 

садржаје из 

спортске игре; 

• Актив 

наставника, 

према 

програму који 

сам доноси (из 

програма 



трећег разреда 

(програм по 

избору 

ученика) у 

складу са 

могућностима 

школе, 

организује 

наставу за коју 

ученици 

покажу 

посебно 

интересовање; 

• Препорука: 

уколико је 

могуће, 

организовати 

наставу 

пливања 

(посебно обуку 

за непливаче). 

 

 

Математика  

 

Разред: трећи 

Редни 
брпј 
наставне 

Брпј 
часпва 

Наставни 
садржај 

Начин и 
ппступак 
пствариваоа 

Исхпди Стандарди  



теме 

 
 
 

1. 

 
 
 

4 

 
 
 
Кпмбинатприка 

 
-фрпнтални рад 
-вербалне  
метпде 
-илустративна 
метпда 
-рад у пару 
-индивидуални 
рад 
 
 
 

По завршетку теме 
ученик ће бити у 
стању да: 
● примени правило 

збира и производа 
● напише и одреди 

број пермутација 

датог скупа 

● напише и одреди 

број варијација 

датог скупа 

● напише и одреди 

број комбинација 

примени бинпмни 
пбразац 
 

 
2МА.1.4.1, 2МА.1.4.3., 
2МА.2.4.1.) 

 
 
 

2. 
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Низпви  

 
-фрпнтални рад 
-вербалне  
метпде 
-илустративна 
метпда 
-рад у пару 
-индивидуални 
рад 
 
 
 

- 
 По завршетку теме 
ученик ће бити у 
стању да: 
● препозна 

аритметички 

низ, објасни 

шта су n и d и 

израчуна 

тражени члан 

низа 
● израчуна збир 

првих n чланова 
аритметичког низа 

● препозна 

геометријски 

низ, објасни 

2МА.1.3.1., 2МА.2.3.1., 
2МА.2.3.2., 
 

2МА.3.2.1., 2МА.3.3.2 



шта су n и q и 

израчуна 

тражени члан 

низа 

израчуна збир 

првих n 

чланова 

геометријског 

низа 

 
 
 

3. 
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Аналитишка 
гепметрија у 
равни  

-фрпнтални рад 
-вербалне  
метпде 
-илустративна 
метпда 
-рад у пару 
-индивидуални 
рад 
 
 
 

По завршетку теме 
ученик ће бити у 
стању да: 
● примени 

Гаусов 

алгоритам на 

решавање 

система 

линеарних 

једначина (3*3) 

● израчуна растојање 

између две тачке 

● израчуна 

површину 

троугла ако су 

дате координате 

његових темена 

● одреди 

положај праве у 

координатном 

систему у 

зависности од 

коефицијената 

k и n 

(2МА.1.2.5., 2МА2.2.3., 
2МА.3.2.3.) 

 



● примени услов 

нормалности и 

услов паралелности 

две праве 

● одреди угао који 

заклапају две 

праве 

преппзна криве 
другпг реда 

 
 
 

4. 
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Функције  

 
-фрпнтални рад 
-вербалне  
метпде 
-илустративна 
метпда 
-рад у пару 
-индивидуални 
рад 
 
 
 

По завршетку теме 
ученик ће бити у 
стању да: 

 дефинише 

функцију и 

особине функција 

 одреди инверзну и 

сложену функцију 

 одреди граничну 

вредност 

функције 

 одреди асимптоте 

дате функције 

 дефинише први 

извод и одреди 

први извод дате 

функције 

 испита 

монотоно

ст 

функције 

и одреди 

2МА.1.3.2,2МА.1.3.3.,2МА.2.3.4. 
2МА.2.3.5 



екстремн

е 

вредност

и 

испита и нацрта 
графике 
једнпставних 
функција 

      
 

 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

I Планирање наставе и учења  

Приликом планирања наставе и учења потребно је руководити се:  

– индивидуалним разликама међу ученицима у погледу начина учења, темпа учења и брзине напредовања; 

 –интегрисаним приступом у којем постоји хоризонтална и верт. повезаност унутар истог предмета и различитих наставних     

предмета 

 – активним методама наставе и учења; 

 – повезивањем активности и садржаја учења са животним искуствима ученика и подстицањем примене наученог у свак.животу;  

– неговањем радозналости, одржавањем и подстицањем интересовања за учење и континуирано сазнавање; 

II Остваривање наставе и учења  



Програмски садржаји доследно су приказани у форми која задовољава основне методске захтеве наставе математике: 

– Поступност (од простијег ка сложенијем) 

– Очигледност при излагању наставних садржаја . 

– Повезаност наставних садржаја (хоризонтална и вертикална). 

Очекује се да ученици у добро осмишљеним и разноврсним активностима наставе развијају своје компетенције целоживотног учења 

кроз проналажење  додатних информација, критичко разматрање.  

III Праћење и вредновање наставе и учења  

Вредновање напретка ученика врши се редовним и осмишљеним прикупљањем релевантних података о напредовању ученика, 

остваривању исхода учења и постигнутом степену развоја компетенција ученика. 

 

Социологија са правима грађана  
 

Пословна економија  

Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са часова и за оне који желе да утврде 

своје знање, са циљем разумевања, препознавања, отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања знања, умења и вештина из 

наставног градива и постизање бољег општег успеха из предмета Пословна економија. 

 

Исходи 

По завршетку разреда 

Област/Тема Садржај Број часова 



ученик ће бити у стању 

да: 

 

● дефинише менаџмент  

● наведе фазе менаџмента  

● разликује теорије 

(школе) о менаџменту  

● дефинише планирање као 

примарну фазу процеса 

менаџмента ● дефинише 

мисију, визију и циљеве 

предузећа као примарне 

планске одлуке  

● објасни секундарне 

планске одлуке  

● објасни стратегијско, 

тактичко и оперативно 

планирање  

● објасни организовање 

као фазу процеса 

менаџмента  

● дефинише лидерство или 

вођење  

● наведе особена својства 

лидера  

● разликује стилове вођења  

● дефинише контролу као 

фазу процеса менаџмента 

● наведе врсте контроле 

према времену извођења и 

према врсти стила  

● наведе фазе процеса 

Основи менаџмента ● Појам менаџмента  

● Процес менаџмента – фазе 

процеса менаџмента  

● Развој теорија (школа) о 

менаџменту  

● Планирање – фаза процеса 

менаџмента  

● Организовање – фаза процеса 

менаџмента  

● Лидерство или вођење – фаза 

процеса менаџмента  

● Контрола – фаза процеса 

менаџмента  

● Менаџери-носиоци управљања у 

предузећу  

● Менаџерско одлучивање  

● Стратегијски менаџмент  

● Оперативни менаџмент 
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контроле  

● наведе принципе 

контроле  

● повеже фазе процеса 

менаџмента на основу 

задатих параметара на 

конкретном примеру  

● наведе улоге, знање и 

вештине менаџера  

● разликује нивое 

менаџмента  

● наведе хијерархију 

менаџера кроз емпиријске 

примере  

● разликује менаџера од 

лидера  

● наведе фазе процеса 

одлучивања  

● дефинише стратегијски 

менаџмент ● разликује 

нивое стратегије● објасни 

суштину оперативног 

менаџмента  

● повеже стратегијски и 

оперативни менаџмент  

● одреди стратегију на 

нивоу предузећа, на нивоу 

посла и на нивоу пословне 

функције предузећа на 

основу задатих услова 

  



● објасни појам задатке и 

садржину производног 

менаџмента  

● дефинише управљање 

маркетингом  

● објасни задатке и 

садржину управљања 

маркетингом  

● дефинише трговински 

менаџмент  

● објасни задатке, 

садржину, инструменте и 

контролу трговинског 

менаџмента  

● појмовно разликује 

пројекат и пројектни 

менаџмент  

● наведе карактеристике и 

врсте пројеката  

● наведе фазе пројектног 

менаџмента ● дефинише 

управљачки информациони 

систем  

● наведе задатке и 

активности управљања 

информационим системом  

● дефинише менаџмент 

људских ресурса  

● објасни значај и 

активности менаџмента 

људских ресурса  

● објасни модел 

Менаџмент 

пословних функција 

предузећа 

 

● Производни менаџмент  

● Управљање маркетингом  

● Трговински менаџмент  

● Пројектни менаџмент  

● Управљање информационим 

системима  

● Менаџмент људских ресурса  

● Мотивација  

● Улога вођства у менаџменту 

људских ресурса  

● Организациона култура  

● Мултикултурализам и менаџмент 

у условима културних различитости  

● Пословна етика  

● Друштвена одговорност 

предузећа  

● Групе – појам и врсте  

● Тимови и тимски рад  

● Конфликти у организацији 
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мотивације  

● објасни улогу формалног 

и неформалног вође  

● објасни појам, нивое, 

типове и изворе 

организационе културе  

● појмовно разликује 

организациону климу и 

организациону културу  

● објасни 

мултикултурализам  

● дефинише пословну 

етику  

● објасни појам друштвене 

одговорности  

● објасни појам и врсте 

групе  

● дефинише норме 

понашања  

● објасни појам и врсте 

тимова  

 



Рачуноводство  
Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са часова и за оне који желе да утврде 

своје знање, са циљем разумевања, препознавања, отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања знања, умења и вештина из 

наставног градива и постизање бољег општег успеха из предмета Рачуноводство. 

 

 

Исходи 

По завршетку разреда 

ученик ће бити у стању да: 

Област/Тема Садржај Број 

часова 

● повеже набавку и трошење 

материјала са одговарајућом 

документацијом  

● објасни елементе набавне 

цене  

● разликује стварну и 

планску набавну цену 

материјала  

● састави калкулацију 

набавке материјала  

● евидентира залихе 

материјала аналитички и 

синтетички у финансијском 

књиговодству по стварним 

набавним ценама  

Евиденција 

материјала 

 ● Појам, врсте и цене материјала  

● Документација везана за набавку и 

трошење материјала  

● Аналитичка евиденција материјала  

● Синтетичка евиденција материјала  

● Извод из аналитичке евиденције 

материјала  

● Набавка материјала, залихе по стварним и 

планским ценама  

● Евиденција трошења материјала, залихе 

по стварним ценама (све методе трошења)  

● Евиденција трошења материјала по 

планским ценама  

 

8 



● обрачуна трошкове 

материјала применом 

различитих метода 

● мери ефекте примене 

различитих метода трошења 

на висину укупних трошкова  

● евидентира залихе 

материјала у материјалном и 

финансијском књиговодству 

по планским набавним 

ценама  

● обрачуна сразмерни део 

одступања од планске 

набавне цене за утрошени 

материјал  

● евидентира сразмерни део 

одступања од планске 

набавне цене за утрошени 

материјал  

● објасни функцију конта 

одступање од планских 

набавних цена материјала 

складишти  

● Вишкови и мањкови 

материјала  

● Обрачун и књижење одступања од 

планских цена ● Набавка и утрошак ситног 

инвентара, амбалаже, ауто гума и осталог 

материјала који се складишти  

● Вишкови и мањкови материјала  

● Продаја материјала 

    



● Продаја материјала 

● објасни вредност залиха 

материјала у билансу стања  

● евидентира вишкове и 

мањкове материјала  

● евидентира продају 

материјала  

● усаглашава аналитичку и 

синтетичку евиденцију 

материјала 

 

   ● разликује облике 

дугорочних финансијских 

пласмана  

● евидентира учешћа у 

капиталу  

● евидентира дугорочна 

потраживања по кредитима  

● евидентира продају 

емитованих обичних и 

приорететних акција  

● објасни разлику у правима 

власника обичних и 

Евиденција 

дугорочних 

финансијских 

пласмана и 

капитала  

● Евиденција дугорочних финансијских 

пласмана-појам и облици  

● Учешћа у капиталу  

● Дугорочна потраживања по кредитима  

● Хартије од вредности (Акције)  

● Облици капитала (удели, акцијски 

капитал)  

● Евиденција прибављања капитала 

приликом оснивања и у току пословања 

(акционарско друштво, друштво са 

ограниченом одговорношћу) ● Евиденција 

смањења капитала одливом, повлачењем 
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приоритетних акција  

● објасни ажио и дисажио  

● разликује облике капитала 

у зависности од правне 

форме предузећа  

● евидентира прибављање 

капитала приликом 

оснивања предузећа  

● евидентира прибављање 

капитала у току пословања 

предузећа  

● евидентира смањење 

капитала одливом, 

повлачењем основног 

капитал 

основног капитала 

 ● разликује финансијско и 

погонско књиговодство  

● преузме почетне залихе  

● идентификује расходе 

производног предузећа  

● евидентира трошкове по 

врстама  

● обрачуна амортизацију 

(аритметичко дегресивна, 

геометријско дегресивна, 

 Евиденција 

производног 

процеса 

● Евиденција расхода производног 

предузећа у финансијском књиговодству ● 

Обрачун амортизације (аритметичко 

дегресивна, геометријско дегресивна, 

функционална метода)  

● Погонско књиговодство  

● појам и значај  

● корисници информација  

● класа 9 – обрачун трошкова и учинака  

 

 

 

 

 

 

 



функционална метода )  

● преузме пословне расходе 

са класе 5 на класу 9  

● изврши обрачун трошкова 

по местима трошења  

● састави погонски 

обрачунски лист  

● распореди трошкове са 

места настанка на носиоце 

трошкова  

● изврши обрачун трошкова 

и њихово повезивање са 

одговарајућим приходима  

● састави калкулацију цене 

коштања  

● евидентира залихе готових 

производа по планским или 

стварним ценама коштања  

● евидентира продају 

готових производа кроз 

финансијско и погонско 

књиговодство (по планској 

или стварној цени коштања) 

    

● места и носиоци трошкова ● 

документација погонског књиговодства- 

радни налог, погонски обрачунски лист  

● Калкулација цене коштања  

● дивизиона калкулација  

● калкулација помоћу  

● еквивалентних бројева  

● калкулација везаних производа  

● додатна калкулација  

● Евиденција производње на класи 9 – 

обрачун трошкова и учинака  

● Калкулација продајне цене готових 

производа  

● Евиденција продаје готових производа 
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    ● обавља предзакључна 

књижења  

● вреднује залихе готових 

производа на крају 

обрачунског периода у 

погонском књиговодству  

● евидентира промену 

залиха готових производа у 

финансијском књиговодству 

на крају обрачунског 

периода  

● процени ефекте утицаја 

промене вредности залиха на 

финансијски резултат ● 

утврђује добит, расподелу 

добити, губитак и покриће 

губитка на основу насталих 

расхода и прихода у  

● евидентира добитак, 

расподелу добитка, губитак 

и покриће губитка.  

● закључује пословне књиге  

● објасни значај 

финансијског извештавања  

● објасни начин попуњавања 

оригиналних образаца 

 Утврђивање и 

расподела 

резултата 

пословања 

производног 

предузећа и 

рачуноводствено 

извештавање 

    ● Предзакључна књижења  

● Промена залиха готових производа  

● Утврђивање и расподела добити у 

производном предузећу  

● Утврђивање и покриће губитака у 

производном предузећу  

● Финансијски извештаји према МСФИ  

● Законска и интерна регулатива 

састављања финансијских извештаја  

● Структура финансијског извештавања  

● Биланс стања  

● Биланс успеха  

● Извештај о токовима готовине  

● Извештај о променама на капиталу  

● Напомене уз финансијске извештаје  

● Статистички извештај 
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Пословни енглески језик 

Послов ЦИЉЕВИ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ: 

 

Циљ допунске наставе је надокнадити губитке у знању или вештинама и тако оспособити ученике за успешно учење енглеског 

језика.  

Задаци су савладавање  пређеног  градива у зависности од потреба ученика и одељења. 

Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са часова и за оне који желе да утврде 

своје знање, са циљем разумевања, препознавања, отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања знања, умења и вештина из 

наставног градива и постизање бољег општег успеха из предмета  

 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА  
ИСХОДИ САДРЖАЈ  БРОЈ ЧАСОВА  

СЛУШАЊЕ 

 

Оспособљавање 

ученика за 

• разуме краће исказе који садрже 

фреквентне речи и структуре 

(информације о личностима, 

послу, породици, куповини, 

Општа тематика 

- Из живота младих: дружење, слободно 

време. 

- Породица и друштво: живот и обичаји; 
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биланса стања и успеха 

производног предузећа у 

складу са МСФИ ● састави 

Биланс стања, Биланс успеха 

и Извештај о токовима 

готовине на оригиналним 

важећим обрасцима на 

основу датих података 

● објасни садржај Извештаја 

о променама на капиталу  

● објасни садржај 

Статистичког извештаја 



разумевање 

усменог говора 

школи, ближем окружењу) 

• разуме  најбитније информације 

у кратким и једноставним 

обавештењима (преко разгласа,на 

улици, на шалтеру) и правилно 

их користи 

правила понашања у разним ситуацијама; 

однос појединца према животној средини. 

- Из савременог живота и тековина 

културе и науке народа чији се језик учи и 

наших народа: збивања у свету; значајнији 

историјски догађаји; разни видови 

уметничког и научног стваралаштва; 

заштита културног блага. 

Стручна тематика   

Опште теме везане за струку и практичан 

рад у струци. 

 

ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ 

         I. РЕЧЕНИЦА 

      – Систематизација свих типова 

       реченица 

       – Директна и индиректна питања 

       – Индиректни говор: рецептивно и              

продуктивно 

        а) изјаве и питања  

        б) молбе, захтеви, наредбе 

        а) изјаве са променом глаголских времена 
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ЧИТАЊЕ 

 

Оспособљавање 

ученика за 

разумевање 

прочитаних 

текстова 

• чита и разуме различите врсте 

кратких и прилагођених текстова 

(једноставнија лична / пословна 

писма, позивнице, термини, 

проспекти, упутства, огласи) 

препознајући основна значења и 

релевантне детаље 

• открива значење непознатих 

речи на основу контекста и /или 

помоћу речника  

 

ГОВОР 

 

Оспособљавање 

ученика за 

кратко 

монолошко 

излагање и за 

учешће у 

дијалогу на 

страном језику 

• описује ситуације, прича о 

догађајима и аргументује ставове 

користећи једноставне изразе и 

реченице 

• води једноставне разговоре 

 (телефонира), даје информације 

и упутства, уговара термине 

реагује учтиво на питања, 

захтеве, позиве, извињења 

саговорника 

 

ПИСАЊЕ 

 

Оспособљавање 

ученика за писање 

• комуницира у свакодневним 

ситуацијама и размењује 

информације, блиске његовим 

интересовањима (писмено и 



краћих текстова 

различитог 

садржаја 

усмено) 

• • преводи усмено 

• или писмено кратке поруке у 

• складу са потребама 

• комуникације 

•  • Напише кратко лично писмо, 

поруку, разгледницу, честитку 

•  

        – Одређене релативне клаузе 

         – Сложене реченице: временске клаузе, 

          узрочне клаузе , допусне клаузе 

      II. ИМЕНИЧКА ГРУПА 

        1. Члан 

– Разлике између одређеног и неодређеног 

       члана у ширем контексту 

      2. Именице 

        – Бројиве и небројиве именице 

       3. Заменички облици 

         а) Заменице 

       – Личне заменице у функцији субјекта и 

       објекта 

      – Показне заменице 

      – Односне заменице 

       б) детерминатори 

      – Показни детерминатори 
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ЗНАЊЕ О 

ЈЕЗИКУ  

 

 

• препознаје и правилно користи 

основне фонолошке (интонација. 

прозодија, ритам) и 

морфосинтаксичке категорије, 

(именички и глаголски наставци,  

основни ред речи) 

користи садржаје медијске 

продукције 

намењене учењу страних језика 

(штампани медији, аудио/видео 

записи, компакт диск, интернет 

итд.) (штампани медији, 

аудио/видео записи, компакт 

диск, интернет итд.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

       – Неодређени детерминатори 

       – Присвојни детерминатори 

       4. Придеви 

       – Обновити компарацију придева 

        –too/not…enough/not as…(as)/…than 

        5. Бројеви 

       – Обновити просте и редне бројеве 

       6. Кванитификатори 

       III ГЛАГОЛСКА ГРУПА 

       1. Глаголи 

       – Обновити разлику у употреби Present 

       Simple, Present Continuous; Past Simple, 

        Past Continuous 

       – Обновити све употребе Present Perfect 

        – Used to 

      – Начини изражавања будућности, планова 

у        будућности (going to , will) 



      – Модални глаголи: should, must , will, may, 

       might 

– Пасивне конструкције – садашње и прошло 

време – The Present Simple, The Past Simple 

       (продуктивно и рецептивно), 

       – Present Perfect Passive (рецептивно) 

       3. Предлози и најчешћи прилози за 

       оријентацију у времену и простору. 

       4. Први кондиционал, други кондиционал    

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма  

 

I Планирање наставе и учења  

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче 

интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облик рада, као и планирање 

активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и предвиђених исхода, али и од специфичности 

одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика.  

 

II Оставаривање наставе и учења  



Настава се реализује кроз теоријску наставу. Наставник користи различите методе и облике рада (фронтални, индивидуални, рад у 

паровима, групни рад, тимски рад-кооперативно учење, визуелне методе, вербалне методе, демонстративне методе). У настави се 

могу користити различита наставна средства (рачунар, пројектор, софтвтвери, шеме, панои..)  

 

III Праћење и вредновање наставе и учења  

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет одговора, 

способност примене теоријских знања у конкретним радним условима.  

 

Вредновање остварености исхода врши се кроз:  

- праћење остварености исхода;  

- усмено излагање;  

-;активности ученика на часовима  

 

Пословна информатика  
Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са часова и за оне који желе да утврде 

своје знање, са циљем разумевања, препознавања, отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања знања, умења и вештина из 

наставног градива и постизање бољег општег успеха из предмета Пословна информатика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Исходи Област/Тема Садржај 

Укупан 

број 

часова 

 ● изради и форматира табеле 

● ппстави релације између табела 
● примеоује филтрираое 
● примеоује спртираое 
● примеоује кппираое и креираое веза 
● врщи увпз и извпз ппдатака из базе 
ппдатака 

 

  

 

Креирање базе 

података 
● Прпграм за рад са базама ппдатака 
● Типпви ппдатака 
● Планираое и пптимизација базе ппдатака 
● Креираое табела и ппстављаое примарних 
кљушева 
● Ппстављаое релација између табела 
● Мпдификпваое табела 
● Унпс и валидација ппдатака 
● Увпз и извпз ппдатака у Excel и Word 
дпкументe 
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 ● опише креирање упита 

● изради упите са једнпставним и 
слпженим критеријумима 
● изради упите са разлишитим 
функцијама 
● приказује тражене инфпрмације из 
базе ппдатака 

 

 

Упити над 

базом података 
● Креираое упита са једнпставним 
критеријумима 
● Креираое упита са слпженим критеријумима 
● Креираое упита са математишким, 
датумским и текстуалним функцијама 
● Параметарски упити 
● Унакрсни упити 
● Приказ и щтампаое дпбијених ппдатака 

  

 

7 

 ● дизајнира форме 

● дизајнира извештаје 

● дизајнира командну таблу 

● креира макрое у бази података 

● примењује макроe у решавању 

проблема 

 

 

 Форме, 

извештаји и 

макрои у бази 

података 

 ● Креирање и дизајнирање форми 

● Форма са подформом 

● Командна табла 

● Израда извештаја 

● Дизајнирање извештаја 

● Примена макроа у бази података 
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●   познаје специфичности и 

предности електронског пословања 

●   врши и примењује електронску 

трговину 

●   врши и примењује електронски 

систем плаћања са банкама 

●   зна да се заштити 

у електронском пословању 

●   примењује различите 

системе плаћања сходно одговарајућим у

словима 

●   познаје мобилно пословање (М-

пословање) 

●   познаје електронски маркетинг 

●   познаје М-трговину 

 

Електронско 

пословање  
●   Упознавање са облицима електронско

г пословања 

●   Упознавање са електронском трговином

 и системима плаћања 

●   Упознавање са електронском банкарство

м и системима плаћања 

●   Схватање 

распрострањености електронског 

пословања 

●   Схватање значаја заштите и 

сигурности у електронском пословању 

●   Упознавање са М-пословањем 

●   Упознавање са електронским маркетингом 

●   Упознавање са М-трговином 
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●   користи бесплатне платформе 

за ЦМС (систем за 

управљање садржајима) 

●   примењује различите 

теме сходно садржају који 

се објављује 

●   напише добар текст са адекватним 

насловом 

●   примени адекватне кључне речи у 

тексту и обезбеди добру органску 

претрагу 

●   објасни појам „дигитални маркетинг‖ 

●   примени основне принципе 

дигиталног маркетинга 

Израда сајтова ●   Упознавање са Wordpress-ом или 

сличним алатима 

●   Отварање налога на Wordpress платформи 

●   Избор теме и подешавање Wordpress-а 

●   Писање постова 

●   Интеракција са посетиоцима сајта – 

управљање коментарима 

●  SEO оптимизација 
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●   Упознавање са дигиталним маркетингом 

●  HTML основе 

 

 

 

Банкарство  
Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са часова и за оне који желе да утврде 

своје знање, са циљем разумевања, препознавања, отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања знања, умења и вештина из 

наставног градива и постизање бољег општег успеха из предмета БАНКАРСКО ПОСЛОВАЊЕ. 

Исходи Област/Тема Садржај Укупан 

број 

часова 

● дефинише банкарство 

● наведефазеразвоја банкар

ства 

● дефинише банку 

● разликујеврсте банака 

● објасниместо, улогу и 

Банкарски 

систем 

● Појам банкарства 

● Настанак и развој банкарства 

● Појам и врсте банака 

● Место, улога и значај банке у привредномсистему 

● Банкарскисистем – појам и елементи 
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значајбанке у привредном

 систему 

● објаснипојамбанкарског 

система 

● наведеелементебанкарск

ог система 

● разликујебанкарск

е системе развијених 

земаља 

● објасниосновне кара

ктеристикебанкарства 

Србије 

● дефинишеделатностцент

ралне банке 

– НБС 

● наведезадатке и 

функције НБС 

● објаснипроцесконституи

сања НБС 

● објасниорганизацију и 

управљање НБС 

● идентификујеинструмен

● Банкарскисистеми у 

развијеним земљама (Немачка, САД и 

Велика Британија) 

● Банкарскисистем Србије 

● Централнабанка – Народнабанка Србије 

● Задаци и функције НБС 

● Конституисање НБС 

● Организација и управљање НБС 

● Инструментимонетарнокредитне политике НБС 

● Имовина, приходи и расходи НБС 

● Појам и улогапословнебанке у банкарствуСрбије 

● Оснивањепословне банке 

● Предметпословања банке 

● Изворисредставапословне банке 

● Пласмани банке 

● Ризици у банкарству 

● Организација, управљање 

и руковођењепословном банком 



те монетарнеполитике НБ

С 

● објасни имовину, прих

оде и расходе НБС 

● дефинишепословнубанку 

● објаснипроцедуруоснива

њапословнебанке 

● наведепословекојеба

нке могу обављати 

● објасниизворесредстав

апословнебанке 

● објасниорганизацију 

и 

различитепласмане бан

ке 

● идентификујенајчешће

ризике код пословања ба

нака 

● разликујеовлашћењапој

единихорганауправљањап

ословном банком 

● објаснипрестанакрад

абанке и статусне про

● Престанакрадабанке и статусне промене 

● Међубанкарски односи 

 



мене 

● уочиначине успос

тављањамеђубанкар

ских односа 

 

● објасниподелубанкарски

х послова 

● наведепасивнебанкарске 

послове 

● дефинишедепозитнепосл

ове 

● објасништедне улоге 

● опишеформирање фи

нансијског потенцијала

 банке 

● разумепроцес мулти

пликацијесредстава 

● наведеактивнебанкарске 

послове 

● разликујеосновневрсте к

редита 

Банкарско 

пословање 

● Банкарскипослови – појам и врсте 

● Пасивнибанкарскипослови – суштина и врсте 

● Депозитнипослови 

● Штедни улози 

● Финансијскипотенцијал и мултипликацијасредстава 

● Активнибанкарски послови 

● Кредити 

● Врсте кредита 

● Кредитни услови 

● Каматакаоцена кредита 

● Начиниобрачуна камате 

● Сопственибанкарски послови 
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● наведекредитне услове 

● разликујеврсте камате 

● објасниначинеобрачуна к

амате 

● идентификујенеутралн

е банкарскепослове 

● наведесопственебанкарск

е послове 

● дефинишеплатни промет 

● разликујеучеснике и 

носиоце платногпромета 

● разликује готовински и б

езготовинскиначин плаћа

ња 

● наведеинструментеплат

ног промета у земљи и 

са иностранством 

 

● Неутралнибанкарски послови 

● Платнипромет – појам и врсте 

● Учесници и носиоциплатног промета 

● Начини плаћања 

● Инструментиплатногпромета у земљи 

● Инструментиплатногпромета саиностранством 

 



Статистика  

Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са часова и за оне који желе да утврде 

своје знање, са циљем разумевања, препознавања, отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања знања, умења и вештина из 

наставног градива и постизање бољег општег успеха из предмета СТАТИСТИКА. 

 

Исходи Област/Тема Садржај Укупан 

број 

часова 
● дефинише појам „статистика‖ 
● разликује фазе статистичког 

истраживања 

● наведе предмет статистичког 

истраживања 
● наведе области статистике 
● дефинише основни скуп 
● дефинише узорак 
● објасни значење јединице посматрања 
● објасни значење појма „променљива‖ 
● објасни значење појма „податак‖ 
● разликује структурне и временске серије 
● препознаје различите изворе података 
креира и користи податке из различитих извора 

Статистика – 

основни 

појмови 

● Статистика – појам 
● Фазе статистичког истраживања 
● Предмет статистичког истраживања 
● Области статистике: дескриптивна 

статистика и статистичко 

закључивање 
● Основни скуп и узорак 
● Основни појмови у статистици: 

јединица посматрања, променљива и 

податак 
● Структурне и временске серије 
Извори података 
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● доведе у везу прикупљање, сређивање и 

обраду података 
● дефинише циљ истраживања 
● наведе врсте мерних скала 
● објасни различите методе 

прикупљања података 

● разликује серије структуре и временске 

серије 

● направи одговарајуће статистичке табеле 

у функцији статистичког истраживања 

Дескриптивна 

статистика 

● Прикупљање, сређивање и обрада 
података 

● Циљ истраживања 
● Мерне скале 
● Методи прикупљања података 

(попис, извештај, узорак, сређивање 

и обрада) 

● Приказивање података (серије 

структуре и временске серије) 
● Табеларно приказивање података 
● Графичко приказивање података (у 
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● прикаже податке графички 
● одреди адекватну врсту графичког приказа 

за презентацију различитих резултата 

статистичког истраживања 
● наведе мере централне тенденције 
негруписаних података 

● дефинише аритметичку средину 

негруписаних података 

● дефинише медијану као меру централне 

тенденције 

● дефинише модус као меру централне 

тенденције 

● доведе у везу однос између аритметичке 

средине, медијане и модуса 
● наведе мере дисперзије негруписаних 
података 

● дефинише интервал варијације, варијансу 

и стандардну девијацију 

● објасни аритметичку средину, варијансу и 

стандардну девијацију груписаних 

података 
● дефинише геометријску и хармонијску 
средину 

● средње вредности за опис посматраног 

скупа података 

● израчуна мере централне тенденције 

коришћењем софтвера 

● израчуна мере дисперзије 

коришћењем софтвера 

анализира на конкретним примерима 

израчунате мере централне тенденције и мере 

дисперзије 

правоугаоном координатном 

систему, у поларном координатном 

систему, у ван координатном 

систему) 
● Дескриптивне мере 
● Мере централне тенденције 

негруписаних података 
● Аритметичка средина 
● Медијана 
● Модус 
● Односи између аритметичке 

средине, медијане и модуса 
● Мере дисперзије негруписаних података 
● Интервал варијације 
● Варијанса 
● Стандардна девијација 
● Аритметичке средина, варијанса и 

стандардна девијација груписаних 

података 
● Геометријска средина 
● Хармонијска средина 
Избор одговарајуће средње вредности за 

опис посматраног скупа података 



 

 

 

 

 

 

 

Право  

Програм припремне наставе 

Припремна настава из овог предмета могућа је када ученик полаже разредни или испит за ванредне ученике. У том случају садржај и 

динамика припремне наставе биће усклађени са разлозима за полагање, претходним степенима школовања, а број часова припремне 

наставе је одређен законским прописима. 

 

Циљ:    

- помоћ ученицима да савладају обавезан садржај предмета 

- развијање способности самосталног учења и праћења напретка 

- развијање компетенција ученика 

- оцењивање ученика 

 

● дефинише квантитативне везе 
● наведе циљеве регресионе и 
корелационе анализе 

● дефинише појам регресије, односно 
линеарног регресионог модела 

● дефинише дијаграм распршености 
(растурања) 

● објасни метод најмањих квадрата 
● наведе могућности примене просте 
линеаpне регресије 

● дефинише стандардну грешку регресије 
● дефинише коефицијент детерминације 
● дефинише коефицијент просте линеарне 
корелације 

анализира на конкретном примеру употребу 

простог линеаpног регресионог модела 

коришћењем софтвера 

Проста 

линеарна 

регресија и 

корелација 

 

● Квантитативне везе – појам и врсте 
● Циљеви регресионе и корелационе 
анализе 

● Проста линеарна регресија 
● Дијаграм распршености (растурања) 
● Оцењивање: Метод најмањих квадрата 
● Примена просте линеарне регресије 
● Стандардна грешка регресије 
● Коефицијент детерминације 
● Проста линеарна корелација 
● Коефицијент просте линеарне корелације 
Употреба простог линеaрног регресионог 

модела 
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Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

I Планирање наставе и учења  

Планирање ће бити усклађено са исказаним потребама и захтевима ученика. Број часова ће , осим са наведеним, бити усклађен и са 

решењем о четрдесеточасовној радној недељи наставника.  

II Оставаривање наставе и учења  

Настава ће се остваривати у просторијама школе. Теме су дате уопштено, с тим да ће обим садржаја бити усклађен са 

заинтересованошћу ученика. 

III Праћење и вредновање наставе и учења  

Наставни 

садржај/активност 

Број часова  Начин и поступак 

остваривања 

Активности 

ученика 

Основи права и 

организација 

државе 

12         

-вербалне методе 

-индивидуални рад 

-фронтални рад 

 

-разговор 

-активно слушање 

-повезивање знања  

-извођење 

закључака 

-   

Привредни 

субјекти 

12     

-вербалне методе 

-индивидуални рад 

-фронтални рад 

 

-разговор 

-активно слушање 

-повезивање знања   

-извођење 

закључака 

 

 

     У  К  У  П  Н  О 

 

24   



Ова настава се може оцењивати сумативно и формативно, према законским прописима. Активности се формативно бележе у 

активностима ученика, кроз есДневник и педагошку документацију наставника, могу се и сумативно оценити уколико ученик 

оствари напредак. Формативне оцене такође могу бити узете у обзир приликом оцењеивања. Праћење се врши на часовима допунске 

наставе кроз све активности ученика, кроз усмене одговоре, писане провере, урађене домаће задатке , прикупљене податке и слично 

 

Економско пословање  

Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са часова и за оне који желе да утврде 

своје знање, са циљем разумевања, препознавања, отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања знања, умења и вештина из 

наставног градива и постизање бољег општег успеха из предмета Економско пословање. 

 

 

Исходи 

По завршетку разреда ученик ће 

бити у стању да: 

Област/Тема Садржај Број  часова 

● организује рад у опште-

комерцијалној служби производно-

трговинског предузећа  

● изради месечну евиденцију 

присутности производних и осталих 

радника-карнет  

● истражи тржиште набавке и 

тржиште продаје  

● састави план набавке и план 

продаје  

● пошаље упит добављачу  

● предложи најповољнију понуду  

● изради поруџбину на основу налога 

послодавца  

● изврши набавку основних 

Опште-

комерцијални 

послови 

производно-

трговинског 

привредног 

друштва 

● Преглед броја радних сати 

проведених на раду  

● Истраживање тржишта 

набавке и продаје  

● Планирање набавке и 

продаје  

● Набавка и продаја 

основних средстава  

● Набавка материјала  

● Трошење материјала ● 

Израда калкулација  

● Пријем, контрола, 

завођење и слање 

документације  

● Израда документације у 

12 

 



средстава и материјала  

● организује складиштење 

материјала  

● ажурира залихе  

● евидентира приспеле рачуне у 

књигу примљених рачуна  

● састави калкулацију набавне цене 

(основних средстава и материјала) ● 

требује материјал и ситан инвентар 

на основу радног налога  

● састави потребну документацију за 

производно-трговинске послове ● 

састави калкулацију цене коштања и 

продајне цене производа 

● пошаље понуду купцима  

● изврши продају производа и услуга  

● пошаље купцу рачун – отпремницу  

● евидентира послате рачуне у књигу 

излазних рачуна  

● проследи документацију 

књиговодству на књижење  

● учествује у пословима рекламе и 

пропаганде производно-трговинског 

предузећа  

● распореди планиране активности 

набавци и продаји  

● Израда калкулација  

● Пословна кореспонденција 

са комитентима  

● Израда рекламног и 

пропагандног материјала  

● Извештај о раду 

комерцијалне службе 



опште-комерцијалне службе према 

приоритету реализације  

● прати реализацију активности 

опште- комерцијалне службе  

● примени важеће прописе потребне 

за послове опште-комерцијалне 

службе  

● састави дневне и периодичне 

извештаје о 

раду опште-комерцијалне службе  

● презентује рад опште-комерцијалне 

службе 

 

● планира активности 

рачуноводствене службе  

● спроводи поступак контроле, 

сортирања и архивирања 

књиговодствених докумената везаних 

за производњу  

● примени важеће законске прописе 

и контни оквир за привредна 

друштва, задруге и предузетнике  

● контира пословне промене у налогу 

за књижење на основу примљене и 

контролисане документације од 

опште-комерцијалне службе  

Рачуноводствен

и послови-

производно 

трговинског 

привреног 

друштва 

● Контрола, сортирање и 

архивирање документације 

производно-трговинског 

привредног друштва  

● Књиговодствена 

евиденција основних 

средстава и залиха  

● Књиговодствена 

евиденција материјала ● 

Књиговодствена евиденција 

обавеза из пословања  

● Књиговодствена 

евиденција потраживања из 
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● књижи пословне промене у 

пословним књигама  

● књижи у аналитичкој и синтетичкој 

евиденцији  

● усагласи аналитичке и синтетичке 

евиденције  

● књижи приходе и расходе 

производно- трговинског привредног 

друштва  

● књижи пописом утврђене вишкове 

и мањкове  

● књижи продају готових производа  

● књижи промену вредности залиха ● 

провери исправност књижења  

● састави Пробни биланс 

производно- трговинског привредног 

друштва  

● обрачуна порез на додату вредност  

● попуни пореску пријаву  

● књижи обрачун пореза на додату 

вредност  

● обрачуна зараде запослених  

● књижи зараде и исплате зарада  

● обрачуна рачуноводствену 

амортизацију за претходни период ● 

састави дневне и периодичне 

извештаје о раду рачуноводствене 

службе  

● презентује рад рачуноводствене 

службе запосленима у привредном 

друштву 

пословања  

● Обрачун, књиговодствена 

евиденција и попуњавање 

пријаве за ПДВ  

● Обрачун амортизације  

● Обрачун и исплата зарада  

● Књиговодствена 

евиденција прихода и 

расхода  

● Пробни биланс 

производно-трговинског 

привредног друштва  

● Извештај о раду 



Додатна настава 
 

Српски  језик и књижевност  

 

Додатни рад  се организује за ученике који показују веће интересовање и жељу за новим сазнањима која превазилазе оквире 

предвиђене планом и програмом ,са циљем повезивања и примене наученог у свакодневном животу, стицање шире слике о 

књижевним и језичким питањима, развијање вишег облика писмености и креативности у писању и читању, припремање за 

такмичења и конкурсе на републичком и међународном нивоу.  

  

 Циљеви додатне  наставе  :    

- продубљивање знања стечених на редовној настави ;  

- припремање ученика да одрже предавање на неку, ваннаставну  или наставну , занимљиву тему по сопственом избору или 

избору у договору са професором ;  

- избор и мотивисање ученика за учешће на конкурсима.  

                      

  Задаци додатне  настави  :  

- уочавање  индивидуалних квалитета и интересовања ученика  

- Оцењивање  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наставни  
 садржај / активнпст  

Брпј шаспва  Нашин и ппступак 
пствариваоа  

Активнпсти   
ушеника  

       Језик  
     

 10  - фрпнтални рад  
- индивидуални рад  
- кпмбинпвани рад  
- вербалне метпде  
- демпнстративне   
  метпде  

- рещаваое прпблема  

- слуща  
- упшава  
- извпди закљушке  
- ради уз ппмпћ  
  наставника   
- пдгпвара на питаоа  
- пбјащоава  
- анализира  

      Коижевнпст     15  - фрпнтални рад  
- индивидуални рад  
- кпмбинпвани рад  
- вербалне метпде  
- демпнстративне   
  метпде  

- рещаваое прпблема  

  

- слуща  
- упшава  
- извпди закљушке  
- ради уз ппмпћ  
  наставника   
- пдгпвара на питаоа  
- пбјащоава  
- анализира  

  Језишка култура     10  - фрпнтални рад  
- индивидуални рад  
- кпмбинпвани рад  
- вербалне метпде  
- демпнстративне   
  метпде  

- рещаваое прпблема  

  

- слуща  
- упшава  
- извпди закљушке  
- ради уз ппмпћ  
  наставника   
- пдгпвара на питаоа  
- пбјащоава  
- анализира  

  
  

     

  
  

Укупнп часпва    35      



 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма  

       I  Планирање наставе и учења  

       На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, 

подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облик рада, као и 

планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и предвиђених радњи, али и од 

специфичности и индивидуалних карактеристика ученика.  

       

  

      II  Оставаривање наставе и учења  

      Настава се реализује кроз теоријску наставу и вежбе. Програм за други  разред организован је кроз 5 наставних садржаја. 

Наставник користи различите методе и облике рада. У настави се могу користити различита наставна средства, (рачунар,пројектор,, 

шеме, панои, речници, критике, стручна литература, електронске књиге, интерпретације уметника, глумаца...)као и посете 

библиотекама и другим установама културе у нашем граду.  

      III  Праћење и вредновање наставе и учења  

      Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет одговора, 

способност примене теоријских знања у конкретним радним условима.  

      Вредновање остварености исхода врши се кроз:  

- праћење остварености исхода;  

- усмено излагање;  

- резултате такмичења;  

- активности ученика на часовима;  

- језик и књижевност  

 

 

 



Eнглески  језик  

ЦИЉЕВИ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ: 

 

1. продубљивање знања стечених на редовној настави; 

2. припремити ученика да одржи предавање на неку ваннаставну или наставну, занимљиву тему по сопственом избору или  избору у 

договору са професором; 

3. избор и мотивисање ученика за учешће на такмичењима. 

 

ЗАДАЦИ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ: 

 

- уочавање индивидуалних квалитета и интересовања ученика. 

 

Ученици ће кроз различите активности допунити и проширити стечена знања са часова енглеског језика.  

Додатна настава се организује за ученике који су заинтересовани за: 

 шира знања из предмета, 

 истраживачки рад, 

 самостално истраживање и коришћење  стручне литературе, штампе, 

 проширивање стечених знања и њихова примена, 

 примена савремених технологија –интернет.. 

 учешће на такмичењима 

 
 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА  
ИСХОДИ САДРЖАЈ  БРОЈ ЧАСОВА  

СЛУШАЊЕ 

 

Оспособљавање 

ученика за 

● разуме основне поруке и 
захтеве исказане јасним 
стандардним језиком кадаје 
реч о блиским темама (кола, 

ОПШТЕ ТЕМЕ 

• Свакодневни живот (генерацијски 

конфликти и начини превазилажења) 

• Образовање (образовањс за свс, пракса и 

 

5 

 

 



разумевање 

усменог говора 

посао, хоби) 

● разуме глобално суштину 

нешто дужих разговора или 

дискусија на састанцима, који 

се односе на мање сложене 

садржаје из струке, уколико се 

говори разговетно стандардним 

језиком, поставља питања и 

тражи објашњења у вези са 

темом дискусије/разговора 

припреме за будуће занимање, размена 

ученика) 

• Познате фирме, предузећа, установе, 

институције у земљама чији се језик учи 

• Културни живот(мсђународни пројекти и 

учешће на њима) 

• Заштита човекове околине (волонтерски 

рад) 

• Медији (штампа. телевизија, електронски 

медији) 

• Историјски догађаји/линости из земаља 

чији се језик учи 

• Свет компјутера 

(предности и мане употребе компјутера) 

 

СТРУЧНЕ ТЕМЕ 

• Материјали. средсгва.сировине и 

производи 

• Алати, машине и уређаји у струци 

• Припрема, производња и контрола 

производног процеса 

• Мере заштите и очувања радне и 

животне средине 

• Праћење новина у области струке 

• Пословна комуникација на страном 

језику 

 

ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ 

 

 I  РЕЧЕНИЦА 

Сви типов упитних реченица 

Директна и индиректна питања 
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ЧИТАЊЕ 

 

Оспособљавање 

ученика за 

разумевање 

прочитаних 

текстова 

● разуме једноставније текстове 

(стандардна писма, 

информације о процесу рада у 

струци) који су писани обичним 

језиком илијезиком струке 

● разуме опис догађаја и осећања 

разуме основни садржај као и 

важније детаље у извештајима, 

брошурама и уговорима везаним 

за струку 

 

ГОВОР 

 

Оспособљавање 

ученика за 

кратко 

монолошко 

излагање и за 

учешће у 

дијалогу на 

страном језику 

• једносгавним средствима опише 

статус и образовање, будуће 

запослење 

● опише делатност, фирму, 

процес рада или пак преприча 

телефонски разговор или одлуке 

неког договора у оквиру познате 

лексике 

● образложи краће своје намере, 

одлуке, поступке 

ПИСАЊЕ • • попуњава рачуне, признанице и 



 

Оспособљавање 

ученика за писање 

краћих текстова 

различитог 

садржаја 

хартије од вредности 

• напише једноставно пословно 

писмо према одређеном моделу 

• опише и појасни садржај схема и 

графикона везаних за струку  

•  • Напише кратко лично писмо, 

поруку, разгледницу, честитку 

•  

– Индиректни говор: рецептивно и 

продуктивно 

а) изјаве и питања – без промене 

глаголског времена (глагол главне 

реченице у једном од садашњих времена) 

б) молбе, захтеви, наредбе 

– Индиректни говор: само рецептивно 

а) изјаве са променом глаголских времена 

– Одређене релативне клаузе 

– Сложене реченице: временске клаузе, 

узрочне клаузе , допусне клаузе 

 

II   ИМЕНИЧКА ГРУПА     

1. Члан разлике између одређеног и 

неодређеног члана у ширем контексту 

2. Именице 

– Бројиве и небројиве именице 

3. Заменички облици а) Заменице 

– Личне заменице у функцији субјекта и 

објекта 

– Показне заменице 

– Односне заменице б) детерминатори 

– Показни детерминатори 

– Неодређени детерминатори 

– Присвојни детерминатори 

4. Придеви 

– Обновити компарацију придева 

– too/not…enough/not as…(as)/…than 

5. Бројеви 

– Обновити просте и редне бројеве 

6. Кванитификатори 
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ЗНАЊЕ О 

ЈЕЗИКУ  

 

 

• препознаје и правилно користи 

основне фонолошке (интонација. 

прозодија, ритам) и 

морфосинтаксичке категорије, 

(именички и глаголски наставци,  

основни ред речи) користи 

садржаје медијске продукције 

намењене учењу страних језика 

(штампани медији, аудио/видео 

записи, компакт диск, интернет 

итд.) (штампани медији, 

аудио/видео записи, компакт 

диск, интернет итд.) 

- буде схваћен у размени идеја и 

информација о блиским темама у 

предвидљивим, свакодневним 

ситуацијамасажима садржај 

текста, филма, разговара и сл. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

III  ГЛAГОЛСКА ГРУПА 

1. Глаголи 

– Обновити разлику у употреби Present 

Simple, Present Continutous; Past Simple, 

Past Continuous 

– Обновити све употребе Present Perfect 

– Past perfect 

Used to 

– Обновити и утврдити начине за 

изражавање будућности, планова у 

будућности (going to, will) 

Модални глаголи: should, must, will, may, 

might 

Пасивне конструкције – садашње и 

прошло време – the Present Simple, Past 

Simple (продуктивно и рецептивно), 

Present perfect passive (рецептивно) 

3. Предлози, најчешћи предлози за 

оријентацију у времену и простору. 

4. Кондиционал први и други (и 

рецептивно и продуктивно). 

 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма  

 

I Планирање наставе и учења  

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче 

интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облик рада, као и планирање 



активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и предвиђених исхода, али и од специфичности 

одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика.  

 

II Оставаривање наставе и учења  

Настава се реализује кроз теоријску наставу. Наставник користи различите методе и облике рада (фронтални, индивидуални, рад у 

паровима, групни рад, тимски рад-кооперативно учење, визуелне методе, вербалне методе, демонстративне методе). У настави се 

могу користити различита наставна средства (рачунар, пројектор, софтвтвери, шеме, панои..)  

 

III Праћење и вредновање наставе и учења  

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет одговора, 

способност примене теоријских знања у конкретним радним условима.  

 

Вредновање остварености исхода врши се кроз:  

- праћење остварености исхода;  

- учешћа ученика на такмичењима; 

- усмено излагање;  

-;активности ученика на часовима  

 

Физичко васпитање  
Циљ учења физичког васпитања је да се разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са осталим васпитно 

- образовним подручјима, допринесе интегралном развоју личности ученика. Пландодатне за циљ има да темељније презентује 

одређени наставни садржај и отклони све недоумице са редовне наставе, као и да се усавршавају одређени наставни садржаји кроз 

додатне часове рада. 

Разред: Први, други, трећи и четврти 

 

 

 



Исходи Област/Тема       Садржај        Укупан број часова 

-Именује моторичке способности које 

треба развијати 

-- Примени адекватна средства 

-      Учествује на школском такмишењу 

и у систему школских спортских 

такмичења 

Провера физичких  

способности(инициј

ално тестирање) 

 

- Вежбе 

обликовања 

(јачања, 

лабављење и 

растезање); 

- Вежбе из 

корективне 

гимнастике; 

- Провера 

стања 

моторичких и 

функционални

х способности 

2 

Кратко опише основне карактеристике и 

правила атлетике, гимнастике и 

спортске гране - дисциплина које се уче 

Атлетика 

 

АТЛЕТИКА 

У свим 

атлетским 

дисциплинама 

треба радити 

на развијању 

основних 

моторичких 

особина за дату 

дисциплину; 

Трчања: 

Усавршавање 

технике трчања 

на кратке и 

средње стазе: 

- 100 м 

ученици и 

3 



ученице;  

- 800 м 

ученици и 

ученице; 

- штафета 4 x 

100 м ученици 

и ученице 

Вежбање 

технике трчања 

на средњим 

стазама 

умереним 

интезитетом и 

различитим 

темпом у 

трајању од 5 до 

10 мин.  

Крос: јесењи и 

пролећни  

- 800 м 

ученице,  

- 1000 м 

ученици. 

Скокови: 

Скок удаљ 

техником 

увинућа  

Скок увис 

леђном  

Бацања: 

Бацање кугле, 



једна од 

рационалних 

техника 

(ученице 4 кг, 

ученици 5 кг). 

Спровести 

такмичења у 

одељењу, на 

резултат, у 

свим 

реализованим 

атлетским 

дисциплинама.  

 

- Одржава стабилну и динамичку 

равнотежу у различитим кретањима 

-изводи ротације тела 

Спортска 

гимнастика са 

елементима 

акробатике: Вежбе 

на справама и тлу 

 

1. Вежбе на 

тлу 

2. Прескок 

3. Кругови 

4. Разбој 

5. Вратило 

6. Греда 

2 

Користи елементе технике у игри 

Примењује правила у игри 

Учествује на спортским такмичењима 

Спортска 

игра(Рукомет, 

Кошарка, 

одбојка,фудбал) 

• Понављање и 

учвршћивање 

раније 

обучаваних 

елемената 

игре;  

• Даље 

проширивање 

и 

продубљавање 

11 



техничко-

тактичке 

припремљенос

ти ученика у 

складу са 

изборним 

програмом за 

дату игру. На 

основу 

претходних 

умења у 

техници и 

тактици 

наставник 

планира 

конкретне 

садржаје из 

спортске игре; 

• Актив 

наставника, 

према 

програму који 

сам доноси (из 

програма 

трећег разреда 

(програм по 

избору 

ученика) у 

складу са 

могућностима 

школе, 

организује 



наставу за коју 

ученици 

покажу 

посебно 

интересовање; 

• Препорука: 

уколико је 

могуће, 

организовати 

наставу 

пливања 

(посебно обуку 

за непливаче). 

 

Математика 
 

 

Разред: трећи 

Редни 
брпј 
наставне 
теме 

Брпј 
часпва 

Наставни 
садржај 

Начин и 
ппступак 
пствариваоа 

Исхпди Стандарди  

 
 
 

1. 

 
 
 

4 

 
 
 
Кпмбинатприка 

 
-фрпнтални рад 
-вербалне  
метпде 
-илустративна 
метпда 
-рад у пару 

По завршетку теме 
ученик ће бити у 
стању да: 
● примени правило 

збира и производа 
● напише и одреди 

број пермутација 

датог скупа 

● напише и одреди 

 
2МА.1.4.1, 2МА.1.4.3., 
2МА.2.4.1.) 



-индивидуални 
рад 
 
 
 

број варијација 

датог скупа 

● напише и одреди 

број комбинација 

примени бинпмни 
пбразац 
 

 
 
 

2. 
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Низпви  

 
-фрпнтални рад 
-вербалне  
метпде 
-илустративна 
метпда 
-рад у пару 
-индивидуални 
рад 
 
 
 

- 
 По завршетку теме 
ученик ће бити у 
стању да: 
● препозна 

аритметички 

низ, објасни 

шта су n и d и 

израчуна 

тражени члан 

низа 
● израчуна збир 

првих n чланова 
аритметичког низа 

● препозна 

геометријски 

низ, објасни 

шта су n и q и 

израчуна 

тражени члан 

низа 

израчуна збир 

првих n 

чланова 

геометријског 

низа 

2МА.1.3.1., 2МА.2.3.1., 
2МА.2.3.2., 
 

2МА.3.2.1., 2МА.3.3.2 



 
 
 

3. 
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Аналитишка 
гепметрија у 
равни 

 
-фрпнтални рад 
-вербалне  
метпде 
-илустративна 
метпда 
-рад у пару 
-индивидуални 
рад 
 
 
 

По завршетку теме 
ученик ће бити у 
стању да: 
● примени 

Гаусов 

алгоритам на 

решавање 

система 

линеарних 

једначина (3*3) 

● израчуна растојање 

између две тачке 

● израчуна 

површину 

троугла ако су 

дате координате 

његових темена 

● одреди 

положај праве у 

координатном 

систему у 

зависности од 

коефицијената 

k и n 

● примени услов 

нормалности и 

услов паралелности 

две праве 

● одреди угао који 

заклапају две 

праве 

преппзна криве 
другпг реда 

(2МА.1.2.5., 2МА2.2.3., 
2МА.3.2.3.) 

 



 
 
 

4. 
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Функције  

 
-фрпнтални рад 
-вербалне  
метпде 
-илустративна 
метпда 
-рад у пару 
-индивидуални 
рад 
 
 
 

По завршетку теме 
ученик ће бити у 
стању да: 

 дефинише 

функцију и 

особине функција 

 одреди инверзну и 

сложену функцију 

 одреди граничну 

вредност 

функције 

 одреди асимптоте 

дате функције 

 дефинише први 

извод и одреди 

први извод дате 

функције 

 испита 

монотоно

ст 

функције 

и одреди 

екстремн

е 

вредност

и 

испита и нацрта 
графике 
једнпставних 
функција 

2МА.1.3.2,2МА.1.3.3.,2МА.2.3.4. 
2МА.2.3.5 

      



 

 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

I Планирање наставе и учења  

Приликом планирања наставе и учења потребно је руководити се:  

– индивидуалним разликама међу ученицима у погледу начина учења, темпа учења и брзине напредовања; 

 –интегрисаним приступом у којем постоји хоризонтална и верт. повезаност унутар истог предмета и различитих наставних     

предмета 

 – активним методама наставе и учења; 

 – повезивањем активности и садржаја учења са животним искуствима ученика и подстицањем примене наученог у свак.животу;  

– неговањем радозналости, одржавањем и подстицањем интересовања за учење и континуирано сазнавање; 

II Остваривање наставе и учења  

Програмски садржаји доследно су приказани у форми која задовољава основне методске захтеве наставе математике: 

– Поступност (од простијег ка сложенијем) 

– Очигледност при излагању наставних садржаја . 

– Повезаност наставних садржаја (хоризонтална и вертикална). 

Очекује се да ученици у добро осмишљеним и разноврсним активностима наставе развијају своје компетенције целоживотног учења 

кроз проналажење  додатних информација, критичко разматрање.  

III Праћење и вредновање наставе и учења  



Вредновање напретка ученика врши се редовним и осмишљеним прикупљањем релевантних података о напредовању ученика, 

остваривању исхода учења и постигнутом степену развоја компетенција ученика. 

 

Социологија са правима грађана 

Пословна економија  
Додатна настава се организује за ученике који су заинтересовани за: 

- шира знања из предмета, 

- истрживачки рад, 

- самостално истраживање и коришћење стручне литературе, штампе, 

- проширивање стечених знања и њихова примена, 

- примена савремених технологија –интернет... 

Ангажоване ученике стога треба стимулисати (похвале, награде) 

. 

 

Исходи 

По завршетку разреда ученик ће бити 

у стању да: 

Област/Тема Садржај Број часова 

 

● дефинише менаџмент  

● наведе фазе менаџмента  

● разликује теорије (школе) о 

менаџменту  

● дефинише планирање као примарну 

фазу процеса менаџмента ● дефинише 

мисију, визију и циљеве предузећа као 

Основи 

менаџмента 

● Појам менаџмента  

● Процес менаџмента – фазе 

процеса менаџмента  

● Развој теорија (школа) о 

менаџменту  

● Планирање – фаза процеса 

менаџмента  

● Организовање – фаза 
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примарне планске одлуке  

● објасни секундарне планске одлуке ● 

објасни стратегијско, тактичко и 

оперативно планирање  

● објасни организовање као фазу 

процеса менаџмента  

● дефинише лидерство или вођење  

● наведе особена својства лидера  

● разликује стилове вођења  

● дефинише контролу као фазу процеса 

менаџмента 

● наведе врсте контроле према времену 

извођења и према врсти стила  

● наведе фазе процеса контроле  

● наведе принципе контроле  

● повеже фазе процеса менаџмента на 

основу задатих параметара на 

конкретном примеру  

● наведе улоге, знање и вештине 

менаџера  

● разликује нивое менаџмента  

● наведе хијерархију менаџера кроз 

емпиријске примере  

● разликује менаџера од лидера  

● наведе фазе процеса одлучивања  

● дефинише стратегијски менаџмент ● 

разликује нивое стратегије● објасни 

суштину оперативног менаџмента  

● повеже стратегијски и оперативни 

менаџмент  

● одреди стратегију на нивоу предузећа, 

на нивоу посла и на нивоу пословне 

процеса менаџмента  

● Лидерство или вођење – 

фаза процеса менаџмента  

● Контрола – фаза процеса 

менаџмента  

● Менаџери-носиоци 

управљања у предузећу  

● Менаџерско одлучивање  

● Стратегијски менаџмент  

● Оперативни менаџмент 



функције предузећа на основу задатих 

услова 

  

● објасни појам задатке и садржину 

производног менаџмента  

● дефинише управљање маркетингом  

● објасни задатке и садржину 

управљања маркетингом  

● дефинише трговински менаџмент  

● објасни задатке, садржину, 

инструменте и контролу трговинског 

менаџмента  

● појмовно разликује пројекат и 

пројектни менаџмент  

● наведе карактеристике и врсте 

пројеката  

● наведе фазе пројектног менаџмента ● 

дефинише управљачки информациони 

систем  

● наведе задатке и активности 

управљања информационим системом  

● дефинише менаџмент људских 

ресурса  

● објасни значај и активности 

менаџмента људских ресурса  

● објасни модел мотивације  

● објасни улогу формалног и 

неформалног вође  

● објасни појам, нивое, типове и изворе 

организационе културе  

● појмовно разликује организациону 

климу и организациону културу  

Менаџмент 

пословних 

функција 

предузећа 

 

● Производни менаџмент  

● Управљање маркетингом  

● Трговински менаџмент  

● Пројектни менаџмент  

● Управљање информационим 

системима  

● Менаџмент људских ресурса  

● Мотивација  

● Улога вођства у менаџменту 

људских ресурса  

● Организациона култура  

● Мултикултурализам и 

менаџмент у условима 

културних различитости  

● Пословна етика  

● Друштвена одговорност 

предузећа  

● Групе – појам и врсте  

● Тимови и тимски рад  

● Конфликти у организацији 

15 



● објасни мултикултурализам  

● дефинише пословну етику  

● објасни појам друштвене 

одговорности  

● објасни појам и врсте групе  

● дефинише норме понашања  

● објасни појам и врсте тимова  

 



 

● објасни појам и изворе (узроке) 

конфликата у организацији  

● изабере одговарајућу методу 

решавања конфликта у задатим 

(конфликтним) ситуацијама 

   

 

 

 

 

Рачуноводство  
Додатна настава се организује за ученике који су заинтересовани за: 



- шира знања из предмета, 

- истрживачки рад, 

- самостално истраживање и коришћење стручне литературе, штампе, 

- проширивање стечених знања и њихова примена, 

- примена савремених технологија –интернет... 

Ангажоване ученике стога треба стимулисати (похвале, награде) 

 

 

Исходи 

По завршетку разреда ученик ће бити у 

стању да: 

Област/Тема Садржај Број 

часова 

● повеже набавку и трошење материјала са 

одговарајућом документацијом  

● објасни елементе набавне цене  

● разликује стварну и планску набавну 

цену материјала  

● састави калкулацију набавке материјала  

● евидентира залихе материјала 

аналитички и синтетички у финансијском 

књиговодству по стварним набавним 

ценама  

● обрачуна трошкове материјала 

применом различитих метода 

Евиденција 

материјала 

 ● Појам, врсте и цене материјала  

● Документација везана за набавку и 

трошење материјала  

● Аналитичка евиденција материјала  

● Синтетичка евиденција материјала  

● Извод из аналитичке евиденције 

материјала  

● Набавка материјала, залихе по стварним и 

планским ценама  

● Евиденција трошења материјала, залихе 

по стварним ценама (све методе трошења)  

● Евиденција трошења материјала по 
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● мери ефекте примене различитих метода 

трошења на висину укупних трошкова  

● евидентира залихе материјала у 

материјалном и финансијском 

књиговодству по планским набавним 

ценама  

● обрачуна сразмерни део одступања од 

планске набавне цене за утрошени 

материјал  

● евидентира сразмерни део одступања од 

планске набавне цене за утрошени 

материјал  

● објасни функцију конта одступање од 

планских набавних цена материјала 

складишти  

● Вишкови и мањкови материјала  

● Продаја материјала 

● објасни вредност залиха материјала у 

билансу стања  

● евидентира вишкове и мањкове 

материјала  

● евидентира продају материјала  

планским ценама  

● Обрачун и књижење одступања од 

планских цена ● Набавка и утрошак ситног 

инвентара, амбалаже, ауто гума и осталог 

материјала који се складишти  

● Вишкови и мањкови материјала  

● Продаја материјала 

    



● усаглашава аналитичку и синтетичку 

евиденцију материјала 

 

   ● разликује облике дугорочних 

финансијских пласмана  

● евидентира учешћа у капиталу  

● евидентира дугорочна потраживања по 

кредитима  

● евидентира продају емитованих обичних 

и приорететних акција  

● објасни разлику у правима власника 

обичних и приоритетних акција  

● објасни ажио и дисажио  

● разликује облике капитала у зависности 

од правне форме предузећа  

● евидентира прибављање капитала 

приликом оснивања предузећа  

● евидентира прибављање капитала у току 

пословања предузећа  

● евидентира смањење капитала одливом, 

повлачењем основног капитал 

Евиденција 

дугорочних 

финансијских 

пласмана и 

капитала  

● Евиденција дугорочних финансијских 

пласмана-појам и облици  

● Учешћа у капиталу  

● Дугорочна потраживања по кредитима  

● Хартије од вредности (Акције)  

● Облици капитала (удели, акцијски 

капитал)  

● Евиденција прибављања капитала 

приликом оснивања и у току пословања 

(акционарско друштво, друштво са 

ограниченом одговорношћу) ● Евиденција 

смањења капитала одливом, повлачењем 

основног капитала 
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 ● разликује финансијско и погонско 

књиговодство  

 Евиденција 

производног 

● Евиденција расхода производног 

предузећа у финансијском књиговодству ● 

 



● преузме почетне залихе  

● идентификује расходе производног 

предузећа  

● евидентира трошкове по врстама  

● обрачуна амортизацију (аритметичко 

дегресивна, геометријско дегресивна, 

функционална метода )  

● преузме пословне расходе са класе 5 на 

класу 9  

● изврши обрачун трошкова по местима 

трошења  

● састави погонски обрачунски лист  

● распореди трошкове са места настанка 

на носиоце трошкова  

● изврши обрачун трошкова и њихово 

повезивање са одговарајућим приходима  

● састави калкулацију цене коштања  

● евидентира залихе готових производа по 

планским или стварним ценама коштања  

● евидентира продају готових производа 

кроз финансијско и погонско 

књиговодство (по планској или стварној 

цени коштања) 

процеса Обрачун амортизације (аритметичко 

дегресивна, геометријско дегресивна, 

функционална метода)  

● Погонско књиговодство  

● појам и значај  

● корисници информација  

● класа 9 – обрачун трошкова и учинака  

● места и носиоци трошкова ● 

документација погонског књиговодства- 

радни налог, погонски обрачунски лист  

● Калкулација цене коштања  

● дивизиона калкулација  

● калкулација помоћу  

● еквивалентних бројева  

● калкулација везаних производа  

● додатна калкулација  

● Евиденција производње на класи 9 – 

обрачун трошкова и учинака  

● Калкулација продајне цене готових 

производа  

● Евиденција продаје готових производа 
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    ● обавља предзакључна књижења  

● вреднује залихе готових производа на 

крају обрачунског периода у погонском 

књиговодству  

● евидентира промену залиха готових 

производа у финансијском књиговодству 

на крају обрачунског периода  

● процени ефекте утицаја промене 

вредности залиха на финансијски резултат 

● утврђује добит, расподелу добити, 

губитак и покриће губитка на основу 

насталих расхода и прихода у  

● евидентира добитак, расподелу добитка, 

губитак и покриће губитка.  

● закључује пословне књиге  

● објасни значај финансијског 

извештавања  

● објасни начин попуњавања оригиналних 

образаца биланса стања и успеха 

производног предузећа у складу са МСФИ 

● састави Биланс стања, Биланс успеха и 

Извештај о токовима готовине на 

оригиналним важећим обрасцима на 

основу датих података 

 Утврђивање и 

расподела 

резултата 

пословања 

производног 

предузећа и 

рачуноводствено 

извештавање 

    ● Предзакључна књижења  

● Промена залиха готових производа  

● Утврђивање и расподела добити у 

производном предузећу  

● Утврђивање и покриће губитака у 

производном предузећу  

● Финансијски извештаји према МСФИ  

● Законска и интерна регулатива 

састављања финансијских извештаја  

● Структура финансијског извештавања  

● Биланс стања  

● Биланс успеха  

● Извештај о токовима готовине  

● Извештај о променама на капиталу  

● Напомене уз финансијске извештаје  

● Статистички извештај 
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Пословни енглески језик  
ЦИЉЕВИ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ: 

 

1. продубљивање знања стечених на редовној настави; 

2. припремити ученика да одржи предавање на неку ваннаставну или наставну, занимљиву тему по сопственом избору или  избору у 

договору са професором; 

3. избор и мотивисање ученика за учешће на такмичењима. 

 

ЗАДАЦИ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ: 

 

- уочавање индивидуалних квалитета и интересовања ученика. 

 

Ученици ће кроз различите активности допунити и проширити стечена знања са часова енглеског језика.  

Додатна настава се организује за ученике који су заинтересовани за: 

 шира знања из предмета, 

 истраживачки рад, 

 самостално истраживање и коришћење  стручне литературе, штампе, 

 проширивање стечених знања и њихова примена, 

 примена савремених технологија –интернет.. 

 учешће на такмичењима 

 
 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА  
ИСХОДИ САДРЖАЈ  БРОЈ ЧАСОВА  

СЛУШАЊЕ 

 
● разуме основне поруке и 
захтеве исказане јасним 

ОПШТЕ ТЕМЕ 

• Свакодневни живот (генерацијски 

 

5 

● објасни садржај Извештаја о променама 

на капиталу  

● објасни садржај Статистичког извештаја 



Оспособљавање 

ученика за 

разумевање 

усменог говора 

стандардним језиком кадаје 
реч о блиским темама (кола, 
посао, хоби) 

● разуме глобално суштину 

нешто дужих разговора или 

дискусија на састанцима, који 

се односе на мање сложене 

садржаје из струке, уколико се 

говори разговетно стандардним 

језиком, поставља питања и 

тражи објашњења у вези са 

темом дискусије/разговора 

конфликти и начини превазилажења) 

• Образовање (образовањс за свс, пракса и 

припреме за будуће занимање, размена 

ученика) 

• Познате фирме, предузећа, установе, 

институције у земљама чији се језик учи 

• Културни живот(мсђународни пројекти и 

учешће на њима) 

• Заштита човекове околине (волонтерски 

рад) 

• Медији (штампа. телевизија, електронски 

медији) 

• Историјски догађаји/линости из земаља 

чији се језик учи 

• Свет компјутера 

(предности и мане употребе компјутера) 

 

СТРУЧНЕ ТЕМЕ 

• Материјали. средсгва.сировине и 

производи 

• Алати, машине и уређаји у струци 

• Припрема, производња и контрола 

производног процеса 

• Мере заштите и очувања радне и 

животне средине 

• Праћење новина у области струке 

• Пословна комуникација на страном 

језику 

 

ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ 

 

 I  РЕЧЕНИЦА 
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ЧИТАЊЕ 

 

Оспособљавање 

ученика за 

разумевање 

прочитаних 

текстова 

● разуме једноставније текстове 

(стандардна писма, 

информације о процесу рада у 

струци) који су писани обичним 

језиком илијезиком струке 

● разуме опис догађаја и осећања 

разуме основни садржај као и 

важније детаље у извештајима, 

брошурама и уговорима везаним 

за струку 

 

ГОВОР 

 

Оспособљавање 

ученика за 

кратко 

монолошко 

излагање и за 

учешће у 

дијалогу на 

• једносгавним средствима опише 

статус и образовање, будуће 

запослење 

● опише делатност, фирму, 

процес рада или пак преприча 

телефонски разговор или одлуке 

неког договора у оквиру познате 

лексике 

● образложи краће своје намере, 



страном језику одлуке, поступке Сви типов упитних реченица 

Директна и индиректна питања 

– Индиректни говор: рецептивно и 

продуктивно 

а) изјаве и питања – без промене 

глаголског времена (глагол главне 

реченице у једном од садашњих времена) 

б) молбе, захтеви, наредбе 

– Индиректни говор: само рецептивно 

а) изјаве са променом глаголских времена 

– Одређене релативне клаузе 

– Сложене реченице: временске клаузе, 

узрочне клаузе , допусне клаузе 

 

II   ИМЕНИЧКА ГРУПА     

1. Члан разлике између одређеног и 

неодређеног члана у ширем контексту 

2. Именице 

– Бројиве и небројиве именице 

3. Заменички облици а) Заменице 

– Личне заменице у функцији субјекта и 

објекта 

– Показне заменице 

– Односне заменице б) детерминатори 

– Показни детерминатори 

– Неодређени детерминатори 

– Присвојни детерминатори 

4. Придеви 

– Обновити компарацију придева 

– too/not…enough/not as…(as)/…than 

5. Бројеви 

– Обновити просте и редне бројеве 
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ПИСАЊЕ 

 

Оспособљавање 

ученика за писање 

краћих текстова 

различитог 

садржаја 

• • попуњава рачуне, признанице и 

хартије од вредности 

• напише једноставно пословно 

писмо према одређеном моделу 

• опише и појасни садржај схема и 

графикона везаних за струку  

•  • Напише кратко лично писмо, 

поруку, разгледницу, честитку 

•  

ЗНАЊЕ О 

ЈЕЗИКУ  

 

 

• препознаје и правилно користи 

основне фонолошке (интонација. 

прозодија, ритам) и 

морфосинтаксичке категорије, 

(именички и глаголски наставци,  

основни ред речи) користи 

садржаје медијске продукције 

намењене учењу страних језика 

(штампани медији, аудио/видео 

записи, компакт диск, интернет 

итд.) (штампани медији, 

аудио/видео записи, компакт 

диск, интернет итд.) 

- буде схваћен у размени идеја и 

информација о блиским темама у 

предвидљивим, свакодневним 

ситуацијамасажима садржај 

текста, филма, разговара и сл. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Кванитификатори 

 

III  ГЛAГОЛСКА ГРУПА 

1. Глаголи 

– Обновити разлику у употреби Present 

Simple, Present Continutous; Past Simple, 

Past Continuous 

– Обновити све употребе Present Perfect 

– Past perfect 

Used to 

– Обновити и утврдити начине за 

изражавање будућности, планова у 

будућности (going to, will) 

Модални глаголи: should, must, will, may, 

might 

Пасивне конструкције – садашње и 

прошло време – the Present Simple, Past 

Simple (продуктивно и рецептивно), 

Present perfect passive (рецептивно) 

3. Предлози, најчешћи предлози за 

оријентацију у времену и простору. 

4. Кондиционал први и други (и 

рецептивно и продуктивно). 

 

 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма  

 
I Планирање наставе и учења  



На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче 

интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облик рада, као и планирање 

активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и предвиђених исхода, али и од специфичности 

одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика.  

 

II Оставаривање наставе и учења  
Настава се реализује кроз теоријску наставу. Наставник користи различите методе и облике рада (фронтални, индивидуални, рад у 

паровима, групни рад, тимски рад-кооперативно учење, визуелне методе, вербалне методе, демонстративне методе). У настави се могу 

користити различита наставна средства (рачунар, пројектор, софтвтвери, шеме, панои..)  

 

III Праћење и вредновање наставе и учења  

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет одговора, способност 

примене теоријских знања у конкретним радним условима.  

 

Вредновање остварености исхода врши се кроз:  

- праћење остварености исхода;  

- учешћа ученика на такмичењима; 

- усмено излагање;  

-;активности ученика на часовима  

Пословна информатика  
Додатна настава сеорганизује за ученике који су заинтересовани за 

· шира знања из предмета, 

· самостално истраживање и коришћење стручне литературе, штампе, 

· проширивање стечених знања и њихова примена, 

· примена савремених технологија –интернет... 

Ангажоване ученике стога треба стимулисати (похвале, награде) 

 

 



Исходи Област/Тема Садржај 

Укупан 

број 

часова 

 ● изради и форматира табеле 

● ппстави релације између табела 
● примеоује филтрираое 
● примеоује спртираое 
● примеоује кппираое и креираое веза 
● врщи увпз и извпз ппдатака из базе ппдатака 

 

  

 

Креирање 

базе података 
● Прпграм за рад са базама ппдатака 
● Типпви ппдатака 
● Планираое и пптимизација базе ппдатака 
● Креираое табела и ппстављаое 
примарних кљушева 
● Ппстављаое релација између табела 
● Мпдификпваое табела 
● Унпс и валидација ппдатака 
● Увпз и извпз ппдатака у Excel и Word 
дпкументe 
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 ● опише креирање упита 

● изради упите са једнпставним и 
слпженим критеријумима 
● изради упите са разлишитим функцијама 
● приказује тражене инфпрмације из базе ппдатака 

 

 

Упити над 

базом 

података 

● Креираое упита са једнпставним 
критеријумима 
● Креираое упита са 
слпженим критеријумима 
● Креираое упита са математишким, 
датумским и текстуалним функцијама 
● Параметарски упити 
● Унакрсни упити 
● Приказ и щтампаое дпбијених ппдатака 
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 ● дизајнира форме 

● дизајнира извештаје 

● дизајнира командну таблу 

● креира макрое у бази података 

● примењује макроe у решавању проблема 

 

 

 Форме, 

извештаји и 

макрои у 

бази 

података 

 ● Креирање и дизајнирање форми 

● Форма са подформом 

● Командна табла 

● Израда извештаја 

● Дизајнирање извештаја 

● Примена макроа у бази података 
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●   познаје специфичности и предности 

електронског пословања 

●   врши и примењује електронску трговину 

●   врши и примењује електронски систем 

плаћања са банкама 

●   зна да се заштити у електронском пословању 

●   примењује различите 

системе плаћања сходно одговарајућим условима 

●   познаје мобилно пословање (М-

пословање) 

●   познаје електронски маркетинг 

●   познаје М-трговину 

 

Електронско 

пословање  
●   Упознавање са облицима електро

нског пословања 

●   Упознавање са електронском тргов

ином и системима плаћања 

●   Упознавање са електронском банкар

ством и системима плаћања 

●   Схватање 

распрострањености електронског 

пословања 

●   Схватање значаја заштите и 

сигурности у електронском пословањ

у 

●   Упознавање са М-пословањем 

●   Упознавање са 

електронским маркетингом 

●   Упознавање са М-трговином 
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●   користи бесплатне платформе за ЦМС (систем 

за управљање садржајима) 

●   примењује различите теме сходно садржају 

који се објављује 

●   напише добар текст са адекватним насловом 

●   примени адекватне кључне речи у тексту и 

обезбеди добру органску претрагу 

●   објасни појам „дигитални маркетинг‖ 

●   примени основне принципе 

дигиталног маркетинга 

 

Израда 

сајтова 
●   Упознавање са Wordpress-ом или 

сличним алатима 

●   Отварање налога 

на Wordpress платформи 

●   Избор теме и подешавање Wordpress-

а 

●   Писање постова 

●   Интеракција са посетиоцима 

сајта – управљање коментарима 
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●  SEO оптимизација 

●   Упознавање са 

дигиталним маркетингом 

●  HTML основе 

 

 

Банкарство 
Додатна настава сеорганизује за ученике који су заинтересовани за 

· шира знања из предмета, 

· истрживачки рад, 

· самостално истраживање и коришћење стручне литературе, штампе, 

· проширивање стечених знања и њихова примена, 

· примена савремених технологија –интернет... 

Ангажоване ученике стога треба стимулисати (похвале, награде) 

 

Исходи Област/Тема Садржај Укупан 

број 

часова 

● дефинише банкарство 

● наведефазеразвоја банкарства 

Банкарски 

систем 

● Појам банкарства 

● Настанак и развој банкарства 
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● дефинише банку 

● разликујеврсте банака 

● објасниместо, улогу и 

значајбанке у привредном систему 

● објаснипојамбанкарског система 

● наведеелементебанкарског система 

● разликујебанкарске системе раз

вијених земаља 

● објасниосновне карактеристикеба

нкарства Србије 

● дефинишеделатностцентралне банке 

– НБС 

● наведезадатке и функције НБС 

● објаснипроцесконституисања НБС 

● објасниорганизацију и управљање 

НБС 

● идентификујеинструменте монетарн

еполитике НБС 

● објасни имовину, приходе 

● Појам и врсте банака 

● Место, улога и значај банке у привредномс

истему 

● Банкарскисистем – појам и елементи 

● Банкарскисистеми у 

развијеним земљама (Немачка, САД и 

Велика Британија) 

● Банкарскисистем Србије 

● Централнабанка – Народнабанка Србије 

● Задаци и функције НБС 

● Конституисање НБС 

● Организација и управљање НБС 

● Инструментимонетарнокредитне политике 

НБС 

● Имовина, приходи и расходи НБС 

● Појам и улогапословнебанке 

у банкарствуСрбије 

● Оснивањепословне банке 



и расходе НБС 

● дефинишепословнубанку 

● објаснипроцедуруоснивањапословне

банке 

● наведепословекојебанке могу об

ављати 

● објасниизворесредставапословнеб

анке 

● објасниорганизацију и 

различитепласмане банке 

● идентификујенајчешћеризике код 

пословања банака 

● разликујеовлашћењапојединихорган

ауправљањапословном банком 

● објаснипрестанакрадабанке и ста

тусне промене 

● уочиначине успостављањамеђ

убанкарских односа 

 

● Предметпословања банке 

● Изворисредставапословне банке 

● Пласмани банке 

● Ризици у банкарству 

● Организација, управљање 

и руковођењепословном банком 

● Престанакрадабанке и статусне промене 

● Међубанкарски односи 

 

● објасниподелубанкарских послова Банкарско 

пословање 

● Банкарскипослови – појам и врсте 

● Пасивнибанкарскипослови – суштина и 
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● наведепасивнебанкарске послове 

● дефинишедепозитнепослове 

● објасништедне улоге 

● опишеформирање финансијског п

отенцијала банке 

● разумепроцес мултипликацијеср

едстава 

● наведеактивнебанкарске послове 

● разликујеосновневрсте кредита 

● наведекредитне услове 

● разликујеврсте камате 

● објасниначинеобрачуна камате 

● идентификујенеутралне банкарске

послове 

● наведесопственебанкарске послове 

● дефинишеплатни промет 

● разликујеучеснике и 

носиоце платногпромета 

врсте 

● Депозитнипослови 

● Штедни улози 

● Финансијскипотенцијал 

и мултипликацијасредстава 

● Активнибанкарски послови 

● Кредити 

● Врсте кредита 

● Кредитни услови 

● Каматакаоцена кредита 

● Начиниобрачуна камате 

● Сопственибанкарски послови 

● Неутралнибанкарски послови 

● Платнипромет – појам и врсте 

● Учесници и носиоциплатног промета 

● Начини плаћања 



● разликује готовински и безготовинск

иначин плаћања 

● наведеинструментеплатног промета 

у земљи и са иностранством 

 

● Инструментиплатногпромета у земљи 

● Инструментиплатногпромета саиност

ранством 

 

 

Статистика  

Додатна настава се организује за ученике који су заинтересовани за: 

- шира знања из предмета, 

- истрживачки рад, 

- самостално истраживање и коришћење стручне литературе, штампе, 

- проширивање стечених знања и њихова примена, 

- примена савремених технологија –интернет... 

Ангажоване ученике стога треба стимулисати (похвале, награде) 

 

Исходи Област/Тема Садржај Укупан број 

часова 
● дефинише појам „статистика‖ 
● разликује фазе 

статистичког истраживања 

● наведе предмет 

статистичког истраживања 
● наведе области статистике 
● дефинише основни скуп 
● дефинише узорак 
● објасни значење јединице 

посматрања 
● објасни значење појма 

„променљива‖ 
● објасни значење појма „податак‖ 

Статистика – 

основни појмови 

● Статистика – појам 
● Фазе статистичког истраживања 
● Предмет статистичког истраживања 
● Области статистике: 

дескриптивна статистика и 

статистичко закључивање 
● Основни скуп и узорак 
● Основни појмови у статистици: 

јединица посматрања, променљива 

и податак 
● Структурне и временске серије 

5 



● разликује структурне и 

временске серије 
● препознаје различите изворе 

података 
креира и користи податке из 

различитих извора 

Извори података 

● доведе у везу прикупљање, 

сређивање и обраду података 
● дефинише циљ истраживања 
● наведе врсте мерних скала 
● објасни различите методе 

прикупљања података 

● разликује серије структуре 

и временске серије 

● направи одговарајуће 

статистичке табеле у функцији 

статистичког истраживања 
● прикаже податке графички 
● одреди адекватну врсту 

графичког приказа за 

презентацију различитих 

резултата статистичког 

истраживања 
● наведе мере централне 

тенденције негруписаних 
података 

● дефинише аритметичку 

средину негруписаних 

података 

● дефинише медијану као 

меру централне тенденције 

● дефинише модус као меру 

централне тенденције 

● доведе у везу однос између 

Дескриптивна 

статистика 

● Прикупљање, сређивање и обрада 
података 

● Циљ истраживања 
● Мерне скале 
● Методи прикупљања података 

(попис, извештај, узорак, 

сређивање и обрада) 

● Приказивање података (серије 

структуре и временске серије) 
● Табеларно приказивање података 
● Графичко приказивање података 

(у правоугаоном координатном 

систему, у поларном 

координатном систему, у ван 

координатном систему) 
● Дескриптивне мере 
● Мере централне тенденције 

негруписаних података 
● Аритметичка средина 
● Медијана 
● Модус 
● Односи између аритметичке 

средине, медијане и модуса 
● Мере дисперзије негруписаних 
података 

● Интервал варијације 
● Варијанса 
● Стандардна девијација 
● Аритметичке средина, варијанса и 

стандардна девијација груписаних 

података 
● Геометријска средина 
● Хармонијска средина 
Избор одговарајуће средње вредности 
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аритметичке средине, 

медијане и модуса 
● наведе мере дисперзије 

негруписаних података 

● дефинише интервал 

варијације, варијансу и 

стандардну девијацију 

● објасни аритметичку средину, 

варијансу и стандардну 

девијацију груписаних 

података 
● дефинише геометријску и 

хармонијску средину 

● средње вредности за опис 

посматраног скупа 

података 

● израчуна мере централне 

тенденције коришћењем 

софтвера 

● израчуна мере дисперзије 

коришћењем софтвера 

анализира на конкретним 

примерима израчунате мере 

централне тенденције и мере 

дисперзије 

за опис посматраног скупа података 

● дефинише квантитативне везе 
● наведе циљеве регресионе 

и корелационе анализе 
● дефинише појам регресије, 

односно линеарног регресионог 
модела 

● дефинише дијаграм 
распршености (растурања) 

● објасни метод најмањих квадрата 

Проста линеарна 

регресија и 

корелација 

 

● Квантитативне везе – појам и врсте 
● Циљеви регресионе и корелационе 
анализе 

● Проста линеарна регресија 
● Дијаграм распршености (растурања) 
● Оцењивање: Метод најмањих 
квадрата 

● Примена просте линеарне регресије 
● Стандардна грешка регресије 
● Коефицијент детерминације 
● Проста линеарна корелација 
● Коефицијент просте линеарне 
корелације 
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● наведе могућности примене 
просте линеаpне регресије 

● дефинише стандардну 
грешку регресије 

● дефинише коефицијент 
детерминације 

● дефинише коефицијент 
просте линеарне корелације 

анализира на конкретном примеру 

употребу простог линеаpног 

регресионог модела коришћењем 

софтвера 

Употреба простог линеaрног 

регресионог модела 

 

Право  
- Циљ:    - већи напредак ученика заинтересованих за ову материју 

- продубљивање већ усвојених знања 

- развијање компетенција ученика 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наставни садржај/активност Број часова Начин и поступак 

остваривања 

Активности 

ученика 

Основи права и организација 

државе 

12  

-вербалне методе 

-индивидуални рад 

-фронтални рад 

 

-разговор 

-активно слушање 

-повезивање знања  

-извођење закључака 

-   

Привредни субјекти 12  

-вербалне методе 

-индивидуални рад 

-фронтални рад 

 

-разговор 

-активно слушање 

-повезивање знања   

-извођење закључака 

 

 

            У  К  У  П  Н  О 

 

24   



Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

I Планирање наставе и учења  

Планирање ће бити усклађено са исказаним потребама и захтевима ученика. Број часова ће, осим са наведеним, бити усклађен и са 

решењем о четрдесеточасовној радној недељи наставника.  

II Оставаривање наставе и учења  

Настава ће се остваривати у просторијама школе. Теме су дате уопштено, с тим да ће обим садржаја бити усклађен са 

заинтересованошћу ученика. 

III Праћење и вредновање наставе и учења  

Ова настава се не оцењује сумативно. Активности се формативно бележе у активностима ученика, кроз есДневник и педагошку 

документацију наставника. Праћење се врши на часовима додатне наставе кроз све активности ученика. 

 

Економско пословање 
Додатна настава се организује за ученике који су заинтересовани за: 

- шира знања из предмета, 

- истрживачки рад, 

- самостално истраживање и коришћење стручне литературе, штампе, 

- проширивање стечених знања и њихова примена, 

- примена савремених технологија –интернет... 

Ангажоване ученике стога треба стимулисати (похвале, награде) 

 

 

Исходи 

По завршетку разреда ученик ће бити у 

стању да: 

Област/Тема Садржај Број  часова 

● организује рад у опште-комерцијалној 

служби производно-трговинског предузећа  

● изради месечну евиденцију присутности 

Опште-

комерцијални 

послови 

● Преглед броја радних 

сати проведених на раду  

● Истраживање тржишта 
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производних и осталих радника-карнет  

● истражи тржиште набавке и тржиште 

продаје  

● састави план набавке и план продаје  

● пошаље упит добављачу  

● предложи најповољнију понуду  

● изради поруџбину на основу налога 

послодавца  

● изврши набавку основних средстава и 

материјала  

● организује складиштење материјала  

● ажурира залихе  

● евидентира приспеле рачуне у књигу 

примљених рачуна  

● састави калкулацију набавне цене (основних 

средстава и материјала) ● требује материјал и 

ситан инвентар на основу радног налога  

● састави потребну документацију за 

производно-трговинске послове ● састави 

калкулацију цене коштања и продајне цене 

производа 

● пошаље понуду купцима  

● изврши продају производа и услуга  

● пошаље купцу рачун – отпремницу  

● евидентира послате рачуне у књигу 

излазних рачуна  

● проследи документацију књиговодству на 

трговинског 

привредног 

друштва 

набавке и продаје  

● Планирање набавке и 

продаје  

● Набавка и продаја 

основних средстава  

● Набавка материјала  

● Трошење материјала ● 

Израда калкулација  

● Пријем, контрола, 

завођење и слање 

документације  

● Израда документације у 

набавци и продаји  

● Израда калкулација  

● Пословна 

кореспонденција са 

комитентима  

● Израда рекламног и 

пропагандног материјала  

● Извештај о раду 

комерцијалне службе 



књижење  

● учествује у пословима рекламе и пропаганде 

производно-трговинског предузећа  

● распореди планиране активности опште-

комерцијалне службе према приоритету 

реализације  

● прати реализацију активности опште- 

комерцијалне службе  

● примени важеће прописе потребне за 

послове опште-комерцијалне службе  

● састави дневне и периодичне извештаје о 

раду опште-комерцијалне службе  

● презентује рад опште-комерцијалне службе 

 

● планира активности рачуноводствене 

службе  

● спроводи поступак контроле, сортирања и 

архивирања књиговодствених докумената 

везаних за производњу  

● примени важеће законске прописе и контни 

оквир за привредна друштва, задруге и 

предузетнике  

● контира пословне промене у налогу за 

књижење на основу примљене и контролисане 

Рачуноводств

ени послови  

трговинског 

привреног 

друштва 

● Контрола, сортирање и 

архивирање 

документације 

производно-трговинског 

привредног друштва  

● Књиговодствена 

евиденција основних 

средстава и залиха  

● Књиговодствена 

евиденција материјала ● 
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документације од опште-комерцијалне службе  

● књижи пословне промене у пословним 

књигама  

● књижи у аналитичкој и синтетичкој 

евиденцији  

● усагласи аналитичке и синтетичке 

евиденције  

● књижи приходе и расходе производно- 

трговинског привредног друштва  

● књижи пописом утврђене вишкове и 

мањкове  

● књижи продају готових производа  

● књижи промену вредности залиха ● провери 

исправност књижења  

● састави Пробни биланс производно- 

трговинског привредног друштва  

● обрачуна порез на додату вредност  

● попуни пореску пријаву  

● књижи обрачун пореза на додату вредност  

● обрачуна зараде запослених  

● књижи зараде и исплате зарада  

● обрачуна рачуноводствену амортизацију за 

претходни период ● састави дневне и 

периодичне извештаје о раду рачуноводствене 

службе  

● презентује рад рачуноводствене службе 

запосленима у привредном друштву 

Књиговодствена 

евиденција обавеза из 

пословања  

● Књиговодствена 

евиденција потраживања 

из пословања  

● Обрачун, 

књиговодствена 

евиденција и попуњавање 

пријаве за ПДВ  

● Обрачун амортизације  

● Обрачун и исплата 

зарада  

● Књиговодствена 

евиденција прихода и 

расхода  

● Пробни биланс 

производно-трговинског 

привредног друштва  

● Извештај о раду 

 

● припрема податке за израду финансијских 

извештаја у складу са МСФИ  

● састави извод из аналитичке евиденције 

(купаца, добављача, готових производа, 

материјала)  

Годишњи 

финансијски 

извештај 

производно-

трговинског 

● Предзакључна књижења  

● Закључни лист 

● Биланс стања  

● Биланс успеха  

● Други извештаји 
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● пошаље изводе отворених ставки ● обрачун 

ПДВ-а на крају обрачунског периода  

● упореди стварно и књиговодствено стање  

● сведе књиговодствено на стварно стање  

● састави коначан обрачун амортизације  

● састави извештај погонског књиговодства о 

стању залиха  

● прокњижи промену залиха готових 

производа  

● састави Закључни лист производно- 

трговинског предузећа ● састави Биланс стања 

производно- трговинског предузећа ● састави 

Биланс успеха производно- трговинског 

предузећа ● наведе друге извештаје 

обухваћене редовним годишњим 

извештавањем у складу са МСФИ  

● објасни садржај и значај редовног годишњег 

финансијског извештаја 

  

  

    

привредног 

друштва 

  

обухваћени редовним 

годишњим извештавањем 

у складу са МСФИ 

  

  



Четврти разред 

А1: ОПШТЕОБРАЗОВНИ  ПРЕДМЕТИ 

Српски  језик и књижевност  
Наставни програм за четврти разред економски техничар 

Циљ учења српског језика и књижевности је унапређивање језичке и функционалне писмености; стицање и неговање језичке и 

књижевне културе; оспособљавање за тумачење и вредновање књижевних дела; афирмисање и прихватање вредности хуманистичког 

образовања и васпитања ученика; развијање личног, националног и културног идентитета, љубави према матерњем језику, традицији 

и култури српског народа и других народа и етничких заједница. 

 

 

Област 
Број 

часова 
Садржај Исходи Стандарди 

Језик 20 

ЈЕЗИК 

 

Синтакса 

 

 

 

 

 

 

 

- разликује основна значења 

и функције падежа; 

- разликује све типове 

независних предикатских 

реченица и препозна 

специјалне независне 

реченице; 

- разликује напоредне 

2CJK.1.1.4. Познаје врсте и подврсте речи; 

примењује норму у вези с облицима речи у 

фреквентним случајевима (укључујући и 

гласовне промене у вези с облицима речи); 

издваја делове речи у вези с облицима речи 

(граматичка основа и наставак за облик) у 

једноставнијим случајевима; издваја делове 

речи у вези с грађењем речи (префикс, 

творбена основа, суфикс) у једноставнијим 

 



 

 

Стилистика 

 

 

 

 

 

Општа 

лингвистик

а 

 

односе међу речима, 

синтагмама и реченицама;  

- препозна различите врсте 

зависних реченица;  

- правилно употреби и 

препозна значења личних 

глаголских облика; 

 

 

- препозна у тексту и наведе 

особине 

књижевноуметничког и 

научног стила; 

- процени поузданост 

података које преузима са 

интернета при писању 

текста научним стилом; 

 

 

 

- покаже основна 

случајевима; препознаје основне начине 

грађења речи; примењује норму у вези с 

грађењем речи (укључујући и гласовне 

промене у вези с грађењем речи); примењује 

постојеће моделе при грађењу нових речи. 

2CJK.2.1.4. Има шира знања о врстама и 

подврстама речи; уме да одреди облик 

променљиве речи и да употреби реч у 

задатом облику; познаје појам морфеме; 

дели реч на творбене морфеме у 

једноставнијим случајевима и именује те 

морфеме; познаје основне начине грађења 

речи; примењује норму у вези с облицима 

речи у мање фреквентним случајевима. 

2CJK.3.1.3. Има детаљнија знања о 

морфологији у ужем смислу и творби речи у 

српском језику (дели реч на творбене 

морфеме у сложенијим случајевима и 

именује те морфеме). 

2CJK.1.1.6. Има лексички фонд који је у 

складу са средњим нивоом образовања; 



општелингвистичка знања о 

еволуцији језика и 

сродности између неких 

језика; 

прави разлику између формалне и 

неформалне лексике и употребљава их у 

складу са приликом; има основна знања о 

значењу речи; познаје основне лексичке 

односе (синонимију, антонимију, 

хомонимију); познаје метафору као 

лексички механизам; нема одбојност према 

речима страног порекла, али их не прихвата 

некритички и аутоматски; познаје појам 

термина и фразеологизма; познаје 

најважније речнике српског језика и уме да 

се њима користи. 

2CJK.2.1.6. Има богат и уразноличен 

лексички фонд (укључујући и 

интелектуалну и интернационалну лексику 

и познавање најфреквентнијих 

интернационалних префикса и суфикса). Тај 

фонд употребљава у складу с приликом; 

види језик као низ могућности које му 

служе да изрази индивидуално искуство и 

усмерен је ка богаћењу сопственог речника; 



познаје хиперонимију/хипонимију, 

паронимију; разликује лексичке слојеве; 

познаје метонимију као лексички 

механизам. 

2CJK.1.1.5. Правилно склапа реченицу; 

разликује синтаксичке јединице; разликује 

активне и пасивне реченице; уме да 

анализира једноставније реченице грађене 

по основним моделима и проширене 

прилошким одредбама. 

 

Књижевн

ост 
54 

КЊИЖЕВНО

СТ 

 

Послератна и 

савремена 

књижевност 

 

 

Дијалог 

књижевних 

 

- утврди тематске, идејне,  

језичке, композиционе и 

жанровске особине 

књижевног текста; 

- протумачи књижевни текст 

стављајући га у 

одговарајући 

културноисторијски  

контекст; 

2СЈК.1.2.1. Познаје ауторе дела из обавезног 

школског програма и локализује их у 

контекст стваралачког опуса и 

књижевноисторијски контекст.  

2СЈК.2.2.1. Интерпретира књижевни текст 

увидом у његове интеграционе чиниоце 

(доживљајни контекст, тематско-мотивски 

слој, композиција, ликови, форме 

приповедања, идејни слој, језичко-стилски 

аспекти...). 



епоха - користи 

књижевнотеоријске термине 

у тумачењу књижевног 

дела; 

- постави проблемско 

питање у вези са 

књижевноуметничким 

делом,  износи суд о њему и 

аргументује свој суд; 

- повеже одређене теорије 

(егзистенцијализам, теорија 

рецепције/отовореног дела) 

са књижевноуметничким 

текстом;  

- препозна 

интертекстуалност; 

- самостално бира књижевна 

дела изван програма 

ослањајући се на стечена 

знања и усвојене вредности;  

- повеже историјске, 

2СЈК.3.2.1. Чита, доживљава и самостално 

тумачи књижевноуметничка и 

књижевнонаучна дела из обавезног 

школског програма, као и додатне (изборне) 

и факултативне књижевноуметничке и 

књижевнонаучне текстове; током 

интерпретације поуздано користи стечена 

знања о стваралачком опусу аутора и 

књижевноисторијском контексту. 

2СЈК.1.2.2. Познаје књижевнотеоријску 

терминологију и доводи је у функционалну 

везу са примерима из књижевних  и 

неуметничких  текстова предвиђених 

програмом. 

2СЈК.2.2.2. Познаје књижевнотеоријску 

терминологију и књижевнотеоријска знања 

адекватно примењује у тумачењу 

књижевних дела предвиђених програмом. 

2СЈК.3.2.2. Влада књижевнотеоријском 

терминологијом и теоријска знања 

адекватно примењује у тумачењу 



религијске, политичке теме 

у делима која обрађује са 

изградњом или 

преиспитивањем 

националног идентитета у 

њима;  

- расправља о елементима 

родне осетљивости у делима 

која обрађује; 

 

књижевноуметничких и књижевнонаучних 

дела која су предвиђена школским 

програмом и других дела ове врсте 

различитих жанрова, изван школског 

програма. 

2СЈК.1.2.3. У тумачењу 

књижевноуметничких и књижевнонаучних 

дела разликује методе унутрашњег и 

спољашњег приступа.  

2СЈК.2.2.3. Разликује методе унутрашњег и 

спољашњег приступа у интерпретацији 

књижевноуметничког и књижевнонаучног 

дела и адекватно их примењује приликом 

разумевања и тумачења ових врста дела. 

2СЈК.2.2.4. Уочава и образлаже поетичке, 

језичке, естетске и структурне особине 

књижевноуметничких и књижевнонаучних 

дела у оквиру школске лектире; процењује 

да ли је сложенији књижевнонаучни текст 

(аутобиографија, биографија, мемоари, 

дневник, писмо, путопис...) добро 



структуриран и кохерентан, да ли су идеје 

изложене јасно и прецизно; уочава стилске 

поступке у књижевноуметничком и 

књижевнонаучном тексту; процењује 

колико одређене одлике текста утичу на 

његово разумевање и доприносе тумачењу 

значења текста. 

2СЈК.1.2.5. Уочава основне особине 

књижевности као дискурса и разликује га у 

односу на остале друштвене дискурсе. 

2СЈК.2.2.5. Образлаже основне елементе 

књижевности као дискурса у односу на 

остале друштвене дискурсе (нпр. 

присуство/одсуство приповедача, 

приповедни фокус, статус историјског и 

фиктивног итд.). 

2СЈК.3.2.5. Разуме основне елементе 

књижевности као дискурса (пореди нпр. 

присуство/одсуство приповедача, 

приповедни фокус, статус историјског и 

фиктивног итд.) у односу на остале 



друштвене дискурсе и та сазнања 

употребљава у тумачењу књижевних дела. 

2СЈК.1.2.6. Наводи основне 

књижевноисторијске и поетичке одлике 

стилских епоха, праваца и формација у 

развоју српске и светске књижевности и 

повезује их са делима и писцима из обавезне 

лектире школског програма. 

2СЈК.2.2.6. Приликом тумачења 

књижевноуметничких и књижевнонаучних 

дела из школског програма примењује 

знања о основним књижевноисторијским и 

поетичким одликама стилских епоха, 

праваца и формација у развоју српске и 

светске књижевности. 

 

Језичка 

култура 
16 

ЈЕЗИЧКА  

КУЛТУРА 

Усмено и 

писано 

изражавање  

 

 

 

- правилно користи знаке 

интерпункције (тачку, 

2CJK.2.3.2. Саставља сложенији говорени и 

писани текст (из језика, књижевности или 

слободна тема) користећи се описом, 

приповедањем и излагањем (експозицијом); 

у говореној или писаној расправи прецизно 



 

Правопис 

 

 

 

 

 

 

запету, тачку са запетом, 

упитник, узвичник, две 

тачке, три тачке, црту, 

заграду, наводнике); 

 

 

- говори јавно и пред већим 

аудиторијумом о темама из 

језика, књижевности и 

културе; 

- напише састав на тему из 

језика и књижевности, 

уважавајући начела 

правописа и језичке норме. 

износи своје идеје и образлаже свој став; 

труди се да говори и пише занимљиво, 

правећи прикладне дигресије и бирајући 

занимљиве детаље и одговарајуће примере; 

уочава поенту и излаже је на прикладан 

начин; прецизно износи свој доживљај и 

утиске поводом књижевног или другог 

уметничког дела; сажето препричава 

сложенији књижевни текст и резимира 

сложенији књижевни и неуметнички текст 

на теме непосредно везане за градиво; пише 

извештај и реферат; примењује правописну 

норму у случајевима предвиђеним 

програмом. 

2CJK.2.3.1. Говори у званичним 

ситуацијама, јавно и пред већим 

аудиторијумом о темама из области језика, 

књижевности и културе, користећи се 

књижевним језиком и одговарајућом 

терминологијом; учествује у јавним 

разговорима са више учесника; процењује 



слушаоца односно аудиторијум и обликује 

свој говор према његовим потребама и 

могућностима; има потребу и навику да 

развија сопствену говорну културу; с 

пажњом и разумевањем слуша теже 

излагање (нпр. предавање) с темом из 

језика, књижевности и културе; слуша 

критички, процењујући говорникову 

аргументацију и објективност. 

2СЈК.3.3.2. Излаже (у званичним 

ситуацијама, јавно и пред већим 

аудиторијумом) и пише о темама из области 

језика, књижевности и културе; има 

развијене говорничке (ораторске) вештине; 

претпоставља различите ставове 

аудиторијума и у складу с тим 

проблематизује поједине садржаје; 

препознаје и анализира вербалну и 

невербалну реакцију саговорника односно 

аудиторијума и томе прилагођава свој 

говор; слушајући говорника, процењује 



 

 

Обавезни садржаји 

 

Васка Попа „Кора―  

Миодраг Павловић „Пробудим се―, „Научите пјесан―  

Бранко Миљковић „Ватра и ништа― 

Стеван Раичковић, „Записи о црном Владимиру― 

Иван В. Лалић „Писмо― 

Избор из светске модерне лирике: 

Ж. Превер – критика послератног градског живота у Паризу, љубавни тонови;  

В. Х. Одн – религијски и етички мотиви, комбиновање традиционалне форме и експериментисање;  

А. Ахматова – пролазност живота, живот под диктатуром;  

Ј. Бродски – музикалност и ритмичност, јединство значења и звучања песме; 

Иво Андрић „Проклета авлија― 

Добрица Ћосић „Корени― 

Меша Селимовић „Дервиш и смрт― 

Албер Ками „Странац― 

Семјуел Бекет „Чекајући Годоа―    

―  

Борхесове приче „Чекање‖  

Данило Киш „Енциклопедија мртвих― 

Милорад Павић „Хазарски речник―  

садржину и форму његовог говора и начин 

говорења. 
 

  



Борислав Пекић „Нови Јерусалим―  

Вилијам Шекспир „Хамлет― 

Ф. М. Достојевски „Злочин и казна― или „Браћа Карамазови― 

   

 ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА (16 часова) 

 

Правопис (6 часова) 

Правилна употреба знакова интерпункције (тачке, запете, тачке са запетом, упитника, узвичника, две тачке, три тачке, црте, заграде, 

наводника) у писаном и куцаном тексту.  

 

Усмено изражавање (2 часа) 

Указивање на смисао и значај неговања говорне културе.  

 

Писано изражавање (8 часова) 

Израда четири писмена задатка и писање унапређене верзије писменог задатка (исправка писменог задатка) 

Припрема за израду писмених задатака 

 

Настава Српског језика и књижевности треба да буде усмерена ка развоју међупредметних компетенција: компетенције за учење, 

комуникацију и сарадњу, естетску компетенцију, дигиталну, компетенцију за рад са подацима, учешће у демократском друштву и 

здрав живот. 

 

 

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

 

Ученик има знања из области српског језика и српске и светске књижевности. Влада усменом и писаном комуникацијом: говори и 

пише поштујући књижевнојезичку норму, уобличава логичан и стилски складан говорени и писани текст, разуме и критички 

промишља оно што прочита, има развијен речник. Чита, доживљава и тумачи књижевно дело; користи читање да боље разуме себе, 



друге и свет око себе; прочитао је најважнија књижевна дела из националне и светске културне баштине. Има навику и потребу да 

развија говорну и читалачку културу, како ради сопственог усавршавања тако и ради очувања и богаћења националне културе.  

 

Основни ниво  

Говори јасно и течно, поштујући књижевнојезичку норму; има културу слушања туђег излагања. Саставља једноставнији говорени 

или писани текст који је логичан, добро структуриран и стилски складан; користи оба писма (дајући предност ћирилици), влада 

основним писаним жанровима потребним за школовање и учешће у друштвеном животу. У различите сврхе чита књижевне и 

неуметничке текстове средње тежине, разуме књижевни и неуметнички текст средње сложености и критички промишља 

једноставнији књижевни и неуметнички текст.  

Има основна знања о језику уопште; разликује књижевни српски језик од дијалекта и има потребу да учи, чува и негује књижевни 

језик. Има основна знања о гласовима, речима и реченицама српског језика и зна да примени одређена граматичка правила у говору 

и писању. Има развијен речник, у складу са средњим нивоом образовања, а речи употребљава у складу са приликом.  

Познаје ауторе дела из обавезног школског програма и локализује их у контекст стваралачког опуса и у књижевноисторијски 

контекст. Наводи основне књижевноисторијске и поетичке одлике стилских епоха, праваца и формација у развоју српске и светске 

књижевности и повезује их са делима и писцима из обавезне лектире школског програма. Уочава и примерима аргументује основне 

поетичке, језичке, естетске и структурне особине књижевних дела из обавезне школске лектире. Формира читалачке навике и знања 

схватајући значај читања за сопствени духовни развој.  

 

Средњи ниво  

Говори пред аудиторијумом о темама из области језика, књижевности и културе; саставља сложенији говорени или писани текст, 

прецизно износећи идеје; у различите сврхе чита теже књижевне и неуметничке текстове и има изграђен читалачки укус својствен 

образованом човеку; разуме и критички промишља сложенији књижевни и неуметнички текст.  

Има шира знања о језику уопште и основна знања о језицима у свету. Зна основне особине дијалеката српског језика и смешта развој 

књижевног језика код Срба у друштвени, историјски и културни контекст. Има шира знања о гласовима, речима и реченицама 

српског језика и та знања уме да примени у говору и писању. Има богат речник и види језик као низ могућности које му служе да се 

прецизно изрази. Тумачи кључне чиниоце структуре књижевног текста као и његове тематске, идејне, поетичке, стилске, језичке, 

композиционе и жанровске особине. Познаје књижевне термине и адекватно их примењује у тумачењу књижевних дела предвиђених 



програмом. Самостално уочава и анализира проблеме у књижевном делу и уме да аргументује своје ставове на основу примарног 

текста. Користи препоручену и ширу, секундарну литературу у тумачењу књижевних дела предвиђених програмом.  

 

Напредни ниво  

Дискутује о сложеним темама из језика, књижевности и културе које су предвиђене градивом; има развијене говорничке вештине; 

пише стручни текст на теме из језика и књижевности; продубљено критички промишља сложенији књижевни и неуметнички текст, 

укључујући и ауторове стилске поступке; изграђује свест о себи као читаоцу.  

Има детаљнија знања о језику уопште, као и о граматици српског језика. Има основна знања о речницима и структури речничког 

чланка.  

Критички чита, тумачи и вреднује сложенија књижевна дела из обавезног школског програма, као и додатна (изборна). Користи 

више метода, гледишта и компаративни приступ у тумачењу књижевног текста. Свој суд о књижевном делу аргументовано износи 

стално имајући на уму примарни текст, као и друге текстове, анализирајући и поредећи њихове поетичке, естетске, структурне и 

лингвистичке одлике, укључујући и сложеније стилске поступке. Шири читалачка знања и примењује стратегије читања које су 

усаглашене са типом књижевног дела и са читалачким циљевима (доживљај, истраживање, стваралаштво).  

 

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: Језик 

Основни ниво  

Има основна знања о томе шта је језик уопште и које функције има; поштује свој језик и поштује друге језике. Зна основне податке о 

дијалектима српског језика и о дијалекатској основи књижевног језика; подједнако цени екавски и ијекавски изговор као 

равноправне изговоре српског књижевног језика; има основна знања о развоју књижевног језика, писма и правописа код Срба. Има 

основна знања о гласовима српског језика; познаје врсте и подврсте речи, примењује језичку норму у вези са облицима речи и у вези 

са њиховим грађењем; правилно склапа реченицу и уме да анализира реченице грађене по основним моделима. Има основна знања о 

значењу речи; познаје најважније речнике српског језика и уме да се њима користи. Уме да износи властите ставове говорећи јасно и 

течно, поштујући књижевнојезичку норму и правила учтивости; има културу слушања туђег излагања. Овладао је складним писањем 

једноставнијих форми и основних жанрова (писмо, биографија, молба, жалба, захтев, ПП презентација и сл.), користећи компетентно 

оба писма, дајући предност ћирилици и примењујући основна правила језичке норме. На крају школовања саставља матурски рад 

поштујући правила израде стручног рада.  

 



Средњи ниво  

Има шира знања о језику уопште и основна знања о језицима у свету, њиховој међусобној сродности и типовима. Зна основне 

особине дијалеката српског језика и основна правила екавског и ијекавског изговора. Има шира знања о гласовима српског језика; 

зна правила о наглашавању речи и разликује књижевни од некњижевног акцента; има шира знања о врстама и подврстама речи, 

њиховим облицима и начинима њиховог грађења; познаје врсте реченица и анализира реченице грађене по различитим моделима. 

Има богат речник и уме да употреби одговарајућу реч у складу са приликом; усмерен је ка богаћењу сопственог речника. Изражајно 

чита и негује сопствени говор. Саставља сложеније писане текстове о различитим темама поштујући језичку норму. Користи стручну 

литературу и пише складно извештај и реферат.  

 

Напредни ниво  

Има детаљнија знања о језику уопште и детаљнија знања о граматици српског језика (акцентима, саставу речи, значењу падежа и 

глаголских облика, структури реченице); познаје структуру речничког чланка. Говори о одабраним темама као вешт говорник; 

пажљиво слуша и процењује вербалну и невербалну реакцију свог саговорника и томе прилагођава свој говор. Складно пише есеј, 

стручни текст и новински чланак доследно примењујући књижевнојезичку норму.  

 

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: Књижевност  

Основни ниво  

 

Редовно чита књижевна дела из обавезног школског програма, зна значајне представнике и дела из светске и српске књижевности. 

Укратко описује своја осећања и доживљај књижевног или другог уметничког дела. Уочава и наводи основне поетичке, естетске и 

структурне особине књижевног и неуметничког текста погодног за обраду градива из језика и књижевности; уме да их именује и 

илуструје. Разуме књижевни и неуметнички текст: препознаје њихову сврху, издваја главне идеје текста; прати развој одређене идеје 

у тексту; наводи примере из текста и цитира део/делове да би анализирао текст или поткрепио сопствену аргументацију; резимира и 

парафразира делове текста и текст у целини. Издвојене проблеме анализира у основним слојевима значења. Основне књижевне 

термине доводи у функционалну везу са примерима из књижевног текста. Разуме зашто је читање важно за формирање и 

унапређивање своје личности, богаћење лексичког фонда. Развија своје читалачке способности. Разуме значај књижевности за 

формирање језичког, литерарног, културног и националног идентитета. Схвата значај очувања књижевне баштине и књижевне 

културе.  



Средњи ниво  

Тумачи књижевна дела из обавезног школског програма и поседује основна знања о књижевноисторијском и поетичком контексту 

који та дела одређује. Самостално уочава и анализира значењске и стилске аспекте књижевног дела и уме да аргументује своје 

ставове на основу примарног текста. Разуме и описује функцију језика у стваралачком процесу. У тумачењу књижевног дела 

примењује адекватне методе и гледишта усклађена са методологијом науке о књижевности. Познаје књижевнонаучне, естетске и 

лингвистичке чињенице и уважава их приликом обраде појединачних дела, стилских епоха и праваца у развоју српске и светске 

књижевности. На истраживачки и стваралачки начин стиче знања и читалачке вештине, који су у функцији проучавања различитих 

књижевних дела и жанрова и развијања литерарног, језичког, културног и националног идентитета. Има изграђене читалачке навике 

и читалачки укус својствен културном и образованом човеку. Примењује сложене стратегије читања. Мења аналитичке приступе за 

које оцени да нису сврсисходни. Процењује колико одређене структурне, језичке, стилске и значењске одлике текста утичу на 

његово разумевање.  

 

Напредни ниво  

Анализира поетичке, естетске и структурне одлике књижевног текста. Поуздано позиционира књижевни текст у књижевнотеоријски 

и књижевноисторијски контекст. Примењује одговарајуће поступке тумачења адекватне књижевном делу и њима сагласну 

терминологију. Користи више метода и гледишта и компаративни приступ да употпуни своје разумевање и критички суд о 

књижевном делу. Самостално уочава и тумачи проблеме у књижевном делу и своје ставове уме да аргументује на основу примарног 

текста и литерарно-филолошког контекста. Критички повезује примарни текст са самостално изабраном секундарном литературом. 

Самостално одабира дела за читање према одређеном критеријуму, даје предлоге за читање и образлаже их. Познаје и примењује 

начине/стратегије читања усаглашене са типом текста (књижевним и неуметничким) и са жанром књижевног дела. Разуме улогу 

читања у сопственом развоју, али и у развоју друштва. Има развијену, критичку свест о својим читалачким способностима. 

 

Међупредметне компетенције 

Настава Српског језика и књижевности треба да буде усмерена ка развоју међупредметних компетенција: компетенције за учење, 

комуникацију и сарадњу, естетску компетенцију, дигиталну, компетенцију за рад са подацима, учешће у демократском друштву и 

здрав живот. 

 

 



Начин реализације садржаја 

Полазећи од датих исхода и кључних појмова садржаја наставник планирани програм контекстуализује, односно планира наставу и 

учење према потребама одељења имајући у виду карактеристике, наставне материјале које ће користити, техничке услове, наставна 

средства и медије којима школа располаже, као и друге ресурсе школе и локалне средине.  

Приликом планирања наставе и учења наставник се руководи: 

 индивидуалним разликама међу ученицима у погледу начина учења, темпа учења и брзине напредовања; 

 интегрисаним приступом у којем постоји хоризонтална и вертикална повезаност унутар истог предмета и различитих наставних 

предмета; 

 партиципативним и кооперативним активностима које омогућавају сарадњу; 

 активним и искуственим методама наставе и учења;  

 уважавањем свакодневног искуства и знања које је ученик изградио ван школе, повезивањем активности и садржаја учења са 

животним искуствима ученика и подстицањем примене наученог и свакодневном животу; 

 неговањем радозналости, одржавањем и подстицањем интересовања за учење и континуирано сазнавање; 

 редовним и осмишљеним прикупљањем релевантних података о напредовању ученика, остваривању исхода учења и 

постигнутом степену развоја компетенција ученика. 

 

Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика је формативно и сумативно и реализује се у складу са Правилником о 

оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању и по препорукама за праћење и вредновање постигнућа ученика датих у 

оквиру Упутства за дидактичко-методичко остваривање програма.  

 

Eнглески  језик  
Циљ учења страног језика је 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. 

 разред: ЧЕТВРТИ 



смер: ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР  

недељни фонд часова: 2 часа 

годишњи фонд часова: 62 часа 

 

ОБЛАСТ/ 

TEMA 

ИСХОДИ СТАНДАРДИ САДРЖАЈ 

 

СЛУШАЊЕ 

 

Оспособљавање 

ученика за 

разумевање 

усменог говора 

 

● Разуме суштину битних 

информација са радија или 

телевизије, презентација или 

дискусија о актуелним збивањима 

или о стварима које се њега тичу 

на приватном и прoфесионалном 

плану, уколико се говори разговетно 

стандардним језиком 

2.ст.1.1.1. разуме краће поруке, обавештења 

и упутства која се саопштавају разговетно и 

полако.  

2.ст.1.1.2. схвата смисао краће спонтане 

интеракције између двоје или више 

са/говорника у личном, образовном и јавном 

контексту. 

2.ст.1.1.3. схвата општи смисао информације 

или краћих монолошких излагања у 

образовном и јавном контексту. 

2.ст.1.1.4. схвата смисао прилагођеног аудио 

и видео записа у вези с темама из 

свакодневног живота (стандардни 

говор, разговетни изговор и спор ритам 

излагања). 

  ОПШТЕ ТЕМЕ 

● Свакодневни живот 

(планови за будућност, 

посао и каријера) 

● Образовање (могућност 

образовања у 

иностранству, размена 

ученика, усавршавање 

у струци) 

● Друштвено уређење и 

политички систем у 

земљама чији се језик 

учи 

● Културни живот 

(манифестације, 



2.ст.2.1.1. разуме суштину и битне 

појединости порука, упутстава и 

обавештења о темама из свакодневног 

живота и делатности. 

2.ст.2.1.2. разуме суштину и битне 

појединости разговора или расправе између 

двоје или више са/говорника у приватном, 

образовном и јавном контексту. 

2.ст.2.1.3. разуме суштину и битне 

појединости монолошког излагања у 

образовном и јавном контексту уколико је 

излагање јасно и добро структурирано. 

2.ст.2.1.4. разуме суштину аутентичног 

тонског записа (аудио и видео запис) о 

познатим темама, представљених јасно и 

стандaрдним језиком 

 

сајмови и изложбе 

општег карактера и 

везане за струку) 

● Медији (утицај медија) 

● Историјске везе Србије 

и земаља чији се језик 

учи 

● Свет компјутера 

● (оглашавање на 

различитим глобалним 

мрежама, виртуелни 

свет комуникације) 

 

СТРУЧНЕ ТЕМЕ 

● Основна стручна 

терминологија 

● Примена 

информационих 

технологија у домену 

струке 

● Основе пословне 

ЧИТАЊЕ 

 

Оспособљавање 

ученика за 

●  Разуме смисао сложенијих текстова 

шематских приказа, упутстава, 

уговора 

 

2.ст.1.2.1. разуме општи смисао 

једноставних краћих текстова у вези с 

блиским темама, у којима преовлађују 

фреквентне речи и интернационализми. 



разумевање 

прочитаних 

текстова 

● Разуме и користи обавештења из 

стручних текстова везаних за струку 

 

● Разуме текстове у којима се износи 

лични став или посебно гледиште 

2.ст.1.2.2. проналази потребне информације 

у једноставним текстовима (нпр. огласи, 

брошуре, обавештења, кратке новинске 

вести).  

2.ст.1.2.3. разуме једноставне личне поруке и 

писма. 

2.ст.1.2.4. уочава потребне детаље у 

текстовима из свакодневног живота 

(натписи на јавним местима, упутства о 

руковању, етикете на производима, јеловник 

и сл.).  

2.ст.1.2.5. разуме кратке адаптиране одломке 

књижевних дела, и друге поједностављене 

текстове који се односе на цивилизацијске 

тековине, културу и обичаје свог и других 

народа. 

2.ст.2.2.1. разуме општи смисао и 

релевантне информације у текстовима о 

блиским темама из образовног и јавног 

контекста.  

2.ст.2.2.2. открива значење непознатих речи 

комуникације и 

коресподенције 

(пословна преписка и 

комуникација у писаној 

и усменој форми) 

● Мере заштите и 

очувања радне и 

животне средине 

● Пословна комуникација 

на страном језику 

 

ГРАМАТИЧКИ 

САДРЖАЈИ 

 I  РЕЧЕНИЦА 

– Сви типови упитних 

реченица 

– Директна и индиректна 

питања 



на основу контекста који му је близак. 

2.ст.2.2.3. разуме описе догађаја, осећања и 

жеља у личној преписци. 

 2.ст.2.2.4. проналази потребне информације 

у уобичајеним писаним документима (нпр. 

пословна преписка, проспекти, формулари). 

 2.ст.2.2.5. проналази специфичне поједи- 

ности у дужем тексту са претежно сложеним 

структурама, у комe се износе мишљења, 

аргументи и критике (нпр. 

новински чланци и стручни текстови). 

2.ст.2.2.6. разуме адаптиране књижевне 

текстове и прилагођене текстове који 

се односе на цивилизацијске тековине, 

културу и обичаје свог и других народа. 

 

 

– Индиректни говор: 

рецептивно и 

продуктивно 

а) изјаве и питања – без 

промене глаголског 

времена (глагол главне 

реченице у једном од 

садашњих времена) б) 

молбе, захтеви, наредбе 

в) изјаве и питања са 

променом глаголских 

времена 

– Релативне клаузе 

– Све врсте сложених 

реченица (временске, 

клаузе , клаузе, итд.). 

II ИМЕНИЧКА ГРУПА 

1. Члан 

ГОВОР 

 

Усмена 

продукција 

 

● Представи припремљену 

презентацију која се односи на теме 

везане за области личног 

2.ст.1.3.1. уме да оствари друштвени контакт 

(нпр. поздрављање, представљање, 

захваљивање).  

2.ст.1.3.2. изражава слагање/неслагање, 



Оспособљавање 

ученика за 

кратко 

монолошко 

излагање и за 

учешће у 

дијалогу на 

страном језику 

 

интересовања, школско градиво или 

струку 

● Говори о утисцима, употребљавају и 

сложеније изразе 

● Даје дужи опис свакодневних радњи 

из свог окружења, описује прошле 

активности, свакодневне обавезе, 

планове, радне задатке и начин 

организовања 

● Даје релевантне податке са неке 

презентације или из дискусије 

везане за струку 

предлаже, прихвата или упућује понуду или 

позив.  

2.ст.1.3.3. тражи и даје једноставне 

информације, у приватном, јавном и 

образовном контексту. 

 2.ст.1.3.4. описује блиско окружење (особе, 

предмете,места, активности, догађаје).  

2.ст.1.3.5. излаже већ припремљену кратку 

презентацију о блиским темама.  

2.ст.1.3.6.преноси или интерпретира кратке 

поруке, изјаве, упутства или питања. 

2.ст.1.3.7. излаже једноставне, блиске 

садржаје у вези сa културом и традицијом 

свог и других народа. 

2.ст.2.3.1. започиње, води и завршава 

једноставан разговор и укључује се у 

дискусију на теме како од личног интереса, 

тако и оне о свакодневном животу.  

2.ст.2.3.2. износи лични став, уверења, 

очекивања, искуства, планове 

као и коментаре о мишљењима других 

Разлике између 

одређеног и неодређеног 

члана у ширем контексту 

2. Именице 

– Бројиве и небројиве 

именице 

3.Заменички облици а) 

Заменице 

Личне заменице у 

функцији субјекта и 

објекта 

– Показне заменице 

– Односне заменице б) 

детерминатори 

– Показни детерминаотри 

– Неодређени 



учесника у разговору.  

2.ст.2.3.3. размењује, проверава, потврђује 

информације о познатим темама у 

формалним ситуацијама (нпр. у установама 

и на јавним местима).  

2.ст.2.3.4. описује или препричава стварне 

или измишљене догађаје, осећања, искуства.  

2.ст.2.3.5. излаже већ припремљену 

презентацијуо темама из свог окружења или 

струке.  

2.ст.2.3.6. извештава о догађају, разговору 

или садржају нпр. књиге, филма и сл. 

2.ст.1.5.1. користи задовољавајући број 

фреквентних речи и израза које му 

омогућавају изражавање основних 

комуникативних функција у свакодневним 

ситуацијама. 

 

 

детерминатори 

– Присвојни 

детерминатори 

4. Придеви 

– Обновити компарацију 

придева 

– too/not…enough/not 

as…(as)/…than 

5. Бројеви 

– Обновити просте и 

редне бројеве 

6. Кванитификатори 

III  ГЛAГОЛСКА 

ГРУПА 

1. Глаголи 

– Обновити и утврдити 

ПИСАЊЕ 

 

•  

• - Напише писмо или нешто дужи текст 

2.ст.1.4.1. пише кратке белешкe и 

једноставне порукe (нпр. изражава 



Оспособљавање 

ученика за 

писање краћих 

текстова 

различитог 

садржаја 

да би саопштио информацију или 

указао на лични став или 

супротстављање мишљења 

•  

• Напише извештај или протокол о 

догађају или са састанка 

•  

• Писмено конкурише за неки посао 

захвалност, извињење, упозорење). 

2.ст.1.4.2.пише приватно писмо о аспектима 

из свакодневног живота (нпр. описује људе, 

догађаје, места, осећања). 2.ст.1.4.3. 

попуњава образац/упитник, наводећи личне 

податке, образовање, интересовања и сл.  

2.ст.1.4.4. пише једноставне текстове према 

моделу, уз помоћ илустрација, табела, слика, 

графикона, детаљних упутстава. 2.ст.1.4.5. 

преводи или интерпретира информације из 

једноставних порука, бележака или 

образаца. 

2.ст.2.4.1. пише белешке или одговара на 

поруке, истичући битне детаље. 

 2.ст.2.4.2. у приватној преписци, тражи 

или преноси информације, износи лични 

став и аргументе.  

2.ст.2.4.3. пише, према 

упутству,дескриптивне и наративне текстове 

о разноврсним темама из области личних 

интересовања и искустава. 2.ст.2.4.4. пише 

сва садашња времена 

– Обновити и утврдити 

сва прошла времена 

– Разлика између Used to 

Past Continuous 

– Обновити и утврдити 

све начине за 

изражавање будућности 

– Глаголи стања 

– Модални глаголи: 

should, must, will, may, 

might, 

– Пасивне конструкције – 

the Present Simple, Past 

Simple , Present Perfect 

(продуктивно и 

рецептивно), постала 

времена само рецеп- 



кратке, једноставне есеје о различитим 

темама из личног искуства, приватног, 

образовног и јавног контекста. 2.ст.2.4.5. 

пише  извештај или прослеђује вести 

(преводи, интерпретира, резимира, сажима) 

у вези са кратким и/или једноставним 

текстом из познатих области који чита или 

слуша. 

2.ст.1.5.2. саставља кратке, разумљиве 

реченице користећи једноставне језичке 

структуре. 

2.ст.1.5.4. пише с одговарајућом 

ортографском тачношћу уобичајене речи 

које користи у говору.  

2.ст.1.5.5. примењује основну правописну 

норму 

2.ст.2.5.4. пише прегледан и разумљив текст 

у коме су правопис, интерпункција и 

организација углавном добри. 

 

тивно 

– wish + Past simple 

/would- Have something 

done (само рецептивно) 

2.Први и други 

кондиционал 

(рецептивно и 

продуктивно); трећи 

кондиционал 

(рецептивно) 

3. Предлози, 

најчешћи предлози за 

оријентацију у времену и 

простору. 

 

 

 

Комуникативне 

функције 
ЗНАЊЕ О ● Оствари комуникацију о  2.СТ.1.5.1. Користи задовољавајући број 



ЈЕЗИКУ основним темама, под условом да је у 

стању да тражи помоћ од саговорника 

 

● Образложи и одбрани свој  

став, разјасни неспоразуме  

 

фреквентних речи и израза које му 

омогућавају изражавање основних 

комуникативних функција у свакодневним 

ситуацијама.  

2.СТ.1.5.2. Саставља кратке, разумљиве 

реченице користећи једноставне језичке 

структуре.  

2.СТ.1.5.3. Има углавном јасан и разумљив 

изговор.  

2.СТ.1.5.4. Пише с одговарајућом 

ортографском тачношћу уобичајене речи 

које користи у говору.  

2.СТ.1.5.5. Примењује основну правописну 

норму.  

2.СТ.1.5.6. Користи неутралан језички 

регистар 

2.СТ.2.5.1. Користи речи и изразе који му 

омогућавају успешну комуникацију у 

предвидивим/свакодневним ситуацијама, 

актуелним догађајима и сл.  

2.СТ.2.5.2. Правилно разуме и користи већи 

-представљање себе и 

других 

-поздрављање (састајање, 

растанак; формално, 

неформално, 

регионално специфично) 

-идентификација и 

именовање особа, 

објеката, боја, бројева 

итд. 

-давање једноставних 

упутстава и команди 

-изражавање молби и 

захвалности 

-изражавање извињења 

изражавање потврде и 

негирање 

-изражавање допадања и 

недопадања 

-изражавање физичких 

сензација и потреба 

 • Препричава садржај текста, разговора, 

договора  

 

 

 

 

Пореди различите приказе истог 

догађаја у различитим медијима  

 

 

● Коректно употребљава сложеније 

структуре и процесе (номинализације, 

градације, трансформације) 

● Контролише граматичка знања и 

исправља своје грешке 



 

 

број сложенијих језичких структура. 

2.СТ.2.5.3. Има сасвим разумљив изговор 

2.СТ.2.5.4. Пише прегледан и разумљив 

текст у коме су правопис, интерпункција и 

организација углавном добри.  

2.СТ.2.5.5. Препознаје формални и 

неформални регистар; познаје правила 

понашања и разлике у култури, обичајима и 

веровањима своје земље и земље чији језик 

учи. 

2.СТ.3.5.1. Разуме и користи разноврстан 

репертоар речи, израза и идиома, који му 

омогућавају да се изражава јасно, течно, 

прецизно и детаљно.  

2.СТ.3.5.2. Разуме целокупни репертоар 

граматичких структура и активно користи 

све уобичајене граматичке структуре. 

2.СТ.3.5.3. Има јасан и природан изговор и 

интонацију.  

2.СТ.3.5.4. Пише јасне, прегледне и 

разумљиве текстове, доследно примењујући 

-исказивање просторних 

и временских односа 

-давање и тражење 

информација и 

обавештења 

-описивање и 

упоређивање лица и 

предмета 

-изрицање забране и 

реаговање на забрану 

-изражавање припадања 

и поседовања 

-скретање пажње 

-тражење мишљења и 

изражавање слагања и 

неслагања 

-тражење и давање 

дозволе 

-исказивање честитки 

-исказивање препоруке 

-изражавање хитности и 



језичка правила, правила организације 

текста и правописну норму. 2.СТ.3.5.5. 

Познаје и адекватно користи формални и 

неформални језички регистар. 

 

  

 

обавезности 

-исказивање сумње и 

несигурности 

 

 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

Комуникативна настава страних језика подразумева поимање језика као средства комуникације; инсистира на употреби циљног 

језика у учионици у добро осмишљеним контекстима од интереса за ученике; претпоставља примену тзв. Teacher talk, 

одн.прилагођавање говорне делатности наставника интересовањима и знањима ученика; инсистира на комуникативном аспекту 

употребе језика, одн. на значењу језичке поруке, а не толико на граматичној прецизности исказа ; претпоставља да се знања ученика 

мере прецизно дефинисаним релативним, а не толико апсолутним критеријумима тачности. Један од кључних елемената 

комуникативне наставе је и социјална интеракција кроз рад у учионици. Она се базира на групном или индивидуалном решавању 

проблема, потрази за информацијама и мање или више комплексним задацима. У тим задацима увек су јасно одређени контекст, 

процедура и циљ, чиме се унапређује квантитет језичког материјала који је неопходан услов за  било које учење језика. Такозвана 

комуникативно интерактивна парадигма у настави страних језика, између осталог, укључује и следеће компоненте: 

• усвајање језичког садржаја кроз циљано и осмишљено учествовање у друштвеном чину 

• поимање наставног програма као динамичне, заједнички припремљене и ажуриране листе задатака и активности 



• наставник је ту да омогући приступ и прихватање нових идеја 

• ученици се третирају као одговорни, креативни, активни учесници у друштвеном чину  

• уџбеници су само један од ресурса; осим њих препоручује се и примена других извора информација и дидактичких материјала, 

поготову кад је реч о стручним темама  

• учионица постаје простор који је могуће реструктурирати из дана у дан. 

 Важан циљ у учењу страног језика у средњим стручним школама је овладавање језиком струке, и то у оноликој мери која је 

неопходна да се језик користи ради информисаности и оспособљености за једноставну комуникацију у усменом и писаном облику на 

страном језику. Тај сегмент наставе страног језика који се прогресивно увећава од 20 до 50% током  образовања мора да буде јасно 

дефинисан и у складу са исходима везаним за квалификације струке. Неопходно је да стручна тематика која се обрађује на страном 

језику прати исходе појединих стручних предмета и буде у корелацији са њима. Реализација наставе језика струке се много више 

огледа у развијању рецептивних вештина него продуктивних јер је сврха учења страног језика, у првој линији, усмерена на то да се 

ученици оспособе да прате одређену стручну литературу у циљу информисања, праћења иновација и достигнућа у области струке, 

усавршавања и напредовања. Стога је спектар текстова који се препоручују велики: 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. Веома је битно у раду са таквим текстовима 

одредити добру дидактичку подршку. Добро осмишљени налози упућују на то да одређене текстове, у зависности од тежине и 

важности информација којео ни носе, треба разумети глобално, селективно или пак детаљно. Продуктивне вештине треба 

ограничити на строго функционалну примену реалну за захтеве струке. То подразумева писање кратких порука, мејлова у оквиру 

пословне комуникације (поруџбенице, рекламације, захтеви, молбе) и вођење усмене комуникације која омогућава споразумевање на 

основном нивоу било у директном контакту са саговорником или у телефонском разговору. 



 

ПРЕПОРУКЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАСТАВЕ- планирање 

 

– Слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом намењеним развоју и провери разумевања говора; 

– Рад у паровима, малим и већим групама (мини-дијалози, игра по улогама, симулације итд.); 

– Активности (израда паноа, презентација, зидних новина,постера за учионицу, организација тематских вечери и сл.); 

– Дебате и дискусије примерене узрасту (дебате представљају унапред припремљене аргументоване монологе са ограниченим 

трајањем, док су дискусије спонтаније и неприпремљене интеракције на одређену тему); 

– Обимнији пројекти који се раде у учионици и ван ње у трајању од неколико недеља до читавог полугодишта уз конкретно видљиве 

и мерљиве производе и резултате; 

– Граматичка грађа добија свој смисао тек када се доведе у везу са одговарајућим комуникативним функцијама и темама, и то у 

склопу језичких активности разумевања (усменог) говора и писаног текста, усменог и писменог изражавања и медијације; 

– Полазиште за посматрање и увежбавање језичких законитости јесу усмени и писани текстови различитих врста, дужине и степена 

тежине; користе се, такође, изоловани искази, под условом да су контекстуализовани и да имају комуникативну вредност; 

– Планира се израда два писмена задатка за сваки разред. 

 

 

КАКО СЕ ПРАТИ И ВРЕДНУЈЕ РАЗВОЈ ЈЕЗИЧКИХ КОМПЕТЕНЦИЈА 



 

Нека правила и поступци у процесу праћења и процењивања компетенција код ученика: 

● Развој компетенција наставници прате заједно са својим ученицима. 

● Наставници сарађују и заједнички процењују развој компетенција код својих ученика. 

● Процес праћења је по карактеру пре формативан него сумативан. 

● У проценама се узимају у обзир разноврсни примери који илуструју развијеност компетенције. 

● У процењивању се узимају у обзир и самопроцене ученика и вршњачке процене, а не само процене наставника. 

● Велики значај се придаје квалитативним, уместо претежно квантитативним подацима и показатељима. 

● Процена садржи опис јаких и слабијих страна развијености компетенције и предлоге за њено даље унапређивање, а не 

само суд о нивоу развијености. 

 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Кроз наставу енглеског језика, као првог страног језика остварују се и међупредметне компетенције  

1. Компетенција за целоживотно учење 

2. Комуникација 

3. Рад с подацима и информацијама 

4. Дигитална компетенција 

5. Решавање проблема 

6. Сарадња 

7. Одговорно учешће у демократском друштву 

8. Одговоран однос према здрављу 



9. Одговоран однос према околини 

10. Естетичка компетенција 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРИНЦИПА, ЦИЉЕВА И ИСХОДА ОБРАЗОВАЊА И СТАНДАРДА ОБРАЗОВНИХ 

ПОСТИГНУЋА 

Кроз наставни предмет први страни језик-енглески језик остварују се и општи принципи образовања и васпитања.  

Настава страног језика остварује се кроз примену разноврсних  облика учења, наставе и оцењивања, где се развијају мотивација за 

учење и подиже квалитет образовних постигнућа, и где се излази у сусрет различитим потребама ученика. Кроз теме, које се 

обрађују у оквиру овог наставног предмета, као и кроз сам наставни процес,  потенцира се поштовање људских права и права сваког 

ученика и уважавање људског достојанства. Негује се отвореност, сарадња, толеранција, моралне вредности...Кроз наставу страног 

језика потенцира се и целоживотно учење, које укључује све облике учења и значи учествовање у различитим облицима образовних 

активности ,са циљем сталног унапређивања компетенција;  

- У остваривању принципа, посебна пажња посвећује се:  

-идентификацији, праћењу и подстицању ученика са изузетним, односно посебним способностима (талентовани и даровити) и  

сарадњи са ученицима, ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања, кроз додатну наставу, и 

усмеравање ученика на учествовање у различитим конкурсима, такмичењима и реализацији пројеката, тематских програма школе у 

циљу унапређивања квалитета образовања и васпитања. 

- могућности да деца, са сметњама у развоју, инвалидитетом и из осетљивих група, остварују право на образовање, кроз допунску 

наставу, остваривање ИОП програма, као и применом индивидуализације у настави.  

Кроз наставу страног језика остварују се и основни циљеви образовања и васпитања  

Сталним професионалним усавршавањем наставници стичу одређена знања и компетенције, које доводе до континуираног 

унапређивање квалитета процеса и исхода образовања и васпитања заснованог  

Теме, које се обрађују кроз наставу страног језика имају за циљ и развијање и практиковање здравих животних стилова, свести о 

важности сопственог здравља и безбедности, развијање свести о значају заштите и очувања природе и животне средине и еколошке 

етике, заштите и добробити животиња, развијање позитивних људских вредности, као и развијање кључних компетенција за 

целоживотно учење и међупредметних компетенција. Кроз потенцирање различитих облика и метода активног учествовања ученика 

у наставном процесу (рад у групи/пару, пројекно-орјентисана настава, истраживачке активности, дебата, дијалог...) развијају се  



стваралачке способности, критичко мишљење, мотивација за учење, способности за тимски рад, способности самовредновања, 

самоиницијативе и изражавања свог мишљења; 

Кроз социокултурну компетенцију страног језика развијају  се компетенције за разумевање и поштовање људских права, грађанских 

слобода; развија се осећај солидарности, разумевања и конструктивне сарадње са другима и неговање другарства и пријатељства 

развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне равноправности, толеранције и уважавање 

различитости, као и развијање личног и националног идентитета, поштовање и неговање српског језика ,матерњег језика и страних 

језика, традиције и културе српског народа и националних мањина других народа, развијање интеркултуралности, поштовање и 

очување националне и светске културне баштине. 

Кроз наставу првог страног језика остварују се и исходи образовања и васпитања.  

Применом различитих облика и метода организације наставе  , као и одабиром различитих тематских области и акцентовањем 

развијања комуникативних функција језика развија се способност ученика да користи страни језик у зависности од културног 

наслеђа и средине, потреба и интересовања, да прикупља, анализира, организује и критички процењује информације, да изрази и 

тумачи идеје, мисли, осећања, чињенице и ставове у усменој и писаној форми, да ради ефикасно са другима као члан тима, групе, 

организације и заједнице, дазна како да учи, поштује људска права и слободе, комуницира асертивно и ненасилно, да има свест о  

сопственој култури и разноликости култура, уважава значај креативног изражавања идеја, искустава и осећања путем различитих 

медија, укључујући музику, књижевност, извођачке и визуелне уметности.  

Кроз наставу страног језика остварују се стандарди образовних постигнућа ученика, који представљају део општих стандарда 

образовања и васпитања (скуп норми на основу којих се врши процена квалитета у систему образовања и васпитања) 

 

Физичко васпитање  
Општи циљ: 

- Циљ учења 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. 



Посебни циљеви учења предмета: 

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

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

- Стицање моторичких умења (вештина) и теоријских знања неопходних за њихово усвајање; 

- Проширење и продубљивање 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 предмега (васпитно-

образовног подручја); 

- Мотивација ученика за бављење физичким активностима и формирање позитивних психо-социјапних образаца понашања; 

- Оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним условима живота и рада. 

 

Модул 
Број 

часова 
Садржај Исходи 

Здравствена култура и физичка 

активност, као основа за 

реализовање постављених 

циљева и исхода 

10 

- Вежбе обликовања (јачања, 

лабављење и растезање); 

- Вежбе из корективне гимнастике; 

- Провера стања моторичких и 

функционалних способности 

- Препозна везе између физичке 

активности и здравља; 

- Објасни карактеристике 

положаја тела, покрета и кретања 

у професији за коју се школује и 

уочи оне, које могу имати 

негативан утицај на његов раст, 



развој; 

- Одабере и изведе вежбе 

обликовања и вежбе из 

корективне гимнастике, које ће 

превентивно утицати на могуће 

негативне утицаје услед рада у 

одабраној професији; 

Развој моторичких и 

функционалних способности 

човека, као основа за 

реализовање постављених 

циљева и исхода; 

12 

- Вежбе снаге без и са малим теговима 

(до 4 кг.); 

- Трчање на 60 м и 100 м; 

- Трчање на 800 м ученице и 1000 м 

ученици; 

- Вежбе растезања (број понављања и 

издржај у крајњем положају), 

- Полигони спретности и окретности и 

спортске игре; 

- Аеробик;  

 

- Именује моторичке 

способности које треба 

развијати, као и основна средства 

и методе за њихов развој; 

- Примени адекватна средства 

(изводи вежбе) за развој и 

усавршавање моторичких 

способности из: вежби 

обликовања, атлетике, 

гимнастике, пливања и 

спортских игара за развој: снаге, 

брзине, издржљивости, гипкости, 

спретности и окретности; 



Усвајање знања, умења и 

вештина из спортских грана и 

дисциплина као основа за 

реализовање постављених 

циљева и исхода;  

- Кардио - вежбање;  

- Спортска игра (фудбал, 

кошарка,одбојка); 

- Борилачке вештине;  

 

-Физичка, односно спортска 

активност: у складу са 

могућностима школе. 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

АТЛЕТИКА 

У свим атлетским дисциплинама треба 

радити на развијању основних 

моторичких особина за дату 

дисциплину; 

Трчања: 

Усавршавање технике трчања на 

кратке и средње стазе: 

- 100 м ученици и ученице;  

- 800 м ученици и ученице; 

- штафета 4 x 100 м ученици и ученице 

Вежбање технике трчања на средњим 

стазама умереним интезитетом и 

различитим темпом у трајању од 5 до 

10 мин.  

Крос: јесењи и пролећни  

- 800 м ученице,  

• Кратко опише основне 

карактеристике и правила 

атлетике, гимнастике и спортске 

гране - дисциплина које се уче; 

• Демонстрира технику 

дисциплина из атлетике и 

гимнастике (вежби на справама и 

тлу) које - поседује вештину, 

технику и тактику спортске игре 

као и вежбе из осталих 

програмом предвиђених садржаја 

• Детаљније опише правила 

спортске гране за коју показује 

посебан интерес - за коју школа 

има услове; 

• Објасни због којих је 

карактеристика физичког 

васпитања важно, да активно 
10 
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- 1000 м ученици. 

Скокови: 

Скок удаљ техником увинућа  

Скок увис леђном  

Бацања: 

Бацање кугле, једна од рационалних 

техника (ученице 4 кг, ученици 5 кг). 

Спровести такмичења у одељењу, на 

резултат, у свим реализованим 

атлетским дисциплинама. 

• СПОРТСКА ИГРА (по избору)  

• Понављање и учвршћивање раније 

обучаваних елемената игре;  

• Даље проширивање и продубљавање 

техничко-тактичке припремљености 

ученика у складу са изборним 

програмом за дату игру. На основу 

претходних умења у техници и 

тактици наставник планира конкретне 

садржаје из спортске игре; 

учествује у процесу наставе и да 

самостално спроводи одређен 

програм физичке и спортске 

активности; 

• Жели да се бави физичким, 

односно спортским 

активностима, пошто сагледава 

(детектује) позитивне 

карактеристике физичке и 

спортске активности - њихове 

позитивне утицаје на здравље, 

дружење и добро расположење; 

• Сагледа негативне утицаје 

савременог начина живота 

(пушење, дрога, насиље, 

деликвентно понашање) и буде 

свестан да је физичким, односно 

спортским активностима могуће 

предупредити негативне утицаје; 

• Комуницира путем физичких 

односно спортских активности са 

4 

8 



• Актив наставника, према програму 

који сам доноси (из програма трећег 

разреда (програм по избору ученика) у 

складу са могућностима школе, 

организује наставу за коју ученици 

покажу посебно интересовање; 

• Препорука: уколико је могуће, 

организовати наставу пливања 

(посебно обуку за непливаче). 

својим друговима и ужива у 

дружењу и контактима; 

• Доводи у везу свакодневни 

живот и способност за учење и 

практичан рад са физичким, 

односно спортским 

активностима и правилном 

исхраном; 

• самостално бира физичку, 

односно спортску активност и 

изводи је у окружењу у коме 

живи; 

• Објасни да покрет и кретање, 

без обзира на то којој врсти 

физичке, односно спортске 

активности припада, има своју 

естетску компоненту (лепота 

извођења, лепота доживљаја); 

• Ужива у извођењу покрета и 

кретања; 

• Наводи основне олимпијске 



принципе и примењује их на 

школским спортским 

такмичењима и у слободном 

времену; 

• Препозна нетолерантно 

понашање својих другова и 

реагује на њега, шири дух 

пријатељства, буде истрајан је у 

својим активностима. 

• Се правилно односи према 

окружењу у коме вежба, 

рекреира се и бави се спортом, 

што преноси у свакодневни 

живот; 

• Учествује на школском 

такмичењу и у систему школских 

спортских такмичења. 

 

 

 

 



Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

 

I Планирање наставе 

Програм усмерава наставника да наставни процес конципира у складу са дефинисаним исходима, односно да планира како да 

ученици остваре исходе и да изабере одговарајуће методе,  активности и технике за рад са ученицима. Дефинисани исходи показују 

наставнику и која су то специфична знања и вештине које су ученику потребне за даље учење и свакодневни живот. Приликом 

планирања часа, исходе предвиђене програмом треба разложити на мање и на основу њих планирати активности за конкретан час. 

Треба имати у виду да се исходи разликују, да се неки могу лакше и брже остварити, док је за одређене потребно више времена, 

активности и рада на различитим садржајима.  Исходе треба посматрати као циљеве којима се тежи током једне школске године. На 

ставу у том смислу треба усмерити на развијање компетенција и не треба је усмерити само на остваривање појединачних исхода. 

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче 

интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облик рада, као и планирање 

активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и предвиђених исхода, али и од специфичности 

одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика. Током реализације часова физичког васпитања давати информације о 

томе које вежбе позитивно утичу на статус њиховог организма, с обзиром на карактеристике њихове професије, а које негативно 

утичу на здравље. Ученици који похађају трогодишње стручне школе далеко су више оптерећени у редовном образовању 

практичном и теоријском наставом од осталих ученика; Због тога је физичко васпитање, у овим школама, значајно за активан 

опоравак ученика, компензацију и релаксацију с обзиром на њихова честа статичка и једнострана оптерећења. Теоријска знања из 

области физичких активности су од великог значаја за укупним бављењем физичким вежбама. 

 

 

 



II Оставаривање наставе и учења  

- Садржаји програма усмерени су на:  

- развијање физичких способности;  

- спортско-техничко образовање;  

- повезивање физичког васпитања са животом и радом.  

У колико се укаже потреба, садржај програма се прилагођава како би се избегле негативне последице по здравље деце. Настава се 

реализује у циклусима који трају приближно 10-12 часова (узастопних). Наставнику физичког васпитања је остављено да, зависно од 

потреба, прецизира трајање сваког циклуса, као и редослед њиховог садржаја. 

 

III Праћење и вредновање наставе и учења  

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, доношење опреме, понашање 

ученика на часу, уважавање гледишта других ученика, однос према раду, способност примене практичног знања у конкретним  

условима.  

Вредновање остварености исхода врши се кроз: 

- праћење остварености исхода; 

- васпитни део(доношење опреме, дисциплина на часу); 

- образовни део (практичне вештине); 

- активности ученика на часовима; 

 

IV Међупредметне компетенције 

12) Компетенцију за целоживотно учење 

13) Комуникацију 

14) Решавање проблема 

15) Сарадњу 

16) Одговоран однос према здрављу 

      6)   Одговоран однос према околини. 

 

Кроз наставни садржај  Физичког васпитања реализују се и општи принципи образовања и васпитања. 



Наставни предмет Физичко васпитање омогућиће учешће свих ученика кроз једнако уважавање, подједнако давање шанси свим 

ученицима на основу индивидуалних могућности и потреба. То ће се реализовати кроз коришћење разноврсних облика учења (учење 

путем покушаја и погрешака, учење по моделу, учење увиђањем...). Кроз облике рада, наставне методе, коришћење разновсних 

наставних средстава, похваљивањем ученика, давањем препорука за даље напредовање, уз неговање отворености, сарадње и 

толеранције подиже се квалитет образовних постигнућа и развија се мотивација за учење код ученика. Кроз редовно праћење 

реформисаних наставних планова и програма, иновација и нових антрополошких достигнућа   ученицима ће бити омогућено 

континуирано напредовање у области физичког развоја. Континуирано учешће ученика одвијаће се  кроз редовну практичну наставу, 

допунску или додатну наставу, секције, ванаставне активности  (крос, фер плеј манифестације), као и учешће у различитим 

активностиваа током жиовота са циљем сталног унапређивања компетенција ученика. Континуирано стручно усавршавање 

наставника, унутар и ван установе, омогућиће високу стручност наставника. Кроз сталну сарадња са спољним сарадницима, 

одељенским старешином, стручним већем.  

У остваривању принципа посебна пажња се посвећује и:  

-идентификацији, праћењу и подстицању ученика са изузетним, односно посебним способностима (талентовани и даровити) уз 

обезбеђивање услова да, без обзира на сопствене материјалне услове имају приступ одговарајућим нивоима образовања и васпитања;  

-могућности  да ученици  са сметњама у развоју, инвалидитетом и из осетљивих група, без обзира на сопствене материјалне услове 

имају приступ свим нивоима образовања и васпитања у установама, а ученици са здравственим проблемима остварују право на 

образовање током болничког и кућног лечења које се реализује кроз ИОП програме и индивидуализацију и наставом на даљину;  

-сарадњи са ученицима, ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања, као и остваривања одговарајућих 

активности, програма и пројеката у циљу унапређивања квалитета образовања и васпитања реализоаваће се кроз континуирано 

међусобно уважавање наставника и ученика, праћење и оставривање наставног садржаја, праћење и вредновање напредовање ученика.  

 

Кроз наставу Физичког васпитања реализоваће се и циљеви образовања и васпитања. 

 

Кроз активности на практичној настави, води се рачуна о развијању и практиковању здравих животних стилова, свести о важности 

сопственог здравља и безбедности у раду. Развијају се  кључне компетенције за целоживотно учење (комуникација на матерњем 

језику,правилно усвајање ,дигиталне компетенције (коришћење дигиталних алата за унапређење практичног вежбања),..) 

међупредметне компетенције и стручне компетенције у складу са захтевима занимања. Ученик ће бити оспособљен да иницира учење, 

да изабере стратегије учења и дизајнира контекст у којем учи, да прати и контролише напредак током учења, да управља учењем у 



складу са намерама и циљем који има. Ученик ће умети да пронађе и асимилује нова знања и вештине, користећи претходно учење и  

ваншколско искуство.  

Примењујући индивидуалани рад или групне активности код ученика ће доћи до поспешења развоја свести о себи, стваралачких 

способности, критичког мишљења, мотивације за учење, способности за тимски рад, способности самовредновања, самоиницијативе и 

изражавања свог мишљења. Неопходно је да се ученицима омогући да сами покрећу инцијативе, пројекете,  да се самооцењују и 

оцењују друге ученике, да анализирају и закључују;  

 

Кроз наставу Физичког васпитања оствариће се и исходи образовања и васпитања. 

 

Остваривање исхода образовања и васпитања реализоваће се кроз све облике, начине и садржаје рада. Исходи образовања и васпитања 

оствариће се кроз практичан рад, вежбе у којима ће ученици показати да ли примењују нова сазнања. Од ученика се очекује да на  

српском језику, кроз дијалог са наставником или другим ученицима, или кроз практичан рад, аналитички и синтетички разложе вежбу, 

дају идеје, изразе своја мишљења кроз чињенице и ставове. Зависно од наставне јединице или типа часа, ученику се дају начини 

решавања одређених тактичких задатака и на основу конкретизованог решења ученик покушава да пронађе нове приступе.; Од 

ученика се очекује да се у ситуацијам када ради са другим уленицима буде ефиксан као члан тима или групе, да даје и аргументује 

своје идеје, слуша и уважава мишљење других;  

У решавању задатака, ученик треба да зна да примени логичко мишљење како би решио проблем и на ефикасан начин дошао до 

решења проблема који му се јављају.  

Треба да зна шта је дозвољено, а шта не. Да зна како да се понаша и приступа одређеним садржајима, јер на тај начин чува и себе и 

друге другима.  

Стандарди компетенција наставника ће се реализовати кроз стручно усавршавање и похађањем семинара из области:;  

- Наставна област, предмет и методика наставе- К1;  

- Поучавање и учење-К2;  

- Подршку развоjу личности ученика-К3;  

- Комуникациjу и сарадњу-К4.  

Улога наставника вишеструка, jер треба да:  

- развиjа кључне компетенциjе код ученика коjе их оспособљаваjу за живот и рад и на таj начин им пружа основу за даље учење;  



- пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са тешкоћама у развоjу, 

да остваре образовне и васпитне потенциjале у складу са сопственим могућностима. Да би допринео ефикасности и jеднаким правима 

и доступности школовања свих ученика, наставник треба да има и компетенциjе коjе се односе на превенциjу насиља у школама, 

мотивациjу ученика за учење, изградњу толеранциjе, спречавање дискриминациjе и друго. 

 

Математика 
Годишњи фонд часова: 93 

Редни 

број 

наставне 

теме 

Број 

часова 

Наставни 

садржај 

Начин и 

поступак 

остваривања 

Исходи Стандарди  

 

 

 

1. 

 

 

 

40 

(20+19+1) 

 

 

 

Елементи 

привредне 

математике 

 

-фронтални 

рад 

-вербалне  

методе 

-илустративна 

метода 

-рад у пару 

-индивидуални 

рад 

- примени основну 

пропорцију простог 

каматног рачуна за 

време дато у 

годинама, месецима, 

данима 

-израчуна интерес 

на основу каматног 

броја и каматног 

кључа 

 

2.МА.2.3.6. 

 

2.МА.1.4.6. 

 

2.МА.2.4.6 



 

 

 

-израчуна камату на више 

сума 

примени каматни рачун више 

сто и ниже сто 

-примени 

термински 

рачун, 

есконтовање 

меница, рачун 

штедног улога 

-израчуна месечну 

отплату код 

потрошачких 

кредита 

мени верижни 

рачун у проблемима 

продаје и куповине 

валута 

-препозна разлику између 

простог и сложеногкаматног 

рачуна 



-објасни појам 

декурзивног 

обрачунавања 

интереса 

-израчуна увећану вредност 

главнице 

-израчуна време и каматну 

стопу 

-израчуна почетну вредност 

главнице 

израчуна сложену камату 

-објасни појам конформне 

каматне стопе 

-одреди увећану 

вредност више 

периодичних улога при 

улагању почетком и 

крајем периода 

-израчуна број улагања 

израчуна каматну стопу 

-објасни појам садашње 



(почетне) вредности 

више периодичних сума 

које се исплаћују 

почетком или крајем 

периода 

-израчуна збир 

дисконтованих вредности 

одреди вредност 

исплате крајем и 

почетком периода 

-израчуна број исплата 

израчуна вредност каматне 

стопе 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

26 

(13+12+1) 

 

 

 

Зајам  

 

-фронтални 

рад 

-вербалне  

методе 

-илустративна 

-разликује врсте зајмова 

-објасни смисао амортизације 

зајма 

-објасни појам 

ануитета, отплате, 

интереса, 

22.МА.2.3.6. 

 

2.МА.1.4.6. 

 

2.МА.2.4.6. 



 метода 

-рад у пару 

-индивидуални 

рад 

 

 

 

отплаћеног дела 

дуга и остатка дуга 

-повезује 

елементе зајма и 

да их израчуна 

-израчуна ануитет 

-израчуна каматну стопу 

-израчуна број периода 

отплаћивања 

-израчуна износ 

дуга на почетку 

обрачунског 

периода 

 -израчуна 

интерес и отплату за 

било који период 

амортизације зајма 

-сачини амортизациони план 

-изврши 

контролу 

ваљаности 



амортизационог 

плана 

-сачини план 

амортизације 

зајма 

подељеног на 

обвезнице 

-објасни појам конверзије 

Зајма 

-препозна 

промену 

услова 

отплаћивања 

зајма 

-одреди нови 

ануитет након 

промене 

времена амортизације или 

промене каматне стопе 

 

 

 

 

 

 

 

-фронтални 

-обрачуна плате за 

све раднике у 

2.МА.2.3.6. 

 



 

 

 

 

3. 

 

15 

(7+7+1) 

 

Примери 

практичне 

примене 

привредне и 

финансијске 

математике  

рад 

-вербалне  

методе 

-илустративна 

метода 

-рад у пару 

-индивидуални 

рад 

 

 

 

предузећу на основу 

познатих података 

-обрачуна порезе и доприносе 

припреми потребну пратећу 

документацију 

-обрачуна штедне улоге и 

изради табелу 

књижи све уплате и 

исплате и -

обрачунавати салдо 

камате 

-направи комплетан план 

амортизације зајма 

-направи план амортизације 

зајма подељеног на обвезнице 

2.МА.1.4.6. 

 

2.МА.2.4.6. 

4. 12 Писмени 

задаци са 

исправком 

-индивидуални 

рад 

 

-учествује у решавању  

задатака 

 

 



 

А2: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 

Пословна економија   
Недељни фонда часова: 2 

 

ЦИЉЕВИ УЧЕЊА: 

– Стицање основних знања о појму, предмету и циљевима изучавања пословне економије 

– Стицање основних знања о предузећу, његовим циљевима, врстама и организационим облицима 

– Стицање знања о врстама и облицима средстава и извора средстава предузећа 

– Стицање знања о активностима и пословима предузећа 

– Стицање основних знања о пословним функцијама предузећа 

– Оспособљавање ученика за анализу показатеља остваривања циљева и задатака пословних функција предузећа 

– Стицање основних знања о појму и подели трошкова пословања предузећа 

– Стицање знања о начинима исказивања резултата пословања предузећа 

– Развијање знања и вештине доношења закључака о оствареним резултатима пословања предузећа 

– Стицање основних знања о економским принципима пословања предузећа 

– Оспособљавање ученика за оцену успешности предузећа на основу остваривања принципа пословања 

– Стицање основних знања о менаџменту предузећа 

– Развијање вештина планирања, организовања и контроле пословних активности 

– Оспособљавање ученика за самостално и аргументовано доношење одлука у пословању и свакодневном животу 

– Стицање основних знања о управљању пословним функцијама предузећа 

– Развијање свести о мотивацији као покретачкој снази остваривања циљева предузећа 

– Развијање способности оцењивања туђег и сопственог рада 

– Стицање основних знања о организационом понашању и организационој култури 



– Стицање основних знања о мултикултурализму 

– Развијање способности за рад у групи и тимски рад 

– Развијање способности за решавање конфликтних ситуација 

– Стицање основних знања о финансијском менаџменту 

– Развијање вештине управљања финансијама предузећа 

– Оспособљавање ученика за самостално истраживање стручне литературе, архиве, интернета 

– 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 конвергентног и дивергентног мишљења кроз решавање проблемских и пројектних задатака 

Годишњи фонд часова: 62 

Област/Тема Број 

часова 

Садржај Исходи 

По завршетку разреда ученик ће 

бити у стању да: 

Финансијски 

менаџмент 

24 ● Појам, значај и предмет 

финансијског менаџмента  

● Циљеви финансијског 

менаџмента  

● Задаци финансијског 

менаџмента  

● Активности и послови 

финансијског менаџмента  

● Инструменти финансијског 

менаџмента  

● Контрола финансијског 

менаџмента-појам  

● Врсте финансијске контроле  

● Инструменти финансијске 

контроле 

● дефинише појам, значај и предмет 

финансијски менаџмент  

● наведе циљеве финансијског 

менаџмента  

● разликује задатке финансијског 

менаџмента  

● наведе активности и послове 

финансијског менаџмента  

● објасни начине прикупљања 

потребног капитала(прибављање 

средстава)  



● наведе изворе финансирања 

предузећа и њихове карактеристике  

● објасни активности пласирања 

капитала  

● објасни инструменте финансијског 

менаџмента  

● дефинише појам, врсте и 

инструменте финансијске контроле  

● објасни значај финансијских 

извештаја у процесу финансијске 

контроле  

● објасни улогу буџета у процесу 

финансијске контроле  

● одреди циљеве, задатке и одлуке о 

прикупљању потребног капитала и 

његовог инвестирања на основу 

задатих података 

Економско 

финансијска 

анализа 

пословања 

предузећа 

38 ● Појам, предмет и циљеви 

финансијске анализе  

● Корисници финансијских 

извештаја  

● Предмет и основ контроле 

финансијских извештаја од стране 

власника  

● Предмет и основ контроле 

финансијских извештаја од стране 

● дефинише финансијску анализу  

● наведе кориснике финансијских 

извештаја  

● наведе предмет контроле и повеже 

га са основом контроле и корисником 

● наведе циљеве финансијске 

анализе  

● повеже циљеве финансијске 

анализе са корисницима  



инвеститора  

● Предмет и основ контроле 

финансијских извештаја од стране 

кредитора  

● Предмет и основ контроле 

финансијских извештаја од стране 

пореских органа  

● Врсте анализе финансијских 

извештаја  

● Хоризонтална анализа  

● Вертикална анализа  

● Анализа на основу финансијских 

показатеља – рацио анализа  

● Класификација показатеља – 

рацио бројева  

● Показатељи ликвидности  

● Показатељи пословне 

активности  

● Показатељи солвентности и 

финансијске структуре  

● Показатељи рентабилности  

● Оцена текућег финансијског 

стања предузећа 

● наведе врсте анализе финансијских 

извештаја  

● дефинише хоризонталну анализу  

● објасни резултате извршене 

хоризонталне анализе поређењем 

билансних позиција биланса стања 

текуће и претходне године у 

апсолутном и релативном износу  

● дефинише вертикалну анализу  

● донесе закључке на основу 

резултата спроведене вертикалне 

анализе биланса стања и биланса 

успеха  

● дефинише рацио број  

● наведе основне групе рацио бројева 

● анализира израчунате показатеље 

ликвидности  

● анализира израчунате показатеље 

пословне активности  

● анализира израчунате показатеље 

финансијске структуре  

● анализира израчунате показатеље 

рентабилности  

● објасни финансијски положај и 

активност конкретног предузећа 

хоризонталним и вертикалним 

сагледавањем добијених показатеља 

на основу датих финансијских 

извештаја  

● објасни финансијску ситуацију 

конкретног предузећа на основу 

рацио анализе 



 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 

Настава се реализује у оквиру целог одељења. На почетку наставе урадити проверу нивоа знања и вештина ученика, која треба да 

послужи као оријентир за организацију и евентуалну индивидуализацију наставе. При реализацији програма дати предност 

пројектној, проблемској и активно оријентисаној настави, кооперативном учењу, изградњи знања и развоју критичког мишљења. 

Уколико услови дозвољавају дати ученицима подршку хибридним моделом наставе (комбинацијом традиционалне наставе и 

електронски подржаног учења), поготово у случајевима када је због разлика у предзнању потребна већа индивидуализација наставе. 

Предложени број часова по темама је оквирни, на наставнику је да процени потребан и довољан број часова по темама узимајући у 

обзир знања и вештине који ученици имају из претходног школовања и животног искуства. Препорука је да наставник, у зависности 

од могућности ученика и рачунарске опреме, процени и комбинује у току сваког двочаса различите наставне методе и облике рада 

као што су самостални рад ученика (по принципу један ученик – један рачунар), рад у паровима (два ученика истовремено и заједно 

решавају конкретне задатке), рад у мањим групама (почетна анализа и идеје за методе решавања), као и рад са целом групом када 

наставник објашњава, приказује, демонстрира и кроз дискусују уводи ученике у нове области. 

 

I ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА  

 

Програм усмерава наставника да наставни процес конципира у складу са дефинисаним исходима, односно да планира како да 

ученици остваре исходе, и да изабере одговарајуће методе, активности и технике за рад са ученицима. Дефинисани исходи показују 

наставнику и која су то специфична знања и вештине која су ученику потребна за даље учење и свакодневни живот. Приликом 

планирања часа, исходе предвиђене програмом треба разложити на мање и на основу њих планирати активности за конкретан час. 

Треба имати у виду да се исходи у програму разликују, да се неки могу лакше и брже остварити, док је за одређене исходе потребно 

више времена, активности и рада на различитим садржајима. Исходе треба посматрати као циљеве којима се тежи током једне 

школске године. Наставу у том смислу треба усмерити на развијање компетенција и не треба је усмерити само на остваривање 

појединачних исхода. При обради нових садржаја треба се ослањати на постојеће искуство и знање ученика, и настојати, где год је то 

могуће, да ученици самостално откривају правилности и изводе закључке. Основна улога наставника је да буде организатор 

наставног процеса, да подстиче и усмерава активност ученика. Ученике треба упућивати да користе уџбеник и друге изворе знања, 

како би усвојена знања била трајнија и шира, а ученици оспособљени за примену у решавању разноврсних задатака. На часовима 



треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче 

интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Препоручује се коришћење интерактивних 

метода, пројектне, проблемске и истраживачке методе, рад на референтном тексту, (истраживање по кључним речима, појмовима, 

питањима), дискусију, дебату и др. Заједничка особина свих наведених метода је да оне активно ангажују ученика током наставе, а 

процес учења смештају у различите и разнолике контексте. Избор метода и облика рада, као и планирање активности ученика зависи 

од наставних садржаја које треба реализовати на часу и предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења и 

индивидуалних карактеристика ученика. 

 

II. Остваривање наставе и учења 

 

- Настава се реализује као активно орјентисана настава у учионици 

- На основу задатих података ученици би требало да дефинишу циљеве и задатке финансијског менаџмента 

- Поставити ученике у позицију да поређењем израчунатих показатеља са планским показатељима процене финансијски положај 

предузећа 

 

III. Праћење и вредновање наставе и учења 

У процесу вредновања потребно је континуирано пратити рад ученика. У настави оријентисаној на достизање исхода вреднују се и 

процес и продукти учења. Тај процес започети иницијалном проценом нивоа на коме се ученик налази. Прикупљање информација 

из различитих извора (свакодневна посматрања, активност на часу, учествовање у разговору и дискусији, самосталан рад, рад у 

групи, тестови) помаже наставнику да сагледа постигнућа (развој и напредовање) ученика и степен остварености исхода. Свака 

активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а важно је ученике оспособљавати и 

охрабривати да процењују сопствени напредак у учењу.  

Вредновање активности, нарочито ако је тимски рад у питању, се може обавити са групом тако да се од сваког члана тражи 

мишљење о сопственом раду и о раду сваког члана понаособ (тзв. вршњачко оцењивање). Препоручује се да наставник са 

ученицима договори показатеље на основу којих сви могу да прате напредак у учењу, ученици се уче да размишљају о квалитету 

свог рада и о томе шта треба да предузму да би свој рад унапредили. Оцењивање тако постаје инструмент за напредовање у учењу. 

На основу резултата праћења и вредновања, заједно са ученицима треба планирати процес учења и бирати погодне стратегије 

учења.  



У процесу оцењивања добро је користити портфолио (електронска збиркa дoкумeнaтa и eвидeнциja o прoцeсу и прoдуктимa рада 

ученика, уз кoмeнтaрe и прeпoрукe) као извор података и показатеља о напредовању ученика. Предности коришћења портфолија су 

вишеструке: омогућава кoнтинуирaнo и систeмaтичнo прaћeњe нaпрeдoвaњa, подстиче развој ученика, представља увид у прaћeњe 

рaзличитих аспеката учења и развоја, представља, подршку у оспособљавању ученика за самопроцену, пружа прецизнији увид у 

различите oблaсти постигнућа (јаке и слабе стране) ученика. Употребу портфолија отежавају недостатак критеријума за одабир 

продуката учења, материјално-физички проблеми, време, финансијска средства и велики број ученика. Већи број ометајућих 

фактора, у прикупљању прилога и успостављању критеријума оцењивања  је решив успостављањем сарадње наставника са 

стручним сарадником, уз коришћење Блумове таксономије.  

Препоручено је комбиновање различитих начина оцењивања да би се сагледале слабе и јаке стране сваког свог ученика. Приликом 

сваког вредновања постигнућа потребно је ученику дати повратну информацију која помаже да разуме грешке и побољша свој 

резултат и учење. Потребно је да наставник резултате вредновања постигнућа својих ученика континуирано анализира и користи 

тако да промени део своје наставне праксе.  

 

IV. Међупредметне компетенције 

1. Компетенције за целоживотно учење 

2. Комуникација 

3. Рад са подацима и информацијама 

4. Дигитална компетенција 

5. Решавање проблема 

6. Сарадња 

7. Одговоран однос према здрављу 

8. Одговоран однос према околини 

9. Естетичка компетенција 

10. Предузимљивост и орјентација ка предузетништву 

11. Одговорно учешће у демократском друштву 

 

V. НАЧИНИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРИНЦИПА ЦИЉЕВА И ИСХОДА ОБРАЗОВАЊА И СТАНДАРДИ ОБРАЗОВАЊА 

ПОСТИГНУЋА 

Кроз наставни садржај  реализују се општи принципи образовања и васпитања. 



Наставни предмет Принципи економијеомогућиће учешће свих ученика кроз једнако уважавање, подједнако давање шанси свим 

ученицима на основу индивидуалних могућности и потреба. То ће се реализовати кроз коришћење разноврсних облика учења (учење 

путем покушаја и погрешака, инструментално учење, учење по моделу, учење увиђањем...). Кроз облике рада, наставне методе, 

коришћење разновсних наставних средстава, различиих софтвера, похваљивањем ученика, давањем препорука за даље напредовање, 

уз неговање отворености, сарадње и толеранције подиже се квалитет образовних постигнућа и развија се мотивација за учење код 

ученика. Кроз редовно праћење реформисаних наставних планова и програма, иновација у електротехници ученицима ће бити 

омогућено континуирано напредовање у области електротехнике. Континуирано учешће ученика одвијаће се  кроз редовну наставу, 

практичну наставу, допунску или додатну наставу, секције, ванаставне активности  као и учешће у различитим активностиваа током 

жиовота са циљем сталног унапређивања компетенција ученика. Континуирано стручно усавршавање наставника, унутар и ван 

установе, омогућиће високу стручност наставника. Кроз сталну сарадња са спољним сарадницима, одељенским старешином, стручним 

већем омогућава хоризонталну и вертикалну проходност, којом се осигурава могућност да ученици током образовања промене врсту 

образовања (хоризонтална проходност) и могућност даљег образовања и стицања вишег нивоа образовања (вертикална проходност);  

У остваривању принципа посебна пажња се посвећује и:  

-идентификацији, праћењу и подстицању ученика са изузетним, односно посебним способностима (талентовани и даровити) уз 

обезбеђивање услова да, без обзира на сопствене материјалне услове имају приступ одговарајућим нивоима образовања и васпитања;  

-могућности  да ученици  са сметњама у развоју, инвалидитетом и из осетљивих група, без обзира на сопствене материјалне услове 

имају приступ свим нивоима образовања и васпитања у установама, а ученици са здравственим проблемима остварују право на 

образовање током болничког и кућног лечења које се реализује кроз ИОП програме и индивидуализацију и наставом на даљину;  

-сарадњи са ученицима, ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања, као и остваривања одговарајућих 

активности, програма и пројеката у циљу унапређивања квалитета образовања и васпитања реализоаваће се кроз континуирано 

међусобно уважавање наставника и ученика, праћење и оставривање наставног садржаја, праћење и вредновање напредовање ученика.  

Кроз наставу реализоваће се и циљеви образовања и васпитања. 

 

Кроз активности на практичној настави као и вежбама води се рачуна о ергонометрији, развијању и практиковању здравих животних 

стилова, свести о важности сопственог здравља и безбедности у раду. Развијају се  кључне компетенције за целоживотно учење 

(комуникација на матерњем језику, учење учења, дигиталне компетенције,..) међупредметне компетенције и стручне компетенције у 

складу са захтевима занимања, потребама тржишта рада. Ученик ће бити оспособљен да иницира учење, да изабере стратегије учења 



и дизајнира контекст у којем учи, да прати и контролише напредак током учења, да управља учењем у складу са намерама и циљем 

који има. Ученик ће умети да пронађе и асимилује нова знања и вештине, користећи претходно учење и ваншколско искуство.  

Примењујући индивидуалани рад или групне активности код ученика ће доћи до поспешења развоја свести о себи, стваралачких 

способности, критичког мишљења, мотивације за учење, способности за тимски рад, способности самовредновања, самоиницијативе 

и изражавања свог мишљења. Неопходно је да се ученицима омогући да сами покрећу инцијативе, пројекете,  да се самооцењују и 

оцењују друге ученике, да анализирају и закључују;  

 

Кроз наставу оствариће се и исходи образовања и васпитања. 

 

Остваривање исхода образовања и васпитања реализоваће се кроз све облике, начине и садржаје рада. Исходи образовања и 

васпитања оствариће се кроз усмено изаражавање, писмене задатке, домаће задатке, пројектну наставу, практичну наставу, вежбе где 

ће ученици показати да ли примењују нова сазнања. Од ученика се очекује да на српском језику, кроз дијалог са наставником или 

другим ученицима, или кроз писану форму, изрази и тумачи идеје, мисли, осећања, чињенице и ставове. Зависно од наставне 

јединице или типа часа, ученику се даје задатак у оквиру кога ће да прикупља, анализира, организује и критички процењује 

информације; Од ученика се очекује да се у ситуацијам када ради са другим уленицима буде ефиксан као члан тима или групе, да 

даје и аргументује своје идеје, слуша и уважава мишљење других;Ученику помоћи да зна како да учи, како да користи уџбеник и 

другу, доступну литературу, како да разликује и повезује целине.  

У решавању задатака, ученик треба да зна да примени математичко мишљење како би решио проблем и на ефикасан начин дошао до 

решења проблема који ми се свакодневно јављају.  

Ученик треба да води рачуна о себи и другима у изазовима дигиталне технологије. Треба да зна шта је дозвољено, а шта не. Да зна 

како да се понаша у дигиталној комуникацији са другима.  

 

Кроз наставу реализоваће се и стандарди образовања и васпитања. 

Стандарди  квалитета рада установе реализоваће се кроз Правилник о стандардима квалитета рада установе и редовно 

самовредновање и вредновање рада наставника. 

Стандарди квалитета уџбеника оствариће се кроз показатеље који су наведени у табели, као и Правилника о избору уџбеника;  

 



Стандард 1. Садржај уџбеника је релевантан за остваривање програма наставе и учења 

Показатељи 

1. Садржај уџбеника је усклађен са програмом наставе и учења предмета и доприноси 

остваривању дефинисаних исхода образовања и васпитања. 

2. Садржај уџбеника доприноси достизању образовних стандарда и развијању 

компетенција ученика. 

3. Садржај уџбеника је заснован на прихваћеним теоријама, чињеницама, закључцима, 

тумачењима, актуелним подацима и савременим достигнућима. 

4. У садржају уџбеника нема материјалних грешака. 

5. Визуелни садржаји су јасни, репрезентативни и имају различите функције. 

6. Садржај уџбеника је у складу са системом вредности који је дефинисан циљевима 

образовања и васпитања. 

7. У уџбенику се повезују садржаји у оквиру истог и других предмета. 

8. Садржаји који нису предвиђени програмом су посебно означени, функционално прате 

ток излагања у уџбенику и имају за циљ да допуне или појасне садржаје који одговарају 

програму предмета. 

Стандард 2. Уџбеник подстиче развој ученике и омогућава самостално учење 

Показатељи 

1. Уџбеник је прилагођен узрасту, развојном нивоу ученика и њиховом предзнању. 

2. Уџбеник доприноси интеграцији знања, развоју система појмова и стицању 

функционалних знања. 

3. Уџбеник афирмише различите методе учења и учење кроз различите облике рада. 

4. Уџбеник подржава различите стилове учења. 

5. Уџбеник поседује елементе који омогућавају ученику праћење сопственог напретка у 

учењу. 

6. Уџбеник упућује на коришћење различитих извора и врста информација. 

7. Уџбеник подстиче критичко и стваралачко мишљење. 

8. У уџбенику се указује на везу садржаја са свакодневним животом, његовом применом 

и даљим учењем. 

9. Уџбеник подстиче интересовање за предмет, односно наставну област и мотивише за 

самостално учење. 

Стандард 3. Уџбеник је обликован у складу са дидактичко-методичким захтевима 



Показатељи 

1. Уџбеник има јасну, логичну и кохерентну структуру. 

2. У уџбенику се поштују дидактички принципи и методика наставе предмета. 

3. Примери који се наводе у уџбенику су разноврсни, функционални и релевантни. 

4. Питања, задаци и налози су логично повезани са садржајем, јасно формулисани, 

различити по сложености и функцији и подстичу примену наученог. 

5. Задаци и налози су реално изводљиви, уважавају различитост средина у коме ученици 

живе и не доводе у опасност ученика, нити угрожавају животну средину. 

6. Непознате речи и кључни појмови су јасно истакнути и објашњени. 

Стандард 4. Језик уџбеника је одговарајући и функционалан 

Показатељи 

1. Уџбеник поштујe језичку и правописну норму језика на коме је написан. 

2. Дужина и конструкција реченице одговарају узрасту ученика. 

3. Текст је језички и стилски уједначен. 

4. Страни изрази се користе само када је неопходно и објашњени су на месту где се 

користе. 

5. Језик којим је уџбеник написан доприноси лакшем разумевању садржаја. 

Стандард 5. Уџбеник је ликовно-графички обликован и технички опремљен 

Показатељи 

1. Јасно је наведен наслов, за који наставни предмет, разред/годину учења, врсту школе 

или образовни профил је уџбеник намењен. 

2. Ликовно-графичка средства су функционална и користе се логично и доследно. 

3. Однос текстуалних и визуелних графичких елемената је складан и омогућава 

прегледност на свим уређајима на којима је предвиђено коришћење уџбеника. 

4. Уџбеник је интерактиван, лак за коришћење и омогућава самостално учење у складу 

са узрастом и предзнањем ученика. 

5. Уџбеник омогућава учење на више нивоа сложености и диференциран приступ 

садржајима. 

6. Уџбеник садржи елементе за процену напредовања ученика. 

 

Стандарди компетенција наставника ће се реализовати кроз стручно усавршавање и похађањем семинара из области:;  

- Наставна област, предмет и методика наставе- К1;  



- Поучавање и учење-К2;  

- Подршку развоjу личности ученика-К3;  

- Комуникациjу и сарадњу-К4.  

 

Улога наставника вишеструка, jер треба да:  

- развиjа кључне компетенциjе код ученика коjе их оспособљаваjу за живот и рад и на таj начин им пружа основу за даље учење;  

- пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са тешкоћама у 

развоjу, да остваре образовне и васпитне потенциjале у складу са сопственим могућностима. Да би допринео ефикасности и jеднаким 

правима и доступности школовања свих ученика, наставник треба да има и компетенциjе коjе се односе на превенциjу насиља у 

школама, мотивациjу ученика за учење, изградњу толеранциjе, спречавање дискриминациjе и друго. 

 

Стандарди квалификација ће се реализовати кроз успешно завршен процес средњег стручног образовања. Програм средњег стручног 

образовања за стицање квалификација траје четири године. Квалификација се заснива на опису рада, циљевима и исходима средњег 

стручног образовања.  

 

Рачуноводство  
Недељни фонда часова: 4 

ЦИЉЕВИ УЧЕЊА: 

– 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 рачуно- 

водствено 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 Ме- 

ђународним 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 

Годишњи фонд часова: 124 

Област/Тема Број 

часова 

Садржај Исходи 

По завршетку разреда ученик ће бити у 

стању да: 

Евиденција 

робног 

промета 

72 ● Појам и фазе робног 

промета  

● Калкулација цена робе – 

појам и елементи  

● Разлика у цени – појам, 

облици, врсте  

● објасни појам и фазе робног промета  

● наведе документима у вези набавке робе  

● разликује облике разлике у цени  

● састави калкулације цена робе  

● евидентира набавку робе у робном и 

финансијском књиговодству на основу 



● Документација у вези са 

набавком робе  

● Евиденција набавке робе у 

финансијском и робном 

књиговодству  

● Интерно кретање робе  

● Документација у вези 

продаје робе  

● Евиденција продаје робе у 

финансијском и робном 

књиговодству  

● Обрачун остварене разлике 

у цени  

● Промена продајне цене- 

повећање и снижење цена  

● Трошкови пословања 

трговинског предузећа  

● Трговачки попуст (рабат)  

● Евиденција вишка робе  

● Евиденција мањка робе  

● Евиденција утврђеног кала, 

одговарајуће документације  

● евидентира интерно кретање у 

финансијском и робном књиговодству на 

основу одговарајуће документације  

● евидентира обрачунати рабат као 

трговински попуст  

● евидентира продају робе у финансијском 

и робном књиговодству на основу 

одговарајуће документације  

● евидентира обрачунату остварену разлику 

у цени  

● објасни разлог корекције конта Набавна 

вредност продате робе  

● утврди набавну вредност продате робе  

● састави нивелацију цена  

● евидентира промене цена у робном и 

финансијском књиговодству  

● процени утицај промене цене на 

укалкулисану разлику у цени  

● евидентира вишкове и мањкове робе у 

робном и финансијском књиговодству  



растура, лома и квара робе  

● Усаглашавање аналитичке 

и синтетичке евиденције 

робе 

● евидентира утврђени кало и квар робе  

● усаглашава аналитичку и синтетичку 

евиденцију робе 

Евиденција 

увоза и извоза 

16 ● Основне карактеристике 

увоза и извоза  

● Увоз робе – појам  

● Калкулација увоза робе  

● Евиденција увоза робе кроз 

дневник и главну књигу  

● Извоз робе – појам  

● Евиденција извоза робе 

кроз дневник и главну књигу 

● Обрачун извршеног 

извозног посла  

● Девизни рачун  

● Плаћања преко девизног 

рачуна (девизни извод)  

● Девизни акредитив  

● Обрачун и евиденција 

курсних разлика 

● дефинише увоз робе  

● састави калкулацију увоза робе  

● састави увозни закључак  

● евидентира увоз у финансијском и 

књиговодству  

● састави обрачун извозног посла  

● састави извозни закључак  

● доведе у везу закључак са одговарајућом 

документацијом  

● евидентира извоз у финансијском 

књиговодству  

● евидентира плаћања и наплате са 

иностранством на основу девизног извода  

● евидентира плаћања путем девизног 

акредитива  

● обрачуна и евидентира курсне разлике 



Евиденција 

услуга у 

робном 

промету 

16 ● Појам и врсте услуга у 

робном промету  

● Транзитни послови  

● Комисиони послови – 

појам, и учесници  

● Комисиона куповина,  

● Комисиона продаја 

● Наведе врсте услуга у робном промету  

● објасни специфичности транзитног робног 

промета  

● објасни ефекте посредовања у транзитном 

промету  

● евидентира набавку и продају транзитне 

робе  

● евидентира плаћања у транзитној 

трговини 

● објасни специфичности комисионих 

послова  

● идентификује учеснике у комисионим 

пословима  

● разликује ванбилансну и билансну 

евиденцију залиха робе  

● евидентира комисиону набавку код 

комисионара и код комитента 

● евидентира комисиону продају у 

књиговодству комитента и књиговодству 

комисионара  

● евидентира плаћања на основу 



комисионих уговор 

 

Утврђивање 

резултата 

пословања 

трговинског 

предузећа 

20 ● Ажурирање 

књиговодствене евиденције 

за потребе састављања 

финансијских извештаја  

● Утврђивање и расподела 

добити у трговинском 

предузећу  

● Утврђивање и покриће 

губитака у трговинском 

предузећу  

● Финансијски извештаји 

трговинског предузећа у 

складу са МСФИ 

● објасни поступак ажурирања 

књиговодства  

● изврши предзакључна књижења  

● евидентира расходе и приходе 

трговинског привредног друштва  

● евидентира добит и расподелу добити  

● евидентира губитак и покриће губитка  

● разликује пословни и укупан резултат  

● утврди успешност пословања на 

конкретном примеру  

● планира будуће резултате пословања на 

основу утврђеног резултата  

● објасни процедуру израде финансијских 

извештаја према МСФИ  

● објасни начин попуњавања оригиналних 

образаца према МСФИ  

● наведе значај финансијских извештаја за 

стејкхолдере 

 



 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

Одељење се дели на 2 групе. На почетку наставе урадити проверу нивоа знања и вештина ученика, која треба да послужи као 

оријентир за организацију и евентуалну индивидуализацију наставе. При реализацији програма дати предност пројектној, 

проблемској и активно оријентисаној настави, кооперативном учењу, изградњи знања и развоју критичког мишљења. Уколико 

услови дозвољавају дати ученицима подршку хибридним моделом наставе (комбинацијом традиционалне наставе и електронски 

подржаног учења), поготово у случајевима када је због разлика у предзнању потребна већа индивидуализација наставе. Предложени 

број часова по темама је оквирни, на наставнику је да процени потребан и довољан број часова по темама узимајући у обзир знања и 

вештине који ученици имају из претходног школовања и животног искуства. Препорука је да наставник, у зависности од могућности 

ученика и рачунарске опреме, процени и комбинује у току сваког двочаса различите наставне методе и облике рада као што су 

самостални рад ученика (по принципу један ученик – један рачунар), рад у паровима (два ученика истовремено и заједно решавају 

конкретне задатке), рад у мањим групама (почетна анализа и идеје за методе решавања), као и рад са целом групом када наставник 

објашњава, приказује, демонстрира и кроз дискусују уводи ученике у нове области. 

 

 

I ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА  

 

Програм усмерава наставника да наставни процес конципира у складу са дефинисаним исходима, односно да планира како да 

ученици остваре исходе, и да изабере одговарајуће методе, активности и технике за рад са ученицима. Дефинисани исходи показују 

наставнику и која су то специфична знања и вештине која су ученику потребна за даље учење и свакодневни живот. Приликом 

планирања часа, исходе предвиђене програмом треба разложити на мање и на основу њих планирати активности за конкретан час. 

Треба имати у виду да се исходи у програму разликују, да се неки могу лакше и брже остварити, док је за одређене исходе потребно 

више времена, активности и рада на различитим садржајима. Исходе треба посматрати као циљеве којима се тежи током једне 

школске године. Наставу у том смислу треба усмерити на развијање компетенција и не треба је усмерити само на остваривање 

појединачних исхода. При обради нових садржаја треба се ослањати на постојеће искуство и знање ученика, и настојати, где год је то 

могуће, да ученици самостално откривају правилности и изводе закључке. Основна улога наставника је да буде организатор 

наставног процеса, да подстиче и усмерава активност ученика. Ученике треба упућивати да користе уџбеник и друге изворе знања, 



како би усвојена знања била трајнија и шира, а ученици оспособљени за примену у решавању разноврсних задатака. На часовима 

треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче 

интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Препоручује се коришћење интерактивних 

метода, пројектне, проблемске и истраживачке методе, рад на референтном тексту, (истраживање по кључним речима, појмовима, 

питањима), дискусију, дебату и др. Заједничка особина свих наведених метода је да оне активно ангажују ученика током наставе, а 

процес учења смештају у различите и разнолике контексте. Избор метода и облика рада, као и планирање активности ученика зависи 

од наставних садржаја које треба реализовати на часу и предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења и 

индивидуалних карактеристика ученика. 

 

II. Остваривање наставе и учења 

 

- Настава се реализује кроз вежбе, ученици се деле на две групе, по 4 часа недељно 

 

III. Праћење и вредновање наставе и учења 

У процесу вредновања потребно је континуирано пратити рад ученика. У настави оријентисаној на достизање исхода вреднују 

се и процес и продукти учења. Тај процес започети иницијалном проценом нивоа на коме се ученик налази. Прикупљање 

информација из различитих извора (свакодневна посматрања, активност на часу, учествовање у разговору и дискусији, самосталан 

рад, рад у групи, тестови) помаже наставнику да сагледа постигнућа (развој и напредовање) ученика и степен остварености исхода. 

Свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а важно је ученике оспособљавати и 

охрабривати да процењују сопствени напредак у учењу.  

Вредновање активности, нарочито ако је тимски рад у питању, се може обавити са групом тако да се од сваког члана тражи 

мишљење о сопственом раду и о раду сваког члана понаособ (тзв. вршњачко оцењивање). Препоручује се да наставник са ученицима 

договори показатеље на основу којих сви могу да прате напредак у учењу, ученици се уче да размишљају о квалитету свог рада и о 

томе шта треба да предузму да би свој рад унапредили. Оцењивање тако постаје инструмент за напредовање у учењу. На основу 

резултата праћења и вредновања, заједно са ученицима треба планирати процес учења и бирати погодне стратегије учења.  

У процесу оцењивања добро је користити портфолио (електронска збиркa дoкумeнaтa и eвидeнциja o прoцeсу и прoдуктимa 

рада ученика, уз кoмeнтaрe и прeпoрукe) као извор података и показатеља о напредовању ученика. Предности коришћења 

портфолија су вишеструке: омогућава кoнтинуирaнo и систeмaтичнo прaћeњe нaпрeдoвaњa, подстиче развој ученика, представља 



увид у прaћeњe рaзличитих аспеката учења и развоја, представља, подршку у оспособљавању ученика за самопроцену, пружа 

прецизнији увид у различите oблaсти постигнућа (јаке и слабе стране) ученика. Употребу портфолија отежавају недостатак 

критеријума за одабир продуката учења, материјално-физички проблеми, време, финансијска средства и велики број ученика. Већи 

број ометајућих фактора, у прикупљању прилога и успостављању критеријума оцењивања  је решив успостављањем сарадње 

наставника са стручним сарадником, уз коришћење Блумове таксономије.  

Препоручено је комбиновање различитих начина оцењивања да би се сагледале слабе и јаке стране сваког свог ученика. 

Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је ученику дати повратну информацију која помаже да разуме грешке и побољша 

свој резултат и учење. Потребно је да наставник резултате вредновања постигнућа својих ученика континуирано анализира и користи 

тако да промени део своје наставне праксе.  

 

IV. Међупредметне компетенције 

1. Компетенције за целоживотно учење 

2. Комуникација 

3. Рад са подацима и информацијама 

4. Дигитална компетенција 

5. Решавање проблема 

6. Сарадња 

7. Одговоран однос према здрављу 

8. Одговоран однос према околини 

9. Естетичка компетенција 

10. Предузимљивост и орјентација ка предузетништву 

11. Одговорно учешће у демократском друштву 

 

V. НАЧИНИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРИНЦИПА ЦИЉЕВА И ИСХОДА ОБРАЗОВАЊА И СТАНДАРДИ ОБРАЗОВАЊА 

ПОСТИГНУЋА 

Кроз наставни садржај  реализују се општи принципи образовања и васпитања. 

 

Наставни предмет Рачуноводство омогућиће учешће свих ученика кроз једнако уважавање, подједнако давање шанси свим ученицима 

на основу индивидуалних могућности и потреба. То ће се реализовати кроз коришћење разноврсних облика учења (учење путем 

покушаја и погрешака, инструментално учење, учење по моделу, учење увиђањем...). Кроз облике рада, наставне методе, коришћење 



разновсних наставних средстава, различиих софтвера, похваљивањем ученика, давањем препорука за даље напредовање, уз неговање 

отворености, сарадње и толеранције подиже се квалитет образовних постигнућа и развија се мотивација за учење код ученика. Кроз 

редовно праћење реформисаних наставних планова и програма, иновација у електротехници ученицима ће бити омогућено 

континуирано напредовање у области електротехнике. Континуирано учешће ученика одвијаће се  кроз редовну наставу, практичну 

наставу, допунску или додатну наставу, секције, ванаставне активности  као и учешће у различитим активностиваа током жиовота са 

циљем сталног унапређивања компетенција ученика. Континуирано стручно усавршавање наставника, унутар и ван установе, 

омогућиће високу стручност наставника. Кроз сталну сарадња са спољним сарадницима, одељенским старешином, стручним већем 

омогућава хоризонталну и вертикалну проходност, којом се осигурава могућност да ученици током образовања промене врсту 

образовања (хоризонтална проходност) и могућност даљег образовања и стицања вишег нивоа образовања (вертикална проходност);  

 

 

У остваривању принципа посебна пажња се посвећује и:  

-идентификацији, праћењу и подстицању ученика са изузетним, односно посебним способностима (талентовани и даровити) уз 

обезбеђивање услова да, без обзира на сопствене материјалне услове имају приступ одговарајућим нивоима образовања и васпитања;  

-могућности  да ученици  са сметњама у развоју, инвалидитетом и из осетљивих група, без обзира на сопствене материјалне услове 

имају приступ свим нивоима образовања и васпитања у установама, а ученици са здравственим проблемима остварују право на 

образовање током болничког и кућног лечења које се реализује кроз ИОП програме и индивидуализацију и наставом на даљину;  

-сарадњи са ученицима, ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања, као и остваривања одговарајућих 

активности, програма и пројеката у циљу унапређивања квалитета образовања и васпитања реализоаваће се кроз континуирано 

међусобно уважавање наставника и ученика, праћење и оставривање наставног садржаја, праћење и вредновање напредовање ученика.  

 

Кроз наставу реализоваће се и циљеви образовања и васпитања. 

 

Кроз активности на практичној настави као и вежбама води се рачуна о ергонометрији, развијању и практиковању здравих животних 

стилова, свести о важности сопственог здравља и безбедности у раду. Развијају се  кључне компетенције за целоживотно учење 

(комуникација на матерњем језику, учење учења, дигиталне компетенције,..) међупредметне компетенције и стручне компетенције у 

складу са захтевима занимања, потребама тржишта рада. Ученик ће бити оспособљен да иницира учење, да изабере стратегије учења и 



дизајнира контекст у којем учи, да прати и контролише напредак током учења, да управља учењем у складу са намерама и циљем који 

има. Ученик ће умети да пронађе и асимилује нова знања и вештине, користећи претходно учење и ваншколско искуство.  

Примењујући индивидуалани рад или групне активности код ученика ће доћи до поспешења развоја свести о себи, стваралачких 

способности, критичког мишљења, мотивације за учење, способности за тимски рад, способности самовредновања, самоиницијативе и 

изражавања свог мишљења. Неопходно је да се ученицима омогући да сами покрећу инцијативе, пројекете,  да се самооцењују и 

оцењују друге ученике, да анализирају и закључују;  

 

Кроз наставу оствариће се и исходи образовања и васпитања. 

 

Остваривање исхода образовања и васпитања реализоваће се кроз све облике, начине и садржаје рада. Исходи образовања и васпитања 

оствариће се кроз усмено изаражавање, писмене задатке, домаће задатке, пројектну наставу, практичну наставу, вежбе где ће ученици 

показати да ли примењују нова сазнања. Од ученика се очекује да на српском језику, кроз дијалог са наставником или другим 

ученицима, или кроз писану форму, изрази и тумачи идеје, мисли, осећања, чињенице и ставове. Зависно од наставне јединице или 

типа часа, ученику се даје задатак у оквиру кога ће да прикупља, анализира, организује и критички процењује информације; Од 

ученика се очекује да се у ситуацијам када ради са другим уленицима буде ефиксан као члан тима или групе, да даје и аргументује 

своје идеје, слуша и уважава мишљење других;Ученику помоћи да зна како да учи, како да користи уџбеник и другу, доступну 

литературу, како да разликује и повезује целине.  

У решавању задатака, ученик треба да зна да примени математичко мишљење како би решио проблем и на ефикасан начин дошао до 

решења проблема који ми се свакодневно јављају.  

Ученик треба да води рачуна о себи и другима у изазовима дигиталне технологије. Треба да зна шта је дозвољено, а шта не. Да зна 

како да се понаша у дигиталној комуникацији са другима.  

 

Кроз наставу реализоваће се и стандарди образовања и васпитања. 

Стандарди  квалитета рада установе реализоваће се кроз Правилник о стандардима квалитета рада установе и редовно самовредновање 

и вредновање рада наставника. 

Стандарди квалитета уџбеника оствариће се кроз показатеље који су наведени у табели, као и Правилника о избору уџбеника;  

 

 



Стандард 1. Садржај уџбеника је релевантан за остваривање програма наставе и учења 

Показатељи 

1. Садржај уџбеника је усклађен са програмом наставе и учења предмета и доприноси 

остваривању дефинисаних исхода образовања и васпитања. 

2. Садржај уџбеника доприноси достизању образовних стандарда и развијању компетенција 

ученика. 

3. Садржај уџбеника је заснован на прихваћеним теоријама, чињеницама, закључцима, 

тумачењима, актуелним подацима и савременим достигнућима. 

4. У садржају уџбеника нема материјалних грешака. 

5. Визуелни садржаји су јасни, репрезентативни и имају различите функције. 

6. Садржај уџбеника је у складу са системом вредности који је дефинисан циљевима образовања и 

васпитања. 

7. У уџбенику се повезују садржаји у оквиру истог и других предмета. 

8. Садржаји који нису предвиђени програмом су посебно означени, функционално прате ток 

излагања у уџбенику и имају за циљ да допуне или појасне садржаје који одговарају програму 

предмета. 

Стандард 2. Уџбеник подстиче развој ученике и омогућава самостално учење 

Показатељи 

1. Уџбеник је прилагођен узрасту, развојном нивоу ученика и њиховом предзнању. 

2. Уџбеник доприноси интеграцији знања, развоју система појмова и стицању функционалних 

знања. 

3. Уџбеник афирмише различите методе учења и учење кроз различите облике рада. 



4. Уџбеник подржава различите стилове учења. 

5. Уџбеник поседује елементе који омогућавају ученику праћење сопственог напретка у учењу. 

6. Уџбеник упућује на коришћење различитих извора и врста информација. 

7. Уџбеник подстиче критичко и стваралачко мишљење. 

8. У уџбенику се указује на везу садржаја са свакодневним животом, његовом применом и даљим 

учењем. 

9. Уџбеник подстиче интересовање за предмет, односно наставну област и мотивише за 

самостално учење. 

Стандард 3. Уџбеник је обликован у складу са дидактичко-методичким захтевима 

Показатељи 

1. Уџбеник има јасну, логичну и кохерентну структуру. 

2. У уџбенику се поштују дидактички принципи и методика наставе предмета. 

3. Примери који се наводе у уџбенику су разноврсни, функционални и релевантни. 

4. Питања, задаци и налози су логично повезани са садржајем, јасно формулисани, различити по 

сложености и функцији и подстичу примену наученог. 

5. Задаци и налози су реално изводљиви, уважавају различитост средина у коме ученици живе и 

не доводе у опасност ученика, нити угрожавају животну средину. 

6. Непознате речи и кључни појмови су јасно истакнути и објашњени. 

Стандард 4. Језик уџбеника је одговарајући и функционалан 

Показатељи 
1. Уџбеник поштујe језичку и правописну норму језика на коме је написан. 

2. Дужина и конструкција реченице одговарају узрасту ученика. 



3. Текст је језички и стилски уједначен. 

4. Страни изрази се користе само када је неопходно и објашњени су на месту где се користе. 

5. Језик којим је уџбеник написан доприноси лакшем разумевању садржаја. 

Стандард 5. Уџбеник је ликовно-графички обликован и технички опремљен 

Показатељи 

1. Јасно је наведен наслов, за који наставни предмет, разред/годину учења, врсту школе или 

образовни профил је уџбеник намењен. 

2. Ликовно-графичка средства су функционална и користе се логично и доследно. 

3. Однос текстуалних и визуелних графичких елемената је складан и омогућава прегледност на 

свим уређајима на којима је предвиђено коришћење уџбеника. 

4. Уџбеник је интерактиван, лак за коришћење и омогућава самостално учење у складу са 

узрастом и предзнањем ученика. 

5. Уџбеник омогућава учење на више нивоа сложености и диференциран приступ садржајима. 

6. Уџбеник садржи елементе за процену напредовања ученика. 

 

Стандарди компетенција наставника ће се реализовати кроз стручно усавршавање и похађањем семинара из области:;  

- Наставна област, предмет и методика наставе- К1;  

- Поучавање и учење-К2;  

- Подршку развоjу личности ученика-К3;  

- Комуникациjу и сарадњу-К4.  

 

Улога наставника вишеструка, jер треба да:  

- развиjа кључне компетенциjе код ученика коjе их оспособљаваjу за живот и рад и на таj начин им пружа основу за даље учење;  



- пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са тешкоћама у развоjу, 

да остваре образовне и васпитне потенциjале у складу са сопственим могућностима. Да би допринео ефикасности и jеднаким правима 

и доступности школовања свих ученика, наставник треба да има и компетенциjе коjе се односе на превенциjу насиља у школама, 

мотивациjу ученика за учење, изградњу толеранциjе, спречавање дискриминациjе и друго. 

 

Стандарди квалификација ће се реализовати кроз успешно завршен процес средњег стручног образовања. Програм средњег стручног 

образовања за стицање квалификација траје четири године. Квалификација се заснива на опису рада, циљевима и исходима средњег 

стручног образовања.  

 

Пословни енглески језик  

Циљеви учења: 

● 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.. 

разред:  ЧЕТВРТИ 

смер: ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР  

недељни фонд часова: 1 час 

годишњи фонд часова: 31 час 

 

ОБЛАСТ/ 

TEMA 

ИСХОДИ СТАНДАРДИ САДРЖАЈ 

 

СЛУШАЊЕ 

 

 

● разуме сложеније исказе који 

садрже фреквентне речи и 

2.ст.1.1.1. разуме краће поруке, обавештења и 

упутства која се саопштавају разговетно и 

полако.  

ТЕМЕ 

● Основна терминологија 



Оспособљавање 

ученика за 

разумевање 

усменог говора 

структуре (информације о 

личностима, послу, клијентима, 

куповини,, ближем окружењу) 

● разуме најбитније информације у 

сложенијем контексту и 

обавештењима 

(у комуникацији, преко разгласа, у 

бироу, на шалтеру, на тел. 

секретарици) и правилно их користи 

2.ст.1.1.2. схвата смисао краће спонтане 

интеракције између двоје или више 

са/говорника у личном, образовном и јавном 

контексту. 

2.ст.1.1.3. схвата општи смисао информације 

или краћих монолошких излагања у 

образовном и јавном контексту. 

2.ст.1.1.4. схвата смисао прилагођеног аудио 

и видео записа у вези с темама из 

свакодневног живота (стандардни 

говор, разговетни изговор и спор ритам 

излагања). 

2.ст.2.1.1. разуме суштину и битне 

појединости порука, упутстава и обавештења 

о темама из свакодневног живота и 

делатности. 

2.ст.2.1.2. разуме суштину и битне 

појединости разговора или расправе између 

двоје или више са/говорника у приватном, 

образовном и јавном контексту. 

2.ст.2.1.3. разуме суштину и битне 

из домена маркетинга 

(4П) 

● Примена упитника и 

анкета у истраживању 

тржишта 

● Примена 

информационих 

технологија у домену 

струке 

● Вођење евиденције и 

документације у 

администрацији 

● Праћење новина у 

области међународних 

правно- 

административних 

послова 

● Примена курсне листе 

и стране валуте 



појединости монолошког излагања у 

образовном и јавном контексту уколико је 

излагање јасно и добро структурирано. 

2.ст.2.1.4. разуме суштину аутентичног 

тонског записа (аудио и видео запис) о 

познатим темама, представљених јасно и 

стандaрдним језиком 

 

● Примена реклама и 

рекламирања у продаји 

● Пословна 

кореспонденција 

(писање поруџбина, 

жалби и одговора на 

жалбе и извештаја) 

● Конкурисање за посао 

(огласи, CV, пропратна 

писма, заснивање 

радног односа) 

УЖЕСТРУЧНА 

ТЕМАТИКА 

● Људски ресурси 

● Капитал 

● Финансије 

● Преговарачке вештине 

● Вођење састанка 

ГРАМАТИЧКИ 

ЧИТАЊЕ 

 

Оспособљавање 

ученика за 

разумевање 

прочитаних 

текстова 

●  чита и разуме различите врсте 

прилагођених текстова (пословна 

писма, позивнице, проспекти, 

упутства, обрасци, решења, огласи, 

уговори, записници) препознајући 

значења и релевантне детаље 

● открива значење непознатих речи на 

основу контекста и /или помоћу 

речника 

● уочи предвидљиве информације (кад, 

где, ко, колико, зашто) у 

свакодневним текстовима (рекламе, 

● огласи, проспекти) као и у стручним 

2.ст.1.2.1. разуме општи смисао једноставних 

краћих текстова у вези с блиским темама, у 

којима преовлађују 

фреквентне речи и интернационализми. 

2.ст.1.2.2. проналази потребне информације у 

једноставним текстовима (нпр. огласи, 

брошуре, обавештења, кратке новинске 

вести).  

2.ст.1.2.3. разуме једноставне личне поруке и 

писма. 

2.ст.1.2.4. уочава потребне детаље у 

текстовима из свакодневног живота (натписи 

на јавним местима, упутства о 



текстовима 

● (формулари, шеме, извештаји, 

решења) 

руковању, етикете на производима, јеловник 

и сл.).  

2.ст.1.2.5. разуме кратке адаптиране одломке 

књижевних дела, и друге поједностављене 

текстове који се односе на цивилизацијске 

тековине, културу и обичаје свог и других 

народа. 

2.ст.2.2.1. разуме општи смисао и релевантне 

информације у текстовима о блиским темама 

из образовног и јавног 

контекста.  

2.ст.2.2.2. открива значење непознатих речи 

на основу контекста који му је близак. 

2.ст.2.2.3. разуме описе догађаја, осећања и 

жеља у личној преписци. 

 2.ст.2.2.4. проналази потребне информације 

у уобичајеним писаним документима (нпр. 

пословна преписка, проспекти, формулари). 

 2.ст.2.2.5. проналази специфичне поједи- 

ности у дужем тексту са претежно сложеним 

структурама, у комe се износе мишљења, 

САДРЖАЈИ 

 

I РЕЧЕНИЦА 

а) изјаве – са променом 

глаголског времена 

б) молбе, захтеви, 

наредбе 

в) питања са променом 

реда речи 

Директна и индиректна 

питања 

Defining relative clauses 

He was a great player who 

camе from 

Sabac. 

Non-defining relative 

clauses 

John, whose team is top of 



аргументи и критике (нпр. 

новински чланци и стручни текстови). 

2.ст.2.2.6. разуме адаптиране књижевне 

текстове и прилагођене текстове који 

се односе на цивилизацијске тековине, 

културу и обичаје свог и других народа. 

 

 

the league, is a very good 

player.  

Reported speech – 

statements  

Reported speech – 

Questions  

Reported speech – 

Commands 

 

II ИМЕНИЧКА ГРУПА 

Члан 

- Нулти члан уз градивне 

и апстрактне именице 

2. Именице 

- Бројиве и небројиве 

именице 

3. Заменички облици а) 

Заменице 

- Relative pronouns (who, 

ГОВОР 

 

Усмена 

продукција 

Оспособљавање 

ученика за 

кратко 

монолошко 

излагање и за 

учешће у 

дијалогу на 

страном језику 

 

 

● описује ситуације, прича о 

догађајима и аргументује ставове 

користећи сложеније изразе и 

реченице 

● води разговоре (телефонира), даје 

информације и упутства, уговара 

термине, користи виши ниво 

пословне комуникације 

● преговара, предлаже, реагује на 

предлоге и затвара преговоре 

● води састанке, припрема дневни ред, 

сумира и даје закључке 

2.ст.1.3.1. уме да оствари друштвени контакт 

(нпр. поздрављање, представљање, 

захваљивање).  

2.ст.1.3.2. изражава слагање/неслагање, 

предлаже, прихвата или упућује понуду или 

позив.  

2.ст.1.3.3. тражи и даје једноставне 

информације, у приватном, јавном и 

образовном контексту. 

 2.ст.1.3.4. описује блиско окружење (особе, 

предмете,места, активности, догађаје).  

2.ст.1.3.5. излаже већ припремљену кратку 

презентацију о блиским темама.  



● реагује учтиво на питања , 

захтеве, позиве, извињења 

саговорника 

2.ст.1.3.6.преноси или интерпретира кратке 

поруке, изјаве, упутства или питања. 

2.ст.1.3.7. излаже једноставне, блиске 

садржаје у вези сa културом и традицијом 

свог и других народа. 

2.ст.2.3.1. започиње, води и завршава 

једноставан разговор и укључује се у 

дискусију на теме како од личног интереса, 

тако и оне о свакодневном животу.  

2.ст.2.3.2. износи лични став, уверења, 

очекивања, искуства, планове 

као и коментаре о мишљењима других 

учесника у разговору.  

2.ст.2.3.3. размењује, проверава, потврђује 

информације о познатим темама у 

формалним ситуацијама (нпр. у установама и 

на јавним местима).  

2.ст.2.3.4. описује или препричава стварне 

или измишљене догађаје, осећања, искуства.  

2.ст.2.3.5. излаже већ припремљену 

презентацијуо темама из свог окружења или 

which, whose, when, that, 

where) 

б) детерминатори 

-Показни детерминатори 

-Неодређени 

детерминатори 

-Присвојни 

детерминатори 

4. Придеви 

- too/not…enough/not 

as…(as)/ less…than 

 

5. Бројеви 

 

6. Кванитификатори 

III ГЛAГОЛСКА ГРУПА 

1. Глаголи 

- Past perfect 



струке.  

2.ст.2.3.6. извештава о догађају, разговору 

или садржају нпр. књиге, филма и сл. 

2.ст.1.5.1. користи задовољавајући број 

фреквентних речи и израза које му 

омогућавају изражавање основних 

комуникативних функција у свакодневним 

ситуацијама. 

 

 

- Модални глаголи: 

obligation, prohibition and 

advice 

- Пасивне 

конструкције – 

- Future forms 

- Have something 

done 

Subject + have or get + 

object + past participle (by 

+ agent) 

I get my eyes tested once a 

year. 

- Gerunds and infinitives 

 

2. Прилози 

3. Предлози 

4. Кондиционал други 

ПИСАЊЕ 

 

Оспособљавање 

ученика за 

писање краћих 

текстова 

различитог 

садржаја 

•  

• - саставља текст (мејл, писмо) у 

одређене пословне сврхе (обавештење, 

• уговарање, померање термина, дневни 

ред, конкурисање за посао) 

•  

• - пише текст о фирми, пословању и 

персоналу, саставља и препознаје 

основна пословна документа 

•  

• - пише извештај на основу белешки 

2.ст.1.4.1. пише кратке белешкe и једноставне 

порукe (нпр. изражава захвалност, извињење, 

упозорење). 2.ст.1.4.2.пише приватно писмо о 

аспектима из свакодневног живота (нпр. 

описује људе, догађаје, места, осећања). 

2.ст.1.4.3. попуњава образац/упитник, 

наводећи личне податке, образовање, 

интересовања и сл.  

2.ст.1.4.4. пише једноставне текстове према 

моделу, уз помоћ илустрација, табела, слика, 

графикона, детаљних упутстава. 2.ст.1.4.5. 



преводи или интерпретира информације из 

једноставних порука, бележака или образаца. 

2.ст.2.4.1. пише белешке или одговара на 

поруке, истичући битне детаље. 

 2.ст.2.4.2. у приватној преписци, тражи 

или преноси информације, износи лични став 

и аргументе.  

2.ст.2.4.3. пише, према 

упутству,дескриптивне и наративне текстове 

о разноврсним темама из области личних 

интересовања и искустава. 2.ст.2.4.4. пише 

кратке, једноставне есеје о различитим 

темама из личног искуства, приватног, 

образовног и јавног контекста. 2.ст.2.4.5. 

пише  извештај или прослеђује вести 

(преводи, интерпретира, резимира, сажима) у 

вези са кратким и/или једноставним текстом 

из познатих области који чита или слуша. 

2.ст.1.5.2. саставља кратке, разумљиве 

реченице користећи једноставне језичке 

структуре. 

5. Кондиционал трећи 

6. Hypothesising 

 

Комуникативне 

функције 

-представљање себе и 

других 

-поздрављање (састајање, 

растанак; формално, 

неформално, 

регионално специфично) 

-идентификација и 

именовање особа, 

објеката, боја, бројева 

итд. 

-давање једноставних 

упутстава и команди 

-изражавање молби и 

захвалности 



2.ст.1.5.4. пише с одговарајућом 

ортографском тачношћу уобичајене речи које 

користи у говору.  

2.ст.1.5.5. примењује основну правописну 

норму 

2.ст.2.5.4. пише прегледан и разумљив текст у 

коме су правопис, интерпункција и 

организација углавном добри. 

 

-изражавање извињења 

изражавање потврде и 

негирање 

-изражавање допадања и 

недопадања 

-изражавање физичких 

сензација и потреба 

-исказивање просторних 

и временских односа 

-давање и тражење 

информација и 

обавештења 

-описивање и 

упоређивање лица и 

предмета 

-изрицање забране и 

реаговање на забрану 

-изражавање припадања 

и поседовања 

-скретање пажње 

ЗНАЊЕ О 

ЈЕЗИКУ 

- комуницира у свакодневним 

ситуацијама и размењује информације, 

блиске његовим интересовањима 

(писмено и усмено) 

2.СТ.1.5.1. Користи задовољавајући број 

фреквентних речи и израза које му 

омогућавају изражавање основних 

комуникативних функција у свакодневним 

ситуацијама.  

2.СТ.1.5.2. Саставља кратке, разумљиве 

реченице користећи једноставне језичке 

структуре.  

2.СТ.1.5.3. Има углавном јасан и разумљив 

изговор.  

2.СТ.1.5.4. Пише с одговарајућом 

ортографском тачношћу уобичајене речи које 

 - преводи усмено или писмено поруке, 

уговоре, записнике у складу са 

потребама комуникације  

● коректно употребљава реченичне 

конструкције 

● аргументује свој став о медијском 

тексту 

смислено и сврсисходно користи 



изворе информација које су 

релевантне за струку, обављање посла 

и лично ангажовање на послу 

 

 

● препознаје и правилно користи 

основне фонолошке (интонација, 

прозодија, ритам) и 

морфосинтаксичке категорије 

(именички и глаголски наставци, 

основни ред речи 

користи у говору.  

2.СТ.1.5.5. Примењује основну правописну 

норму.  

2.СТ.1.5.6. Користи неутралан језички 

регистар 

2.СТ.2.5.1. Користи речи и изразе који му 

омогућавају успешну комуникацију у 

предвидивим/свакодневним ситуацијама, 

актуелним догађајима и сл.  

2.СТ.2.5.2. Правилно разуме и користи већи 

број сложенијих језичких структура. 

2.СТ.2.5.3. Има сасвим разумљив изговор 

2.СТ.2.5.4. Пише прегледан и разумљив текст 

у коме су правопис, интерпункција и 

организација углавном добри.  

2.СТ.2.5.5. Препознаје формални и 

неформални регистар; познаје правила 

понашања и разлике у култури, обичајима и 

веровањима своје земље и земље чији језик 

учи. 

2.СТ.3.5.1. Разуме и користи разноврстан 

-тражење мишљења и 

изражавање слагања и 

неслагања 

-тражење и давање 

дозволе 

-исказивање честитки 

-исказивање препоруке 

-изражавање хитности и 

обавезности 

-исказивање сумње и 

несигурности 

 



репертоар речи, израза и идиома, који му 

омогућавају да се изражава јасно, течно, 

прецизно и детаљно.  

2.СТ.3.5.2. Разуме целокупни репертоар 

граматичких структура и активно користи све 

уобичајене граматичке структуре. 2.СТ.3.5.3. 

Има јасан и природан изговор и интонацију.  

2.СТ.3.5.4. Пише јасне, прегледне и 

разумљиве текстове, доследно примењујући 

језичка правила, правила организације текста 

и правописну норму. 2.СТ.3.5.5. Познаје и 

адекватно користи формални и неформални 

језички регистар. 

 

  

 

 

        

 

 



             УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 

Комуникативна настава страних језика подразумева поимање језика као средства комуникације; инсистира на употреби циљног 

језика у учионици у добро осмишљеним контекстима од интереса за ученике; претпоставља примену тзв. Teacher talk, 

одн.прилагођавање говорне делатности наставника интересовањима и знањима ученика; инсистира на комуникативном аспекту 

употребе језика, одн. на значењу језичке поруке, а не толико на граматичној прецизности исказа ; претпоставља да се знања ученика 

мере прецизно дефинисаним релативним, а не толико апсолутним критеријумима тачности. Један од кључних елемената 

комуникативне наставе је и социјална интеракција кроз рад у учионици. Она се базира на групном или индивидуалном решавању 

проблема, потрази за информацијама и мање или више комплексним задацима. У тим задацима увек су јасно одређени контекст, 

процедура и циљ, чиме се унапређује квантитет језичког материјала који је неопходан услов за  било које учење језика. Такозвана 

комуникативно интерактивна парадигма у настави страних језика, између осталог, укључује и следеће компоненте: 

• усвајање језичког садржаја кроз циљано и осмишљено учествовање у друштвеном чину 

• поимање наставног програма као динамичне, заједнички припремљене и ажуриране листе задатака и активности 

• наставник је ту да омогући приступ и прихватање нових идеја 

• ученици се третирају као одговорни, креативни, активни учесници у друштвеном чину  

• уџбеници су само један од ресурса; осим њих препоручује се и примена других извора информација и дидактичких материјала, 

поготову кад је реч о стручним темама  

• учионица постаје простор који је могуће реструктурирати из дана у дан. 

 Важан циљ у учењу страног језика у средњим стручним школама је овладавање језиком струке, и то у оноликој мери која је неопходна 

да се језик користи ради информисаности и оспособљености за једноставну комуникацију у усменом и писаном облику на страном 

језику. Тај сегмент наставе страног језика који се прогресивно увећава од 20 до 50% током  образовања мора да буде јасно дефинисан 

и у складу са исходима везаним за квалификације струке. Неопходно је да стручна тематика која се обрађује на страном језику прати 

исходе појединих стручних предмета и буде у корелацији са њима. Реализација наставе језика струке се много више огледа у 

развијању рецептивних вештина него продуктивних јер је сврха учења страног језика, у првој линији, усмерена на то да се ученици 

оспособе да прате одређену стручну литературу у циљу информисања, праћења иновација и достигнућа у области струке, усавршавања 

и напредовања. Стога је спектар текстова који се препоручују велики: 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. Веома је битно у раду са таквим текстовима одредити 



добру дидактичку подршку. Добро осмишљени налози упућују на то да одређене текстове, у зависности од тежине и важности 

информација којео ни носе, треба разумети глобално, селективно или пак детаљно. Продуктивне вештине треба ограничити на строго 

функционалну примену реалну за захтеве струке. То подразумева писање кратких порука, мејлова у оквиру пословне комуникације 

(поруџбенице, рекламације, захтеви, молбе) и вођење усмене комуникације која омогућава споразумевање на основном нивоу било у 

директном контакту са саговорником или у телефонском разговору. 

 

ПРЕПОРУКЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАСТАВЕ- планирање 

 

– Слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом намењеним развоју и провери разумевања говора; 

– Рад у паровима, малим и већим групама (мини-дијалози, игра по улогама, симулације итд.); 

– Активности (израда паноа, презентација, зидних новина,постера за учионицу, организација тематских вечери и сл.); 

– Дебате и дискусије примерене узрасту (дебате представљају унапред припремљене аргументоване монологе са ограниченим 

трајањем, док су дискусије спонтаније и неприпремљене интеракције на одређену тему); 

– Обимнији пројекти који се раде у учионици и ван ње у трајању од неколико недеља до читавог полугодишта уз конкретно видљиве 

и мерљиве производе и резултате; 

– Граматичка грађа добија свој смисао тек када се доведе у везу са одговарајућим комуникативним функцијама и темама, и то у 

склопу језичких активности разумевања (усменог) говора и писаног текста, усменог и писменог изражавања и медијације; 

– Полазиште за посматрање и увежбавање језичких законитости јесу усмени и писани текстови различитих врста, дужине и степена 

тежине; користе се, такође, изоловани искази, под условом да су контекстуализовани и да имају комуникативну вредност; 

– Планира се израда два писмена задатка за сваки разред. 

 

КАКО СЕ ПРАТИ И ВРЕДНУЈЕ РАЗВОЈ ЈЕЗИЧКИХ КОМПЕТЕНЦИЈА 

 

Нека правила и поступци у процесу праћења и процењивања компетенција код ученика: 

● Развој компетенција наставници прате заједно са својим ученицима. 

● Наставници сарађују и заједнички процењују развој компетенција код својих ученика. 



● Процес праћења је по карактеру пре формативан него сумативан. 

● У проценама се узимају у обзир разноврсни примери који илуструју развијеност компетенције. 

● У процењивању се узимају у обзир и самопроцене ученика и вршњачке процене, а не само процене наставника. 

● Велики значај се придаје квалитативним, уместо претежно квантитативним подацима и показатељима. 

● Процена садржи опис јаких и слабијих страна развијености компетенције и предлоге за њено даље унапређивање, а не 

само суд о нивоу развијености. 

МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

Кроз наставу енглеског језика, као првог страног језика остварују се и међупредметне компетенције  

1. Компетенција за целоживотно учење 

2. Комуникација 

3. Рад с подацима и информацијама 

4. Дигитална компетенција 

5. Решавање проблема 

6. Сарадња 

7. Одговорно учешће у демократском друштву 

8. Одговоран однос према здрављу 

9. Одговоран однос према околини 

10. Естетичка компетенција 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРИНЦИПА, ЦИЉЕВА И ИСХОДА ОБРАЗОВАЊА И СТАНДАРДА ОБРАЗОВНИХ 

ПОСТИГНУЋА 

Кроз наставни предмет први страни језик-енглески језик остварују се и општи принципи образовања и васпитања.  

Настава страног језика остварује се кроз примену разноврсних  облика учења, наставе и оцењивања, где се развијају мотивација за 

учење и подиже квалитет образовних постигнућа, и где се излази у сусрет различитим потребама ученика. Кроз теме, које се 

обрађују у оквиру овог наставног предмета, као и кроз сам наставни процес,  потенцира се поштовање људских права и права сваког 

ученика и уважавање људског достојанства. Негује се отвореност, сарадња, толеранција, моралне вредности...Кроз наставу страног 



језика потенцира се и целоживотно учење, које укључује све облике учења и значи учествовање у различитим облицима образовних 

активности ,са циљем сталног унапређивања компетенција;  

- У остваривању принципа, посебна пажња посвећује се:  

-идентификацији, праћењу и подстицању ученика са изузетним, односно посебним способностима (талентовани и даровити) и  

сарадњи са ученицима, ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања, кроз додатну наставу, и 

усмеравање ученика на учествовање у различитим конкурсима, такмичењима и реализацији пројеката, тематских програма школе у 

циљу унапређивања квалитета образовања и васпитања. 

- могућности да деца, са сметњама у развоју, инвалидитетом и из осетљивих група, остварују право на образовање, кроз допунску 

наставу, остваривање ИОП програма, као и применом индивидуализације у настави.  

Кроз наставу страног језика остварују се и основни циљеви образовања и васпитања  

Сталним професионалним усавршавањем наставници стичу одређена знања и компетенције, које доводе до континуираног 

унапређивање квалитета процеса и исхода образовања и васпитања заснованог  

Теме, које се обрађују кроз наставу страног језика имају за циљ и развијање и практиковање здравих животних стилова, свести о 

важности сопственог здравља и безбедности, развијање свести о значају заштите и очувања природе и животне средине и еколошке 

етике, заштите и добробити животиња, развијање позитивних људских вредности, као и развијање кључних компетенција за 

целоживотно учење и међупредметних компетенција. Кроз потенцирање различитих облика и метода активног учествовања ученика 

у наставном процесу (рад у групи/пару, пројекно-орјентисана настава, истраживачке активности, дебата, дијалог...) развијају се  

стваралачке способности, критичко мишљење, мотивација за учење, способности за тимски рад, способности самовредновања, 

самоиницијативе и изражавања свог мишљења; 

Кроз социокултурну компетенцију страног језика развијају  се компетенције за разумевање и поштовање људских права, грађанских 

слобода; развија се осећај солидарности, разумевања и конструктивне сарадње са другима и неговање другарства и пријатељства 

развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне равноправности, толеранције и уважавање 

различитости, као и развијање личног и националног идентитета, поштовање и неговање српског језика ,матерњег језика и страних 

језика, традиције и културе српског народа и националних мањина других народа, развијање интеркултуралности, поштовање и 

очување националне и светске културне баштине. 

Кроз наставу првог страног језика остварују се и исходи образовања и васпитања.  

Применом различитих облика и метода организације наставе  , као и одабиром различитих тематских области и акцентовањем 

развијања комуникативних функција језика развија се способност ученика да користи страни језик у зависности од културног 



наслеђа и средине, потреба и интересовања, да прикупља, анализира, организује и критички процењује информације, да изрази и 

тумачи идеје, мисли, осећања, чињенице и ставове у усменој и писаној форми, да ради ефикасно са другима као члан тима, групе, 

организације и заједнице, дазна како да учи, поштује људска права и слободе, комуницира асертивно и ненасилно, да има свест о 

сопственој култури и разноликости култура, уважава значај креативног изражавања идеја, искустава и осећања путем различитих 

медија, укључујући музику, књижевност, извођачке и визуелне уметности.  

Кроз наставу страног језика остварују се стандарди образовних постигнућа ученика, који представљају део општих стандарда 

образовања и васпитања (скуп норми на основу којих се врши процена квалитета у систему образовања и васпитања) 

 

Банкарство  
Недељни фонда часова: 2 

ЦИЉЕВИ УЧЕЊА: 

–    Стицање знања о банкарском систему 

–    Стицање знања о организацији и функционисању централне и пословних банака 

–    Стицање знања о банкарским пословима 

–    Стицање знања о банкарском пословању 

–    Стицање знања о финансијском информационом систему у банкарству 

–    Стицање знања о функционисању финансијског тржишта и коришћењу хартија од вредности 

–    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 

Годишњи фонд часова: 62 

 

Област/Тема Број Садржај Исходи 



часова По завршетку разреда ученик ће бити у 

стању да: 

Банкарско пословање 25 ● Кредити физичким и правним лицима 

● Услови за одобравање кредита 

физичким и правним лицима 

● Кредитни биро – појам и улога 

● Поступак и техника 

одобравања кредита физичким и 

правним лицима 

● Инструменти обезбеђења кредита 

● Отплата кредита 

● Отварање, блокада и 

затварање текућих рачуна правних лица 

● Послови са становништвом 

● Послови штедње 

● Отварање, вођење и затварање 

текућих и штедних рачуна 

физичких лица 

 

●   разликује кредите 

физичким и правним лицима 

●   наведе услове за 

одобравање кредита физичким и 

правним лицима 

●   идентификује улогу 

кредитног бироа код одобравања кредит

а 

●   опише процедуру одобравања кредита 

физичким и правним лицима 

●   разликује 

инструменте обезбеђења кредита 

●   разликује 

инструменте отплате кредита 

●   опише поступак отварања, блокаде и 

затварања текућих рачуна правних лица 

●   oбјасни штедњу грађана 

●   опише поступак отварања, 



вођења и затварања штедних рачуна 

физичких лица 

 

Финансијски 

информациони систем 

12 ● Значај информационих система 

у банкарству 

● Аутоматизација послова 

са становништвом 

● Развој безготовинског и електронског 

плаћања 

● Платне и кредитне картице 

● Интернет и мобилно банкарство 

● Значај повезивања банкарских 

и берзанских информационих система 

 

● уочи значај примене информационих 

система у банкарству 

● идентификује ризике којима се банка 

излаже коришћењем електронских 

система у пословању 

● представи основне врсте платних и 

кредитних картица 

● наведе које системе електронског 

плаћања користи становништво 

● идентификује предности интернет и 

мобилног банкарства 

● наведе предности повезивања 

информационих система 

банака и берзи 

 

Финансијска тржишта 

и хартије од вредности 

25 ● Појам финансијског тржишта 

● Сегменти финансијског тржишта 

●   дефинише 

финансијско тржиште●   наведе 

сегменте финансијског тржишта 



● Тржиште новца 

● Девизно тржиште 

● Тржиште капитала. 

● Хартије од вредности на 

новчаном тржишту 

● Хартије од вредности на 

тржишту капитала 

● Приноси и цене хартија од вредности 

● Берзе – појам, настанак и развој 

● Врсте берзи 

● Функције берзе 

● Берзански послови 

● Берзански посредници 

● Историјат и савремена 

пракса најважнијих светских берзи 

(Лондонска, Токијска, Њујоршка) 

● Београдска берза – историјат 

● Методе трговања на Београдској берзи 

● Индекси на Београдској берзи 

 

●   разликује учеснике 

и инструменте тржишта новца●   објас

ни функције девизног тржишта 

●   наведе разлоге трговања валутама 

●   разликује учеснике 

и инструменте тржишта капитала 

●   разликује хартије од вредности на 

новчаном тржишту и тржишту 

капитала 

●   објасни приносе и формирање цена 

хартија од вредности 

●   дефинише берзу 

●   опише настанак и развој берзе 

●   наведе врсте и функције берзи 

●   идентификује берзанске послове 

●   разликује берзанске посреднике 

●   наведе најважније светске берзе и 

опише њихову еволуцију од настанка до 

данас 

●   опише у кратким 

цртама историјат Београдске берзе 

●   разликује методе трговања и индексе 

на Београдској берзи 

 

 



УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 

Настава се реализује у оквиру целог одељења. На почетку наставе урадити проверу нивоа знања и вештина ученика, која треба да 

послужи као оријентир за организацију и евентуалну индивидуализацију наставе. При реализацији програма дати предност 

пројектној, проблемској и активно оријентисаној настави, кооперативном учењу, изградњи знања и развоју критичког мишљења. 

Уколико услови дозвољавају дати ученицима подршку хибридним моделом наставе (комбинацијом традиционалне наставе и 

електронски подржаног учења), поготово у случајевима када је због разлика у предзнању потребна већа индивидуализација наставе. 

Предложени број часова по темама је оквирни, на наставнику је да процени потребан и довољан број часова по темама узимајући у 

обзир знања и вештине који ученици имају из претходног школовања и животног искуства. Препорука је да наставник, у зависности  

од могућности ученика и рачунарске опреме, процени и комбинује у току сваког двочаса различите наставне методе и облике рада 

као што су самостални рад ученика (по принципу један ученик – један рачунар), рад у паровима (два ученика истовремено и заједно 

решавају конкретне задатке), рад у мањим групама (почетна анализа и идеје за методе решавања), као и рад са целом групом када 

наставник објашњава, приказује, демонстрира и кроз дискусују уводи ученике у нове области. 

 

I ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА  

 

Програм усмерава наставника да наставни процес конципира у складу са дефинисаним исходима, односно да планира како да 

ученици остваре исходе, и да изабере одговарајуће методе, активности и технике за рад са ученицима. Дефинисани исходи показују 

наставнику и која су то специфична знања и вештине која су ученику потребна за даље учење и свакодневни живот. Приликом 

планирања часа, исходе предвиђене програмом треба разложити на мање и на основу њих планирати активности за конкретан час. 

Треба имати у виду да се исходи у програму разликују, да се неки могу лакше и брже остварити, док је за одређене исходе потребно 

више времена, активности и рада на различитим садржајима. Исходе треба посматрати као циљеве којима се тежи током једне 

школске године. Наставу у том смислу треба усмерити на развијање компетенција и не треба је усмерити само на остваривање 

појединачних исхода. При обради нових садржаја треба се ослањати на постојеће искуство и знање ученика, и настојати, где год је то 

могуће, да ученици самостално откривају правилности и изводе закључке. Основна улога наставника је да буде организатор 



наставног процеса, да подстиче и усмерава активност ученика. Ученике треба упућивати да користе уџбеник и друге изворе знања, 

како би усвојена знања била трајнија и шира, а ученици оспособљени за примену у решавању разноврсних задатака. На часовима 

треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче 

интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Препоручује се коришћење интерактивних 

метода, пројектне, проблемске и истраживачке методе, рад на референтном тексту, (истраживање по кључним речима, појмовима, 

питањима), дискусију, дебату и др. Заједничка особина свих наведених метода је да оне активно ангажују ученика током наставе, а 

процес учења смештају у различите и разнолике контексте. Избор метода и облика рада, као и планирање активности ученика зависи 

од наставних садржаја које треба реализовати на часу и предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења и 

индивидуалних карактеристика ученика. 

 

II. Остваривање наставе и учења 

-Користити шематски приказ привредног и банкарског система 

- Користити позитивне банкарске прописе 

- Користити ситуацијске задатке 

-Настава се реализује као активно орјентисана настава 

- Препоручене методе: студија случаја и игра улога 

- Коришћење презентација 

III. Праћење и вредновање наставе и учења 

У процесу вредновања потребно је континуирано пратити рад ученика. У настави оријентисаној на достизање исхода вреднују 

се и процес и продукти учења. Тај процес започети иницијалном проценом нивоа на коме се ученик налази. Прикупљање 

информација из различитих извора (свакодневна посматрања, активност на часу, учествовање у разговору и дискусији, самосталан 

рад, рад у групи, тестови) помаже наставнику да сагледа постигнућа (развој и напредовање) ученика и степен остварености исхода. 

Свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а важно је ученике оспособљавати и 

охрабривати да процењују сопствени напредак у учењу.  

Вредновање активности, нарочито ако је тимски рад у питању, се може обавити са групом тако да се од сваког члана тражи 

мишљење о сопственом раду и о раду сваког члана понаособ (тзв. вршњачко оцењивање). Препоручује се да наставник са ученицима 

договори показатеље на основу којих сви могу да прате напредак у учењу, ученици се уче да размишљају о квалитету свог рада и о 



томе шта треба да предузму да би свој рад унапредили. Оцењивање тако постаје инструмент за напредовање у учењу. На основу 

резултата праћења и вредновања, заједно са ученицима треба планирати процес учења и бирати погодне стратегије учења.  

У процесу оцењивања добро је користити портфолио (електронска збиркa дoкумeнaтa и eвидeнциja o прoцeсу и прoдуктимa 

рада ученика, уз кoмeнтaрe и прeпoрукe) као извор података и показатеља о напредовању ученика. Предности коришћења 

портфолија су вишеструке: омогућава кoнтинуирaнo и систeмaтичнo прaћeњe нaпрeдoвaњa, подстиче развој ученика, представља 

увид у прaћeњe рaзличитих аспеката учења и развоја, представља, подршку у оспособљавању ученика за самопроцену, пружа 

прецизнији увид у различите oблaсти постигнућа (јаке и слабе стране) ученика. Употребу портфолија отежавају недостатак 

критеријума за одабир продуката учења, материјално-физички проблеми, време, финансијска средства и велики број ученика. Већи 

број ометајућих фактора, у прикупљању прилога и успостављању критеријума оцењивања  је решив успостављањем сарадње 

наставника са стручним сарадником, уз коришћење Блумове таксономије.  

Препоручено је комбиновање различитих начина оцењивања да би се сагледале слабе и јаке стране сваког свог ученика. 

Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је ученику дати повратну информацију која помаже да разуме грешке и побољша 

свој резултат и учење. Потребно је да наставник резултате вредновања постигнућа својих ученика континуирано анализира и користи 

тако да промени део своје наставне праксе.  

 

IV. Међупредметне компетенције 

1. Компетенције за целоживотно учење 

2. Комуникација 

3. Рад са подацима и информацијама 

4. Дигитална компетенција 

5. Решавање проблема 

6. Сарадња 

7. Одговоран однос према здрављу 

8. Одговоран однос према околини 

9. Естетичка компетенција 

10. Предузимљивост и орјентација ка предузетништву 

11. Одговорно учешће у демократском друштву 



V. НАЧИНИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРИНЦИПА ЦИЉЕВА И ИСХОДА ОБРАЗОВАЊА И СТАНДАРДИ ОБРАЗОВАЊА 

ПОСТИГНУЋА 

Кроз наставни садржај  реализују се општи принципи образовања и васпитања. 

 

Наставни предмет Банкарско пословање   омогућиће учешће свих ученика кроз једнако уважавање, подједнако давање шанси свим 

ученицима на основу индивидуалних могућности и потреба. То ће се реализовати кроз коришћење разноврсних облика учења (учење 

путем покушаја и погрешака, инструментално учење, учење по моделу, учење увиђањем...). Кроз облике рада, наставне методе, 

коришћење разновсних наставних средстава, различиих софтвера, похваљивањем ученика, давањем препорука за даље напредовање, 

уз неговање отворености, сарадње и толеранције подиже се квалитет образовних постигнућа и развија се мотивација за учење код 

ученика. Кроз редовно праћење реформисаних наставних планова и програма, иновација у електротехници ученицима ће бити 

омогућено континуирано напредовање у области електротехнике. Континуирано учешће ученика одвијаће се  кроз редовну наставу, 

практичну наставу, допунску или додатну наставу, секције, ванаставне активности  као и учешће у различитим активностиваа током 

жиовота са циљем сталног унапређивања компетенција ученика. Континуирано стручно усавршавање наставника, унутар и ван 

установе, омогућиће високу стручност наставника. Кроз сталну сарадња са спољним сарадницима, одељенским старешином, 

стручним већем омогућава хоризонталну и вертикалну проходност, којом се осигурава могућност да ученици током образовања 

промене врсту образовања (хоризонтална проходност) и могућност даљег образовања и стицања вишег нивоа образовања 

(вертикална проходност);  

 

У остваривању принципа посебна пажња се посвећује и:  

-идентификацији, праћењу и подстицању ученика са изузетним, односно посебним способностима (талентовани и даровити) уз 

обезбеђивање услова да, без обзира на сопствене материјалне услове имају приступ одговарајућим нивоима образовања и васпитања;  

-могућности  да ученици  са сметњама у развоју, инвалидитетом и из осетљивих група, без обзира на сопствене материјалне услове 

имају приступ свим нивоима образовања и васпитања у установама, а ученици са здравственим проблемима остварују право на 

образовање током болничког и кућног лечења које се реализује кроз ИОП програме и индивидуализацију и наставом на даљину;  

-сарадњи са ученицима, ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања, као и остваривања одговарајућих 

активности, програма и пројеката у циљу унапређивања квалитета образовања и васпитања реализоаваће се кроз континуирано 

међусобно уважавање наставника и ученика, праћење и оставривање наставног садржаја, праћење и вредновање напредовање 

ученика.  



Кроз наставу реализоваће се и циљеви образовања и васпитања. 

 

Кроз активности на практичној настави као и вежбама води се рачуна о ергонометрији, развијању и практиковању здравих животних 

стилова, свести о важности сопственог здравља и безбедности у раду. Развијају се  кључне компетенције за целоживотно учење 

(комуникација на матерњем језику, учење учења, дигиталне компетенције,..) међупредметне компетенције и стручне компетенције у 

складу са захтевима занимања, потребама тржишта рада. Ученик ће бити оспособљен да иницира учење, да изабере стратегије учења 

и дизајнира контекст у којем учи, да прати и контролише напредак током учења, да управља учењем у складу са намерама и циљем 

који има. Ученик ће умети да пронађе и асимилује нова знања и вештине, користећи претходно учење и ваншколско искуство.  

Примењујући индивидуалани рад или групне активности код ученика ће доћи до поспешења развоја свести о себи, стваралачких 

способности, критичког мишљења, мотивације за учење, способности за тимски рад, способности самовредновања, самоиницијативе 

и изражавања свог мишљења. Неопходно је да се ученицима омогући да сами покрећу инцијативе, пројекете,  да се самооцењују и 

оцењују друге ученике, да анализирају и закључују;  

 

Кроз наставу оствариће се и исходи образовања и васпитања. 

 

Остваривање исхода образовања и васпитања реализоваће се кроз све облике, начине и садржаје рада. Исходи образовања и 

васпитања оствариће се кроз усмено изаражавање, писмене задатке, домаће задатке, пројектну наставу, практичну наставу, вежбе где 

ће ученици показати да ли примењују нова сазнања. Од ученика се очекује да на српском језику, кроз дијалог са наставником или 

другим ученицима, или кроз писану форму, изрази и тумачи идеје, мисли, осећања, чињенице и ставове. Зависно од наставне 

јединице или типа часа, ученику се даје задатак у оквиру кога ће да прикупља, анализира, организује и критички процењује 

информације; Од ученика се очекује да се у ситуацијам када ради са другим уленицима буде ефиксан као члан тима или групе, да 

даје и аргументује своје идеје, слуша и уважава мишљење других;Ученику помоћи да зна како да учи, како да користи уџбеник и 

другу, доступну литературу, како да разликује и повезује целине.  

У решавању задатака, ученик треба да зна да примени математичко мишљење како би решио проблем и на ефикасан начин дошао до 

решења проблема који ми се свакодневно јављају.  

Ученик треба да води рачуна о себи и другима у изазовима дигиталне технологије. Треба да зна шта је дозвољено, а шта не. Да зна 

како да се понаша у дигиталној комуникацији са другима.  

 



Кроз наставу реализоваће се и стандарди образовања и васпитања. 

Стандарди  квалитета рада установе реализоваће се кроз Правилник о стандардима квалитета рада установе и редовно 

самовредновање и вредновање рада наставника. 

Стандарди квалитета уџбеника оствариће се кроз показатеље који су наведени у табели, као и Правилника о избору уџбеника;  

 

Стандард 1. Садржај уџбеника је релевантан за остваривање програма наставе и учења 

Показатељи 

1. Садржај уџбеника је усклађен са програмом наставе и учења предмета и доприноси остваривању 

дефинисаних исхода образовања и васпитања. 

2. Садржај уџбеника доприноси достизању образовних стандарда и развијању компетенција ученика. 

3. Садржај уџбеника је заснован на прихваћеним теоријама, чињеницама, закључцима, тумачењима, 

актуелним подацима и савременим достигнућима. 

4. У садржају уџбеника нема материјалних грешака. 

5. Визуелни садржаји су јасни, репрезентативни и имају различите функције. 

6. Садржај уџбеника је у складу са системом вредности који је дефинисан циљевима образовања и 

васпитања. 

7. У уџбенику се повезују садржаји у оквиру истог и других предмета. 

8. Садржаји који нису предвиђени програмом су посебно означени, функционално прате ток излагања у 

уџбенику и имају за циљ да допуне или појасне садржаје који одговарају програму предмета. 

Стандард 2. Уџбеник подстиче развој ученике и омогућава самостално учење 

Показатељи 

1. Уџбеник је прилагођен узрасту, развојном нивоу ученика и њиховом предзнању. 

2. Уџбеник доприноси интеграцији знања, развоју система појмова и стицању функционалних знања. 

3. Уџбеник афирмише различите методе учења и учење кроз различите облике рада. 



4. Уџбеник подржава различите стилове учења. 

5. Уџбеник поседује елементе који омогућавају ученику праћење сопственог напретка у учењу. 

6. Уџбеник упућује на коришћење различитих извора и врста информација. 

7. Уџбеник подстиче критичко и стваралачко мишљење. 

8. У уџбенику се указује на везу садржаја са свакодневним животом, његовом применом и даљим 

учењем. 

9. Уџбеник подстиче интересовање за предмет, односно наставну област и мотивише за самостално 

учење. 

Стандард 3. Уџбеник је обликован у складу са дидактичко-методичким захтевима 

Показатељи 

1. Уџбеник има јасну, логичну и кохерентну структуру. 

2. У уџбенику се поштују дидактички принципи и методика наставе предмета. 

3. Примери који се наводе у уџбенику су разноврсни, функционални и релевантни. 

4. Питања, задаци и налози су логично повезани са садржајем, јасно формулисани, различити по 

сложености и функцији и подстичу примену наученог. 

5. Задаци и налози су реално изводљиви, уважавају различитост средина у коме ученици живе и не 

доводе у опасност ученика, нити угрожавају животну средину. 

6. Непознате речи и кључни појмови су јасно истакнути и објашњени. 

Стандард 4. Језик уџбеника је одговарајући и функционалан 

Показатељи 
1. Уџбеник поштујe језичку и правописну норму језика на коме је написан. 

2. Дужина и конструкција реченице одговарају узрасту ученика. 



3. Текст је језички и стилски уједначен. 

4. Страни изрази се користе само када је неопходно и објашњени су на месту где се користе. 

5. Језик којим је уџбеник написан доприноси лакшем разумевању садржаја. 

Стандард 5. Уџбеник је ликовно-графички обликован и технички опремљен 

Показатељи 

1. Јасно је наведен наслов, за који наставни предмет, разред/годину учења, врсту школе или образовни 

профил је уџбеник намењен. 

2. Ликовно-графичка средства су функционална и користе се логично и доследно. 

3. Однос текстуалних и визуелних графичких елемената је складан и омогућава прегледност на свим 

уређајима на којима је предвиђено коришћење уџбеника. 

4. Уџбеник је интерактиван, лак за коришћење и омогућава самостално учење у складу са узрастом и 

предзнањем ученика. 

5. Уџбеник омогућава учење на више нивоа сложености и диференциран приступ садржајима. 

6. Уџбеник садржи елементе за процену напредовања ученика. 

 

Стандарди компетенција наставника ће се реализовати кроз стручно усавршавање и похађањем семинара из области:;  

- Наставна област, предмет и методика наставе- К1;  

- Поучавање и учење-К2;  

- Подршку развоjу личности ученика-К3;  

- Комуникациjу и сарадњу-К4.  

 

Улога наставника вишеструка, jер треба да:  

- развиjа кључне компетенциjе код ученика коjе их оспособљаваjу за живот и рад и на таj начин им пружа основу за даље учење;  



- пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са тешкоћама у 

развоjу, да остваре образовне и васпитне потенциjале у складу са сопственим могућностима. Да би допринео ефикасности и 

jеднаким правима и доступности школовања свих ученика, наставник треба да има и компетенциjе коjе се односе на превенциjу 

насиља у школама, мотивациjу ученика за учење, изградњу толеранциjе, спречавање дискриминациjе и друго. 

 

Стандарди квалификација ће се реализовати кроз успешно завршен процес средњег општег образовања. Програм средњег стручног 

образовања за стицање квалификација траје четири године. Квалификација се заснива на опису рада, циљевима и исходима средњег 

општег образовања.  

 

Статистика  
Недељни фонд часова: 2 

Годишњи фонд часова: 62 

ЦИЉЕВИ УЧЕЊА: 

- Стицање основних знања о статистици и основним статистичким појмовима; 

- Оспособљавање ученика за рад са подацима; 

- Оспособљавање ученика да примењују и анализирају мере централне тенденције и мере дисперзије; 

- Стицање основних знања о простој линеарној регресији и корелацији; 

- Развијање вештина за употребу простог линеарног регресионог модела; 

- Оспособљавање ученика за коришћење индексних бројева и анализе 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; 

- Повезивање добијених знања и вештина са осталим стручним предметима;Развијање конвергентног и дивергентног 

мишљења кроз решавање проблемских и пројектних задатака 

 



 

 

Област/Тема Број часова Садржај 
Исходи 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

Индексни бројеви и 

анализа временских серија 

32 -Индексни бројеви – појам 

и врсте 

- Индивидуални индекси 

- Израчунавање 

индивидуалних индекса 

- Групни индекси 

- Метод агрегата и метод 

просечних односа 

- Примена индексних 

бројева 

- Анализа временских 

серија 

- Тренд компонента 

- Линеарни тренд 

- Експоненцијални тренд 

- Сезонска компонента 

- Мерење сезонских 

варијација 

-дефинише појам „индексни бројеви‖ 

- разликује врсте индексних бројева 

- дефинише индивидуалне индексе 

- израчуна индивидуалне индексе коришћењем 

софтвера 

- анализира на конкретним примерима израчунате 

индивидуалне индексе 

- дефинише групне индексе 

- разликује методе конструкције групних индекса 

- израчуна групне индексе методом агрегата и 

методом средњих вредности коришћењем софтвера 

- објасни анализу временских серија 

- дефинише појмове „тренд компонената‖, „линеарни 

тренд‖ и„експоненцијални тренд‖ 

- користи одговарајући софтвер на конкретним 

примерима за одређивање линеарног и 

експоненцијалног тренда 

- анализира израчунате резултате за различите типове 

тренда 

- дефинише појам „сезонска компонента‖ 

- разликује методе мерења сезонских варијација 

Пословна статистика 30 -Пословна статистика – дефинише појам и основне функције пословне 



појам и основне функције; 

- Извори података 

пословне статистике; 

- Повезаност пословне 

статистике са економском 

статистиком; 

- Подаци из предузећа 

који се користе за потребе 

извора података 

економске статистике; 

- Врсте података које 

предузећа у Србији 

достављају одговарајућим 

институцијама за потребе 

званичне статистике; 

- Подаци званичне 

статистике за потребе 

предузећа; 

- Статистичко обухватање 

производње и промета у 

предузећу применом 

одговарајућих индекса; 

- Статистика 

запослености; 

- Индекс зарада; 

- Индекс продуктивности 

рада 

статистике 

наведе изворе података пословне статистике; 

доводи у везу економску статистику и пословну 

статистику 

идентификује одговарајуће изворе података из 

предузећа која се користе за потребе извора података 

економске статистике; 

наведе врсте података које предузећа у Србији 

достављају одговарајућим институцијама а за 

потребе званичне статистике 

изабере податке званичне статистике који се могу 

користити у различитим околностима за потребе 

предузећа 

покаже статистичко обухватање производње и 

промета у предузећу применом одговарајући индекса 

израчуна одговарајуће индексе статистичко 

обухватања производње и промета у предузећу 

коришћењем софтвера 

анализира израчунате резултате одговарајућих 

индекса статистичког обухватања производње и 

промета у предузећу 

употреби статистику запослености за потребе 

предузећа 

анализира израчунате резултате одговарајућих 

показатеља запослености 

израчуна индексе зарада на конкретним примерима 

коришћењем софтвера 

израчуна индексе продуктивности рада на 



конкретним примерима коришћењем софтвера 

анализира израчунате резултате 

индекса зарада и индекса продуктивности 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 

Настава се реализује тако што се одељење дели на 2 групе приликом реализације вежби. На почетку наставе урадити проверу нивоа 

знања и вештина ученика, која треба да послужи као оријентир за организацију и евентуалну индивидуализацију наставе. При 

реализацији програма дати предност пројектној, проблемској и активно оријентисаној настави, кооперативном учењу, изградњи 

знања и развоју критичког мишљења. Уколико услови дозвољавају дати ученицима подршку хибридним моделом наставе 

(комбинацијом традиционалне наставе и електронски подржаног учења), поготово у случајевима када је због разлика у предзнању 

потребна већа индивидуализација наставе. Предложени број часова по темама је оквирни, на наставнику је да процени потребан и 

довољан број часова по темама узимајући у обзир знања и вештине који ученици имају из претходног школовања и животног 

искуства. Препорука је да наставник, у зависности од могућности ученика и рачунарске опреме, процени и комбинује у току сваког 

двочаса различите наставне методе и облике рада као што су самостални рад ученика (по принципу један ученик – један рачунар), 

рад у паровима (два ученика истовремено и заједно решавају конкретне задатке), рад у мањим групама (почетна анализа и идеје за 

методе решавања), као и рад са целом групом када наставник објашњава, приказује, демонстрира и кроз дискусују уводи ученике у 

нове области. 

  

I ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА  

 

Програм усмерава наставника да наставни процес конципира у складу са дефинисаним исходима, односно да планира како да 

ученици остваре исходе, и да изабере одговарајуће методе, активности и технике за рад са ученицима. Дефинисани исходи показују 

наставнику и која су то специфична знања и вештине која су ученику потребна за даље учење и свакодневни живот. Приликом 

планирања часа, исходе предвиђене програмом треба разложити на мање и на основу њих планирати активности за конкретан час. 

Треба имати у виду да се исходи у програму разликују, да се неки могу лакше и брже остварити, док је за одређене исходе потребно 

више времена, активности и рада на различитим садржајима. Исходе треба посматрати као циљеве којима се тежи током једне 



школске године. Наставу у том смислу треба усмерити на развијање компетенција и не треба је усмерити само на остваривање 

појединачних исхода. При обради нових садржаја треба се ослањати на постојеће искуство и знање ученика, и настојати, где год је то 

могуће, да ученици самостално откривају правилности и изводе закључке. Основна улога наставника је да буде организатор 

наставног процеса, да подстиче и усмерава активност ученика. Ученике треба упућивати да користе уџбеник и друге изворе знања, 

како би усвојена знања била трајнија и шира, а ученици оспособљени за примену у решавању разноврсних задатака. На часовима 

треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче 

интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Препоручује се коришћење интерактивних 

метода, пројектне, проблемске и истраживачке методе, рад на референтном тексту, (истраживање по кључним речима, појмовима, 

питањима), дискусију, дебату и др. Заједничка особина свих наведених метода је да оне активно ангажују ученика током наставе, а 

процес учења смештају у различите и разнолике контексте. Избор метода и облика рада, као и планирање активности ученика зависи 

од наставних садржаја које треба реализовати на часу и предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења и 

индивидуалних карактеристика ученика. 

II. Остваривање наставе и учења 

 

-Сви исходи се реализују кроз двочас 

- Модул се реализује кроз методе активно орјентисане наставе 

- Користити презентације 

- Користити шеме 

- Ученике упознати са основним појмовима везаним за просту линеарну регресију и корелацију наводећи адекватне емпиријске 

примере 

- Ученицима дати упутство за обављање статистичких анализа коришћењем софтвера 

 

III. Праћење и вредновање наставе и учења 

У процесу вредновања потребно је континуирано пратити рад ученика. У настави оријентисаној на достизање исхода вреднују 

се и процес и продукти учења. Тај процес започети иницијалном проценом нивоа на коме се ученик налази. Прикупљање 

информација из различитих извора (свакодневна посматрања, активност на часу, учествовање у разговору и дискусији, самосталан 

рад, рад у групи, тестови) помаже наставнику да сагледа постигнућа (развој и напредовање) ученика и степен остварености исхода. 



Свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а важно је ученике оспособљавати и 

охрабривати да процењују сопствени напредак у учењу.  

Вредновање активности, нарочито ако је тимски рад у питању, се може обавити са групом тако да се од сваког члана тражи 

мишљење о сопственом раду и о раду сваког члана понаособ (тзв. вршњачко оцењивање). Препоручује се да наставник са ученицима 

договори показатеље на основу којих сви могу да прате напредак у учењу, ученици се уче да размишљају о квалитету свог рада и о 

томе шта треба да предузму да би свој рад унапредили. Оцењивање тако постаје инструмент за напредовање у учењу. На основу 

резултата праћења и вредновања, заједно са ученицима треба планирати процес учења и бирати погодне стратегије учења.  

У процесу оцењивања добро је користити портфолио (електронска збиркa дoкумeнaтa и eвидeнциja o прoцeсу и прoдуктимa 

рада ученика, уз кoмeнтaрe и прeпoрукe) као извор података и показатеља о напредовању ученика. Предности коришћења 

портфолија су вишеструке: омогућава кoнтинуирaнo и систeмaтичнo прaћeњe нaпрeдoвaњa, подстиче развој ученика, представља 

увид у прaћeњe рaзличитих аспеката учења и развоја, представља, подршку у оспособљавању ученика за самопроцену, пружа 

прецизнији увид у различите oблaсти постигнућа (јаке и слабе стране) ученика. Употребу портфолија отежавају недостатак 

критеријума за одабир продуката учења, материјално-физички проблеми, време, финансијска средства и велики број ученика. Већи 

број ометајућих фактора, у прикупљању прилога и успостављању критеријума оцењивања  је решив успостављањем сарадње 

наставника са стручним сарадником, уз коришћење Блумове таксономије.  

Препоручено је комбиновање различитих начина оцењивања да би се сагледале слабе и јаке стране сваког свог ученика. 

Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је ученику дати повратну информацију која помаже да разуме грешке и побољша 

свој резултат и учење. Потребно је да наставник резултате вредновања постигнућа својих ученика континуирано анализира и користи 

тако да промени део своје наставне праксе.  

 

IV. Међупредметне компетенције 

1. Компетенције за целоживотно учење 

2. Комуникација 

3. Рад са подацима и информацијама 

4. Дигитална компетенција 

5. Решавање проблема 



6. Сарадња 

7. Одговоран однос према здрављу 

8. Одговоран однос према околини 

9. Естетичка компетенција 

10. Предузимљивост и орјентација ка предузетништву 

11. Одговорно учешће у демократском друштву 

 

V. НАЧИНИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРИНЦИПА ЦИЉЕВА И ИСХОДА ОБРАЗОВАЊА И СТАНДАРДИ ОБРАЗОВАЊА 

ПОСТИГНУЋА 

 

Кроз наставни садржај  реализују се општи принципи образовања и васпитања. 

 

Наставни предмет Статистика   омогућиће учешће свих ученика кроз једнако уважавање, подједнако давање шанси свим ученицима на 

основу индивидуалних могућности и потреба. То ће се реализовати кроз коришћење разноврсних облика учења (учење путем покушаја 

и погрешака, инструментално учење, учење по моделу, учење увиђањем...). Кроз облике рада, наставне методе, коришћење разновсних 

наставних средстава, различиих софтвера, похваљивањем ученика, давањем препорука за даље напредовање, уз неговање отворености, 

сарадње и толеранције подиже се квалитет образовних постигнућа и развија се мотивација за учење код ученика. Кроз редовно 

праћење реформисаних наставних планова и програма, иновација у електротехници ученицима ће бити омогућено континуирано 

напредовање у области електротехнике. Континуирано учешће ученика одвијаће се  кроз редовну наставу, практичну наставу, 

допунску или додатну наставу, секције, ванаставне активности  као и учешће у различитим активностиваа током жиовота са циљем 

сталног унапређивања компетенција ученика. Континуирано стручно усавршавање наставника, унутар и ван установе, омогућиће 

високу стручност наставника. Кроз сталну сарадња са спољним сарадницима, одељенским старешином, стручним већем омогућава 

хоризонталну и вертикалну проходност, којом се осигурава могућност да ученици током образовања промене врсту образовања 

(хоризонтална проходност) и могућност даљег образовања и стицања вишег нивоа образовања (вертикална проходност);  

 

У остваривању принципа посебна пажња се посвећује и:  



-идентификацији, праћењу и подстицању ученика са изузетним, односно посебним способностима (талентовани и даровити) уз 

обезбеђивање услова да, без обзира на сопствене материјалне услове имају приступ одговарајућим нивоима образовања и васпитања;  

-могућности  да ученици  са сметњама у развоју, инвалидитетом и из осетљивих група, без обзира на сопствене материјалне услове 

имају приступ свим нивоима образовања и васпитања у установама, а ученици са здравственим проблемима остварују право на 

образовање током болничког и кућног лечења које се реализује кроз ИОП програме и индивидуализацију и наставом на даљину;  

-сарадњи са ученицима, ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања, као и остваривања одговарајућих 

активности, програма и пројеката у циљу унапређивања квалитета образовања и васпитања реализоаваће се кроз континуирано 

међусобно уважавање наставника и ученика, праћење и оставривање наставног садржаја, праћење и вредновање напредовање ученика.  

 

Кроз наставу реализоваће се и циљеви образовања и васпитања. 

 

Кроз активности на практичној настави као и вежбама води се рачуна о ергонометрији, развијању и практиковању здравих животних 

стилова, свести о важности сопственог здравља и безбедности у раду. Развијају се  кључне компетенције за целоживотно учење 

(комуникација на матерњем језику, учење учења, дигиталне компетенције,..) међупредметне компетенције и стручне компетенције у 

складу са захтевима занимања, потребама тржишта рада. Ученик ће бити оспособљен да иницира учење, да изабере стратегије учења и 

дизајнира контекст у којем учи, да прати и контролише напредак током учења, да управља учењем у складу са намерама и циљем који 

има. Ученик ће умети да пронађе и асимилује нова знања и вештине, користећи претходно учење и ваншколско искуство.  

Примењујући индивидуалани рад или групне активности код ученика ће доћи до поспешења развоја свести о себи, стваралачких 

способности, критичког мишљења, мотивације за учење, способности за тимски рад, способности самовредновања, самоиницијативе и 

изражавања свог мишљења. Неопходно је да се ученицима омогући да сами покрећу инцијативе, пројекете,  да се самооцењују и 

оцењују друге ученике, да анализирају и закључују;  

 

Кроз наставу оствариће се и исходи образовања и васпитања. 

 

Остваривање исхода образовања и васпитања реализоваће се кроз све облике, начине и садржаје рада. Исходи образовања и васпитања 

оствариће се кроз усмено изаражавање, писмене задатке, домаће задатке, пројектну наставу, практичну наставу, вежбе где ће ученици 

показати да ли примењују нова сазнања. Од ученика се очекује да на српском језику, кроз дијалог са наставником или другим 

ученицима, или кроз писану форму, изрази и тумачи идеје, мисли, осећања, чињенице и ставове. Зависно од наставне јединице или 



типа часа, ученику се даје задатак у оквиру кога ће да прикупља, анализира, организује и критички процењује информације; Од 

ученика се очекује да се у ситуацијам када ради са другим уленицима буде ефиксан као члан тима или групе, да даје и аргументује 

своје идеје, слуша и уважава мишљење других;Ученику помоћи да зна како да учи, како да користи уџбеник и другу, доступну 

литературу, како да разликује и повезује целине.  

У решавању задатака, ученик треба да зна да примени математичко мишљење како би решио проблем и на ефикасан начин дошао до 

решења проблема који ми се свакодневно јављају.  

Ученик треба да води рачуна о себи и другима у изазовима дигиталне технологије. Треба да зна шта је дозвољено, а шта не. Да зна 

како да се понаша у дигиталној комуникацији са другима.  

 

Кроз наставу реализоваће се и стандарди образовања и васпитања. 

Стандарди  квалитета рада установе реализоваће се кроз Правилник о стандардима квалитета рада установе и редовно самовредновање 

и вредновање рада наставника. 

Стандарди квалитета уџбеника оствариће се кроз показатеље који су наведени у табели, као и Правилника о избору уџбеника;  

 

 

 

Стандард 1. Садржај уџбеника је релевантан за остваривање програма наставе и учења 

Показатељи 

1. Садржај уџбеника је усклађен са програмом наставе и учења предмета и доприноси остваривању 

дефинисаних исхода образовања и васпитања. 

2. Садржај уџбеника доприноси достизању образовних стандарда и развијању компетенција ученика. 

3. Садржај уџбеника је заснован на прихваћеним теоријама, чињеницама, закључцима, тумачењима, 

актуелним подацима и савременим достигнућима. 

4. У садржају уџбеника нема материјалних грешака. 

5. Визуелни садржаји су јасни, репрезентативни и имају различите функције. 

6. Садржај уџбеника је у складу са системом вредности који је дефинисан циљевима образовања и 



васпитања. 

7. У уџбенику се повезују садржаји у оквиру истог и других предмета. 

8. Садржаји који нису предвиђени програмом су посебно означени, функционално прате ток излагања 

у уџбенику и имају за циљ да допуне или појасне садржаје који одговарају програму предмета. 

Стандард 2. Уџбеник подстиче развој ученике и омогућава самостално учење 

Показатељи 

1. Уџбеник је прилагођен узрасту, развојном нивоу ученика и њиховом предзнању. 

2. Уџбеник доприноси интеграцији знања, развоју система појмова и стицању функционалних знања. 

3. Уџбеник афирмише различите методе учења и учење кроз различите облике рада. 

4. Уџбеник подржава различите стилове учења. 

5. Уџбеник поседује елементе који омогућавају ученику праћење сопственог напретка у учењу. 

6. Уџбеник упућује на коришћење различитих извора и врста информација. 

7. Уџбеник подстиче критичко и стваралачко мишљење. 

8. У уџбенику се указује на везу садржаја са свакодневним животом, његовом применом и даљим 

учењем. 

9. Уџбеник подстиче интересовање за предмет, односно наставну област и мотивише за самостално 

учење. 

Стандард 3. Уџбеник је обликован у складу са дидактичко-методичким захтевима 

Показатељи 

1. Уџбеник има јасну, логичну и кохерентну структуру. 

2. У уџбенику се поштују дидактички принципи и методика наставе предмета. 

3. Примери који се наводе у уџбенику су разноврсни, функционални и релевантни. 

4. Питања, задаци и налози су логично повезани са садржајем, јасно формулисани, различити по 



сложености и функцији и подстичу примену наученог. 

5. Задаци и налози су реално изводљиви, уважавају различитост средина у коме ученици живе и не 

доводе у опасност ученика, нити угрожавају животну средину. 

6. Непознате речи и кључни појмови су јасно истакнути и објашњени. 

Стандард 4. Језик уџбеника је одговарајући и функционалан 

Показатељи 

1. Уџбеник поштујe језичку и правописну норму језика на коме је написан. 

2. Дужина и конструкција реченице одговарају узрасту ученика. 

3. Текст је језички и стилски уједначен. 

4. Страни изрази се користе само када је неопходно и објашњени су на месту где се користе. 

5. Језик којим је уџбеник написан доприноси лакшем разумевању садржаја. 

Стандард 5. Уџбеник је ликовно-графички обликован и технички опремљен 

Показатељи 

1. Јасно је наведен наслов, за који наставни предмет, разред/годину учења, врсту школе или 

образовни профил је уџбеник намењен. 

2. Ликовно-графичка средства су функционална и користе се логично и доследно. 

3. Однос текстуалних и визуелних графичких елемената је складан и омогућава прегледност на свим 

уређајима на којима је предвиђено коришћење уџбеника. 

4. Уџбеник је интерактиван, лак за коришћење и омогућава самостално учење у складу са узрастом и 

предзнањем ученика. 

5. Уџбеник омогућава учење на више нивоа сложености и диференциран приступ садржајима. 

6. Уџбеник садржи елементе за процену напредовања ученика. 

 

 



Стандарди компетенција наставника ће се реализовати кроз стручно усавршавање и похађањем семинара из области:;  

- Наставна област, предмет и методика наставе- К1;  

- Поучавање и учење-К2;  

- Подршку развоjу личности ученика-К3;  

- Комуникациjу и сарадњу-К4.  

 

Улога наставника вишеструка, jер треба да:  

- развиjа кључне компетенциjе код ученика коjе их оспособљаваjу за живот и рад и на таj начин им пружа основу за даље учење;  

- пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са тешкоћама у 

развоjу, да остваре образовне и васпитне потенциjале у складу са сопственим могућностима. Да би допринео ефикасности и jеднаким 

правима и доступности школовања свих ученика, наставник треба да има и компетенциjе коjе се односе на превенциjу насиља у 

школама, мотивациjу ученика за учење, изградњу толеранциjе, спречавање дискриминациjе и друго. 

 

Стандарди квалификација ће се реализовати кроз успешно завршен процес средњег стручног образовања. Програм средњег стручног 

образовања за стицање квалификација траје четири године. Квалификација се заснива на опису рада, циљевима и исходима средњег 

стручног образовања.  

 

 

Право  

Циљеви учења:  

* 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 

 

 

 

 



 

Област/Тема 
Број 

часова 
Садржај Исходи 

Права и обавезе у 

вези са пословањем 
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*Појам облигација (особине, 

извори и подела облигација) 

*Уговор (појам, закључивање 

уговора, правна дејства, врсте 

уговора) 

*Уговори облигационог и 

уговори привредног права 

*Услов и рок у уговору 

*Појам и врсте доцње 

*Обезбеђење уговорних 

облигација 

*Престанак уговора (раскид, 

ништави и рушљиви уговори) 

*Уговор о продаји 

*Обавезе продавца и купца 

*Посебне врсте уговора о 

продаји 

*Транспортне клаузуле 

*Објасни појам и особине пблигација 

*Објасни појам,дејства и врсте уговора 

*Разликује облигационе уговоре и уговоре 

у привреди 

*Објасни значај рокова и начин њиховог 

рачунања у уговорном односу 

*Објасни правне последице доцње 

*Објасни значај средстава обезбеђења 

уговорних обавеза 

*Објасни начине престанка уговора 

*Објасни појам, својства и елементе 

уговора о продаји 

*Објасни права и обавезе уговорних страна 

из уговора о продаји 

*Разликује посебне врсте уговора о 

продаји  

*Објасни транспортне клаузуле 

*Састави уговор о продаји на основу 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______ 

Комуникација са 

државним органима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____ 
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(Е,Ф,ЦиД) 

*Уговор о осигурању 

*Уговори у привреди 

-уговор о заступању 

-уговор о комисиону 

-уговор о ускладиштењу 

-уговор о шпедицији 

-уговор о превозу 

-уговор о цесији 

-уговор о асигнацији 

-уговор о компензацији 

-уговор о закупу 

-уговор о лизингу 

-уговор о кредиту 

-уговор о изградњи 

-уговор о лиценци 

-уговор о факторингу 

-уговор о пословно-техничкој 

сарадњи 

_________________________

_ 

задатих елемената 

*Објасни појам, својства и елементе 

уговора о осигурању 

*Дефинише осигурани случај 

*Објасни ризик у осигурању 

*Разликује полису осигурања од листе 

покрића 

*Објасни права и обавезе осигураника и 

осигуравача 

*Разликује врсте осигурања по различитим 

основама 

*Наведе права и обавезе уговорних страна 

уговора у привреди 

 

 

 

 

 

*Разликује врсте  управног поступка 

*Наведе органе надлежне за вођење 

управнг поступка 



 

 

 

 

 

 

 

*Управни поступак: 

-појам и врсте 

-основна начела 

-надлежни органи 

*Учесници у управном 

поступку 

*Општење државних органа и 

странака (поднесци, позивање 

и достављање) 

*Фазе управног поступка 

-покретање поступка 

-доношење решења 

-поступак по жалби 

-административно извршење 

решења 

*Пореска обавеза 

*Права и обавезе пореских 

обвезника 

*Начела пореског поступка 

*Пореска пријава 

*Утврђивање пореза 

*Разликује врсте учесника у управном 

поступку 

*Састави поднесак на основу задатих 

елемената 

*Објасни фазе управног поступка 

*Објасни елементе решења 

*Састави жалбу на основу задатих 

елемената 

*Објасни обавезу плаћања пореза 

*Разликује права и обавезе пореских 

обвезника 

*Наведе начела пореског поступка 

*Попуни пореску пријаву на основу 

задатих елемената 

*Објасни начине утврђивања пореза 

*Разликује врсте и елементе пореских 

аката 

*Повеже неблаговремено и нетачно 

утврђивање пореза са одговарајућим 

санкцијама 

*Разуме сврху и начине спровођења 



*Порески акти: решење о 

утврђивању пореске обавезе, 

решење о наплати пореза, 

закључак и записник 

*Санкције за неблаговремено 

и нетачно утврђивање пореза 

*Пореска контрола 

*Пореска кривична дела и 

порески прекршаји 

*Појам и врсте јавних 

набавки 

*Процедуре јавних набавки 

*Заштита слободне 

конкуренције 

*Инспекцијски надзор 

*Инспекцијски поступак 

*Надзирани субјект 

*Овлашћења инспектора 

*Врсте мера инспекцијског 

надзора  

пореске контроле 

*Састави жалбу на решење пореског 

органа 

*Разликује пореска кривична дела и 

пореске прекршаје 

*Објасни појам јавних набавки 

*Разликује врсте јавних набавки 

*Објасни процедуре јавних набавки 

*Објаснизначајзаштите слободне 

конкуренције 

*Објасни појам и циљ инспекцијског 

надзора 

 



Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

Упознавање ученика са циљевима и исходима учења, планом рада и начинима оцењивања. 

Настава - теоријска, место реализације наставе – учионица. 

 Модул се реализује кроз активно оријентисану наставу, користећи реалне ситуације из праксе. 

I Планирање наставе и учења  

Програм усмерава наставника да наставни процес конципира у складу са дефинисаним исходима, односно да планира како да 

ученици остваре исходе и да изабере одговарајуће методе,  активности и технике за рад са ученицима. Дефинисани исходи показују 

наставнику и која су то специфична знања и вештине које су ученику потребне за даље учење и свакодневни живот. Приликом 

планирања часа, треба имати у виду да се исходи разликују, да се неки могу лакше и брже остварити, док је за одређене потребно 

више времена, активности и рада на различитим садржајима.   

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче 

интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облик рада, као и планирање 

активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и предвиђених исхода, али и од специфичности 

одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика.   

Препорука је да наставник планира и припрема наставу самостално и у сарадњи са колегама због успостављања корелација са 

предметима.   

Планирање наставе се врши кроз израду годишњих и  оперативних планова и припрема за часове.  

Планирање облика рада, у складу са наставним јединицама и исходима – фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи.  

Коришћење свих расположивих модела и средстава у остваривању наставе – уџбеник, закони и друга литература.  

II Оставаривање наставе и учења   

У целокупном наставном процесу важно је стално успостављати везе са претходно ученим садржајима из области права и користити 

стечено знање. 

Оставривање ће се реализовати кроз две области/теме. Прва тема је Права и обавезе у вези са пословањем чији је циљ стицање знања 

о посебним врстама уговора у првиреди у скаду са позитивним правним прописима. Друга тема је Комуникација са државним 

органима чији је циљ оспособљавање ученика за комуникацију са државним органима, оспособљавање ученика за предузимање 

радњи у пореском поступку и формирање става ученика о правним последима пореских прописа. Обе теме ће се реализовати кроз 

активно орјентисану наставу користећи реалне ситуације из праксе. Препоручене методе су студија случаја и и игра улога. Кроз прву 

тему настава ће се остваривати кроз примере готових уговора ученици уочавају и издвајају битне елементе уговора. Уочавају 



уговорне стране, рокове, средства обезбеђења, начине престанка уговора и друге елементе. На основу задате реалне ситуације, 

ученици самостално састављају конкретне уговоре користећи све њихове битне елементе. У оквиру друге теме настава ће се 

реализивати кроз симулацију управног поступка ученици се упознају са надлежним органима и странкама у управном поступку. 

Кроз симулацију пореског поступка истаћи специфичност у односу на општи управни поступак. 

III Праћење и вредновање наставе и учења  

Остварује се оцењивањем и то путем: усменог излагања, теста, есеја, домаћих задатака, активности на часу. 

Вредновање развоја и напредовања ученика у достизању исхода и стандарда постигнућа, у току школске године обавља се 

формативним и сумативним оцењивањем.  

Формативно оцењивање је континуирано током часова и бележи се у есДневнику и педагошкој документацији наставника. На основу 

података прикупљених формативним оцењивањем могу се извести оцене које се уносе у књигу евиденције о образовно-васпитном 

раду, односно есДневник, као и у педагошку документацију наставника.  

Сумативно оцењивање је вредновање постигнућа на крају наставне теме или класификационог периода. Ученик се оцењује на основу 

усмене провере постигнућа, писмене провере, oцена је бројчана и уноси се у књигу евиденције о образовно-васпитном раду, односно 

есДневник, као и у педагошку документацију наставника.  

Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је ученику дати повратну информацију која помаже да разуме грешке и побољша 

учење и резултат. Свака активност је прилика за процену напредовања и давања повратне информације (формативно проверавање), а 

ученике треба оспособљавати да процењују сопствени напредак у остваривању исхода предмета.  

Наставник континуирано прати и вреднује, осим постигнућа ученика, и процес наставе и учења, као и себе и сопстевени рад.  

IV Међупредметне компетенције 

Компетенција  за целоживотно учење, комуникација, рад са подацима и информацијама,  сарадња, дигитална компетенција, 

oдговорно учешће у демократском друштву, предузимљивост, оријентација ка предузетништву и oдговоран однос према околини.  

Кроз наставни предмет Право реализују се и општи принципи образовања и васпитања.  

Једнакост и доступност остваривања права на образовање и васпитање заснованом на социјалној правди и принципу једнаких шанси 

без дискриминације као и поштовање људских права и права сваког ученика и образовање и васпитање у демократски уређеној и 

социјално одговорној установи у којој се негују отвореност, сарадња, толеранција, свест о културној и цивилизацијској повезаности у 

свету, посвећеност основним моралним вредностима, вредностима правде, истине, солидарности, слободе, поштења и одговорности 

и у којој је осигурано пуно поштовање права детета, ученикареализоваће се кроз управни поступак, пореску обавезу, инспекцијски 

надзор и уговоре. Принципи ће се реализовати и кроз облике рада, наставне методе, коришћење разновсних наставних средстава, 



похваљивањем ученика, давањем препорука за даље напредовање, уз неговање отворености, сарадње и толеранције подиже се 

квалитет образовних постигнућа и развија се мотивација за учење код ученика, кроз праћење измена и допуна закона и рокова. 

Кроз наставни предмет Право реализоваће се и циљеви образовања и васпитања. 

Развијају се  кључне компетенције за целоживотно учење (комуникација на матерњем језику,учење учења,дигиталне компетенције,..) 

међупредметне компетенције и стручне компетенције у складу са захтевима занимања, потребама тржишта рада. Ученик ће бити 

оспособљен да иницира учење, да изабере стратегије учења и дизајнира контекст у којем учи, да прати и контролише напредак током 

учења, да управља учењем у складу са намерама и циљем који има. Ученик ће умети да пронађе и асимилује нова знања и вештине, 

користећи претходно учење и ваншколско искуство, да прати измене и допуне закона. Примењујући индивидуалани рад или групне 

активности код ученика ће доћи до поспешења развоја свести о себи, стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за 

учење, способности за тимски рад, способности самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења. Неопходно је да се 

ученицима омогући да сами покрећу инцијативе, пројекете,  да се самооцењују и оцењују друге ученике, да анализирају и закључују; 

Писање уговора, управни поступак, покретање поступка преко којих ће се реализовати потребе тржишта, комуникација са државним 

органима.  

Кроз наставни предмет Право реализоваће се и исходи образовања и васпитања 

Остваривање исхода образовања и васпитања реализоваће се кроз све облике, начине и садржаје рада. Исходи образовања и 

васпитања оствариће се кроз усмено изаражавање, писменене провере, домаће задатке, пројектну наставу,есеје где ће ученици 

показати да ли примењују нова сазнања. Од ученика се очекује да на српском језику, кроз дијалог са наставником или другим 

ученицима, или кроз писану форму, изрази и тумачи идеје, мисли, осећања, чињенице и ставове. Зависно од наставне јединице или 

типа часа, ученику се даје задатак у оквиру кога ће да прикупља, анализира, организује и критички процењује информације; Од 

ученика се очекује да се у ситуацијам када ради са другим ученицима буде ефиксан као члан тима или групе, да даје и аргументује 

своје идеје, слуша и уважава мишљење других;Ученику помоћи да зна како да учи, како да користи уџбеник и другу, доступну 

литературу, како да разликује и повезује целине.  

Кроз наставни предмет Право реализоваће се и стандарди образовања и васпитања 

Стандарди  квалитета рада установе реализоваће се кроз Правилник о стандардима квалитета рада установе и редовно 

самовредновање и вредновање рада наставника и евалуацију наставних часова кроз област Настава и учење. 

Стандарди квалитета уџбеника оствариће се кроз показатеље који су наведени у табели, као и Правилника о избору уџбеника;  

 

 



 

 

Стандард 1. Садржај уџбеника је релевантан за остваривање програма наставе и учења 

Показатељи 

1. Садржај уџбеника је усклађен са програмом наставе и учења предмета и доприноси 

остваривању дефинисаних исхода образовања и васпитања. 

2. Садржај уџбеника доприноси достизању образовних стандарда и развијању компетенција 

ученика. 

3. Садржај уџбеника је заснован на прихваћеним теоријама, чињеницама, закључцима, 

тумачењима, актуелним подацима и савременим достигнућима. 

4. У садржају уџбеника нема материјалних грешака. 

5. Визуелни садржаји су јасни, репрезентативни и имају различите функције. 

6. Садржај уџбеника је у складу са системом вредности који је дефинисан циљевима 

образовања и васпитања. 

7. У уџбенику се повезују садржаји у оквиру истог и других предмета. 

8. Садржаји који нису предвиђени програмом су посебно означени, функционално прате ток 

излагања у уџбенику и имају за циљ да допуне или појасне садржаје који одговарају програму 

предмета. 

Стандард 2. Уџбеник подстиче развој ученике и омогућава самостално учење 

Показатељи 

1. Уџбеник је прилагођен узрасту, развојном нивоу ученика и њиховом предзнању. 

2. Уџбеник доприноси интеграцији знања, развоју система појмова и стицању функционалних 

знања. 

3. Уџбеник афирмише различите методе учења и учење кроз различите облике рада. 



4. Уџбеник подржава различите стилове учења. 

5. Уџбеник поседује елементе који омогућавају ученику праћење сопственог напретка у учењу. 

6. Уџбеник упућује на коришћење различитих извора и врста информација. 

7. Уџбеник подстиче критичко и стваралачко мишљење. 

8. У уџбенику се указује на везу садржаја са свакодневним животом, његовом применом и 

даљим учењем. 

9. Уџбеник подстиче интересовање за предмет, односно наставну област и мотивише за 

самостално учење. 

Стандард 3. Уџбеник је обликован у складу са дидактичко-методичким захтевима 

Показатељи 

1. Уџбеник има јасну, логичну и кохерентну структуру. 

2. У уџбенику се поштују дидактички принципи и методика наставе предмета. 

3. Примери који се наводе у уџбенику су разноврсни, функционални и релевантни. 

4. Питања, задаци и налози су логично повезани са садржајем, јасно формулисани, различити 

по сложености и функцији и подстичу примену наученог. 

5. Задаци и налози су реално изводљиви, уважавају различитост средина у коме ученици живе 

и не доводе у опасност ученика, нити угрожавају животну средину. 

6. Непознате речи и кључни појмови су јасно истакнути и објашњени. 

Стандард 4. Језик уџбеника је одговарајући и функционалан 

Показатељи 

1. Уџбеник поштујe језичку и правописну норму језика на коме је написан. 

2. Дужина и конструкција реченице одговарају узрасту ученика. 

3. Текст је језички и стилски уједначен. 



4. Страни изрази се користе само када је неопходно и објашњени су на месту где се користе. 

5. Језик којим је уџбеник написан доприноси лакшем разумевању садржаја. 

Стандард 5. Уџбеник је ликовно-графички обликован и технички опремљен 

Показатељи 

1. Јасно је наведен наслов, за који наставни предмет, разред/годину учења, врсту школе или 

образовни профил је уџбеник намењен. 

2. Ликовно-графичка средства су функционална и користе се логично и доследно. 

3. Однос текстуалних и визуелних графичких елемената је складан и омогућава прегледност на 

свим уређајима на којима је предвиђено коришћење уџбеника. 

4. Уџбеник је интерактиван, лак за коришћење и омогућава самостално учење у складу са 

узрастом и предзнањем ученика. 

5. Уџбеник омогућава учење на више нивоа сложености и диференциран приступ садржајима. 

6. Уџбеник садржи елементе за процену напредовања ученика. 

 

 

Стандарди компетенција наставника ће се реализовати кроз стручно усавршавање и похађањем семинара из области:;  

- Наставна област, предмет и методика наставе- К1;  

- Поучавање и учење-К2;  

- Подршку развоjу личности ученика-К3;  

- Комуникациjу и сарадњу-К4.  

Улога наставника вишеструка, jер треба да:  

- развиjа кључне компетенциjе код ученика коjе их оспособљаваjу за живот и рад и на таj начин им пружа основу за даље учење;  



- пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са тешкоћама у 

развоjу, да остваре образовне и васпитне потенциjале у складу са сопственим могућностима. Да би допринео ефикасности и 

jеднаким правима и доступности школовања свих ученика, наставник треба да има и компетенциjе коjе се односе на превенциjу 

насиља у школама, мотивациjу ученика за учење, изградњу толеранциjе, спречавање дискриминациjе и друго. 

Маркетинг  

Недељни фонда часова: 2 

 

Циљеви учења: 

 

-Стицање знања о маркетингу и маркетинг активностима 

- Развијање способности и овладавање вештинама маркетиншких истраживања 

- Стицање знања о основним инструментима маркетинга 

- Развијање способности комуникације са окружењем 

- Развијање способности тимског рада 

   Годишњи фонд часова: 62 

 

Област/Тема Број часова Садржај Исходи 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

Основи 

маркетинга 

12 -Настанак и  развој 

концепта маркетинга 

- Маркетинг – појам, 

значај и улога 

- Нужност примене 

-Дефинише појам и улогу маркетинга 

- Уочи нужност примене маркетинга 

- Наведе врсте маркетинг активности 

- Објасни значај и организовање маркетинг активности 



маркетинга 

- Врсте маркетинга 

активности 

- Планирање и 

организовање 

маркетинг активности 

Тржиште и 

маркетиншка 

истраживања 

18 -Тржиште – појам и 

функције 

- Врсте тржишта 

- Сегментација 

тржишта 

- Стратегија 

маркетинга 

- Конкуренција на 

тржишту 

- Истраживање 

тржишта - појам и 

циљеви 

- Методе истраживања 

тржишта 

- Улога и значај 

-Објасни функције тржишта 

- Разликује врсте тржишта 

- Разуме концепт сегментације тржишта 

- Разликује основне стратегије маркетинга 

- Дефинише појам маркетинг истраживања 

- Разликује циљеве маркетинг истраживања 

- Разликује методе истраживања тржишта 

- Објасни начине обраде прикупљених података 

- Уочи нужност примене SWOOT анализе 



истраживања тржишта 

- Маркетинг 

информациони систем 

- SWOOT анализа 

Инструменти 

маркетинга 

32 -Маркетинг микс – 

појам 

- Истраживање 

маркетинга 

- Производ као 

инструмент 

маркетинга 

- Класификација 

производа 

- Асортиман 

производа 

- Животни циклус 

производа 

- Нови производ 

- Процес прихватања 

новог производа 

- Цена као инструмент 

-Дефинише појам маркетинг микса 

- Опише производ као инструмент маркетинга 

- Објасни асортиман производа 

- Дефинише појам и фазе животног циклуса производа 

- Објасни процес прихватања новог производа 

- Дефинише појам и улогу цене као инструмента 

маркетинга 

- Објасни начине диференцирања цена 

- Уочи специфичности канала дистрибуције 

- Презентује облике промоције 

- Објасни врсте, циљеве и планирање економске 

пропаганде 

- Опише креирање пропагандне поруке 

- Доведе у везу трошкове економске пропаганде и обим 

продаје 

- Објасни како се мере ефекти економске пропаганде 



маркетинга 

- Диференцирање 

цена 

- Канали дистрибуције 

- Промоција 

- Понашање 

потрошача 

- Економска 

пропаганда – појам и 

циљеви 

- Врсте економске 

пропаганде 

- Средства економске 

пропаганде 

- Трошкови економске 

пропаганде 

- Ефекти економске 

пропаганде 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 



Настава се реализује у оквиру целог одељења. На почетку наставе урадити проверу нивоа знања и вештина ученика, која треба да 

послужи као оријентир за организацију и евентуалну индивидуализацију наставе. При реализацији програма дати предност 

пројектној, проблемској и активно оријентисаној настави, кооперативном учењу, изградњи знања и развоју критичког мишљења. 

Уколико услови дозвољавају дати ученицима подршку хибридним моделом наставе (комбинацијом традиционалне наставе и 

електронски подржаног учења), поготово у случајевима када је због разлика у предзнању потребна већа индивидуализација наставе. 

Предложени број часова по темама је оквирни, на наставнику је да процени потребан и довољан број часова по темама узимајући у 

обзир знања и вештине који ученици имају из претходног школовања и животног искуства. Препорука је да наставник, у зависности 

од могућности ученика и рачунарске опреме, процени и комбинује у току сваког двочаса различите наставне методе и облике рада 

као што су самостални рад ученика (по принципу један ученик – један рачунар), рад у паровима (два ученика истовремено и заједно 

решавају конкретне задатке), рад у мањим групама (почетна анализа и идеје за методе решавања), као и рад са целом групом када 

наставник објашњава, приказује, демонстрира и кроз дискусују уводи ученике у нове области. 

 

I ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА  

 

Програм усмерава наставника да наставни процес конципира у складу са дефинисаним исходима, односно да планира како да 

ученици остваре исходе, и да изабере одговарајуће методе, активности и технике за рад са ученицима. Дефинисани исходи показују 

наставнику и која су то специфична знања и вештине која су ученику потребна за даље учење и свакодневни живот. Приликом 

планирања часа, исходе предвиђене програмом треба разложити на мање и на основу њих планирати активности за конкретан час. 

Треба имати у виду да се исходи у програму разликују, да се неки могу лакше и брже остварити, док је за одређене исходе потребно 

више времена, активности и рада на различитим садржајима. Исходе треба посматрати као циљеве којима се тежи током једне 

школске године. Наставу у том смислу треба усмерити на развијање компетенција и не треба је усмерити само на остваривање 

појединачних исхода. При обради нових садржаја треба се ослањати на постојеће искуство и знање ученика, и настојати, где год је то 

могуће, да ученици самостално откривају правилности и изводе закључке. Основна улога наставника је да буде организатор 

наставног процеса, да подстиче и усмерава активност ученика. Ученике треба упућивати да користе уџбеник и друге изворе знања, 

како би усвојена знања била трајнија и шира, а ученици оспособљени за примену у решавању разноврсних задатака. На часовима 

треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче 

интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Препоручује се коришћење интерактивних 

метода, пројектне, проблемске и истраживачке методе, рад на референтном тексту, (истраживање по кључним речима, појмовима, 



питањима), дискусију, дебату и др. Заједничка особина свих наведених метода је да оне активно ангажују ученика током наставе, а 

процес учења смештају у различите и разнолике контексте. Избор метода и облика рада, као и планирање активности ученика зависи 

од наставних садржаја које треба реализовати на часу и предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења и 

индивидуалних карактеристика ученика. 

II. Остваривање наставе и учења 

 

-Модул се реализује кроз активно орјентисану наставу, користећи реалне ситуације из пракле 

- Препоручене методе су студија случаја и игра улога 

- Коришћење презентација 

 

III. Праћење и вредновање наставе и учења 

У процесу вредновања потребно је континуирано пратити рад ученика. У настави оријентисаној на достизање исхода вреднују 

се и процес и продукти учења. Тај процес започети иницијалном проценом нивоа на коме се ученик налази. Прикупљање 

информација из различитих извора (свакодневна посматрања, активност на часу, учествовање у разговору и дискусији, самосталан 

рад, рад у групи, тестови) помаже наставнику да сагледа постигнућа (развој и напредовање) ученика и степен остварености исхода. 

Свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а важно је ученике оспособљавати и 

охрабривати да процењују сопствени напредак у учењу.  

Вредновање активности, нарочито ако је тимски рад у питању, се може обавити са групом тако да се од сваког члана тражи 

мишљење о сопственом раду и о раду сваког члана понаособ (тзв. вршњачко оцењивање). Препоручује се да наставник са ученицима 

договори показатеље на основу којих сви могу да прате напредак у учењу, ученици се уче да размишљају о квалитету свог рада и о 

томе шта треба да предузму да би свој рад унапредили. Оцењивање тако постаје инструмент за напредовање у учењу. На основу 

резултата праћења и вредновања, заједно са ученицима треба планирати процес учења и бирати погодне стратегије учења.  

У процесу оцењивања добро је користити портфолио (електронска збиркa дoкумeнaтa и eвидeнциja o прoцeсу и прoдуктимa 

рада ученика, уз кoмeнтaрe и прeпoрукe) као извор података и показатеља о напредовању ученика. Предности коришћења 

портфолија су вишеструке: омогућава кoнтинуирaнo и систeмaтичнo прaћeњe нaпрeдoвaњa, подстиче развој ученика, представља 

увид у прaћeњe рaзличитих аспеката учења и развоја, представља, подршку у оспособљавању ученика за самопроцену, пружа 

прецизнији увид у различите oблaсти постигнућа (јаке и слабе стране) ученика. Употребу портфолија отежавају недостатак 

критеријума за одабир продуката учења, материјално-физички проблеми, време, финансијска средства и велики број ученика. Већи 



број ометајућих фактора, у прикупљању прилога и успостављању критеријума оцењивања  је решив успостављањем сарадње 

наставника са стручним сарадником, уз коришћење Блумове таксономије.  

Препоручено је комбиновање различитих начина оцењивања да би се сагледале слабе и јаке стране сваког свог ученика. 

Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је ученику дати повратну информацију која помаже да разуме грешке и побољша 

свој резултат и учење. Потребно је да наставник резултате вредновања постигнућа својих ученика континуирано анализира и користи 

тако да промени део своје наставне праксе.  

 

IV. Међупредметне компетенције 

1. Компетенције за целоживотно учење 

2. Комуникација 

3. Рад са подацима и информацијама 

4. Дигитална компетенција 

5. Решавање проблема 

6. Сарадња 

7. Одговоран однос према здрављу 

8. Одговоран однос према околини 

9. Естетичка компетенција 

10. Предузимљивост и орјентација ка предузетништву 

11. Одговорно учешће у демократском друштву 

 

V. НАЧИНИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРИНЦИПА ЦИЉЕВА И ИСХОДА ОБРАЗОВАЊА И СТАНДАРДИ ОБРАЗОВАЊА 

ПОСТИГНУЋА 

 

Кроз наставни садржај  реализују се општи принципи образовања и васпитања. 

 

Наставни предмет Маркетинг   омогућиће учешће свих ученика кроз једнако уважавање, подједнако давање шанси свим ученицима 

на основу индивидуалних могућности и потреба. То ће се реализовати кроз коришћење разноврсних облика учења (учење путем 

покушаја и погрешака, инструментално учење, учење по моделу, учење увиђањем...). Кроз облике рада, наставне методе, коришћење 



разновсних наставних средстава, различиих софтвера, похваљивањем ученика, давањем препорука за даље напредовање, уз неговање 

отворености, сарадње и толеранције подиже се квалитет образовних постигнућа и развија се мотивација за учење код ученика. Кроз 

редовно праћење реформисаних наставних планова и програма, иновација у електротехници ученицима ће бити омогућено 

континуирано напредовање у области електротехнике. Континуирано учешће ученика одвијаће се  кроз редовну наставу, практичну 

наставу, допунску или додатну наставу, секције, ванаставне активности  као и учешће у различитим активностиваа током жиовота са 

циљем сталног унапређивања компетенција ученика. Континуирано стручно усавршавање наставника, унутар и ван установе, 

омогућиће високу стручност наставника. Кроз сталну сарадња са спољним сарадницима, одељенским старешином, стручним већем 

омогућава хоризонталну и вертикалну проходност, којом се осигурава могућност да ученици током образовања промене врсту 

образовања (хоризонтална проходност) и могућност даљег образовања и стицања вишег нивоа образовања (вертикална проходност);  

 

У остваривању принципа посебна пажња се посвећује и:  

-идентификацији, праћењу и подстицању ученика са изузетним, односно посебним способностима (талентовани и даровити) уз 

обезбеђивање услова да, без обзира на сопствене материјалне услове имају приступ одговарајућим нивоима образовања и васпитања;  

-могућности  да ученици  са сметњама у развоју, инвалидитетом и из осетљивих група, без обзира на сопствене материјалне услове 

имају приступ свим нивоима образовања и васпитања у установама, а ученици са здравственим проблемима остварују право на 

образовање током болничког и кућног лечења које се реализује кроз ИОП програме и индивидуализацију и наставом на даљину;  

-сарадњи са ученицима, ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања, као и остваривања одговарајућих 

активности, програма и пројеката у циљу унапређивања квалитета образовања и васпитања реализоаваће се кроз континуирано 

међусобно уважавање наставника и ученика, праћење и оставривање наставног садржаја, праћење и вредновање напредовање 

ученика.  

 

Кроз наставу реализоваће се и циљеви образовања и васпитања. 

 

Кроз активности на практичној настави као и вежбама води се рачуна о ергонометрији, развијању и практиковању здравих животних 

стилова, свести о важности сопственог здравља и безбедности у раду. Развијају се  кључне компетенције за целоживотно учење 

(комуникација на матерњем језику, учење учења, дигиталне компетенције,..) међупредметне компетенције и стручне компетенције у 

складу са захтевима занимања, потребама тржишта рада. Ученик ће бити оспособљен да иницира учење, да изабере стратегије учења 



и дизајнира контекст у којем учи, да прати и контролише напредак током учења, да управља учењем у складу са намерама и циљем 

који има. Ученик ће умети да пронађе и асимилује нова знања и вештине, користећи претходно учење и ваншколско искуство.  

Примењујући индивидуалани рад или групне активности код ученика ће доћи до поспешења развоја свести о себи, стваралачких 

способности, критичког мишљења, мотивације за учење, способности за тимски рад, способности самовредновања, самоиницијативе 

и изражавања свог мишљења. Неопходно је да се ученицима омогући да сами покрећу инцијативе, пројекете,  да се самооцењују и 

оцењују друге ученике, да анализирају и закључују;  

 

Кроз наставу оствариће се и исходи образовања и васпитања. 

 

Остваривање исхода образовања и васпитања реализоваће се кроз све облике, начине и садржаје рада. Исходи образовања и 

васпитања оствариће се кроз усмено изаражавање, писмене задатке, домаће задатке, пројектну наставу, практичну наставу, вежбе где 

ће ученици показати да ли примењују нова сазнања. Од ученика се очекује да на српском језику, кроз дијалог са наставником или 

другим ученицима, или кроз писану форму, изрази и тумачи идеје, мисли, осећања, чињенице и ставове. Зависно од наставне 

јединице или типа часа, ученику се даје задатак у оквиру кога ће да прикупља, анализира, организује и критички процењује 

информације; Од ученика се очекује да се у ситуацијам када ради са другим уленицима буде ефиксан као члан тима или групе, да 

даје и аргументује своје идеје, слуша и уважава мишљење других;Ученику помоћи да зна како да учи, како да користи уџбеник и 

другу, доступну литературу, како да разликује и повезује целине.  

У решавању задатака, ученик треба да зна да примени математичко мишљење како би решио проблем и на ефикасан начин дошао до 

решења проблема који ми се свакодневно јављају.  

Ученик треба да води рачуна о себи и другима у изазовима дигиталне технологије. Треба да зна шта је дозвољено, а шта не. Да зна 

како да се понаша у дигиталној комуникацији са другима.  

 

Кроз наставу реализоваће се и стандарди образовања и васпитања. 

Стандарди  квалитета рада установе реализоваће се кроз Правилник о стандардима квалитета рада установе и редовно 

самовредновање и вредновање рада наставника. 

Стандарди квалитета уџбеника оствариће се кроз показатеље који су наведени у табели, као и Правилника о избору уџбеника;  

 

Стандард 1. Садржај уџбеника је релевантан за остваривање програма наставе и учења 



Показатељи 

1. Садржај уџбеника је усклађен са програмом наставе и учења предмета и 

доприноси остваривању дефинисаних исхода образовања и васпитања. 

2. Садржај уџбеника доприноси достизању образовних стандарда и 

развијању компетенција ученика. 

3. Садржај уџбеника је заснован на прихваћеним теоријама, чињеницама, 

закључцима, тумачењима, актуелним подацима и савременим достигнућима. 

4. У садржају уџбеника нема материјалних грешака. 

5. Визуелни садржаји су јасни, репрезентативни и имају различите функције. 

6. Садржај уџбеника је у складу са системом вредности који је дефинисан 

циљевима образовања и васпитања. 

7. У уџбенику се повезују садржаји у оквиру истог и других предмета. 

8. Садржаји који нису предвиђени програмом су посебно означени, 

функционално прате ток излагања у уџбенику и имају за циљ да допуне или 

појасне садржаје који одговарају програму предмета. 

Стандард 2. Уџбеник подстиче развој ученике и омогућава самостално учење 

Показатељи 

1. Уџбеник је прилагођен узрасту, развојном нивоу ученика и њиховом 

предзнању. 

2. Уџбеник доприноси интеграцији знања, развоју система појмова и 

стицању функционалних знања. 

3. Уџбеник афирмише различите методе учења и учење кроз различите 

облике рада. 



4. Уџбеник подржава различите стилове учења. 

5. Уџбеник поседује елементе који омогућавају ученику праћење сопственог 

напретка у учењу. 

6. Уџбеник упућује на коришћење различитих извора и врста информација. 

7. Уџбеник подстиче критичко и стваралачко мишљење. 

8. У уџбенику се указује на везу садржаја са свакодневним животом, 

његовом применом и даљим учењем. 

9. Уџбеник подстиче интересовање за предмет, односно наставну област и 

мотивише за самостално учење. 

Стандард 3. Уџбеник је обликован у складу са дидактичко-методичким захтевима 

Показатељи 

1. Уџбеник има јасну, логичну и кохерентну структуру. 

2. У уџбенику се поштују дидактички принципи и методика наставе 

предмета. 

3. Примери који се наводе у уџбенику су разноврсни, функционални и 

релевантни. 

4. Питања, задаци и налози су логично повезани са садржајем, јасно 

формулисани, различити по сложености и функцији и подстичу примену 

наученог. 

5. Задаци и налози су реално изводљиви, уважавају различитост средина у 

коме ученици живе и не доводе у опасност ученика, нити угрожавају 

животну средину. 



6. Непознате речи и кључни појмови су јасно истакнути и објашњени. 

Стандард 4. Језик уџбеника је одговарајући и функционалан 

Показатељи 

1. Уџбеник поштујe језичку и правописну норму језика на коме је написан. 

2. Дужина и конструкција реченице одговарају узрасту ученика. 

3. Текст је језички и стилски уједначен. 

4. Страни изрази се користе само када је неопходно и објашњени су на месту 

где се користе. 

5. Језик којим је уџбеник написан доприноси лакшем разумевању садржаја. 

Стандард 5. Уџбеник је ликовно-графички обликован и технички опремљен 

Показатељи 

1. Јасно је наведен наслов, за који наставни предмет, разред/годину учења, 

врсту школе или образовни профил је уџбеник намењен. 

2. Ликовно-графичка средства су функционална и користе се логично и 

доследно. 

3. Однос текстуалних и визуелних графичких елемената је складан и 

омогућава прегледност на свим уређајима на којима је предвиђено 

коришћење уџбеника. 

4. Уџбеник је интерактиван, лак за коришћење и омогућава самостално 

учење у складу са узрастом и предзнањем ученика. 

5. Уџбеник омогућава учење на више нивоа сложености и диференциран 

приступ садржајима. 

6. Уџбеник садржи елементе за процену напредовања ученика. 



 

Стандарди компетенција наставника ће се реализовати кроз стручно усавршавање и похађањем семинара из области:;  

- Наставна област, предмет и методика наставе- К1;  

- Поучавање и учење-К2;  

- Подршку развоjу личности ученика-К3;  

- Комуникациjу и сарадњу-К4.  

 

Улога наставника вишеструка, jер треба да:  

- развиjа кључне компетенциjе код ученика коjе их оспособљаваjу за живот и рад и на таj начин им пружа основу за даље учење;  

- пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са тешкоћама у 

развоjу, да остваре образовне и васпитне потенциjале у складу са сопственим могућностима. Да би допринео ефикасности и 

jеднаким правима и доступности школовања свих ученика, наставник треба да има и компетенциjе коjе се односе на превенциjу 

насиља у школама, мотивациjу ученика за учење, изградњу толеранциjе, спречавање дискриминациjе и друго. 

 

Стандарди квалификација ће се реализовати кроз успешно завршен процес средњег општег образовања. Програм средњег стручног 

образовања за стицање квалификација траје четири године. Квалификација се заснива на опису рада, циљевима и исходима средњег 

општег образовања.  

Економско пословање  

Недељни фонд часова: 2 

 

 

 

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 изве- 

штавања (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 

 

  Годишњи фонд часова: 152 

 

Област/Тема Број часова Садржај Исходи 

По завршетку разреда ученик ће бити у 

стању да: 

Опште-

комерцијални 

послови 

трговинског 

привредног 

друштва 

26 ● Пословна 

кореспонденција са 

комитентима на домаћем 

тржишту  

● Израда делова плана 

маркетинга (према 

упутствима надређеног)  

● Израда рекламног и 

пропагандног материјала  

● Дистрибуција 

● организује рад опште-комерцијалне службе  

● води коресподенцију са комитентима на 

домаћем тржишту ● израђује делове плана 

маркетинга према упутствима надређеног  

● састави рекламни оглас за промоцију у 

новинама и часописима  



промотивног  

● материјала  

● Израда калкулација цена 

робе  

● Набавка робе  

● Складиштење робе  

● Продаја робе  

● Нивелација продајних 

цена  

● Извештај о раду опште- 

комерцијалне службе 

 

● састави промотивне флајере  

● дистрибуира промотивни материјал 

предузећа различитим каналима  

● састави потребну документацију за набавку 

и продају робе  

● изврши набавку робе на домаћем тржишту  

● Пословна кореспонденција са комитентима 

на домаћем тржишту ● Израда делова плана 

маркетинга (према упутствима надређеног)  

● Израда рекламног и пропагандног 

материјала  

● Дистрибуција промотивног  

● материјала  

● Израда калкулација цена робе  

● Набавка робе  

● Складиштење робе  

● Продаја робе  

● Нивелација продајних цена  

● Извештај о раду опште- комерцијалне 



службе 

● организује пријем, отпрему и складиштење 

робе  

● креира лагер листу  

● састави калкулације цена робе  

● утврди потенцијалну разлику у цени  

● састави ценовник робе 

 

 

 

Рачуноводствени 

послови  

трговинског 

привреног 

друштва 

26 ● Књиговодствен 

обухватање набавке робе  

● Књиговодствено 

обухватање продаје робе 

●Усаглашавањеаналитичке 

и синтетичке евиденције 

● Књига евиденције 

промета  

● Књиговодствена 

евиденција расхода и 

прихода 

● Пробни биланс  

● Извештај о раду 

● састави налоге за књижење  

● изврши контролу примљене документације 

од комерцијалне службе  

● води аналитичку и синтетичку евиденцију 

купаца и добављача  

● усаглашава аналитичку и синтетичку 

евиденцију робе, купаца и добављача  

● књижи вишкове и мањкове робе  

● води књигу евиденције промета  

● врши предзакључна књижења  

● саставља пробни биланс  

 

 

 

Коришћење 

програма за 

10 ● Унос свих података 

финансијског 

● користи одговарајући књиговодствени 

софтвер и припрема финансијске извештаје 



књиговодствене 

послове 

књиговодства у 

одговарајући софтвер  

● Штампање закључног 

листа  

● Упоређивање 

програмског и ручно 

израђеног закључног листа  

 

помоћу програма за књиговодство  

 

Пословање 

трговинског 

друштва – Блок 

настава 

90 ● Пословна 

кореспонденција реалног 

трговинског привредног 

друштва са комитентима 

на домаћем тржишту  

● План маркетинга  

● Послови рекламе и 

пропаганде 

● Набавка и продаја робе 

на домаћем тржишту  

 

● спроводи пословну кореспонденцију са 

комитентима на домаћем тржишту  

● опише план маркетинга и његове делове  

● учествује у изради рекламног и 

пропагандног материјала  

● сагледа рад набавне и продајне службе  

● саставља обавештење, односно оглас о 

промоцији  

 

 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 

Настава се реализује тако што се одељење дели на 2 групе. На почетку наставе урадити проверу нивоа знања и вештина ученика, која 

треба да послужи као оријентир за организацију и евентуалну индивидуализацију наставе. При реализацији програма дати предност 

пројектној, проблемској и активно оријентисаној настави, кооперативном учењу, изградњи знања и развоју критичког мишљења. 

Уколико услови дозвољавају дати ученицима подршку хибридним моделом наставе (комбинацијом традиционалне наставе и 

електронски подржаног учења), поготово у случајевима када је због разлика у предзнању потребна већа индивидуализација наставе. 

Предложени број часова по темама је оквирни, на наставнику је да процени потребан и довољан број часова по темама узимајући у 

обзир знања и вештине који ученици имају из претходног школовања и животног искуства. Препорука је да наставник, у зависности  

од могућности ученика и рачунарске опреме, процени и комбинује у току сваког двочаса различите наставне методе и облике рада 



као што су самостални рад ученика (по принципу један ученик – један рачунар), рад у паровима (два ученика истовремено и заједно 

решавају конкретне задатке), рад у мањим групама (почетна анализа и идеје за методе решавања), као и рад са целом групом када 

наставник објашњава, приказује, демонстрира и кроз дискусују уводи ученике у нове области. 

 

I ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА  

 

Програм усмерава наставника да наставни процес конципира у складу са дефинисаним исходима, односно да планира како да 

ученици остваре исходе, и да изабере одговарајуће методе, активности и технике за рад са ученицима. Дефинисани исходи показују 

наставнику и која су то специфична знања и вештине која су ученику потребна за даље учење и свакодневни живот. Приликом 

планирања часа, исходе предвиђене програмом треба разложити на мање и на основу њих планирати активности за конкретан час. 

Треба имати у виду да се исходи у програму разликују, да се неки могу лакше и брже остварити, док је за одређене исходе потребно 

више времена, активности и рада на различитим садржајима. Исходе треба посматрати као циљеве којима се тежи током једне 

школске године. Наставу у том смислу треба усмерити на развијање компетенција и не треба је усмерити само на остваривање 

појединачних исхода. При обради нових садржаја треба се ослањати на постојеће искуство и знање ученика, и настојати, где год је то 

могуће, да ученици самостално откривају правилности и изводе закључке. Основна улога наставника је да буде организатор 

наставног процеса, да подстиче и усмерава активност ученика. Ученике треба упућивати да користе уџбеник и друге изворе знања, 

како би усвојена знања била трајнија и шира, а ученици оспособљени за примену у решавању разноврсних задатака. На часовима 

треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче 

интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Препоручује се коришћење интерактивних 

метода, пројектне, проблемске и истраживачке методе, рад на референтном тексту, (истраживање по кључним речима, појмовима, 

питањима), дискусију, дебату и др. Заједничка особина свих наведених метода је да оне активно ангажују ученика током наставе, а 

процес учења смештају у различите и разнолике контексте. Избор метода и облика рада, као и планирање активности ученика зависи 

од наставних садржаја које треба реализовати на часу и предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења и 

индивидуалних карактеристика ученика. 

 

II. Остваривање наставе и учења 

 

-Одељење се дели у 2 групе 



- Ученици планирају и обављају послове набавке материјала и продаје производа 

- Учествују у истраживању тржишта, планирању и спровођењу набавке и продаје 

- Обављају административне послове у области набавке и продаје тако што припремају и састављају потребну документацију 

- Врше пословну кореспонденцију са комитентима 

- Ученици се ротирају по службама како би сваки ученик савладао послове сваке службе 

- Припремају документацију за састављање финансијских извештаја 

- Блок настава се реализује (90 школских часова, односно 15 радних дана по 6 школских часова), при крају првог и средином другог 

и у последњем месецу другог полугодишта, 3 пута по 5 радних дана у континуитету 

- Ученици самостално израђују добијене задатке у оквиру реализације блок наставе 

 

 

 

III. Праћење и вредновање наставе и учења 

 

У процесу вредновања потребно је континуирано пратити рад ученика. У настави оријентисаној на достизање исхода вреднују 

се и процес и продукти учења. Тај процес започети иницијалном проценом нивоа на коме се ученик налази. Прикупљање 

информација из различитих извора (свакодневна посматрања, активност на часу, учествовање у разговору и дискусији, самосталан 

рад, рад у групи, тестови) помаже наставнику да сагледа постигнућа (развој и напредовање) ученика и степен остварености исхода. 

Свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а важно је ученике оспособљавати и 

охрабривати да процењују сопствени напредак у учењу.  

Вредновање активности, нарочито ако је тимски рад у питању, се може обавити са групом тако да се од сваког члана тражи 

мишљење о сопственом раду и о раду сваког члана понаособ (тзв. вршњачко оцењивање). Препоручује се да наставник са ученицима 

договори показатеље на основу којих сви могу да прате напредак у учењу, ученици се уче да размишљају о квалитету свог рада и о 

томе шта треба да предузму да би свој рад унапредили. Оцењивање тако постаје инструмент за напредовање у учењу. На основу 

резултата праћења и вредновања, заједно са ученицима треба планирати процес учења и бирати погодне стратегије учења.  

У процесу оцењивања добро је користити портфолио (електронска збиркa дoкумeнaтa и eвидeнциja o прoцeсу и прoдуктимa 

рада ученика, уз кoмeнтaрe и прeпoрукe) као извор података и показатеља о напредовању ученика. Предности коришћења 

портфолија су вишеструке: омогућава кoнтинуирaнo и систeмaтичнo прaћeњe нaпрeдoвaњa, подстиче развој ученика, представља 



увид у прaћeњe рaзличитих аспеката учења и развоја, представља, подршку у оспособљавању ученика за самопроцену, пружа 

прецизнији увид у различите oблaсти постигнућа (јаке и слабе стране) ученика. Употребу портфолија отежавају недостатак 

критеријума за одабир продуката учења, материјално-физички проблеми, време, финансијска средства и велики број ученика. Већи 

број ометајућих фактора, у прикупљању прилога и успостављању критеријума оцењивања  је решив успостављањем сарадње 

наставника са стручним сарадником, уз коришћење Блумове таксономије.  

Препоручено је комбиновање различитих начина оцењивања да би се сагледале слабе и јаке стране сваког свог ученика. 

Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је ученику дати повратну информацију која помаже да разуме грешке и побољша 

свој резултат и учење. Потребно је да наставник резултате вредновања постигнућа својих ученика континуирано анализира и користи 

тако да промени део своје наставне праксе.  

 

IV. Међупредметне компетенције 

1. Кпмпетенције за целпживптнп ушеое 

2. Кпмуникација 

3. Рад са ппдацима и инфпрмацијама 

4. Дигитална кпмпетенција 

5. Рещаваое прпблема 

6. Сарадоа 

7. Одгпвпран пднпс према здрављу 

8. Одгпвпран пднпс према пкплини 

9. Естетишка кпмпетенција 

10. Предузимљивпст и прјентација ка предузетнищтву 

11. Одгпвпрнп ушещће у демпкратскпм друщтву 

 

V. НАЧИНИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРИНЦИПА ЦИЉЕВА И ИСХОДА ОБРАЗОВАЊА И СТАНДАРДИ ОБРАЗОВАЊА 

ПОСТИГНУЋА 

 

Кроз наставни садржај  реализују се општи принципи образовања и васпитања. 



 

Наставни предмет Економско пословање   омогућиће учешће свих ученика кроз једнако уважавање, подједнако давање шанси свим 

ученицима на основу индивидуалних могућности и потреба. То ће се реализовати кроз коришћење разноврсних облика учења (учење 

путем покушаја и погрешака, инструментално учење, учење по моделу, учење увиђањем...). Кроз облике рада, наставне методе, 

коришћење разновсних наставних средстава, различиих софтвера, похваљивањем ученика, давањем препорука за даље напредовање, 

уз неговање отворености, сарадње и толеранције подиже се квалитет образовних постигнућа и развија се мотивација за учење код 

ученика. Кроз редовно праћење реформисаних наставних планова и програма, иновација у електротехници ученицима ће бити 

омогућено континуирано напредовање у области електротехнике. Континуирано учешће ученика одвијаће се  кроз редовну наставу, 

практичну наставу, допунску или додатну наставу, секције, ванаставне активности  као и учешће у различитим активностиваа током 

жиовота са циљем сталног унапређивања компетенција ученика. Континуирано стручно усавршавање наставника, унутар и ван 

установе, омогућиће високу стручност наставника. Кроз сталну сарадња са спољним сарадницима, одељенским старешином, 

стручним већем омогућава хоризонталну и вертикалну проходност, којом се осигурава могућност да ученици током образовања 

промене врсту образовања (хоризонтална проходност) и могућност даљег образовања и стицања вишег нивоа образовања 

(вертикална проходност);  

 

У остваривању принципа посебна пажња се посвећује и:  

-идентификацији, праћењу и подстицању ученика са изузетним, односно посебним способностима (талентовани и даровити) уз 

обезбеђивање услова да, без обзира на сопствене материјалне услове имају приступ одговарајућим нивоима образовања и васпитања;  

-могућности  да ученици  са сметњама у развоју, инвалидитетом и из осетљивих група, без обзира на сопствене материјалне услове 

имају приступ свим нивоима образовања и васпитања у установама, а ученици са здравственим проблемима остварују право на 

образовање током болничког и кућног лечења које се реализује кроз ИОП програме и индивидуализацију и наставом на даљину;  

-сарадњи са ученицима, ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања, као и остваривања одговарајућих 

активности, програма и пројеката у циљу унапређивања квалитета образовања и васпитања реализоаваће се кроз континуирано 

међусобно уважавање наставника и ученика, праћење и оставривање наставног садржаја, праћење и вредновање напредовање 

ученика.  

 

Кроз наставу реализоваће се и циљеви образовања и васпитања. 

 



Кроз активности на практичној настави као и вежбама води се рачуна о ергонометрији, развијању и практиковању здравих животних 

стилова, свести о важности сопственог здравља и безбедности у раду. Развијају се  кључне компетенције за целоживотно учење 

(комуникација на матерњем језику, учење учења, дигиталне компетенције,..) међупредметне компетенције и стручне компетенције у 

складу са захтевима занимања, потребама тржишта рада. Ученик ће бити оспособљен да иницира учење, да изабере стратегије учења 

и дизајнира контекст у којем учи, да прати и контролише напредак током учења, да управља учењем у складу са намерама и циљем 

који има. Ученик ће умети да пронађе и асимилује нова знања и вештине, користећи претходно учење и ваншколско искуство.  

Примењујући индивидуалани рад или групне активности код ученика ће доћи до поспешења развоја свести о себи, стваралачких 

способности, критичког мишљења, мотивације за учење, способности за тимски рад, способности самовредновања, самоиницијативе 

и изражавања свог мишљења. Неопходно је да се ученицима омогући да сами покрећу инцијативе, пројекете,  да се самооцењују и 

оцењују друге ученике, да анализирају и закључују;  

 

Кроз наставу оствариће се и исходи образовања и васпитања. 

 

Остваривање исхода образовања и васпитања реализоваће се кроз све облике, начине и садржаје рада. Исходи образовања и 

васпитања оствариће се кроз усмено изаражавање, писмене задатке, домаће задатке, пројектну наставу, практичну наставу, вежбе где 

ће ученици показати да ли примењују нова сазнања. Од ученика се очекује да на српском језику, кроз дијалог са наставником или 

другим ученицима, или кроз писану форму, изрази и тумачи идеје, мисли, осећања, чињенице и ставове. Зависно од наставне 

јединице или типа часа, ученику се даје задатак у оквиру кога ће да прикупља, анализира, организује и критички процењује 

информације; Од ученика се очекује да се у ситуацијам када ради са другим уленицима буде ефиксан као члан тима или групе, да 

даје и аргументује своје идеје, слуша и уважава мишљење других;Ученику помоћи да зна како да учи, како да користи уџбеник и 

другу, доступну литературу, како да разликује и повезује целине.  

У решавању задатака, ученик треба да зна да примени математичко мишљење како би решио проблем и на ефикасан начин дошао до 

решења проблема који ми се свакодневно јављају.  

Ученик треба да води рачуна о себи и другима у изазовима дигиталне технологије. Треба да зна шта је дозвољено, а шта не. Да зна 

како да се понаша у дигиталној комуникацији са другима.  

 

Кроз наставу реализоваће се и стандарди образовања и васпитања. 



Стандарди  квалитета рада установе реализоваће се кроз Правилник о стандардима квалитета рада установе и редовно 

самовредновање и вредновање рада наставника. 

Стандарди квалитета уџбеника оствариће се кроз показатеље који су наведени у табели, као и Правилника о избору уџбеника;  

 

 

Стандард 1. Садржај уџбеника је релевантан за остваривање програма наставе и учења 

Показатељи 

1. Садржај уџбеника је усклађен са програмом наставе и учења предмета и доприноси 

остваривању дефинисаних исхода образовања и васпитања. 

2. Садржај уџбеника доприноси достизању образовних стандарда и развијању компетенција 

ученика. 

3. Садржај уџбеника је заснован на прихваћеним теоријама, чињеницама, закључцима, 

тумачењима, актуелним подацима и савременим достигнућима. 

4. У садржају уџбеника нема материјалних грешака. 

5. Визуелни садржаји су јасни, репрезентативни и имају различите функције. 

6. Садржај уџбеника је у складу са системом вредности који је дефинисан циљевима образовања 

и васпитања. 

7. У уџбенику се повезују садржаји у оквиру истог и других предмета. 

8. Садржаји који нису предвиђени програмом су посебно означени, функционално прате ток 

излагања у уџбенику и имају за циљ да допуне или појасне садржаје који одговарају програму 

предмета. 

Стандард 2. Уџбеник подстиче развој ученике и омогућава самостално учење 

Показатељи 

1. Уџбеник је прилагођен узрасту, развојном нивоу ученика и њиховом предзнању. 

2. Уџбеник доприноси интеграцији знања, развоју система појмова и стицању функционалних 

знања. 

3. Уџбеник афирмише различите методе учења и учење кроз различите облике рада. 

4. Уџбеник подржава различите стилове учења. 

5. Уџбеник поседује елементе који омогућавају ученику праћење сопственог напретка у учењу. 

6. Уџбеник упућује на коришћење различитих извора и врста информација. 

7. Уџбеник подстиче критичко и стваралачко мишљење. 

8. У уџбенику се указује на везу садржаја са свакодневним животом, његовом применом и даљим 

учењем. 



9. Уџбеник подстиче интересовање за предмет, односно наставну област и мотивише за 

самостално учење. 

Стандард 3. Уџбеник је обликован у складу са дидактичко-методичким захтевима 

Показатељи 

1. Уџбеник има јасну, логичну и кохерентну структуру. 

2. У уџбенику се поштују дидактички принципи и методика наставе предмета. 

3. Примери који се наводе у уџбенику су разноврсни, функционални и релевантни. 

4. Питања, задаци и налози су логично повезани са садржајем, јасно формулисани, различити по 

сложености и функцији и подстичу примену наученог. 

5. Задаци и налози су реално изводљиви, уважавају различитост средина у коме ученици живе и 

не доводе у опасност ученика, нити угрожавају животну средину. 

6. Непознате речи и кључни појмови су јасно истакнути и објашњени. 

Стандард 4. Језик уџбеника је одговарајући и функционалан 

Показатељи 

1. Уџбеник поштујe језичку и правописну норму језика на коме је написан. 

2. Дужина и конструкција реченице одговарају узрасту ученика. 

3. Текст је језички и стилски уједначен. 

4. Страни изрази се користе само када је неопходно и објашњени су на месту где се користе. 

5. Језик којим је уџбеник написан доприноси лакшем разумевању садржаја. 

Стандард 5. Уџбеник је ликовно-графички обликован и технички опремљен 

Показатељи 

1. Јасно је наведен наслов, за који наставни предмет, разред/годину учења, врсту школе или 

образовни профил је уџбеник намењен. 

2. Ликовно-графичка средства су функционална и користе се логично и доследно. 

3. Однос текстуалних и визуелних графичких елемената је складан и омогућава прегледност на 

свим уређајима на којима је предвиђено коришћење уџбеника. 

4. Уџбеник је интерактиван, лак за коришћење и омогућава самостално учење у складу са 

узрастом и предзнањем ученика. 

5. Уџбеник омогућава учење на више нивоа сложености и диференциран приступ садржајима. 

6. Уџбеник садржи елементе за процену напредовања ученика. 

 

Стандарди компетенција наставника ће се реализовати кроз стручно усавршавање и похађањем семинара из области:;  

- Наставна област, предмет и методика наставе- К1;  

- Поучавање и учење-К2;  



- Подршку развоjу личности ученика-К3;  

- Комуникациjу и сарадњу-К4.  

 

Улога наставника вишеструка, jер треба да:  

- развиjа кључне компетенциjе код ученика коjе их оспособљаваjу за живот и рад и на таj начин им пружа основу за даље учење;  

- пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са тешкоћама у 

развоjу, да остваре образовне и васпитне потенциjале у складу са сопственим могућностима. Да би допринео ефикасности и 

jеднаким правима и доступности школовања свих ученика, наставник треба да има и компетенциjе коjе се односе на превенциjу 

насиља у школама, мотивациjу ученика за учење, изградњу толеранциjе, спречавање дискриминациjе и друго. 

 

Стандарди квалификација ће се реализовати кроз успешно завршен процес средњег стручног образовања. Програм средњег 

стручног образовања за стицање квалификација траје четири године. Квалификација се заснива на опису рада, циљевима и исходима 

средњег стручног образовања.  

 

Предузетништво  

Циљеви предмета:  

- Развијање пословних и предузетничких знања, вештина и понашања;  

- Развијање предузетничких вредности и способности да се препознају предузетничке могућности у локалној средини и делује у складу 

са тим;  

- Развијање пословног и предузетничког начина мишљења; 

 - Развијање свести о сопственим знањима и способностима и даљој професионалној орјентацији; 

 - Оспособљавање за активно тражење посла (запошљавање и самозапошљавање);  

- Оспособљавање за израду једноставног плана пословања мале фирме;  

- Мултидисциплинарни приступ и оријентација на праксу; 

 - Развијање основе за континуирано учење;  

- Развијање одговорног односа према очувању природних ресурса и еколошке равнотеже. 



Годишњи фонд тасова: 62 

 

Област/Тема Број 

часова 

Садржај Исходи 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

Основи 

предузетништва 

30 • Појам, развој и значај 

предузетништва; 

• Профил и карактеристике 

успешног предузетника;  

• Мотиви предузетника; 

• Технике и критеријуми за 

утврђивање предузетничких 

предиспозиција. 

-Правни аспекти покретања 

бизниса 

- Институције за подршку 

предузетништва у Србији 

- Нефинансијска подршка развоју 

• наведе адекватне примере предузетништва из локалног 

окружења;  

• наведе карактеристике предузетника;  

• објасни значај мотивационих фактора у предузетништву;  

• доведе у однос појмове иновативност, предузимљивост и 

предузетништво;  

• препозна различите начине отпочињања посла у локалној 

заједници. 

• објасни правне форме и регистрацију пословних субјеката 

у Србији 

• опише кораке у процесу регистрације приовредних 

субјеката у Србији 



предузетништва 

- Финансијска подршка развоју 

предузетништва  

- Менаџмент функције 

 

• разликује облике нефинансијске и финансијске подршке 

• наведе особине успешног менаџера 

Пословни план 32 • Трагање за пословним идејама; 

• Процена пословних могућности за 

нови пословни подухват; 

• СWОТ анализа; 

• Структура бизнис плана и 

маркетинг плана као његовог дела;  

• Елементи маркетинг микса (5П) - 

(производ/услуга, цена, канали 

дистрибуције, промоција, личност); 

• Рад на терену-истраживање 

тржишта; 

• Презентација маркетинг плана за 

одабрану бизнис идеју. 

• Менаџмент функције (планирање, 

организовање, вођење и контрола); 

• Појам и врсте трошкова, цена 

коштања; 

• Инвестиције; 

• Преломна тачка рентабилности; 

• састави биланс стања на најједноставнијем примеру; 

• састави биланс успеха и утврди пословни резултат на 

најједноставнијем примеру; 

• направи разлику између прихода и расхода с једне стране 

и прилива и одлива новца са друге стране на 

најједноставнијем примеру; 

• наведе могуће начине финансирања сопствене 

делатности; 

• се информише у одговарајућим институцијама о свим 

релевантним питањима од значаја за покретање бизниса; 

• идентификује начине за одржавање ликвидности у 

пословању предузећа; 

 

• састави финансијски план за сопствену бизнис идеју 

самостално или уз помоћ наставника; 

• презентује финансијски план за своју бизнис идеју.  

• самостално или уз помоћ наставника да повеже све 

урађене делове бизнис плана; 

• изради коначан (једноставан) бизнис план за сопствену 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УП

УТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 

Настава се реализује тако што се ученици деле у две групе, сви исходи се реализују као двочас . На почетку наставе урадити 

проверу нивоа знања и вештина ученика, која треба да послужи као оријентир за организацију и евентуалну индивидуализацију 

наставе. При реализацији програма дати предност пројектној, проблемској и активно оријентисаној настави, кооперативном учењу, 

изградњи знања и развоју критичког мишљења. Уколико услови дозвољавају дати ученицима подршку хибридним моделом наставе 

(комбинацијом традиционалне наставе и електронски подржаног учења), поготово у случајевима када је због разлика у предзнању 

потребна већа индивидуализација наставе. Предложени број часова по темама је оквирни, на наставнику је да процени потребан и 

• Менаџмент производње - 

управљање производним 

процесом/услугом; 

• Управљање људским ресурсима;  

• Управљање временом; 

• Инжењеринг вредности; 

• Информационе технологије у 

пословању;  

• Правни аспект покретања 

бизниса. 

• Биланс стања; 

• Биланс успеха; 

• Биланс токова готовине (цасх 

флоw); 

• Извори финансирања;  

• Институције и инфраструктура за 

подршку предузетништву; 

• Припрема и презентација 

финансијског плана. 

 

бизнис идеју; 

• презентује бизнис план у оквиру јавног часа из предмета 

предузетништво. 

 



довољан број часова по темама узимајући у обзир знања и вештине који ученици имају из претходног школовања и животног 

искуства. Препорука је да наставник, у зависности од могућности ученика и рачунарске опреме, процени и комбинује у току сваког 

двочаса различите наставне методе и облике рада као што су самостални рад ученика (по принципу један ученик – један рачунар), 

рад у паровима (два ученика истовремено и заједно решавају конкретне задатке), рад у мањим групама (почетна анализа и идеје за 

методе решавања), као и рад са целом групом када наставник објашњава, приказује, демонстрира и кроз дискусују уводи ученике у 

нове области. 

 

I ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА  

 

Програм усмерава наставника да наставни процес конципира у складу са дефинисаним исходима, односно да планира како да 

ученици остваре исходе, и да изабере одговарајуће методе, активности и технике за рад са ученицима. Дефинисани исходи показују 

наставнику и која су то специфична знања и вештине која су ученику потребна за даље учење и свакодневни живот. Приликом 

планирања часа, исходе предвиђене програмом треба разложити на мање и на основу њих планирати активности за конкретан час. 

Треба имати у виду да се исходи у програму разликују, да се неки могу лакше и брже остварити, док је за одређене исходе потребно 

више времена, активности и рада на различитим садржајима. Исходе треба посматрати као циљеве којима се тежи током једне 

школске године. Наставу у том смислу треба усмерити на развијање компетенција и не треба је усмерити само на остваривање 

појединачних исхода. При обради нових садржаја треба се ослањати на постојеће искуство и знање ученика, и настојати, где год је 

то могуће, да ученици самостално откривају правилности и изводе закључке. Основна улога наставника је да буде организатор 

наставног процеса, да подстиче и усмерава активност ученика. Ученике треба упућивати да користе уџбеник и друге изворе знања, 

како би усвојена знања била трајнија и шира, а ученици оспособљени за примену у решавању разноврсних задатака. На часовима 

треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче 

интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Препоручује се коришћење интерактивних 

метода, пројектне, проблемске и истраживачке методе, рад на референтном тексту, (истраживање по кључним речима, појмовима, 

питањима), дискусију, дебату и др. Заједничка особина свих наведених метода је да оне активно ангажују ученика током наставе, а 

процес учења смештају у различите и разнолике контексте. Избор метода и облика рада, као и планирање активности ученика 

зависи од наставних садржаја које треба реализовати на часу и предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења и 

индивидуалних карактеристика ученика 

 



 

II. Остваривање наставе и учења 

 

-Модул се реализује кроз методе активно орјентисане наставе 

- Дати пример успешног предузетника или позвати на час госта предузетника који би говорио ученицима о својим искуствима 

- Користити ,,олују идеја― и вођење дискусије да се ученицима помогне у креативном осмишљавању бизнис идеја и одабиру 

најповољније  

- Групе ученика окупљене око једне пословне идеје врше истраживање тржишта по наставниковим упутствима 

- Користити формулар за бизнис план Националне службе запошљавања 

 

III. Праћење и вредновање наставе и учења 

У процесу вредновања потребно је континуирано пратити рад ученика. У настави оријентисаној на достизање исхода 

вреднују се и процес и продукти учења. Тај процес започети иницијалном проценом нивоа на коме се ученик налази. Прикупљање 

информација из различитих извора (свакодневна посматрања, активност на часу, учествовање у разговору и дискусији, самосталан 

рад, рад у групи, тестови) помаже наставнику да сагледа постигнућа (развој и напредовање) ученика и степен остварености исхода. 

Свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а важно је ученике оспособљавати и 

охрабривати да процењују сопствени напредак у учењу.  

Вредновање активности, нарочито ако је тимски рад у питању, се може обавити са групом тако да се од сваког члана тражи 

мишљење о сопственом раду и о раду сваког члана понаособ (тзв. вршњачко оцењивање). Препоручује се да наставник са 

ученицима договори показатеље на основу којих сви могу да прате напредак у учењу, ученици се уче да размишљају о квалитету 

свог рада и о томе шта треба да предузму да би свој рад унапредили. Оцењивање тако постаје инструмент за напредовање у учењу. 

На основу резултата праћења и вредновања, заједно са ученицима треба планирати процес учења и бирати погодне стратегије 

учења.  

У процесу оцењивања добро је користити портфолио (електронска збиркa дoкумeнaтa и eвидeнциja o прoцeсу и прoдуктимa 

рада ученика, уз кoмeнтaрe и прeпoрукe) као извор података и показатеља о напредовању ученика. Предности коришћења 

портфолија су вишеструке: омогућава кoнтинуирaнo и систeмaтичнo прaћeњe нaпрeдoвaњa, подстиче развој ученика, представља 

увид у прaћeњe рaзличитих аспеката учења и развоја, представља, подршку у оспособљавању ученика за самопроцену, пружа 

прецизнији увид у различите oблaсти постигнућа (јаке и слабе стране) ученика. Употребу портфолија отежавају недостатак 



критеријума за одабир продуката учења, материјално-физички проблеми, време, финансијска средства и велики број ученика. Већи 

број ометајућих фактора, у прикупљању прилога и успостављању критеријума оцењивања  је решив успостављањем сарадње 

наставника са стручним сарадником, уз коришћење Блумове таксономије.  

Препоручено је комбиновање различитих начина оцењивања да би се сагледале слабе и јаке стране сваког свог ученика. 

Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је ученику дати повратну информацију која помаже да разуме грешке и 

побољша свој резултат и учење. Потребно је да наставник резултате вредновања постигнућа својих ученика континуирано 

анализира и користи тако да промени део своје наставне праксе.  

 

IV. Међупредметне компетенције 

1. Компетенције за целоживотно учење 

2. Комуникација 

3. Рад са подацима и информацијама 

4. Дигитална компетенција 

5. Решавање проблема 

6. Сарадња 

7. Одговоран однос према здрављу 

8. Одговоран однос према околини 

9. Естетичка компетенција 

10. Предузимљивост и орјентација ка предузетништву 

11. Одговорно учешће у демократском друштву 

 

 

 



V. НАЧИНИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРИНЦИПА ЦИЉЕВА И ИСХОДА ОБРАЗОВАЊА И СТАНДАРДИ ОБРАЗОВАЊА 

ПОСТИГНУЋА 

 

Кроз наставни садржај  реализују се општи принципи образовања и васпитања. 

 

Наставни предмет Предузетништво   омогућиће учешће свих ученика кроз једнако уважавање, подједнако давање шанси свим 

ученицима на основу индивидуалних могућности и потреба. То ће се реализовати кроз коришћење разноврсних облика учења (учење 

путем покушаја и погрешака, инструментално учење, учење по моделу, учење увиђањем...). Кроз облике рада, наставне методе, 

коришћење разновсних наставних средстава, различиих софтвера, похваљивањем ученика, давањем препорука за даље напредовање, 

уз неговање отворености, сарадње и толеранције подиже се квалитет образовних постигнућа и развија се мотивација за учење код 

ученика. Кроз редовно праћење реформисаних наставних планова и програма, иновација у електротехници ученицима ће бити 

омогућено континуирано напредовање у области електротехнике. Континуирано учешће ученика одвијаће се  кроз редовну наставу, 

практичну наставу, допунску или додатну наставу, секције, ванаставне активности  као и учешће у различитим активностиваа током 

жиовота са циљем сталног унапређивања компетенција ученика. Континуирано стручно усавршавање наставника, унутар и ван 

установе, омогућиће високу стручност наставника. Кроз сталну сарадња са спољним сарадницима, одељенским старешином, стручним 

већем омогућава хоризонталну и вертикалну проходност, којом се осигурава могућност да ученици током образовања промене врсту 

образовања (хоризонтална проходност) и могућност даљег образовања и стицања вишег нивоа образовања (вертикална проходност);  

 

У остваривању принципа посебна пажња се посвећује и:  

-идентификацији, праћењу и подстицању ученика са изузетним, односно посебним способностима (талентовани и даровити) уз 

обезбеђивање услова да, без обзира на сопствене материјалне услове имају приступ одговарајућим нивоима образовања и васпитања;  

-могућности  да ученици  са сметњама у развоју, инвалидитетом и из осетљивих група, без обзира на сопствене материјалне услове 

имају приступ свим нивоима образовања и васпитања у установама, а ученици са здравственим проблемима остварују право на 

образовање током болничког и кућног лечења које се реализује кроз ИОП програме и индивидуализацију и наставом на даљину;  

-сарадњи са ученицима, ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања, као и остваривања одговарајућих 

активности, програма и пројеката у циљу унапређивања квалитета образовања и васпитања реализоаваће се кроз континуирано 

међусобно уважавање наставника и ученика, праћење и оставривање наставног садржаја, праћење и вредновање напредовање ученика.  

Кроз наставу реализоваће се и циљеви образовања и васпитања. 



 

Кроз активности на практичној настави као и вежбама води се рачуна о ергонометрији, развијању и практиковању здравих животних 

стилова, свести о важности сопственог здравља и безбедности у раду. Развијају се  кључне компетенције за целоживотно учење 

(комуникација на матерњем језику, учење учења, дигиталне компетенције,..) међупредметне компетенције и стручне компетенције у 

складу са захтевима занимања, потребама тржишта рада. Ученик ће бити оспособљен да иницира учење, да изабере стратегије учења и 

дизајнира контекст у којем учи, да прати и контролише напредак током учења, да управља учењем у складу са намерама и циљем који 

има. Ученик ће умети да пронађе и асимилује нова знања и вештине, користећи претходно учење и ваншколско искуство.  

Примењујући индивидуалани рад или групне активности код ученика ће доћи до поспешења развоја свести о себи, стваралачких 

способности, критичког мишљења, мотивације за учење, способности за тимски рад, способности самовредновања, самоиницијативе и 

изражавања свог мишљења. Неопходно је да се ученицима омогући да сами покрећу инцијативе, пројекете,  да се самооцењују и 

оцењују друге ученике, да анализирају и закључују;  

 

Кроз наставу оствариће се и исходи образовања и васпитања. 

 

Остваривање исхода образовања и васпитања реализоваће се кроз све облике, начине и садржаје рада. Исходи образовања и васпитања 

оствариће се кроз усмено изаражавање, писмене задатке, домаће задатке, пројектну наставу, практичну наставу, вежбе где ће ученици 

показати да ли примењују нова сазнања. Од ученика се очекује да на српском језику, кроз дијалог са наставником или другим 

ученицима, или кроз писану форму, изрази и тумачи идеје, мисли, осећања, чињенице и ставове. Зависно од наставне јединице или 

типа часа, ученику се даје задатак у оквиру кога ће да прикупља, анализира, организује и критички процењује информације; Од 

ученика се очекује да се у ситуацијам када ради са другим уленицима буде ефиксан као члан тима или групе, да даје и аргументује 

своје идеје, слуша и уважава мишљење других;Ученику помоћи да зна како да учи, како да користи уџбеник и другу, доступну 

литературу, како да разликује и повезује целине.  

У решавању задатака, ученик треба да зна да примени математичко мишљење како би решио проблем и на ефикасан начин дошао до 

решења проблема који ми се свакодневно јављају.  

Ученик треба да води рачуна о себи и другима у изазовима дигиталне технологије. Треба да зна шта је дозвољено, а шта не. Да зна 

како да се понаша у дигиталној комуникацији са другима.  

Кроз наставу реализоваће се и стандарди образовања и васпитања. 



Стандарди  квалитета рада установе реализоваће се кроз Правилник о стандардима квалитета рада установе и редовно самовредновање 

и вредновање рада наставника. 

Стандарди квалитета уџбеника оствариће се кроз показатеље који су наведени у табели, као и Правилника о избору уџбеника;  

 

Стандард 1. Садржај уџбеника је релевантан за остваривање програма наставе и учења 

Показатељи 

1. Садржај уџбеника је усклађен са програмом наставе и учења предмета и доприноси остваривању 

дефинисаних исхода образовања и васпитања. 

2. Садржај уџбеника доприноси достизању образовних стандарда и развијању компетенција 

ученика. 

3. Садржај уџбеника је заснован на прихваћеним теоријама, чињеницама, закључцима, тумачењима, 

актуелним подацима и савременим достигнућима. 

4. У садржају уџбеника нема материјалних грешака. 

5. Визуелни садржаји су јасни, репрезентативни и имају различите функције. 

6. Садржај уџбеника је у складу са системом вредности који је дефинисан циљевима образовања и 

васпитања. 

7. У уџбенику се повезују садржаји у оквиру истог и других предмета. 

8. Садржаји који нису предвиђени програмом су посебно означени, функционално прате ток 

излагања у уџбенику и имају за циљ да допуне или појасне садржаје који одговарају програму 

предмета. 

Стандард 2. Уџбеник подстиче развој ученике и омогућава самостално учење 

Показатељи 
1. Уџбеник је прилагођен узрасту, развојном нивоу ученика и њиховом предзнању. 

2. Уџбеник доприноси интеграцији знања, развоју система појмова и стицању функционалних 



знања. 

3. Уџбеник афирмише различите методе учења и учење кроз различите облике рада. 

4. Уџбеник подржава различите стилове учења. 

5. Уџбеник поседује елементе који омогућавају ученику праћење сопственог напретка у учењу. 

6. Уџбеник упућује на коришћење различитих извора и врста информација. 

7. Уџбеник подстиче критичко и стваралачко мишљење. 

8. У уџбенику се указује на везу садржаја са свакодневним животом, његовом применом и даљим 

учењем. 

9. Уџбеник подстиче интересовање за предмет, односно наставну област и мотивише за самостално 

учење. 

Стандард 3. Уџбеник је обликован у складу са дидактичко-методичким захтевима 

Показатељи 

1. Уџбеник има јасну, логичну и кохерентну структуру. 

2. У уџбенику се поштују дидактички принципи и методика наставе предмета. 

3. Примери који се наводе у уџбенику су разноврсни, функционални и релевантни. 

4. Питања, задаци и налози су логично повезани са садржајем, јасно формулисани, различити по 

сложености и функцији и подстичу примену наученог. 

5. Задаци и налози су реално изводљиви, уважавају различитост средина у коме ученици живе и не 

доводе у опасност ученика, нити угрожавају животну средину. 

6. Непознате речи и кључни појмови су јасно истакнути и објашњени. 

Стандард 4. Језик уџбеника је одговарајући и функционалан 

Показатељи 1. Уџбеник поштујe језичку и правописну норму језика на коме је написан. 



2. Дужина и конструкција реченице одговарају узрасту ученика. 

3. Текст је језички и стилски уједначен. 

4. Страни изрази се користе само када је неопходно и објашњени су на месту где се користе. 

5. Језик којим је уџбеник написан доприноси лакшем разумевању садржаја. 

Стандард 5. Уџбеник је ликовно-графички обликован и технички опремљен 

Показатељи 

1. Јасно је наведен наслов, за који наставни предмет, разред/годину учења, врсту школе или 

образовни профил је уџбеник намењен. 

2. Ликовно-графичка средства су функционална и користе се логично и доследно. 

3. Однос текстуалних и визуелних графичких елемената је складан и омогућава прегледност на 

свим уређајима на којима је предвиђено коришћење уџбеника. 

4. Уџбеник је интерактиван, лак за коришћење и омогућава самостално учење у складу са узрастом 

и предзнањем ученика. 

5. Уџбеник омогућава учење на више нивоа сложености и диференциран приступ садржајима. 

6. Уџбеник садржи елементе за процену напредовања ученика. 

 

Стандарди компетенција наставника ће се реализовати кроз стручно усавршавање и похађањем семинара из области:;  

- Наставна област, предмет и методика наставе- К1;  

- Поучавање и учење-К2;  

- Подршку развоjу личности ученика-К3;  

- Комуникациjу и сарадњу-К4.  

 

Улога наставника вишеструка, jер треба да:  



- развиjа кључне компетенциjе код ученика коjе их оспособљаваjу за живот и рад и на таj начин им пружа основу за даље учење;  

- пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са тешкоћама у 

развоjу, да остваре образовне и васпитне потенциjале у складу са сопственим могућностима. Да би допринео ефикасности и 

jеднаким правима и доступности школовања свих ученика, наставник треба да има и компетенциjе коjе се односе на превенциjу 

насиља у школама, мотивациjу ученика за учење, изградњу толеранциjе, спречавање дискриминациjе и друго. 

 

Стандарди квалификација ће се реализовати кроз успешно завршен процес средњег општег образовања. Програм средњег стручног 

образовања за стицање квалификација траје четири године. Квалификација се заснива на опису рада, циљевима и исходима средњег 

општег образовања.  

Б: ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ 

Грађанско васпитање  
Годишњи фонд часова: 33 

По завршетку програма ученик ће бити у стању да: 

– исказује поштовање, брани и афирмише људска права, демократију и владавину права; 

– критички разматра питања економских и социјалних права и права на здраву животну средину; 

– препозна ситуације дискриминације, угрожености нечијих права, манипулације информацијама и проактивно делује; 

– брани став о значају социјалне инклузије и родне равноправности; 

– својим понашањем не дискриминише друге људе ни по ком основу и не угрожава животну средину; 

– проналази релевантне и поуздане изворе информација на којима заснива своје ставове о уважавању економских и социјалних права 



и заштити животне средине; 

– активно слуша друге и дискутује аргументовано. 

 

Област/Тема Број часова 
Опште међупредметне 

компетенције 
Исходи 

ЕКОНОМСКА И          

СОЦИЈАЛНА ПРАВА 

18       Економска и социјална 

права као       елемент 

достојанственог живота. 

Сиромаштво и друштвена 

неједнакост. 

Право на рад. 

Дискриминација у области 

рада. 

Експлоатација деце у свету 

рада. 

Концепт државе благостања. 

Доступност хране, пијаће 

воде, образовања и 

здравствене заштите. 

Образовање и економски 

развој и животни стандард. 

– доведе у везу сиромаштво и 

друштвену неједнакост са 

степеном остварености 

људских права; 

– критички разматра 

проблеме незапослености и 

економске миграције; 

– препозна примере мобинга 

и наведе коме се треба 

обратити за помоћ; 

– образложи значај 

удруживања радника и борбе 

за њихова права; 

– идентификује примере 

дискриминације и 

експлоатације у области рада; 



ПРАВО НА 

ЗДРАВУ ЖИВОТНУ 

СРЕДИНУ 

15 Вредности на којима почива 

право на живот у здравој 

животној средини. 

Програм одрживог развоја 

до 2030. године. 

Одрживи развој у 

законодавству и пракси 

наше земље. 

Одговорност за еколошке 

проблеме настале услед 

људске активности. 

Учешће грађана у 

активностима за очување 

животне средине и 

добробити животиња. 

– аргументовано дискутује о 

проблемима доступности 

хране, пијаће воде, 

образовања и здравствене 

заштите у савременом свету; 

– изрази позитиван став 

према афирмативним мерама 

у образовању осетљивих 

група и образложи њихов 

значај за социјални и 

економски развој друштва; 

– идентификује вредности на 

којима почива право на живот 

у здравој животној 

средини; 

– образложи значај Програма 

одрживог развоја до 2030. 

године; 

– аргументовано дискутује о 

одговорности различитих 

друштвених актера за 



еколошке проблеме настале 

услед људске активности; 

– примерима илуструје 

успешне акције удружења која 

се баве очувањем животне 

средине и добробити 

животиња у свету и нашој 

земљи; 

– разликује релевантне и 

поуздане информације од 

манипулације информацијама 

о еколошким проблемима; 

– рационално користи 

природне и енергетске ресурсе; 

– предлаже активности којима 

се може постићи здравија 

животна средина и 

бољи квалитет живота људи, 

животиња и биљака; 

– у дискусији показује вештину 

активног слушања, износи свој 



став заснован 

на аргументима, комуницира 

на конструктиван начин; 

– у сарадњи са другим 

ученицима учествује у 

дизајнирању и спровођењу 

истраживања и пројекта; 

– прикупи, одабере и обради 

информације релевантне за 

истраживање и пројекат 

користећи ИКТ и друге ресурсе 

на безбедан начин; 

– сарађује у тиму, поштујући 

разлике у мишљењу и 

интересима; 

– процени сопствени допринос 

и других чланова у раду групе 

 

 

 



Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

Изборни програм Грађанско васпитање у четвртом разреду надовезује се на активности предвиђене програмом за претходне разреде 

и такође доприноси остваривању општих исхода образовања и васпитања и развоју кључних и међупредметних компетенција. И 

даље се програм остварује кроз истраживачки и пројектни рад, с тим што се очекује да ученици на основу искуства које имају, 

покажу напредак у вештинама које такав начин рада развија као што су: већи степен самосталности, боље сналажење у раду са 

подацима, зрелије аргументовање, лакше договарање, квалитетније презентације резултата рада и сл. 

Као и у претходним разредима програм садржи две тематске целине, с тим да у четвртом разреду има нешто мање часова и потребно 

је добро планирати динамику истраживачких и пројектних активности, посебно у другом полугодишту, када ученици имају бројне 

обавезе. Како поред Грађанског васпитања ученици похађају још два изборна програма могуће је остварити сарадњу и осмислити 

пројекте на којима би заједнички радили. Имајући у виду теме овог програма Грађанског васпитања заједнички пројекат најлакше се 

може осмислити у сарадњи са ученицима који похађају изборне програме Економија и бизнис, Геополитика и Образовање за 

одрживи развој. 

Кључни појмови садржаја пружају велике могућности за истраживачки рад ученика. На пример, ученици се могу бавити у оквиру 

прве теме садржајем право на рад и истраживати незапосленост, посебно младих, у средини у којој живе. Могу прикупити 

статистичке податке који говоре колико незапослених су жене и мушкарци, каква им је образовна структура, колико дуго чекају 

посао и сл. Затим могу направити сет питања за разговор са незапосленим особама и са послодавцима и утврдити њихов поглед на 

проблем незапослености младих. Могу направити упитник који би путем мејла дали да га попуне особе које познају а напустиле су 

земљу и раде у иностранству са циљем да се утврде мотиви њихове миграције. Циљна група истраживања за овај садржај могу бити 

и представници осетљивих група (особе са инвалидитетом, самохране мајке...) и њихови проблеми да остваре право на рад. Такође, 

могу се осмислити различити пројекти настали на основу резултата добијених истраживачким активностима. На пример, уколико 

ученици утврде да се млади тешко запошљавају и да је препорука послодаваца да развију свој бизнис, ученици могу имати за циљ 



пројекта довођење стручњака за старт ап предузећа који би свим заинтересованим ученицима четвртог разреда одржао предавање 

како започети сопствени бизнис који је еколошки чист и води одрживом развоју. Овакав пројекат могао би се заједнички остварити 

са ученицима који похађају изборни програм Економија и бизнис. С обзиром да је у питању завршни разред гимназије важно је да у 

току свих ученичких активности наставник подстиче процес интеграције стечених знања из области Грађанског васпитања. Може се 

рећи да нема садржаја са којим су се ученици сусрели обрађујући теме из програма за претходне разреде који се не могу довести у 

везу са економским и социјалним правима (дискриминација, стереотипи, опште добро, глобализација, безбедност...). У процесу 

интеграције треба инсистирати на различитим перспективама у смислу: ја и други, некад и сад, локално и глобално. Осим 

интеграције потребно је, на последњим часовима, извршити и неку врсту рекапитулације чиме су се све ученици бавили током 

четири године и на који начин. Она треба да иде у два правца. Један се односи на лични план ученика јер захтева да свако за себе 

процени које добити има од похађања Грађанског васпитања 

(у чему је напредовао, шта мисли да ће му користити у свакодневном животу и сл.), а други се односи на групу и захтева сагледавање 

како су функционисали, које проблеме су имали, како су их решавали. Било би добро да су ученици из разреда у разред јачали 

групну кохезију и напредовали у сарадњи и ефикасности у раду. Као добар пример рекапитулације ученици могу припремити неку 

врсту презентације како то ради Фејсбук на крају календарске године. За те потребе треба користити материјале (превасходно 

фотографије) којима су документовали своје активности током сва четири разреда и на тај начин сачувати од заборава све оно што су 

истраживали и радили у пројектима заједно. Уколико су ученици сагласни такве презентације могу бити доступне и другима, нпр. на 

сајту школе. 

 

Увод у програм 

Уводне активности треба спровести, током једног до два часа, путем вођеног разговора. Подстицај се може користити на самом 

почетку часа или у тренутку кад наставник процени да је одговарајући. У разговору треба користити питања која повезују обе теме 

како би ученици дошли до увида да и економска и социјална права, као и право на здраво окружење представљају предуслове за 



остваривање осталих људских права. То је добра прилика да се разговара и о сукобу права и направи веза са још неким темама које 

су обрађиване у Грађанском васпитању. Пример за подстицај који је дат у наставку преузет је и модификован из програма за први 

разред гимназије и односи се на тему глобализација. Сада се доводи у везу са економским и социјалним правима и правима на здраву 

животну средину. 

  

Пример за подстицај 

Гладни не могу да брину о свом праву на здраву животну средину 

Неразвијене земље, преузимајући знања, технологије и вредности развијених земаља путем опште глобализације, могу се много брже 

развијати и унапредити квалитет живота свог становништва. Да би се до тог позитивног ефекта глобализације дошло, најважније је 

да држава обезбеди квалитетно образовање за све. Без образованог становништва процес глобализације може увести земљу у 

такозвано савремено ропство где је економска експлоатација људи и деце као у 19. веку, а оствареност њихових права минимална. 

Посебно су угрожена права на здраву животну средину јер се најчешће у тим неразвијеним земљама уводе застареле технологије које 

су велики загађивачи. У таквим друштвима, у условима општег сиромаштва често се отвара дилема о томе да ли је важнији 

економски развој или брига за здраву животну средину. 

 

Тема ЕКОНОМСКА И СОЦИЈАЛНА ПРАВА 

Ова тема смештена је у програм за четврти разред јер одговара зрелости ученика, израженој осетљивости за социјалну неправду, као 

и бољем разумевању света рада који их очекује у будућности. Кључни појмови садржаја који су предложени свакако не исцрпљују 

ову комплексну тему али је најважније да ученици схвате да је оствареност економских и социјалних права директно повезана са 

оценом степена демократије у једном друштву и да се она, иако смо у 21. веку, још увек крше. Посматрано из перспективе грађанина 

демократија се у великој мери процењује преко могућности државе да осигура економску и социјалну сигурност што укључује 



различите услуге и користи из области здравства, образовања, социјалне заштите. Са 18 година ученици имају солидно лично 

искуство у наведеним областима, а често и индиректно преко својих најближих чија су права у овој области била угрожена. 

 

Иако се сва права посматрају као целина, ипак се између њих могу направити разлике. Грађанска и политичка права имају за циљ да 

умање моћ државе, а економска и социјална права траже повећање моћи државе јер без ње нема могућности заштите економски 

најслабијих слојева друштва. Може се рећи да економска и социјална права представљају неопходан предуслов за остваривање 

других права. Ученике треба оспособити да препознају различите форме друштвене неједнакости која се налази у основи многих 

друштвених проблема, затим различите врсте експлоатације (посебно деце) и дискриминације људи у свету рада и тешкоће са којима 

се сусрећу осетљиве групе људи у остваривању економских и социјалних права. Борба за оствареност економских и социјалних 

права је борба за друштвену праведност и социјални мир. Наставници, а ни ученици неће имати тешкоће да садржаје из ове теме 

доведу у везу са актуелним догађајима и то како у свету, нашој земље па и локалној заједници где живе. Медији су препуни 

информација о проблемима у здравству, просвети, социјали те их наставници могу користити као подстицај, а ученици у 

истраживачким активностима. 

Примери за подстицај 

Да ли они знају да је Божић? 

 

Познати ирски музичар Боб Гелдоф је, видевши документарни филм о сиромаштву у Етиопији, отпутовао у Африку. Одмах по 

повратку у Енглеску окупио је највеће енглеске поп звезде под именом Band Aid и снимио најпродаванији британски сингл свих 

времена - „Do they know it’s Christmas?‖ (Да ли они знају да је Божић?). Концерт Live Aid одржан је 13. јула 1985. на више локација -

главне сцене су биле у Лондону (72.000 гледалаца) и Филаделфији (90.000 гледалаца), уз наступе у Сиднеју и Москви. Прикупљено 



је преко 60 милиона долар за гладне у Етиопији. То је био један од највећих икад реализованих сателитских и ТВ преноса - 

процењује се да је пренос уживо гледало око 1,5 милијарда гледалаца у 100 земаља широм света. Иако је Live Aid покренуо осећања 

људи да не буду равнодушни на туђу несрећу проблем сиромаштва у Етиопији ни до данас није решен. 

 

 Верска настава 

Електронско пословање 

Недељни фонда часова: 2 

ЦИЉЕВИ УЧЕЊА: 

– Стицање знања о основним појмовима електронског пословања; 

– Стицање знања о примени електронског пословања; 

– Стицање основних знања о Е-услугама; 

– Оспособљавање ученика за коришћење Е-услуга; 

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

– Развијање самосталности у раду стварањем услова за практичну активност ученика. 

 

Годишњи фонд часова: 62 

 

 

 

 



Област/Тема Број 

часова 

Садржај Исходи 

По завршетку разреда ученик ће бити у 

стању да: 

Увод у 

електронско 

пословање 

18  ● Основи електронског 

пословања;  

● Концепти електронског 

пословања;  

● Форме електронског 

пословања  

● Модели електронског 

пословања  

● Предности електронског 

пословања  

● Инфраструктура 

електронског пословања  

● Интернет и савремено 

пословање  

● Референти модели и 

стандарди рачунарских 

мрежа  

● Рачунарске мреже  

 ● дефинише електронско пословање  

● разликује концепте електронског  

● пословања  

● наведе форме електронског пословања  

● објасни моделе електронског пословања  

● наведе предности електронског пословања 

● дефинише инфраструктуру електронског 

пословања  

● разликује компоненте ИТ инфраструктуре 

● доведе у везу интернет и савремено 

пословање  

● објасни референтне моделе и стандарде 

рачунарских мрежа  



● Интернет сервиси  

● Рачунарство у облаку  

● Управљање дигиталним 

идентитетима  

● Окружење за увођење 

електронског пословања  

● Организационе структуре 

за електронско пословање  

● Виртуелне организације 

(Outsourcing)  

● Виртуелни тимови  

● Виртуелне канцеларије и 

telework  

● Виртуелне организације 

засноване на масовној 

сарадњи (Друштвене 

организације, Crowdsourcing, 

Модели Crowdsourcing-a, 

Однос оutsourcingа и 

crowdsourcing-a)    

  

● разликује рачунарске мреже  

● разликује интернет сервисе  

● користи интернет сервисе  

● објасни појам рачунарство у облаку  

● објасни процес управљања дигиталним 

идентитетима  

● идентификује различите контексте 

окружења за увођење електронског 

пословања  

● дефинише виртуелне организације 

(Outsourcing)  

● дефинише виртуелне канцеларије и 

telework  

● разликује виртуелне организације 

засноване на масовној сарадњи 



  

Примена 

електронског 

пословања 

20 ● Увод у електронску 

трговину  

● Компоненте електронске 

трговине  

● B2C електронска трговина 

● B2B електронска трговина 

● Е-набавке  

● Е-тржишта  

● Управљање ланцима 

снабдевања  

● Системи плаћана на 

Интернету  

● Модели и механизми 

плаћања на Интернету 

(платне картице, електронски 

кеш, електронски новчаници, 

P2P плаћања…)  

● Мобилна плаћања  

● Системи за испостављање 

и плаћања рачуна  

● дефинише електронску трговину  

● наводи компоненте електронске трговине 

● објасни процедуру B2C електронске 

трговине  

● објасни процедуру B2B електронске 

трговине  

● објасни појам Е-набавке  

● објасни појам Е-тржишта  

● разликује моделе и елементе управљања 

ланцима снабдевања  

● објасни моделе и механизме плаћања на 

Интернету  

● разликује групе мобилних плаћања  

● објасни различите сервисе мобилног 

плаћања  

● дефинише модел система за 

испостављање и плаћање рачуна  

● дефинише интернет маркетинг  

● објасни коришћење интернет маркетинга 

у пословању  



● Интернет маркетинг  

● Коришћење интернет 

маркетинга у пословању  

● Друштвени медији – појам 

, карактеристике и врсте  

● Примена друштвених 

медија у пословању  

● Управљање односима с 

клијентима (Customer 

relationship management, 

CRM)  

● Области примене CRM  

 

● дефинише друштвене медије  

● наведе карактеристике друштвених медија 

● разликује врсте друштвених медија у 

пословању  

● објасни процедуре примене различитих 

друштвених медија у пословању  

● дефинише управљање односима с 

клијентима (Customer relationship 

management, CRM)  

● разликује области примене CRM  

Е-услуге 24 ● Е-банкарство  

● Сервиси Е-банкарства  

● Архитектура система е-

банкарства  

● Инструменти плаћања у е-

банкарству  

● Електронски системи 

платног промета (Системи за 

 ● објасни појам Е-банкарство  

● разликује сервисе Е-банкарства  

● наведе компоненте архитектуре система е-

банкарства  

● разликује инструменте плаћања у е-

банкарству  

● разликује електронске системе платног 

промета  



плаћање на велико, SWIFT) 

● Берзе и берзанско 

пословање на Интернету  

● Сигурност у е-банкарству 

● Е-управа  

● Форме и сервиси е-управе 

● Архитектура система е- 

управе  

● Портал е-управе  

● Е-образовање  

● Системи електронског 

образовања  

● Е-здравство  

● Електронско пословање у 

е-здравству  

● Мобилно пословање  

● Мобилне технологије у 

електронском пословању  

● Мобилни оперативни 

системи и мобилне 

апликације  

● дефинише берзе и берзанско пословање на 

Интернету  

● анализира сигурност у е-банкарству  

● дефинише форме и сервисе е-управе  

● објасни архитектуру система е-управе  

● анализира улогу портала Е-управе  

● дефинише појам Е-образовање  

● објасни системе електронског образовања 

који се користе као подршка образовном 

процесу  

● објасни примену електронског пословања 

у е-здравству  

● објасни примену мобилних технологија у 

електронском пословању  

● разликује мобилне оперативне системе и 

мобилне апликације  

● разликује различите облике мобилних 

технологија у пословању  

● наведе тенденције у електронском 

пословању  

● дефинише интернет интелигентних 



● Примена мобилних 

технологија у пословању 

(мобилна трговина, мобилни 

маркетинг, локациони 

сервиси, примена NFC и QR 

тагова)  

● Тенденције у електронском 

пословању  

● Интернет интелигентних 

уређаја  

● Свеприсутно рачунарство 

● Big data  

● Трендови у мобилним 

технологијама  

  

уређаја  

● објасни појам свеприсутно рачунарство  

● дефинише термин Big data  

● наведе трендове у мобилним 

технологијама 

 

 

 

 

 



УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

На почетку наставе урадити проверу нивоа  знања и вештина ученика, која треба да послужи као оријентир за организацију и 

евентуалну индивидуализацију наставе. При реализацији програма дати предност пројектној, проблемској и активно оријентисаној 

настави, кооперативном учењу, изградњи знања и развоју критичког мишљења. Уколико услови дозвољавају дати ученицима 

подршку хибридним моделом наставе (комбинацијом традиционалне наставе и електронски подржаног учења), поготово у 

случајевима када је због разлика у предзнању потребна већа индивидуализација наставе. Предложени број часова по темама је 

оквирни, на наставнику је да процени потребан и довољан број часова по темама узимајући у обзир знања и вештине који ученици 

имају из претходног школовања и животног искуства. Препорука је да наставник, у зависности од могућности ученика и рачунарске 

опреме, процени и комбинује у току сваког двочаса различите наставне методе и облике рада као што су самостални рад ученика (по 

принципу један ученик – један рачунар), рад у паровима (два ученика истовремено и заједно решавају конкретне задатке), рад у 

мањим групама (почетна анализа и идеје за методе решавања), као и рад са целом групом када наставник објашњава, приказује, 

демонстрира и кроз дискусују уводи ученике у нове области. 

 

 

 

I ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА  

 

Програм усмерава наставника да наставни процес конципира у складу са дефинисаним исходима, односно да планира како да 

ученици остваре исходе, и да изабере одговарајуће методе, активности и технике за рад са ученицима. Дефинисани исходи показују 

наставнику и која су то специфична знања и вештине која су ученику потребна за даље учење и свакодневни живот. Приликом 

планирања часа, исходе предвиђене програмом треба разложити на мање и на основу њих планирати активности за конкретан час. 

Треба имати у виду да се исходи у програму разликују, да се неки могу лакше и брже остварити, док је за одређене исходе потребно 

више времена, активности и рада на различитим садржајима. Исходе треба посматрати као циљеве којима се тежи током једне 

школске године. Наставу у том смислу треба усмерити на развијање компетенција и не треба је усмерити само на остваривање 

појединачних исхода. При обради нових садржаја треба се ослањати на постојеће искуство и знање ученика, и настојати, где год је 

то могуће, да ученици самостално откривају правилности и изводе закључке. Основна улога наставника је да буде организатор 

наставног процеса, да подстиче и усмерава активност ученика. Ученике треба упућивати да користе уџбеник и друге изворе знања, 

како би усвојена знања била трајнија и шира, а ученици оспособљени за примену у решавању разноврсних задатака. На часовима 



треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче 

интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Препоручује се коришћење интерактивних 

метода, пројектне, проблемске и истраживачке методе, рад на референтном тексту, (истраживање по кључним речима, појмовима, 

питањима), дискусију, дебату и др. Заједничка особина свих наведених метода је да оне активно ангажују ученика током наставе, а 

процес учења смештају у различите и разнолике контексте. Избор метода и облика рада, као и планирање активности ученика 

зависи од наставних садржаја које треба реализовати на часу и предвиђених исхода, али и од специфичности одређеног одељења и 

индивидуалних карактеристика ученика. 

 

II. Остваривање наставе и учења 

 

- Теоријска настава се реализује у учионици кроз методе активно орјентисане наставе 

- Теоријска настава се одвија кроз 2 часа недељно 

III. Праћење и вредновање наставе и учења 

У процесу вредновања потребно је континуирано пратити рад ученика. У настави оријентисаној на достизање исхода 

вреднују се и процес и продукти учења. Тај процес започети иницијалном проценом нивоа на коме се ученик налази. Прикупљање 

информација из различитих извора (свакодневна посматрања, активност на часу, учествовање у разговору и дискусији, самосталан 

рад, рад у групи, тестови) помаже наставнику да сагледа постигнућа (развој и напредовање) ученика и степен остварености исхода. 

Свака активност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а важно је ученике оспособљавати и 

охрабривати да процењују сопствени напредак у учењу.  

Вредновање активности, нарочито ако је тимски рад у питању, се може обавити са групом тако да се од сваког члана тражи 

мишљење о сопственом раду и о раду сваког члана понаособ (тзв. вршњачко оцењивање). Препоручује се да наставник са 

ученицима договори показатеље на основу којих сви могу да прате напредак у учењу, ученици се уче да размишљају о квалитету 

свог рада и о томе шта треба да предузму да би свој рад унапредили. Оцењивање тако постаје инструмент за напредовање у учењу. 

На основу резултата праћења и вредновања, заједно са ученицима треба планирати процес учења и бирати погодне стратегије 

учења.  

У процесу оцењивања добро је користити портфолио (електронска збиркa дoкумeнaтa и eвидeнциja o прoцeсу и прoдуктимa 

рада ученика, уз кoмeнтaрe и прeпoрукe) као извор података и показатеља о напредовању ученика. Предности коришћења 

портфолија су вишеструке: омогућава кoнтинуирaнo и систeмaтичнo прaћeњe нaпрeдoвaњa, подстиче развој ученика, представља 



увид у прaћeњe рaзличитих аспеката учења и развоја, представља, подршку у оспособљавању ученика за самопроцену, пружа 

прецизнији увид у различите oблaсти постигнућа (јаке и слабе стране) ученика. Употребу портфолија отежавају недостатак 

критеријума за одабир продуката учења, материјално-физички проблеми, време, финансијска средства и велики број ученика. Већи 

број ометајућих фактора, у прикупљању прилога и успостављању критеријума оцењивања  је решив успостављањем сарадње 

наставника са стручним сарадником, уз коришћење Блумове таксономије.  

Препоручено је комбиновање различитих начина оцењивања да би се сагледале слабе и јаке стране сваког свог ученика. 

Приликом сваког вредновања постигнућа потребно је ученику дати повратну информацију која помаже да разуме грешке и 

побољша свој резултат и учење. Потребно је да наставник резултате вредновања постигнућа својих ученика континуирано 

анализира и користи тако да промени део своје наставне праксе.  

 

 

IV. Међупредметне компетенције 

1. Компетенције за целоживотно учење 

2. Комуникација 

3. Рад са подацима и информацијама 

4. Дигитална компетенција 

5. Решавање проблема 

6. Сарадња 

7. Одговоран однос према здрављу 

8. Одговоран однос према околини 

9. Естетичка компетенција 

10. Предузимљивост и орјентација ка предузетништву 

11. Одговорно учешће у демократском друштву 

 

V. НАЧИНИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРИНЦИПА ЦИЉЕВА И ИСХОДА ОБРАЗОВАЊА И СТАНДАРДИ ОБРАЗОВАЊА 

ПОСТИГНУЋА 

 

Кроз наставни садржај  реализују се општи принципи образовања и васпитања. 

Наставни предмет Електронско пословање омогућиће учешће свих ученика кроз једнако уважавање, подједнако давање шанси свим 

ученицима на основу индивидуалних могућности и потреба. То ће се реализовати кроз коришћење разноврсних облика учења 



(учење путем покушаја и погрешака, инструментално учење, учење по моделу, учење увиђањем...). Кроз облике рада, наставне 

методе, коришћење разновсних наставних средстава, различиих софтвера, похваљивањем ученика, давањем препорука за даље 

напредовање, уз неговање отворености, сарадње и толеранције подиже се квалитет образовних постигнућа и развија се мотивација 

за учење код ученика. Кроз редовно праћење реформисаних наставних планова и програма, иновација у електротехници ученицима 

ће бити омогућено континуирано напредовање у области електротехнике. Континуирано учешће ученика одвијаће се  кроз редовну 

наставу, практичну наставу, допунску или додатну наставу, секције, ванаставне активности  као и учешће у различитим 

активностиваа током жиовота са циљем сталног унапређивања компетенција ученика. Континуирано стручно усавршавање 

наставника, унутар и ван установе, омогућиће високу стручност наставника. Кроз сталну сарадња са спољним сарадницима, 

одељенским старешином, стручним већем омогућава хоризонталну и вертикалну проходност, којом се осигурава могућност да 

ученици током образовања промене врсту образовања (хоризонтална проходност) и могућност даљег образовања и стицања вишег 

нивоа образовања (вертикална проходност);  

 

У остваривању принципа посебна пажња се посвећује и:  

-идентификацији, праћењу и подстицању ученика са изузетним, односно посебним способностима (талентовани и даровити) уз 

обезбеђивање услова да, без обзира на сопствене материјалне услове имају приступ одговарајућим нивоима образовања и 

васпитања;  

-могућности  да ученици  са сметњама у развоју, инвалидитетом и из осетљивих група, без обзира на сопствене материјалне услове 

имају приступ свим нивоима образовања и васпитања у установама, а ученици са здравственим проблемима остварују право на 

образовање током болничког и кућног лечења које се реализује кроз ИОП програме и индивидуализацију и наставом на даљину;  

-сарадњи са ученицима, ради успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања, као и остваривања 

одговарајућих активности, програма и пројеката у циљу унапређивања квалитета образовања и васпитања реализоаваће се кроз 

континуирано међусобно уважавање наставника и ученика, праћење и оставривање наставног садржаја, праћење и вредновање 

напредовање ученика.  

 

Кроз наставу реализоваће се и циљеви образовања и васпитања. 

 

Кроз активности на практичној настави као и вежбама води се рачуна о ергонометрији, развијању и практиковању здравих 

животних стилова, свести о важности сопственог здравља и безбедности у раду. Развијају се  кључне компетенције за целоживотно 



учење (комуникација на матерњем језику, учење учења, дигиталне компетенције,..) међупредметне компетенције и стручне 

компетенције у складу са захтевима занимања, потребама тржишта рада. Ученик ће бити оспособљен да иницира учење, да изабере 

стратегије учења и дизајнира контекст у којем учи, да прати и контролише напредак током учења, да управља учењем у складу са 

намерама и циљем који има. Ученик ће умети да пронађе и асимилује нова знања и вештине, користећи претходно учење и 

ваншколско искуство.  

Примењујући индивидуалани рад или групне активности код ученика ће доћи до поспешења развоја свести о себи, стваралачких 

способности, критичког мишљења, мотивације за учење, способности за тимски рад, способности самовредновања, 

самоиницијативе и изражавања свог мишљења. Неопходно је да се ученицима омогући да сами покрећу инцијативе, пројекете,  да се 

самооцењују и оцењују друге ученике, да анализирају и закључују;  

 

Кроз наставу оствариће се и исходи образовања и васпитања. 

 

Остваривање исхода образовања и васпитања реализоваће се кроз све облике, начине и садржаје рада. Исходи образовања и 

васпитања оствариће се кроз усмено изаражавање, писмене задатке, домаће задатке, пројектну наставу, практичну наставу, вежбе 

где ће ученици показати да ли примењују нова сазнања. Од ученика се очекује да на српском језику, кроз дијалог са наставником 

или другим ученицима, или кроз писану форму, изрази и тумачи идеје, мисли, осећања, чињенице и ставове. Зависно од наставне 

јединице или типа часа, ученику се даје задатак у оквиру кога ће да прикупља, анализира, организује и критички процењује 

информације; Од ученика се очекује да се у ситуацијам када ради са другим уленицима буде ефиксан као члан тима или групе, да 

даје и аргументује своје идеје, слуша и уважава мишљење других;Ученику помоћи да зна како да учи, како да користи уџбеник и 

другу, доступну литературу, како да разликује и повезује целине.  

У решавању задатака, ученик треба да зна да примени математичко мишљење како би решио проблем и на ефикасан начин дошао 

до решења проблема који ми се свакодневно јављају.  

Ученик треба да води рачуна о себи и другима у изазовима дигиталне технологије. Треба да зна шта је дозвољено, а шта не. Да зна 

како да се понаша у дигиталној комуникацији са другима.  

 

Кроз наставу реализоваће се и стандарди образовања и васпитања. 

Стандарди  квалитета рада установе реализоваће се кроз Правилник о стандардима квалитета рада установе и редовно 

самовредновање и вредновање рада наставника. 



Стандарди квалитета уџбеника оствариће се кроз показатеље који су наведени у табели, као и Правилника о избору уџбеника;  

 

Стандард 1. Садржај уџбеника је релевантан за остваривање програма наставе и учења 

Показатељи 

1. Садржај уџбеника је усклађен са програмом наставе и учења предмета и доприноси 

остваривању дефинисаних исхода образовања и васпитања. 

2. Садржај уџбеника доприноси достизању образовних стандарда и развијању 

компетенција ученика. 

3. Садржај уџбеника је заснован на прихваћеним теоријама, чињеницама, закључцима, 

тумачењима, актуелним подацима и савременим достигнућима. 

4. У садржају уџбеника нема материјалних грешака. 

5. Визуелни садржаји су јасни, репрезентативни и имају различите функције. 

6. Садржај уџбеника је у складу са системом вредности који је дефинисан циљевима 

образовања и васпитања. 

7. У уџбенику се повезују садржаји у оквиру истог и других предмета. 

8. Садржаји који нису предвиђени програмом су посебно означени, функционално прате 

ток излагања у уџбенику и имају за циљ да допуне или појасне садржаје који одговарају 

програму предмета. 

Стандард 2. Уџбеник подстиче развој ученике и омогућава самостално учење 

Показатељи 
1. Уџбеник је прилагођен узрасту, развојном нивоу ученика и њиховом предзнању. 

2. Уџбеник доприноси интеграцији знања, развоју система појмова и стицању 



функционалних знања. 

3. Уџбеник афирмише различите методе учења и учење кроз различите облике рада. 

4. Уџбеник подржава различите стилове учења. 

5. Уџбеник поседује елементе који омогућавају ученику праћење сопственог напретка у 

учењу. 

6. Уџбеник упућује на коришћење различитих извора и врста информација. 

7. Уџбеник подстиче критичко и стваралачко мишљење. 

8. У уџбенику се указује на везу садржаја са свакодневним животом, његовом применом 

и даљим учењем. 

9. Уџбеник подстиче интересовање за предмет, односно наставну област и мотивише за 

самостално учење. 

Стандард 3. Уџбеник је обликован у складу са дидактичко-методичким захтевима 

Показатељи 

1. Уџбеник има јасну, логичну и кохерентну структуру. 

2. У уџбенику се поштују дидактички принципи и методика наставе предмета. 

3. Примери који се наводе у уџбенику су разноврсни, функционални и релевантни. 

4. Питања, задаци и налози су логично повезани са садржајем, јасно формулисани, 

различити по сложености и функцији и подстичу примену наученог. 

5. Задаци и налози су реално изводљиви, уважавају различитост средина у коме ученици 

живе и не доводе у опасност ученика, нити угрожавају животну средину. 

6. Непознате речи и кључни појмови су јасно истакнути и објашњени. 



Стандард 4. Језик уџбеника је одговарајући и функционалан 

Показатељи 

1. Уџбеник поштујe језичку и правописну норму језика на коме је написан. 

2. Дужина и конструкција реченице одговарају узрасту ученика. 

3. Текст је језички и стилски уједначен. 

4. Страни изрази се користе само када је неопходно и објашњени су на месту где се 

користе. 

5. Језик којим је уџбеник написан доприноси лакшем разумевању садржаја. 

Стандард 5. Уџбеник је ликовно-графички обликован и технички опремљен 

Показатељи 

1. Јасно је наведен наслов, за који наставни предмет, разред/годину учења, врсту школе 

или образовни профил је уџбеник намењен. 

2. Ликовно-графичка средства су функционална и користе се логично и доследно. 

3. Однос текстуалних и визуелних графичких елемената је складан и омогућава 

прегледност на свим уређајима на којима је предвиђено коришћење уџбеника. 

4. Уџбеник је интерактиван, лак за коришћење и омогућава самостално учење у складу са 

узрастом и предзнањем ученика. 

5. Уџбеник омогућава учење на више нивоа сложености и диференциран приступ 

садржајима. 

6. Уџбеник садржи елементе за процену напредовања ученика. 

 

 



Стандарди компетенција наставника ће се реализовати кроз стручно усавршавање и похађањем семинара из области:;  

- Наставна област, предмет и методика наставе- К1;  

- Поучавање и учење-К2;  

- Подршку развоjу личности ученика-К3;  

- Комуникациjу и сарадњу-К4.  

 

Улога наставника вишеструка, jер треба да:  

- развиjа кључне компетенциjе код ученика коjе их оспособљаваjу за живот и рад и на таj начин им пружа основу за даље учење;  

- пружа додатну подршку ученицима из осетљивих друштвених група, талентованим ученицима и ученицима са тешкоћама у 

развоjу, да остваре образовне и васпитне потенциjале у складу са сопственим могућностима. Да би допринео ефикасности и jеднаким 

правима и доступности школовања свих ученика, наставник треба да има и компетенциjе коjе се односе на превенциjу насиља у 

школама, мотивациjу ученика за учење, изградњу толеранциjе, спречавање дискриминациjе и друго. 

 

Стандарди квалификација ће се реализовати кроз успешно завршен процес средњег стручног образовања. Програм средњег стручног 

образовања за стицање квалификација траје четири године. Квалификација се заснива на опису рада, циљевима и исходима средњег 

стручног образовања.  

 

Допунска настава 

Српски  језик и књижевност   
Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знање или су били одсутни са часова и за оне који желе да утврде 

своје знање, са циљем разумевања препознавања, отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања знања, умења и вештина из 

наставног градива и постизање бољег општег успеха из предмета  експлоатација и одржавање моторних возила.  

  

                   Циљеви допунске наставе  :  

   



 усвајање минимума знања ученика у складу са стандардима образовања;  

 осамостављивање ученика у процесу учења.   

                       Задаци допунске наставе  :  

  уочавање проблема и израда плана рада  

 Оцењивање  

 

 

Наставни  
 садржај / активнпст  

Брпј шаспва  Нашин и ппступак 
пствариваоа  

Активнпсти   
ушеника  

       Језик  
     

 10  - фрпнтални рад  
- индивидуални рад  
- кпмбинпвани рад  
- вербалне метпде  
- демпнстративне   
  метпде  

- рещаваое прпблема  

- слуща  
- упшава  
- извпди закљушке  
- ради уз ппмпћ  
  наставника   
- пдгпвара на питаоа  
- пбјащоава  
- анализира  

      Коижевнпст     15  - фрпнтални рад  
- индивидуални рад  
- кпмбинпвани рад  
- вербалне метпде  
- демпнстративне   
  метпде  

- рещаваое прпблема  

  

- слуща  
- упшава  
- извпди закљушке  
- ради уз ппмпћ  
  наставника   
- пдгпвара на питаоа  
- пбјащоава  
- анализира  

  Језишка култура     7  - фрпнтални рад  
- индивидуални рад  
- кпмбинпвани рад  

- слуща  
- упшава  
- извпди закљушке  



 

 

 

 
 
 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма  

       I  Планирање наставе и учења  

       На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, 

подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облик рада, као и 

планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и предвиђених радњи, али и од 

специфичности и индивидуалних карактеристика ученика.  

       

  

      II  Оставаривање наставе и учења  

      Настава се реализује кроз теоријску наставу и вежбе. . Наставник користи различите методе и облике рада. У настави се могу 

користити различита наставна средства, (рачунар,пројектор,, шеме, панои, речници, критике, стручна литература, електронске књиге, 

интерпретације уметника, глумаца...)као и посете библиотекама и другим установама културе у нашем граду.  

      III  Праћење и вредновање наставе и учења  

      Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет одговора, 

способност примене теоријских знања у конкретним радним условима.  

      Вредновање остварености исхода врши се кроз:  

           - праћење остварености исхода;  

           - усмено излагање;  

          

          - активности ученика на часовима;  

- вербалне метпде  
- демпнстративне   
  метпде  

- рещаваое прпблема  

  

- ради уз ппмпћ  
  наставника   
- пдгпвара на питаоа  
- пбјащоава  
- анализира  



Eнглески  језик 
ЦИЉЕВИ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ: 

 

Циљ допунске наставе је надокнадити губитке у знању или вештинама и тако оспособити ученике за успешно учење енглеског 

језика.  

Задаци су савладавање  пређеног  градива у зависности од потреба ученика и одељења. 

Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са часова и за оне који желе да утврде 

своје знање, са циљем разумевања, препознавања, отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања знања, умења и вештина из 

наставног градива и постизање бољег општег успеха из предмета  

 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА  
ИСХОДИ САДРЖАЈ  БРОЈ ЧАСОВА  

СЛУШАЊЕ 

 

Оспособљавање 

ученика за 

разумевање 

усменог говора 

• разуме краће исказе који садрже 

фреквентне речи и структуре 

(информације о личностима, 

послу, породици, куповини, 

школи, ближем окружењу) 

• разуме  најбитније информације 

у кратким и једноставним 

обавештењима (преко разгласа,на 

улици, на шалтеру) и правилно 

их користи 

Општа тематика 

- Из живота младих: дружење, слободно 

време. 

- Породица и друштво: живот и обичаји; 

правила понашања у разним ситуацијама; 

однос појединца према животној средини. 

- Из савременог живота и тековина 

културе и науке народа чији се језик учи и 

наших народа: збивања у свету; значајнији 

историјски догађаји; разни видови 

уметничког и научног стваралаштва; 

заштита културног блага. 

Стручна тематика   

Опште теме везане за струку и практичан 

рад у струци. 
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10 

 

 

 

 

ЧИТАЊЕ 

 

Оспособљавање 

ученика за 

разумевање 

прочитаних 

текстова 

• чита и разуме различите врсте 

кратких и прилагођених текстова 

(једноставнија лична / пословна 

писма, позивнице, термини, 

проспекти, упутства, огласи) 

препознајући основна значења и 

релевантне детаље 

• открива значење непознатих 



речи на основу контекста и /или 

помоћу речника  

 

ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ 

         I. РЕЧЕНИЦА 

      – Систематизација свих типова 

       реченица 

       – Директна и индиректна питања 

       – Индиректни говор: рецептивно и              

продуктивно 

        а) изјаве и питања  

        б) молбе, захтеви, наредбе 

        а) изјаве са променом глаголских времена 

        – Одређене релативне клаузе 

         – Сложене реченице: временске клаузе, 

          узрочне клаузе , допусне клаузе 

      II. ИМЕНИЧКА ГРУПА 

        1. Члан 

– Разлике између одређеног и неодређеног 

       члана у ширем контексту 

      2. Именице 

        – Бројиве и небројиве именице 

       3. Заменички облици 

         а) Заменице 

       – Личне заменице у функцији субјекта и 

       објекта 

      – Показне заменице 

      – Односне заменице 

       б) детерминатори 

      – Показни детерминатори 
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ГОВОР 

 

Оспособљавање 

ученика за 

кратко 

монолошко 

излагање и за 

учешће у 

дијалогу на 

страном језику 

• описује ситуације, прича о 

догађајима и аргументује ставове 

користећи једноставне изразе и 

реченице 

• води једноставне разговоре 

 (телефонира), даје информације 

и упутства, уговара термине 

реагује учтиво на питања, 

захтеве, позиве, извињења 

саговорника 

 

ПИСАЊЕ 

 

Оспособљавање 

ученика за писање 

краћих текстова 

различитог 

садржаја 

• комуницира у свакодневним 

ситуацијама и размењује 

информације, блиске његовим 

интересовањима (писмено и 

усмено) 

• • преводи усмено 

• или писмено кратке поруке у 

• складу са потребама 

• комуникације 

•  • Напише кратко лично писмо, 

поруку, разгледницу, честитку 

•  

ЗНАЊЕ О 

ЈЕЗИКУ  

 

 

• препознаје и правилно користи 

основне фонолошке (интонација. 

прозодија, ритам) и 

морфосинтаксичке категорије, 

(именички и глаголски наставци,  

основни ред речи) 



користи садржаје медијске 

продукције 

намењене учењу страних језика 

(штампани медији, аудио/видео 

записи, компакт диск, интернет 

итд.) (штампани медији, 

аудио/видео записи, компакт 

диск, интернет итд.) 

 

       – Неодређени детерминатори 

       – Присвојни детерминатори 

       4. Придеви 

       – Обновити компарацију придева 

        –too/not…enough/not as…(as)/…than 

        5. Бројеви 

       – Обновити просте и редне бројеве 

       6. Кванитификатори 

       III ГЛАГОЛСКА ГРУПА 

       1. Глаголи 

       – Обновити разлику у употреби Present 

       Simple, Present Continuous; Past Simple, 

        Past Continuous 

       – Обновити све употребе Present Perfect 

        – Used to 

      – Начини изражавања будућности, планова 

у        будућности (going to , will) 

      – Модални глаголи: should, must , will, may, 

       might 

– Пасивне конструкције – садашње и прошло 

време – The Present Simple, The Past Simple 

       (продуктивно и рецептивно), 

       – Present Perfect Passive (рецептивно) 

       3. Предлози и најчешћи прилози за 

       оријентацију у времену и простору. 

       4. Први кондиционал, други кондиционал    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма  

 

I Планирање наставе и учења  

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче 

интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облик рада, као и планирање 

активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и предвиђених исхода, али и од специфичности 

одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика.  

 

II Оставаривање наставе и учења  

Настава се реализује кроз теоријску наставу. Наставник користи различите методе и облике рада (фронтални, индивидуални, рад у 

паровима, групни рад, тимски рад-кооперативно учење, визуелне методе, вербалне методе, демонстративне методе). У настави се 

могу користити различита наставна средства (рачунар, пројектор, софтвтвери, шеме, панои..)  

 

III Праћење и вредновање наставе и учења  

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет одговора, 

способност примене теоријских знања у конкретним радним условима.  

 

Вредновање остварености исхода врши се кроз:  

- праћење остварености исхода;  

- усмено излагање;  

-активности ученика на часовима  

 

 



 

Физичко васпитање  
Циљ учења физичког васпитања је да се разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са осталим васпитно 

- образовним подручјима, допринесе интегралном развоју личности ученика. План допунске за циљ има да темељније презентује 

одређени наставни садржај и отклони све недоумице са редовне наставе, као и да се усавршавају одређени наставни садржаји кроз 

додатне часове рада. 

Разред: Први, други, трећи и четврти 

 

 

Исходи Област/Тема       Садржај        Укупан број часова 

-Именује моторичке 

способности које треба 

развијати 

-- Примени адекватна 

средства 

-      Учествује на 

школском такмишењу и у 

систему школских 

спортских такмичења 

Провера физичких  

способности(инициј

ално тестирање) 

 

- Вежбе 

обликовања 

(јачања, 

лабављење и 

растезање); 

- Вежбе из 

корективне 

гимнастике; 

- Провера 

стања 

моторичких и 

функционални

х способности 

2 

Кратко опише основне 

карактеристике и правила 

атлетике, гимнастике и 

спортске гране - 

дисциплина које се уче 

Атлетика 

 

АТЛЕТИКА 

У свим 

атлетским 

дисциплинама 

треба радити 

на развијању 

основних 

3 



моторичких 

особина за 

дату 

дисциплину; 

Трчања: 

Усавршавање 

технике 

трчања на 

кратке и 

средње стазе: 

- 100 м 

ученици и 

ученице;  

- 800 м 

ученици и 

ученице; 

- штафета 4 x 

100 м ученици 

и ученице 

Вежбање 

технике 

трчања на 

средњим 

стазама 

умереним 

интезитетом и 

различитим 

темпом у 

трајању од 5 

до 10 мин.  



Крос: јесењи и 

пролећни  

- 800 м 

ученице,  

- 1000 м 

ученици. 

Скокови: 

Скок удаљ 

техником 

увинућа  

Скок увис 

леђном  

Бацања: 

Бацање кугле, 

једна од 

рационалних 

техника 

(ученице 4 кг, 

ученици 5 кг). 

Спровести 

такмичења у 

одељењу, на 

резултат, у 

свим 

реализованим 

атлетским 

дисциплинама.  

 

- Одржава стабилну и 

динамичку равнотежу у 

различитим кретањима 

Спортска 

гимнастика са 

елементима 

1. Вежбе на 

тлу 

2. Прескок 
2 



-изводи ротације тела акробатике: Вежбе 

на справама и тлу 

 

3. Кругови 

4. Разбој 

5. Вратило 

6. Греда 

Користи елементе технике 

у игри 

Примењује правила у игри 

Учествује на спортским 

такмичењима 

Спортска 

игра(Рукомет, 

Кошарка, 

одбојка,фудбал) 

• Понављање и 

учвршћивање 

раније 

обучаваних 

елемената 

игре;  

• Даље 

проширивање 

и 

продубљавање 

техничко-

тактичке 

припремљенос

ти ученика у 

складу са 

изборним 

програмом за 

дату игру. На 

основу 

претходних 

умења у 

техници и 

тактици 

наставник 

планира 

конкретне 

садржаје из 

спортске игре; 
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• Актив 

наставника, 

према 

програму који 

сам доноси (из 

програма 

трећег разреда 

(програм по 

избору 

ученика) у 

складу са 

могућностима 

школе, 

организује 

наставу за коју 

ученици 

покажу 

посебно 

интересовање; 

• Препорука: 

уколико је 

могуће, 

организовати 

наставу 

пливања 

(посебно 

обуку за 

непливаче). 

 

 



Математика 
 

Разред Четврти 

Редни 
брпј 
наставне 
теме 

Брпј 
часпва 

Наставни 
садржај 

Начин и 
ппступак 
пствариваоа 

Исхпди Стандарди  

 
 
 

1. 

 
 
 

15 

 
 
 
Елементи 
привредне 
математике 

 
-фрпнтални 
рад 
-вербалне  
метпде 
-илустративна 
метпда 
-рад у пару 
-
индивидуални 
рад 
 
 
 

 примени основну 
пропорцију простог 
каматног рачуна за 
време дато у 
годинама, 
месецима, данима 

 израчуна интерес 
на основу 
каматног броја и 
каматног кључа 

 израчуна камату на више 
сума 

 примени каматни рачун 
више сто и ниже сто 

 примени 
термински 
рачун, 
есконтовање 
меница, рачун 
штедног улога 

 израчуна месечну 
отплату код 
потрошачких 
кредита 

 
2.МА.2.3.6. 

 

2.МА.1.4.6. 

 

2.МА.2.4.6 



 мени верижни 
рачун у 
проблемима 
продаје и 
куповине валута 

 препозна разлику 
између простог и 
сложеног 
каматног рачуна 

 објасни појам 
декурзивног 
обрачунавања 
интереса 

 израчуна увећану вредност 
главнице 

 израчуна време и каматну 
стопу 

 израчуна почетну вредност 
главнице 

 израчуна сложену камату 
 објасни појам конформне 

каматне стопе 
 одреди увећану 

вредност више 
периодичних улога 
при улагању почетком 
и крајем периода 

 израчуна број улагања 
 израчуна каматну стопу 
 објасни појам 

садашње (почетне) 
вредности више 
периодичних сума 
које се исплаћују 



почетком или крајем 
периода 

 израчуна збир 
дисконтованих вредности 

 одреди вредност 
исплате крајем и 
почетком 
периода 

 израчуна број исплата 
израчуна вредност каматне 
стопе 

 
 
 

2. 
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Зајам   

-фрпнтални 
рад 
-вербалне  
метпде 
-илустративна 
метпда 
-рад у пару 
-
индивидуални 
рад 
 
 
 

 разликује врсте зајмова 
 објасни смисао 

амортизације зајма 
 објасни појам 

ануитета, отплате, 
интереса, 
отплаћеног дела 
дуга и остатка 
дуга 

 повезује 
елементе зајма и 
да их израчуна 

 израчуна ануитет 
 израчуна каматну стопу 
 израчуна број периода 

отплаћивања 
 израчуна износ 

дуга на почетку 
обрачунског 
периода 

  израчуна интерес и 
отплату за било 

22.МА.2.3.6. 

 

2.МА.1.4.6. 

 

2.МА.2.4.6. 



који период 
амортизације зајма 

 сачини амортизациони план 
 изврши 

контролу 
ваљаности 
амортизацион
ог плана 

 сачини план 
амортизациј
е зајма 
подељеног 
на 
обвезнице 

 објасни појам конверзије 
зајма 

 
 
 

3. 

 
 
 

5 

 
 
 
Примери 
практишне 
примене 
привредне 
и 
финансијске 
математике  

 
-фрпнтални 
рад 
-вербалне  
метпде 
-илустративна 
метпда 
-рад у пару 
-
индивидуални 
рад 
 
 
 

-  

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 

 

● обрачуна плате за 

све раднике у 

предузећу на основу 

познатих података 

● обрачуна порезе и доприносе 

● припреми потребну пратећу 

документацију 

пбрашуна щтедне улпге и 
изради табелу 

2.МА.2.3.6. 

 

2.МА.1.4.6. 

 

2.МА.2.4.6. 

      
Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 



I Планирање наставе и учења  

Приликом планирања наставе и учења потребно је руководити се:  

– индивидуалним разликама међу ученицима у погледу начина учења, темпа учења и брзине напредовања; 

 –интегрисаним приступом у којем постоји хоризонтална и верт. повезаност унутар истог предмета и различитих наставних     

предмета 

 – активним методама наставе и учења; 

 – повезивањем активности и садржаја учења са животним искуствима ученика и подстицањем примене наученог у свак.животу;  

– неговањем радозналости, одржавањем и подстицањем интересовања за учење и континуирано сазнавање; 

II Остваривање наставе и учења  

Програмски садржаји доследно су приказани у форми која задовољава основне методске захтеве наставе математике: 

– Поступност (од простијег ка сложенијем) 

– Очигледност при излагању наставних садржаја . 

– Повезаност наставних садржаја (хоризонтална и вертикална). 

Очекује се да ученици у добро осмишљеним и разноврсним активностима наставе развијају своје компетенције целоживотног учења 

кроз проналажење  додатних информација, критичко разматрање.  

III Праћење и вредновање наставе и учења  

Вредновање напретка ученика врши се редовним и осмишљеним прикупљањем релевантних података о напредовању ученика, 

остваривању исхода учења и постигнутом степену развоја компетенција ученика. 

 



Пословна економија  
Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са часова и за оне који желе да утврде 

своје знање, са циљем разумевања, препознавања, отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања знања, умења и вештина из 

наставног градива и постизање бољег општег успеха из предмета Пословна економија. 

 

Исходи 

По завршетку разреда ученик ће 

бити у стању да: 

Област/Тема Садржај Број часова 

● дефинише појам, значај и 

предмет финансијски менаџмент  

● наведе циљеве финансијског 

менаџмента  

● разликује задатке финансијског 

менаџмента  

● наведе активности и послове 

финансијског менаџмента  

● објасни начине прикупљања 

потребног капитала(прибављање 

средстава)  

● наведе извпре финансираоа 

предузећа и њихове 

карактеристике  

● објасни активности пласирања 

Финансијски 

менаџмент 

● Појам, значај и предмет 

финансијског менаџмента  

● Циљеви финансијског 

менаџмента  

● Задаци финансијског 

менаџмента  

● Активности и послови 

финансијског менаџмента  

● Инструменти финансијског 

менаџмента  

● Контрола финансијског 

менаџмента-појам  

● Врсте финансијске контроле  

● Инструменти финансијске 

контроле 
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капитала  

● објасни инструменте 

финансијског менаџмента  

● дефинише појам, врсте и 

инструменте финансијске 

контроле  

● објасни значај финансијских 

извештаја у процесу финансијске 

контроле  

● објасни улогу буџета у процесу 

финансијске контроле  

● пдреди циљеве, задатке и пдлуке п 
прикупљаоу пптребнпг капитала и 
оегпвпг инвестираоа на пснпву 
задатих ппдатака 



● дефинише финансијску анализу  

● наведе кориснике финансијских 

извештаја  

● наведе предмет контроле и 

повеже га са основом контроле и 

корисником ● наведе циљеве 

финансијске анализе  

● повеже циљеве финансијске 

анализе са корисницима  

● наведе врсте анализе 

финансијских извештаја  

● дефинише хоризонталну 

анализу  

● објасни резултате извршене 

хоризонталне анализе поређењем 

успеха  

● дефинише рацио број  

● наведе основне групе рацио 

бројева ● анализира израчунате 

показатеље ликвидности  

● анализира израчунате 

показатеље пословне активности ● 

анализира израчунате показатеље 

финансијске структуре  

● анализира израчунате 

показатеље рентабилности  

● објасни финансијски положај и 

активност конкретног предузећа 

хоризонталним и вертикалним 

сагледавањем добијених 

показатеља на основу датих 

финансијских извештаја  

Економско 

финансијска анализа 

пословања 

предузећа 

 

● Појам, предмет и циљеви 

финансијске анализе  

● Корисници финансијских 

извештаја  

● Предмет и основ контроле 

финансијских извештаја од 

стране власника  

● Предмет и основ контроле 

финансијских извештаја од 

стране инвеститора  

● Предмет и основ контроле 

финансијских извештаја од 

стране кредитора  

● Предмет и основ контроле 

финансијских извештаја од 

стране пореских органа  

● Врсте анализе финансијских 

извештаја  

● Хоризонтална анализа  

● Вертикална анализа  

● Анализа на основу 

финансијских показатеља – 

рацио анализа  

● Класификација показатеља – 

рацио бројева  

● Показатељи ликвидности  

● Показатељи пословне 

активности  

● Показатељи солвентности и 
финансијске структуре  

● Показатељи рентабилности  
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● објасни финансијску ситуацију 

конкретног предузећа на основу 

рацио анализе 

 

● Оцена текућег финансијског 

стања предузећа 



 

 

   

 

 

 

 



Рачуноводство  
Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са часова и за оне који желе да утврде 

своје знање, са циљем разумевања, препознавања, отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања знања, умења и вештина из 

наставног градива и постизање бољег општег успеха из предмета Рачуноводство. 

 

Исходи 

По завршетку разреда ученик ће бити у 

стању да: 

Област/Тема Садржај Број 

часова 

● објасни појам и фазе робног промета  

● наведе документима у вези набавке робе  

● разликује облике разлике у цени  

● састави калкулације цена робе  

● евидентира набавку робе у робном и 

финансијском књиговодству на основу 

одговарајуће документације  

● евидентира интерно кретање у 

финансијском и робном књиговодству на 

основу одговарајуће документације  

● евидентира обрачунати рабат као 

трговински попуст  

● евидентира продају робе у финансијском 

и робном књиговодству на основу 

Евиденција 

робног 

промета 

● Појам и фазе робног промета  

● Калкулација цена робе – појам и елементи  

● Разлика у цени – појам, облици, врсте  

● Документација у вези са набавком робе  

● Евиденција набавке робе у финансијском и 

робном књиговодству  

● Интерно кретање робе  

● Документација у вези продаје робе  

● Евиденција продаје робе у финансијском и 

робном књиговодству  

● Обрачун остварене разлике у цени  

● Промена продајне цене- повећање и 

снижење цена  
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одговарајуће документације  

● евидентира обрачунату остварену 

разлику у цени  

● објасни разлог корекције конта Набавна 

вредност продате робе  

● утврди набавну вредност продате робе  

● састави нивелацију цена  

● евидентира промене цена у робном и 

финансијском књиговодству  

● процени утицај промене цене на 

укалкулисану разлику у цени  

● евидентира вишкове и мањкове робе у 

робном и финансијском књиговодству  

● евидентира утврђени кало и квар робе  

● усаглашава аналитичку и синтетичку 

евиденцију робе 

● Трошкови пословања трговинског предузећа  

● Трговачки попуст (рабат)  

● Евиденција вишка робе  

● Евиденција мањка робе  

● Евиденција утврђеног кала, растура, лома и 

квара робе  

● Усаглашавање аналитичке и синтетичке 

евиденције робе 

● дефинише увоз робе  

● састави калкулацију увоза робе  

● састави увозни закључак  

● евидентира увоз у финансијском и 

књиговодству  

● састави обрачун извозног посла  

  Евиденција 

увоза и 

извоза 

● Основне карактеристике увоза и извоза  

● Увоз робе – појам  

● Калкулација увоза робе  

● Евиденција увоза робе кроз дневник и 

главну књигу  

● Извоз робе – појам  
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● састави извозни закључак  

● доведе у везу закључак са одговарајућом 

документацијом  

● евидентира извоз у финансијском 

књиговодству  

● евидентира плаћања и наплате са 

иностранством на основу девизног извода  

● евидентира плаћања путем девизног 

акредитива  

● обрачуна и евидентира курсне разлике 

● Евиденција извоза робе кроз дневник и 

главну књигу ● Обрачун извршеног извозног 

посла  

● Девизни рачун  

● Плаћања преко девизног рачуна (девизни 

извод)  

● Девизни акредитив  

● Обрачун и евиденција курсних разлика 

 ● Наведе врсте услуга у робном промету  

● објасни специфичности транзитног 

робног промета  

● објасни ефекте посредовања у 

транзитном промету  

● евидентира набавку и продају транзитне 

робе  

● евидентира плаћања у транзитној 

трговини 

● објасни специфичности комисионих 

послова  

● идентификује учеснике у комисионим 

пословима  

  Евиденција 

услуга у 

робном 

промету 

  ● Појам и врсте услуга у робном промету  

● Транзитни послови  

● Комисиони послови – појам, и учесници  

● Комисиона куповина,  

● Комисиона продаја 
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● разликује ванбилансну и билансну 

евиденцију залиха робе  

● евидентира комисиону набавку код 

комисионара и код комитента 

● евидентира комисиону продају у 

књиговодству комитента и књиговодству 

комисионара  

● евидентира плаћања на основу 

комисионих уговор 

 

 

 

       ● објасни поступак ажурирања 

књиговодства  

● изврши предзакључна књижења  

● евидентира расходе и приходе 

трговинског привредног друштва  

● евидентира добит и расподелу добити  

● евидентира губитак и покриће губитка  

● разликује пословни и укупан резултат  

● утврди успешност пословања на 

конкретном примеру  

  Утврђивање 

резултата 

пословања 

трговинског 

предузећа 

● Ажурирање књиговодствене евиденције за 

потребе састављања финансијских извештаја  

● Утврђивање и расподела добити у 

трговинском предузећу  

● Утврђивање и покриће губитака у 

трговинском предузећу  

● Финансијски извештаји трговинског 

предузећа у складу са МСФИ 
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Пословни енглески језик  
ЦИЉЕВИ ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ: 

 

Циљ допунске наставе је надокнадити губитке у знању или вештинама и тако оспособити ученике за успешно учење енглеског 

језика.  

Задаци су савладавање  пређеног  градива у зависности од потреба ученика и одељења. 

Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са часова и за оне који желе да утврде 

своје знање, са циљем разумевања, препознавања, отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања знања, умења и вештина из 

наставног градива и постизање бољег општег успеха из предмета  

 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА  
ИСХОДИ САДРЖАЈ  БРОЈ ЧАСОВА  

СЛУШАЊЕ 

 

Оспособљавање 

ученика за 

разумевање 

усменог говора 

• разуме краће исказе који садрже 

фреквентне речи и структуре 

(информације о личностима, 

послу, породици, куповини, 

школи, ближем окружењу) 

• разуме  најбитније информације 

у кратким и једноставним 

Општа тематика 

- Из живота младих: дружење, слободно 

време. 

- Породица и друштво: живот и обичаји; 

правила понашања у разним ситуацијама; 

однос појединца према животној средини. 

- Из савременог живота и тековина 

 

5 

 

 

 

 

 

● планира будуће резултате пословања на 

основу утврђеног резултата  

● објасни процедуру израде финансијских 

извештаја према МСФИ  

● објасни начин попуњавања оригиналних 

образаца према МСФИ  

● наведе значај финансијских извештаја за 

стејкхолдере 



обавештењима (преко разгласа,на 

улици, на шалтеру) и правилно 

их користи 

културе и науке народа чији се језик учи и 

наших народа: збивања у свету; значајнији 

историјски догађаји; разни видови 

уметничког и научног стваралаштва; 

заштита културног блага. 

Стручна тематика   

Опште теме везане за струку и практичан 

рад у струци. 

 

ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ 

         I. РЕЧЕНИЦА 

      – Систематизација свих типова 

       реченица 

       – Директна и индиректна питања 

       – Индиректни говор: рецептивно и              

продуктивно 

        а) изјаве и питања  

        б) молбе, захтеви, наредбе 

        а) изјаве са променом глаголских времена 

        – Одређене релативне клаузе 

         – Сложене реченице: временске клаузе, 
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7 
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ЧИТАЊЕ 

 

Оспособљавање 

ученика за 

разумевање 

прочитаних 

текстова 

• чита и разуме различите врсте 

кратких и прилагођених текстова 

(једноставнија лична / пословна 

писма, позивнице, термини, 

проспекти, упутства, огласи) 

препознајући основна значења и 

релевантне детаље 

• открива значење непознатих 

речи на основу контекста и /или 

помоћу речника  

 

ГОВОР 

 

Оспособљавање 

ученика за 

кратко 

монолошко 

излагање и за 

учешће у 

дијалогу на 

страном језику 

• описује ситуације, прича о 

догађајима и аргументује ставове 

користећи једноставне изразе и 

реченице 

• води једноставне разговоре 

 (телефонира), даје информације 

и упутства, уговара термине 

реагује учтиво на питања, 

захтеве, позиве, извињења 

саговорника 

 

ПИСАЊЕ 

 

Оспособљавање 

ученика за писање 

краћих текстова 

различитог 

садржаја 

• комуницира у свакодневним 

ситуацијама и размењује 

информације, блиске његовим 

интересовањима (писмено и 

усмено) 

• • преводи усмено 

• или писмено кратке поруке у 



• складу са потребама 

• комуникације 

•  • Напише кратко лично писмо, 

поруку, разгледницу, честитку 

•  

          узрочне клаузе , допусне клаузе 

      II. ИМЕНИЧКА ГРУПА 

        1. Члан 

– Разлике између одређеног и неодређеног 

       члана у ширем контексту 

      2. Именице 

        – Бројиве и небројиве именице 

       3. Заменички облици 

         а) Заменице 

       – Личне заменице у функцији субјекта и 

       објекта 

      – Показне заменице 

      – Односне заменице 

       б) детерминатори 

      – Показни детерминатори 

       – Неодређени детерминатори 

       – Присвојни детерминатори 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗНАЊЕ О 

ЈЕЗИКУ  

 

 

• препознаје и правилно користи 

основне фонолошке (интонација. 

прозодија, ритам) и 

морфосинтаксичке категорије, 

(именички и глаголски наставци,  

основни ред речи) 

користи садржаје медијске 

продукције 

намењене учењу страних језика 

(штампани медији, аудио/видео 

записи, компакт диск, интернет 

итд.) (штампани медији, 

аудио/видео записи, компакт 

диск, интернет итд.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       4. Придеви 

       – Обновити компарацију придева 

        –too/not…enough/not as…(as)/…than 

        5. Бројеви 

       – Обновити просте и редне бројеве 

       6. Кванитификатори 

       III ГЛАГОЛСКА ГРУПА 

       1. Глаголи 

       – Обновити разлику у употреби Present 

       Simple, Present Continuous; Past Simple, 

        Past Continuous 

       – Обновити све употребе Present Perfect 

        – Used to 

      – Начини изражавања будућности, планова 

у        будућности (going to , will) 

      – Модални глаголи: should, must , will, may, 

       might 



– Пасивне конструкције – садашње и прошло 

време – The Present Simple, The Past Simple 

       (продуктивно и рецептивно), 

       – Present Perfect Passive (рецептивно) 

       3. Предлози и најчешћи прилози за 

       оријентацију у времену и простору. 

       4. Први кондиционал, други кондиционал    

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма  

 

I Планирање наставе и учења  

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче 

интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облик рада, као и планирање 

активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и предвиђених исхода, али и од специфичности 

одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика.  

 

II Оставаривање наставе и учења  

Настава се реализује кроз теоријску наставу. Наставник користи различите методе и облике рада (фронтални, индивидуални, рад у 

паровима, групни рад, тимски рад-кооперативно учење, визуелне методе, вербалне методе, демонстративне методе). У настави се 

могу користити различита наставна средства (рачунар, пројектор, софтвтвери, шеме, панои..)  

 

 



III Праћење и вредновање наставе и учења  

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет одговора, 

способност примене теоријских знања у конкретним радним условима.  

 

Вредновање остварености исхода врши се кроз:  

- праћење остварености исхода;  

- усмено излагање;  

-;активности ученика на часовима  

 

Банкарство  
Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са часова и за оне који желе да утврде 

своје знање, са циљем разумевања, препознавања, отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања знања, умења и вештина 

из наставног градива и постизање бољег општег успеха из предмета БАНКАРСКО ПОСЛОВАЊЕ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Исходи Област/Те

ма 

Садржај Укупан број 

часова 

  ●   разликује кредите 

физичким и правним лици

ма 

●   наведе услове за 

одобравање кредита  физичким 

и правним лицима 

●   идентификује улогу 

кредитног бироа код  одобравањ

а кредита 

●   опише процедуру 

одобравања кредита физичким и 

правним лицима 

●   разликује 

инструменте обезбеђења креди

та 

●   разликује 

инструменте отплате кредит

а 

●   опише поступак отварања, 

блокаде и затварања текућих 

Банкарско 

пословање 

● Кредити физичким и правним лицима 

● Услови за одобравање кредита 

физичким и правним лицима 

● Кредитни биро – појам и улога 

● Поступак и 

техникаодобравања кредита физичким и 

правним лицима 

● Инструменти обезбеђења кредита 

● Отплата кредита 

● Отварање, блокада и затварање текућих 

рачунаправних лица 

● Послови са становништвом 

● Послови штедње 

● Отварање, вођење и 

затварањетекућих и штедних рачуна 

физичких лица 
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рачуна правнихлица 

●   oбјасништедњу грађана 

●   опишепоступакотварања, 

вођења и затварањаштедних ра

чуна 

 

 

 Информационих система 

у банкарству 

● идентификује ризике  којима 

се  банка излаже коришћењем 

електронских система 

у пословању 

● представиосновневрстеплатн

их и кредитних картица 

● наведе  које системе електро

нскогплаћања 

користи становништво 

● идентификујепредностиинтер

Финансијс

ки 

информац

иони 

систем 

● Значајинформационихсистема у банкарству 

● Аутоматизацијапословаса становништвом 

● Развој безготовинског и електронскогплаћа

ња 

● Платне и кредитне картице 

● Интернет и мобилно банкарство 

● Значајповезивањабанкарских 

и берзанскихинформационих система 
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нет и мобилног банкарства 

● наведе предности 

повезивања информационих 

система банака и берзи 

 

●   дефинише 

финансијско тржиште 

●   наведе 

сегменте  финансијског 

тржишта 

●   разликује учеснике 

и инструменте тржишта новца 

●   објасни функције 

девизног тржишта 

●   наведе разлоге 

трговања валутама 

●   разликује учеснике 

Финансијс

ка 

тржишта и 

хартије од 

вредности 

● Појамфинансијског тржишта 

● Сегментифинансијског тржишта 

● Тржиште новца 

● Девизнотржиште 

● Тржиште капитала. 

● Хартије од вредностинановчаном тржишту 

● Хартије од вредностинатржишту капитала 

● Приноси и ценехартија од вредности 
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и инструменте тржишта капит

ала   разликује 

хартије од вредности 

нановчаном тржишту 

и тржишту капитала 

●   објасни приносе и 

формирање цена 

хартија од вредности 

●   дефинише берзу 

●   опише настанак и развој берзе 

●   наведеврсте и функције берзи 

●   идентификује 

берзанске послове 

●   разликује 

берзанске посреднике 

●   наведе најважније светске 

берзе и 

опише њихову еволуцију од нас

танкадоданас 

●   опише у кратким 

цртама историјат  Београдске б

● Берзе – појам, настанак и развој 

● Врсте берзи 

● Функције берзе 

● Берзанскипослови 

● Берзански посредници 

● Историјат и 

савременапракса најважнијихсветскихберзи 

(Лондонска, Токијска, Њујоршка) 

● Београдскаберза – историјат 

● МетодетрговањанаБеоградској берзи 

● ИндексинаБеоградској берзи 

 



 

 

 

 

 

 

Статистика  
Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са часова и за оне који желе да утврде 

своје знање, са циљем разумевања, препознавања, отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања знања, умења и вештина из 

наставног градива и постизање бољег општег успеха из предмета СТАТИСТИКА. 

ерзе 

●   разликује методе трговања 

и индексена Београдској  берзи 

Исходи Област/Тема Садржај Укупан 

број 

часова 

● дефинише појам 

„индексни бројеви‖ 

● разликује врсте индексних 

бројева 

● дефинише индивидуалне 

индексе 

● израчуна 

индивидуалне индексе 

коришћењем софтвера 

● анализира на 

конкретним примерима 

Индексни бројеви 

и анализа 

временских серија 

● Индексни бројеви – појам и 

врсте 

● Индивидуални индекси 

● Израчунавање индивидуалних 

индекса 

● Групни индекси 

● Метод агрегата и метод 

просечних односа 

● Примена индексних бројева 

●Анализа временских серија 

● Тренд компонента 
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израчунате индивидуалне 

индексе 

● дефинише групне индексе 

● разликује методе 

конструкције групних 

индекса 

● израчуна групне 

индексе методом агрегата 

и методом средњих 

вредности коришћењем 

софтвера 

● објасни анализу 

временских серија 

● дефинише појмове 

„тренд компонената‖, 

„линеарни тренд‖ и 

„експоненцијални тренд‖ 

● користи одговарајући 

софтвер на конкретним 

примерима за одређивање 

линеарног и експоненцијалног 

тренда 

● анализира израчунате 

резултате за различите 

типове тренда 

● дефинише појам 

„сезонска компонента‖ 

разликује методе мерења 

● Линеарни тренд 

● Експоненцијални тренд 

● Сезонска компонента 

Мерење сезонских варијација 



сезонских варијација 

● дефинише појам и 

основне функције пословне 

статистике 

● наведе изворе 

података пословне 

статистике; 

● доводи у везу економску 

статистику и пословну 

статистику 

● идентификује 

одговарајуће изворе података 

из предузећа која се користе за 

потребе извора података 

економске статистике; 

● наведе врсте података 

које предузећа у Србији 

достављају одговарајућим 

институцијама а за потребе 

званичне статистике 

● изабере податке 

званичне статистике који се 

могу користити у различитим 

околностима за потребе 

предузећа 

● покаже статистичко 

обухватање производње и 

промета у предузећу 

Пословна 

статистика 

● Пословна статистика – 

појам и основне функције; 

● Извори података пословне 

статистике; 

● Повезаност пословне 

статистике са економском 

статистиком; 

● Подаци из предузећа који се 

користе за потребе извора 

података економске статистике; 

● Врсте података које предузећа 

у Србији достављају 

одговарајућим институцијама 

за потребе званичне 

статистике; 

● Подаци званичне 

статистике за потребе 

предузећа; 

● Статистичко обухватање 

производње и промета у 

предузећу применом 

одговарајућих индекса; 

● Статистика запослености; 

● Индекс зарада; 

Индекс продуктивности рада 
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применом одговарајући 

индекса 

● израчуна одговарајуће 

индексе статистичко 

обухватања производње и 

промета у предузећу 

коришћењем софтвера 

● анализира израчунате 

резултате одговарајућих 

индекса статистичког 

обухватања производње и 

промета у предузећу 

● употреби статистику 

запослености за потребе 

предузећа 

● анализира израчунате 

резултате одговарајућих 

показатеља запослености 

● израчуна индексе зарада 

на конкретним примерима 

коришћењем софтвера 

● израчуна индексе 

продуктивности рада на 

конкретним примерима 

коришћењем софтвера 

● анализира израчунате 

резултате индекса зарада и 

индекса продуктивности 



 

 

Право 

Циљ:    - помоћ ученицима да савладају обавезан садржај предмета 

- развијање способности самосталног учења и праћења напретка 

- развијање компетенција ученика 

- оцењивање ученика 

 

Наставни садржај/активност Број часова Начин и поступак 

остваривања 

Активности ученика 

Права и обавезе у вези са 

пословањем 
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-вербалне методе 

-индивидуални рад 

-фронтални рад 

 

-разговор 

-активно слушање 

-повезивање знања  

-извођење закључака 

-   

Комуникација са државним 

органима 
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-вербалне методе 

-индивидуални рад 

-фронтални рад 

 

-разговор 

-активно слушање 

-повезивање знања   

-извођење закључака 

 

 

            У  К  У  П  Н  О 
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Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

I Планирање наставе и учења  

Планирање ће бити усклађено са исказаним потребама и захтевима ученика. Број часова ће , осим са наведеним, бити усклађен и са 

решењем о четрдесеточасовној радној недељи наставника.  

II Оставаривање наставе и учења  

Настава ће се остваривати у просторијама школе. Теме су дате уопштено , с тим да ће обим садржаја бити усклађен са 

заинтересованошћу ученика. 

III Праћење и вредновање наставе и учења  

Ова настава се може оцењивати сумативно и формативно, према законским прописима. Активности се формативно бележе у 

активностима ученика, кроз есДневник и педагошку документацију наставника, могу се и сумативно оценити уколико ученик 

оствари напредак. Формативне оцене такође могу бити узете у обзир приликом оцењеивања. Праћење се врши на часовима 

допунске наставе кроз све активности ученика, кроз усмене одговоре, писане провере, урађене домаће задатке , прикупљене податке 

и слично 

 

Назив наставног предмета: Право 

Програм припремне наставе 

Припремна настава из овог предмета могућа је када ученик полаже разредни или испит за ванредне ученике. У том случају садржај 

и динамика припремне наставе биће усклађени са разлозима за полагање, претходним степенима школовања, а број часова 

припремне наставе је одређен законским прописима. 

 

Маркетинг  
Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са часова и за оне који желе да утврде 

своје знање, са циљем разумевања, препознавања, отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања знања, умења и вештина из 

наставног градива и постизање бољег општег успеха из предмета маркетинг. 

 



Исходи Област/Тема Садржај 
Укупан 

број часова 

-Дефинише појам и улогу 

маркетинга 

- Уочи нужност примене 

маркетинга 

- Наведе врсте маркетинг 

активности 

- Објасни значај и 

организовање маркетинг 

активности 

Основи маркетинга -Настанак и  развој концепта 

маркетинга 

- Маркетинг – појам, значај и 

улога 

- Нужност примене 

маркетинга 

- Врсте маркетинга активности 

- Планирање и организовање 

маркетинг активности 
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-Објасни функције тржишта 

- Разликује врсте тржишта 

- Разуме концепт 

сегментације тржишта 

- Разликује основне 

стратегије маркетинга 

- Дефинише појам маркетинг 

истраживања 

- Разликује циљеве 

маркетинг истраживања 

- Разликује методе 

истраживања тржишта 

- Објасни начине обраде 

прикупљених података 

- Уочи нужност примене 

Тржиште и 

маркетиншка 

истраживања 

-Тржиште – појам и функције 

- Врсте тржишта 

- Сегментација тржишта 

- Стратегија маркетинга 

- Конкуренција на тржишту 

- Истраживање тржишта - 

појам и циљеви 

- Методе истраживања 

тржишта 

- Улога и значај истраживања 

тржишта 

- Маркетинг информациони 

систем 

- SWOOT анализа 
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SWOOT анализе 

-Дефинише појам маркетинг 

микса 

- Опише производ као 

инструмент маркетинга 

- Објасни асортиман 

производа 

- Дефинише појам и фазе 

животног циклуса производа 

- Објасни процес прихватања 

новог производа 

- Дефинише појам и улогу 

цене као инструмента 

маркетинга 

- Објасни начине 

диференцирања цена 

- Уочи специфичности 

канала дистрибуције 

- Презентује облике 

промоције 

- Објасни врсте, циљеве и 

планирање економске 

пропаганде 

- Опише креирање 

пропагандне поруке 

- Доведе у везу трошкове 

економске пропаганде и 

обим продаје 

Инструменти 

маркетинга 

-Маркетинг микс – појам 

- Истраживање маркетинга 

- Производ као инструмент 

маркетинга 

- Класификација производа 

- Асортиман производа 

- Животни циклус производа 

- Нови производ 

- Процес прихватања новог 

производа 

- Цена као инструмент 

маркетинга 

- Диференцирање цена 

- Канали дистрибуције 

- Промоција 

- Понашање потрошача 

- Економска пропаганда – 

појам и циљеви 

- Врсте економске пропаганде 

- Средства економске 

пропаганде 

- Трошкови економске 

пропаганде 

- Ефекти економске 

пропаганде 
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Економско пословање  
Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са часова и за оне који желе да утврде 

своје знање, са циљем разумевања, препознавања, отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања знања, умења и вештина из 

наставног градива и постизање бољег општег успеха из предмета Економско пословање. 

 

 

 

- Објасни како се мере 

ефекти економске 

пропаганде 

Исходи 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

Област/Тема Садржај Број  часова 

● организује рад опште-комерцијалне службе  

● води коресподенцију са комитентима на домаћем 

тржишту ● израђује делове плана маркетинга према 

упутствима надређеног  

● састави рекламни оглас за промоцију у новинама и 

часописима  

● састави промотивне флајере  

● дистрибуира промотивни материјал предузећа 

различитим каналима  

● састави потребну документацију за набавку и продају 

Опште-

комерцијални 

послови 

трговинског 

привредног 

друштва 

● Пословна 

кореспонденција са 

комитентима на домаћем 

тржишту  

● Израда делова плана 

маркетинга (према 

упутствима надређеног)  

● Израда рекламног и 

пропагандног материјала  

● Дистрибуција 

промотивног  

● материјала  

● Израда калкулација цена 

робе  

● Набавка робе  

● Складиштење робе  
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робе  

● изврши набавку робе на домаћем тржишту  

● Пословна кореспонденција са комитентима на домаћем 

тржишту ● Израда делова плана маркетинга (према 

упутствима надређеног)  

● Израда рекламног и пропагандног материјала  

● Дистрибуција промотивног  

● материјала  

● Израда калкулација цена робе  

● Набавка робе  

● Складиштење робе  

● Продаја робе  

● Нивелација продајних цена  

● Извештај о раду опште- комерцијалне службе 

● организује пријем, отпрему и складиштење робе  

● креира лагер листу  

● састави калкулације цена робе  

● Продаја робе  

● Нивелација продајних 

цена  

● Извештај о раду опште- 

комерцијалне службе 

 



 

● утврди потенцијалну разлику у цени  

● састави ценовник робе 

 

● састави налоге за књижење  

● изврши контролу примљене документације од 

комерцијалне службе  

● води аналитичку и синтетичку евиденцију купаца и 

добављача  

● усаглашава аналитичку и синтетичку евиденцију робе, 

купаца и добављача  

● књижи вишкове и мањкове робе  

● води књигу евиденције промета  

● врши предзакључна књижења  

● саставља пробни биланс 

Рачуноводств

ени послови  

трговинског 

привреног 

друштва 

● Књиговодствен 

обухватање набавке робе  

● Књиговодствено 

обухватање продаје робе 

●Усаглашавањеаналитичк

е и синтетичке евиденције 

● Књига евиденције 

промета  

● Књиговодствена 

евиденција расхода и 

прихода 

● Пробни биланс  

● Извештај о раду 
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● користи одговарајући књиговодствени софтвер и 

припрема финансијске извештаје помоћу програма за 

књиговодство  

    

 

Коришћење 

програма за 

књиговодстве

не послове 

  

● Унос свих података 

финансијског 

књиговодства у 

одговарајући софтвер  

● Штампање закључног 

листа  

● Упоређивање 

програмског и ручно 

израђеног закључног 

листа  

 

  

 

5 

  



Предузетништво  

Допунска настава се организује за ученике који спорије усвајају знања или су били одсутни са часова и за оне који желе да утврде 

своје знање, са циљем разумевања, препознавања, отклањања нејасноћа и бржег и квалитетнијег усвајања знања, умења и вештина из 

наставног градива и постизање бољег општег успеха из предмета Предузетништво. 

 

Исходи Област/Тема Садржај Укупан број часова 

• наведе адекватне примере 

предузетништва из 

локалног окружења;  

• наведе карактеристике 

предузетника;  

• објасни значај 

мотивационих фактора у 

предузетништву;  

• доведе у однос појмове 

иновативност, 

предузимљивост и 

предузетништво;  

• препозна различите 

начине отпочињања посла 

у локалној заједници. 

• објасни правне форме и 

регистрацију пословних 

субјеката у Србији 

• опише кораке у процесу 

регистрације приовредних 

Основи 

предузетништва 

• Појам, развој и значај 

предузетништва; 

• Профил и карактеристике успешног 

предузетника;  

• Мотиви предузетника; 

• Технике и критеријуми за 

утврђивање предузетничких 

предиспозиција. 

-Правни аспекти покретања бизниса 

- Институције за подршку 

предузетништва у Србији 

- Нефинансијска подршка развоју 

предузетништва 

- Финансијска подршка развоју 

предузетништва  

- Менаџмент функције 
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субјеката у Србији 

• разликује облике 

нефинансијске и 

финансијске подршке 

• наведе пспбине успещнпг 
меначера 

• састави биланс стања на 

најједноставнијем 

примеру; 

• састави биланс успеха и 

утврди пословни резултат 

на најједноставнијем 

примеру; 

• направи разлику између 

прихода и расхода с једне 

стране и прилива и одлива 

новца са друге стране на 

најједноставнијем 

примеру; 

• наведе могуће начине 

финансирања сопствене 

делатности; 

• се информише у 

одговарајућим 

институцијама о свим 

релевантним питањима од 

значаја за покретање 

бизниса; 

• идентификује начине за 

одржавање ликвидности у 

Пословни план 

• Трагање за пословним идејама; 

• Процена пословних могућности за 

нови пословни подухват; 

• СWОТ анализа; 

• Структура бизнис плана и маркетинг 

плана као његовог дела;  

• Елементи маркетинг микса (5П) - 

(производ/услуга, цена, канали 

дистрибуције, промоција, личност); 

• Рад на терену-истраживање 

тржишта; 

• Презентација маркетинг плана за 

одабрану бизнис идеју. 

• Менаџмент функције (планирање, 

организовање, вођење и контрола); 

• Појам и врсте трошкова, цена 

коштања; 

• Инвестиције; 

• Преломна тачка рентабилности; 

• Менаџмент производње - управљање 

производним процесом/услугом; 

• Управљање људским ресурсима;  

• Управљање временом; 
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пословању предузећа; 

 

• састави финансијски план 

за сопствену бизнис идеју 

самостално или уз помоћ 

наставника; 

• презентује финансијски 

план за своју бизнис идеју.  

• самостално или уз помоћ 

наставника да повеже све 

урађене делове бизнис 

плана; 

• изради коначан 

(једноставан) бизнис план 

за сопствену бизнис идеју; 

• презентује бизнис план у 

оквиру јавног часа из 

предмета предузетништво. 

 

• Инжењеринг вредности; 

• Информационе технологије у 

пословању;  

• Правни аспект покретања бизниса. 

• Биланс стања; 

• Биланс успеха; 

• Биланс токова готовине (цасх флоw); 

• Извори финансирања;  

• Институције и инфраструктура за 

подршку предузетништву; 

• Припрема и презентација 

финансијског плана. 

 



Додатни настава 

Српски  језик и књижевност   

          Додатни рад  се организује за ученике који показују веће интересовање и жељу за новим сазнањима која превазилазе оквире 

предвиђене планом и програмом ,са циљем повезивања и примене наученог у свакодневном животу, стицање шире слике о 

књижевним и језичким питањима, развијање вишег облика писмености и креативности у писању и читању, припремање за 

такмичења и конкурсе на републичком и међународном нивоу.  

  

                   Циљеви додатне  наставе  :  

   

 продубљивање знања стечених на редовној настави ;  

 припремање ученика да одрже предавање на неку, ваннаставну  или наставну , занимљиву тему по сопственом избору или 

избору у договору са професором ;  

 избор и мотивисање ученика за учешће на конкурсима.  

                       Задаци додатне  настави  :  

  уочавање  индивидуалних квалитета и интересовања ученика  

 Оцењивање  

 

Наставни  
 садржај / активнпст  

Брпј шаспва  Нашин и ппступак 
пствариваоа  

Активнпсти   
ушеника  

       Језик  
     

 10  - фрпнтални рад  
- индивидуални рад  
- кпмбинпвани рад  
- вербалне метпде  
- демпнстративне   
  метпде  

- рещаваое прпблема  

- слуща  
- упшава  
- извпди закљушке  
- ради уз ппмпћ  
  наставника   
- пдгпвара на питаоа  
- пбјащоава  
- анализира  

      Коижевнпст     15  - фрпнтални рад  - слуща  



- индивидуални рад  
- кпмбинпвани рад  
- вербалне метпде  
- демпнстративне   
  метпде  

- рещаваое прпблема  

  

- упшава  
- извпди закљушке  
- ради уз ппмпћ  
  наставника   
- пдгпвара на питаоа  
- пбјащоава  
- анализира  

  Језишка култура     4 - фрпнтални рад  
- индивидуални рад  
- кпмбинпвани рад  
- вербалне метпде  
- демпнстративне   
  метпде  

- рещаваое прпблема  

  

- слуща  
- упшава  
- извпди закљушке  
- ради уз ппмпћ  
  наставника   
- пдгпвара на питаоа  
- пбјащоава  
- анализира  

  
  

     

  
  

          

  

 

Укупнп часпва    29     
  

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма  

       I  Планирање наставе и учења  

       На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, 

подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облик рада, као и 

планирање активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и предвиђених радњи, али и од 

специфичности и индивидуалних карактеристика ученика.  

       



  

      II  Оставаривање наставе и учења  

      Настава се реализује кроз теоријску наставу и вежбе. Програм за други  разред организован је кроз 5 наставних садржаја. 

Наставник користи различите методе и облике рада. У настави се могу користити различита наставна средства, (рачунар,пројектор,, 

шеме, панои, речници, критике, стручна литература, електронске књиге, интерпретације уметника, глумаца...)као и посете 

библиотекама и другим установама културе у нашем граду.  

      III  Праћење и вредновање наставе и учења  

      Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет одговора, 

способност примене теоријских знања у конкретним радним условима.  

      Вредновање остварености исхода врши се кроз:  

           - праћење остварености исхода;  

           - усмено излагање;  

          - резултате такмичења;  

          - активности ученика на часовима;  

 

Eнглески  језик  

ЦИЉЕВИ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ: 

 

1. продубљивање знања стечених на редовној настави; 

2. припремити ученика да одржи предавање на неку ваннаставну или наставну, занимљиву тему по сопственом избору или  избору 

у договору са професором; 

3. избор и мотивисање ученика за учешће на такмичењима. 

 

ЗАДАЦИ ДОДАТНЕ НАСТАВЕ: 

 

- уочавање индивидуалних квалитета и интересовања ученика. 

 

Ученици ће кроз различите активности допунити и проширити стечена знања са часова енглеског језика.  



Додатна настава се организује за ученике који су заинтересовани за: 

 шира знања из предмета, 

 истраживачки рад, 

 самостално истраживање и коришћење  стручне литературе, штампе, 

 проширивање стечених знања и њихова примена, 

 примена савремених технологија –интернет.. 

 учешће на такмичењима 

 
 

ОБЛАСТ/ 

ТЕМА  
ИСХОДИ САДРЖАЈ  БРОЈ ЧАСОВА  

СЛУШАЊЕ 

 

Оспособљавање 

ученика за 

разумевање 

усменог говора 

● разуме основне поруке и 
захтеве исказане јасним 
стандардним језиком кадаје 
реч о блиским темама (кола, 
посао, хоби) 

● разуме глобално суштину 

нешто дужих разговора или 

дискусија на састанцима, који 

се односе на мање сложене 

садржаје из струке, уколико се 

говори разговетно стандардним 

језиком, поставља питања и 

тражи објашњења у вези са 

темом дискусије/разговора 

ОПШТЕ ТЕМЕ 

• Свакодневни живот (генерацијски 

конфликти и начини превазилажења) 

• Образовање (образовањс за свс, пракса и 

припреме за будуће занимање, размена 

ученика) 

• Познате фирме, предузећа, установе, 

институције у земљама чији се језик учи 

• Културни живот(мсђународни пројекти и 

учешће на њима) 

• Заштита човекове околине (волонтерски 

рад) 

• Медији (штампа. телевизија, електронски 

медији) 

• Историјски догађаји/линости из земаља 

чији се језик учи 

• Свет компјутера 

(предности и мане употребе компјутера) 
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ЧИТАЊЕ 

 

Оспособљавање 

ученика за 

разумевање 

● разуме једноставније текстове 

(стандардна писма, 

информације о процесу рада у 

струци) који су писани обичним 

језиком илијезиком струке 



прочитаних 

текстова 

● разуме опис догађаја и осећања 

разуме основни садржај као и 

важније детаље у извештајима, 

брошурама и уговорима везаним 

за струку 

 

СТРУЧНЕ ТЕМЕ 

• Материјали. средсгва.сировине и 

производи 

• Алати, машине и уређаји у струци 

• Припрема, производња и контрола 

производног процеса 

• Мере заштите и очувања радне и 

животне средине 

• Праћење новина у области струке 

• Пословна комуникација на страном 

језику 

 

ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ 

 

 I  РЕЧЕНИЦА 

Сви типов упитних реченица 

Директна и индиректна питања 

– Индиректни говор: рецептивно и 

продуктивно 

а) изјаве и питања – без промене 

глаголског времена (глагол главне 

реченице у једном од садашњих времена) 

б) молбе, захтеви, наредбе 

– Индиректни говор: само рецептивно 

а) изјаве са променом глаголских времена 

– Одређене релативне клаузе 

– Сложене реченице: временске клаузе, 

узрочне клаузе , допусне клаузе 

 

II   ИМЕНИЧКА ГРУПА     

1. Члан разлике између одређеног и 

неодређеног члана у ширем контексту 
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ГОВОР 

 

Оспособљавање 

ученика за 

кратко 

монолошко 

излагање и за 

учешће у 

дијалогу на 

страном језику 

• једносгавним средствима опише 

статус и образовање, будуће 

запослење 

● опише делатност, фирму, 

процес рада или пак преприча 

телефонски разговор или одлуке 

неког договора у оквиру познате 

лексике 

● образложи краће своје намере, 

одлуке, поступке 

ПИСАЊЕ 

 

Оспособљавање 

ученика за писање 

краћих текстова 

различитог 

садржаја 

• • попуњава рачуне, признанице и 

хартије од вредности 

• напише једноставно пословно 

писмо према одређеном моделу 

• опише и појасни садржај схема и 

графикона везаних за струку  

•  • Напише кратко лично писмо, 

поруку, разгледницу, честитку 

•  

ЗНАЊЕ О 

ЈЕЗИКУ  

 

 

• препознаје и правилно користи 

основне фонолошке (интонација. 

прозодија, ритам) и 

морфосинтаксичке категорије, 

(именички и глаголски наставци,  

основни ред речи) користи 

садржаје медијске продукције 



намењене учењу страних језика 

(штампани медији, аудио/видео 

записи, компакт диск, интернет 

итд.) (штампани медији, 

аудио/видео записи, компакт 

диск, интернет итд.) 

- буде схваћен у размени идеја и 

информација о блиским темама у 

предвидљивим, свакодневним 

ситуацијамасажима садржај 

текста, филма, разговара и сл. 

 

2. Именице 

– Бројиве и небројиве именице 

3. Заменички облици а) Заменице 

– Личне заменице у функцији субјекта и 

објекта 

– Показне заменице 

– Односне заменице б) детерминатори 

– Показни детерминатори 

– Неодређени детерминатори 

– Присвојни детерминатори 

4. Придеви 

– Обновити компарацију придева 

– too/not…enough/not as…(as)/…than 

5. Бројеви 

– Обновити просте и редне бројеве 

6. Кванитификатори 

 

III  ГЛAГОЛСКА ГРУПА 

1. Глаголи 

– Обновити разлику у употреби Present 

Simple, Present Continutous; Past Simple, 

Past Continuous 

– Обновити све употребе Present Perfect 

– Past perfect 

Used to 

– Обновити и утврдити начине за 

изражавање будућности, планова у 

будућности (going to, will) 

Модални глаголи: should, must, will, may, 

might 

Пасивне конструкције – садашње и 

прошло време – the Present Simple, Past 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Simple (продуктивно и рецептивно), 

Present perfect passive (рецептивно) 

3. Предлози, најчешћи предлози за 

оријентацију у времену и простору. 

4. Кондиционал први и други (и 

рецептивно и продуктивно). 

 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма  

 

I Планирање наставе и учења  

На часовима треба комбиновати различите методе и облике рада, што доприноси већој рационализацији наставног процеса, подстиче 

интелектуалну активност ученика и наставу чини интересантнијом и ефикаснијом. Избор метода и облик рада, као и планирање 

активности ученика зависи од наставног садржаја који треба реализовати на часу и предвиђених исхода, али и од специфичности 

одређеног одељења и индивидуалних карактеристика ученика.  

 

II Оставаривање наставе и учења  

Настава се реализује кроз теоријску наставу. Наставник користи различите методе и облике рада (фронтални, индивидуални, рад у 

паровима, групни рад, тимски рад-кооперативно учење, визуелне методе, вербалне методе, демонстративне методе). У настави се могу 

користити различита наставна средства (рачунар, пројектор, софтвтвери, шеме, панои..)  

 

III Праћење и вредновање наставе и учења  

Вредновање напретка ученика је континуирано и систематично. Вреднује се активност ученика на часу, квалитет одговора, способност 

примене теоријских знања у конкретним радним условима.  

 

Вредновање остварености исхода врши се кроз:  

- праћење остварености исхода;  



- учешћа ученика на такмичењима; 

- усмено излагање;  

-;активности ученика на часовима  

 

 

Физичко васпитање  
Циљ учења физичког васпитања је да се разноврсним и систематским моторичким активностима, у повезаности са осталим васпитно 

- образовним подручјима, допринесе интегралном развоју личности ученика. План додатне за циљ има да темељније презентује 

одређени наставни садржај и отклони све недоумице са редовне наставе, као и да се усавршавају одређени наставни садржаји кроз 

додатне часове рада. 

Разред: Први, други, трећи и четврти 

 

 

Исходи Област/Тема       Садржај        Укупан број часова 

-Именује моторичке 

способности које треба 

развијати 

-- Примени адекватна 

средства 

-      Учествује на школском 

такмишењу и у систему 

школских спортских 

такмичења 

Провера физичких  

способности(инициј

ално тестирање) 

 

- Вежбе 

обликовања 

(јачања, 

лабављење и 

растезање); 

- Вежбе из 

корективне 

гимнастике; 

- Провера 

стања 

моторичких и 

функционални

х способности 

2 



Кратко опише основне 

карактеристике и правила 

атлетике, гимнастике и 

спортске гране - 

дисциплина које се уче 

Атлетика 

 

АТЛЕТИКА 

У свим 

атлетским 

дисциплинама 

треба радити 

на развијању 

основних 

моторичких 

особина за 

дату 

дисциплину; 

Трчања: 

Усавршавање 

технике 

трчања на 

кратке и 

средње стазе: 

- 100 м 

ученици и 

ученице;  

- 800 м 

ученици и 

ученице; 

- штафета 4 x 

100 м ученици 

и ученице 

3 



Вежбање 

технике 

трчања на 

средњим 

стазама 

умереним 

интезитетом и 

различитим 

темпом у 

трајању од 5 до 

10 мин.  

Крос: јесењи и 

пролећни  

- 800 м 

ученице,  

- 1000 м 

ученици. 

Скокови: 

Скок удаљ 

техником 

увинућа  

Скок увис 

леђном  

Бацања: 

Бацање кугле, 

једна од 

рационалних 

техника 



(ученице 4 кг, 

ученици 5 кг). 

Спровести 

такмичења у 

одељењу, на 

резултат, у 

свим 

реализованим 

атлетским 

дисциплинама.  

 

- Одржава стабилну и 

динамичку равнотежу у 

различитим кретањима 

-изводи ротације тела 

Спортска 

гимнастика са 

елементима 

акробатике: Вежбе 

на справама и тлу 

 

1. Вежбе на 

тлу 

2. Прескок 

3. Кругови 

4. Разбој 

5. Вратило 

6. Греда 

2 

Користи елементе технике 

у игри 

Примењује правила у игри 

Учествује на спортским 

такмичењима 

Спортска 

игра(Рукомет, 

Кошарка, 

одбојка,фудбал) 

• Понављање и 

учвршћивање 

раније 

обучаваних 

елемената 

игре;  

• Даље 

проширивање 

и 
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продубљавање 

техничко-

тактичке 

припремљенос

ти ученика у 

складу са 

изборним 

програмом за 

дату игру. На 

основу 

претходних 

умења у 

техници и 

тактици 

наставник 

планира 

конкретне 

садржаје из 

спортске игре; 

• Актив 

наставника, 

према 

програму који 

сам доноси (из 

програма 

трећег разреда 

(програм по 

избору 



ученика) у 

складу са 

могућностима 

школе, 

организује 

наставу за коју 

ученици 

покажу 

посебно 

интересовање; 

• Препорука: 

уколико је 

могуће, 

организовати 

наставу 

пливања 

(посебно обуку 

за непливаче). 

 

 

 

 

 

 



Математика 
Разред Четврти 

Редни 
брпј 
наставне 
теме 

Брпј 
часпва 

Наставни 
садржај 

Начин и 
ппступак 
пствариваоа 

Исхпди Стандарди  

 
 
 

1. 
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Елементи 
привредне 
математике  

-фрпнтални 
рад 
-вербалне  
метпде 
-илустративна 
метпда 
-рад у пару 
-
индивидуални 
рад 
 
 
 

 примени основну 
пропорцију простог 
каматног рачуна за 
време дато у 
годинама, 
месецима, данима 

 израчуна интерес 
на основу 
каматног броја и 
каматног кључа 

 израчуна камату на више 
сума 

 примени каматни рачун 
више сто и ниже сто 

 примени 
термински 
рачун, 
есконтовање 
меница, рачун 
штедног улога 

 израчуна месечну 
отплату код 
потрошачких 
кредита 

 мени верижни 
рачун у 

 
2.МА.2.3.6. 

 

2.МА.1.4.6. 

 

2.МА.2.4.6 



проблемима 
продаје и 
куповине валута 

 препозна разлику 
између простог и 
сложеног 
каматног рачуна 

 објасни појам 
декурзивног 
обрачунавања 
интереса 

 израчуна увећану вредност 
главнице 

 израчуна време и каматну 
стопу 

 израчуна почетну вредност 
главнице 

 израчуна сложену камату 
 објасни појам конформне 

каматне стопе 
 одреди увећану 

вредност више 
периодичних улога 
при улагању почетком 
и крајем периода 

 израчуна број улагања 
 израчуна каматну стопу 
 објасни појам 

садашње (почетне) 
вредности више 
периодичних сума 
које се исплаћују 
почетком или крајем 
периода 



 израчуна збир 
дисконтованих вредности 

 одреди вредност 
исплате крајем и 
почетком 
периода 

 израчуна број исплата 
израчуна вредност каматне 
стопе 

 
 
 

2. 
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Зајам  

 
-фрпнтални 
рад 
-вербалне  
метпде 
-илустративна 
метпда 
-рад у пару 
-
индивидуални 
рад 
 
 
 

 разликује врсте зајмова 
 објасни смисао 

амортизације зајма 
 објасни појам 

ануитета, отплате, 
интереса, 
отплаћеног дела 
дуга и остатка 
дуга 

 повезује 
елементе зајма и 
да их израчуна 

 израчуна ануитет 
 израчуна каматну стопу 
 израчуна број периода 

отплаћивања 
 израчуна износ 

дуга на почетку 
обрачунског 
периода 

  израчуна интерес и 
отплату за било 
који период 
амортизације зајма 

22.МА.2.3.6. 

 

2.МА.1.4.6. 

 

2.МА.2.4.6. 



 сачини амортизациони план 
 изврши 

контролу 
ваљаности 
амортизацион
ог плана 

 сачини план 
амортизациј
е зајма 
подељеног 
на 
обвезнице 

 објасни појам конверзије 
зајма 

 
 
 

3. 

 
 
 

5 

 
 
 
Примери 
практишне 
примене 
привредне 
и 
финансијске 
математике  

 
-фрпнтални 
рад 
-вербалне  
метпде 
-илустративна 
метпда 
-рад у пару 
-
индивидуални 
рад 
 
 
 

-  

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 

 

● обрачуна плате за 

све раднике у 

предузећу на основу 

познатих података 

● обрачуна порезе и доприносе 

● припреми потребну пратећу 

документацију 

пбрашуна щтедне улпге и 
изради табелу 

2.МА.2.3.6. 

 

2.МА.1.4.6. 

 

2.МА.2.4.6. 

      
Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

I Планирање наставе и учења  



Приликом планирања наставе и учења потребно је руководити се:  

– индивидуалним разликама међу ученицима у погледу начина учења, темпа учења и брзине напредовања; 

 –интегрисаним приступом у којем постоји хоризонтална и верт. повезаност унутар истог предмета и различитих наставних     

предмета 

 – активним методама наставе и учења; 

 – повезивањем активности и садржаја учења са животним искуствима ученика и подстицањем примене наученог у свак.животу;  

– неговањем радозналости, одржавањем и подстицањем интересовања за учење и континуирано сазнавање; 

II Остваривање наставе и учења  

Програмски садржаји доследно су приказани у форми која задовољава основне методске захтеве наставе математике: 

– Поступност (од простијег ка сложенијем) 

– Очигледност при излагању наставних садржаја . 

– Повезаност наставних садржаја (хоризонтална и вертикална). 

Очекује се да ученици у добро осмишљеним и разноврсним активностима наставе развијају своје компетенције целоживотног учења 

кроз проналажење  додатних информација, критичко разматрање.  

III Праћење и вредновање наставе и учења  

Вредновање напретка ученика врши се редовним и осмишљеним прикупљањем релевантних података о напредовању ученика, 

остваривању исхода учења и постигнутом степену развоја компетенција ученика. 

 



Пословна економија  
 

Рачуноводство 

Пословни енглески језик 

Банкарство 

Статистика 
Додатна настава сеорганизује за ученике који су заинтересовани за 

· шира знања из предмета, 

· истрживачки рад, 

· самостално истраживање и коришћење стручне литературе, штампе, 

· проширивање стечених знања и њихова примена, 

· примена савремених технологија –интернет... 

Ангажоване ученике стога треба стимулисати (похвале, награде) 

 

 

Исходи Област/Тема Садржај Укупан 

број 

часова 

● дефинише појам 

„индексни бројеви‖ 

● разликује врсте индексних 

бројева 

● дефинише индивидуалне 

Индексни бројеви и 

анализа временских 

серија 

● Индексни бројеви – појам и 
врсте 

● Индивидуални индекси 
● Израчунавање индивидуалних 
индекса 

● Групни индекси 
● Метод агрегата и метод 
просечних односа 

● Примена индексних бројева 
● Анализа временских серија 
● Тренд компонента 
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индексе 

● израчуна 

индивидуалне индексе 

коришћењем софтвера 

● анализира на 

конкретним примерима 

израчунате индивидуалне 

индексе 

● дефинише групне индексе 

● разликује методе 

конструкције групних 

индекса 

● израчуна групне 

индексе методом агрегата 

и методом средњих 

вредности коришћењем 

софтвера 

● објасни анализу 

временских серија 

● дефинише појмове 

„тренд компонената‖, 

„линеарни тренд‖ и 

„експоненцијални тренд‖ 

● користи одговарајући 

софтвер на конкретним 

примерима за одређивање 

линеарног и експоненцијалног 

тренда 

● Линеарни тренд 
● Експоненцијални тренд 
● Сезонска компонента 
Мерење сезонских варијација 



● анализира израчунате 

резултате за различите 

типове тренда 

● дефинише појам 

„сезонска компонента‖ 

разликује методе мерења 

сезонских варијација 

● дефинише појам и 

основне функције пословне 

статистике 

● наведе изворе 

података пословне 

статистике; 

● доводи у везу економску 

статистику и пословну 

статистику 

● идентификује 

одговарајуће изворе података 

из предузећа која се користе за 

потребе извора података 

економске статистике; 

● наведе врсте података 

које предузећа у Србији 

достављају одговарајућим 

институцијама а за потребе 

званичне статистике 

● изабере податке 

званичне статистике који се 

Пословна 

статистика 

● Пословна статистика – 

појам и основне функције; 
● Извори података пословне 
статистике; 

● Повезаност пословне 

статистике са економском 

статистиком; 

● Подаци из предузећа који се 

користе за потребе извора 

података економске статистике; 

● Врсте података које предузећа 

у Србији достављају 

одговарајућим институцијама 

за потребе званичне 

статистике; 
● Подаци званичне 
статистике за потребе 
предузећа; 

● Статистичко обухватање 

производње и промета у 

предузећу применом 

одговарајућих индекса; 
● Статистика запослености; 
● Индекс зарада; 
Индекс продуктивности рада 
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могу користити у различитим 

околностима за потребе 

предузећа 

● покаже статистичко 

обухватање производње и 

промета у предузећу 

применом одговарајући 

индекса 

● израчуна одговарајуће 

индексе статистичко 

обухватања производње и 

промета у предузећу 

коришћењем софтвера 

● анализира израчунате 

резултате одговарајућих 

индекса статистичког 

обухватања производње и 

промета у предузећу 

● употреби статистику 

запослености за потребе 

предузећа 

● анализира израчунате 

резултате одговарајућих 

показатеља запослености 

● израчуна индексе зарада 

на конкретним примерима 

коришћењем софтвера 

● израчуна индексе 



продуктивности рада на 

конкретним примерима 

коришћењем софтвера 

● анализира израчунате 

резултате 

индекса зарада и индекса 

продуктивности 

 

 

Право  

Циљ:    - већи напредак ученика заинтересованих за ову материју 

– продубљивање већ усвојених знања 

– развијање компетенција ученика 

 

 

 

Наставни садржај/активност Број часова Начин и поступак 

остваривања 

Активности ученика 

Права и обавезе у вези са пословањем 10  

-вербалне методе 

-индивидуални рад 

-фронтални рад 

 

-разговор 

-активно слушање 

-повезивање знања  

-извођење 

закључака 

-   

Комуникација са државним органима 10  

-вербалне методе 

-индивидуални рад 

 

-разговор 

-активно слушање 



 

 

 

 

 

 

 

Упуство за дидактичко-методичко остваривање програма 

I Планирање наставе и учења  

Планирање ће бити усклађено са исказаним потребама и захтевима ученика. Број часова ће , осим са наведеним, бити усклађен и са 

решењем о четрдесеточасовној радној недељи наставника.  

II Оставаривање наставе и учења  

Настава ће се остваривати у просторијама школе. Теме су дате уопштено , с тим да ће обим садржаја бити усклађен са 

заинтересованошћу ученика. 

III Праћење и вредновање наставе и учења  

Ова настава се не оцењује сумативно. Активности се формативно бележе у активностима ученика, кроз есДневник и педагошку 

документацију наставника. Праћење се врши на часовима додатне наставе кроз све активности ученика. 

 

 

Маркетинг  
Додатна настава сеорганизује за ученике који су заинтересовани за 

- шира знања из предмета, 

- самостално истраживање и коришћење стручне литературе, штампе, 

- проширивање стечених знања и њихова примена, 

-фронтални рад -повезивање знања   

-извођење 

закључака 

 

 

            У  К  У  П  Н  О 
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- примена савремених технологија –интернет... 

- Ангажоване ученике стога треба стимулисати (похвале, награде) 

 

Исходи Област/Тема Садржај 
Укупан 

број часова 
-Дефинище ппјам и улпгу маркетинга 
- Упши нужнпст примене маркетинга 
- Наведе врсте маркетинг активнпсти 

- Објасни значај и организовање маркетинг 

активности 

Основи маркетинга -Настанак и  развпј кпнцепта 
маркетинга 
- Маркетинг – ппјам, знашај и 
улпга 
- Нужнпст примене маркетинга 
- Врсте маркетинга активнпсти 

- Планирање и организовање 

маркетинг активности 

7 

-Објасни функције тржищта 
- Разликује врсте тржищта 
- Разуме кпнцепт сегментације тржищта 
- Разликује пснпвне стратегије маркетинга 
- Дефинище ппјам маркетинг истраживаоа 
- Разликује циљеве маркетинг истраживаоа 
- Разликује метпде истраживаоа тржищта 
- Објасни нашине пбраде прикупљених ппдатака 

- Уочи нужност примене SWOOT анализе 

Тржиште и 

маркетиншка 

истраживања 

-Тржищте – ппјам и функције 
- Врсте тржищта 
- Сегментација тржищта 
- Стратегија маркетинга 
- Кпнкуренција на тржищту 
- Истраживаое тржищта - ппјам и 
циљеви 
- Метпде истраживаоа тржищта 
- Улпга и знашај истраживаоа 
тржищта 
- Маркетинг инфпрмаципни 
систем 

- SWOOT анализа 

7 

-Дефинище ппјам маркетинг микса 
- Опище прпизвпд кап инструмент маркетинга 
- Објасни аспртиман прпизвпда 
- Дефинище ппјам и фазе живптнпг циклуса 

Инструменти 

маркетинга 

-Маркетинг микс – ппјам 
- Истраживаое маркетинга 
- Прпизвпд кап инструмент 
маркетинга 
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прпизвпда 
- Објасни прпцес прихватаоа нпвпг прпизвпда 
- Дефинище ппјам и улпгу цене кап 
инструмента маркетинга 
- Објасни нашине диференцираоа цена 
- Упши специфишнпсти канала дистрибуције 
- Презентује пблике прпмпције 
- Објасни врсте, циљеве и планираое 
екпнпмске прппаганде 
- Опище креираое прппагандне ппруке 
- Дпведе у везу трпщкпве екпнпмске 
прппаганде и пбим прпдаје 

- Објасни како се мере ефекти економске 

пропаганде 

- Класификација прпизвпда 
- Аспртиман прпизвпда 
- Живптни циклус прпизвпда 
- Нпви прпизвпд 
- Прпцес прихватаоа нпвпг 
прпизвпда 
- Цена кап инструмент 
маркетинга 
- Диференцираое цена 
- Канали дистрибуције 
- Прпмпција 
- Ппнащаое пптрпщаша 
- Екпнпмска прппаганда – ппјам и 
циљеви 
- Врсте екпнпмске прппаганде 
- Средства екпнпмске прппаганде 
- Трпщкпви екпнпмске 
прппаганде 

- Ефекти економске 

пропаганде 

 

 

Економско пословање   
 

Додатна настава се организује за ученике који су заинтересовани за: 

- шира знања из предмета, 

- истрживачки рад, 

- самостално истраживање и коришћење стручне литературе, штампе, 



- проширивање стечених знања и њихова примена, 

- примена савремених технологија –интернет... 

Ангажоване ученике стога треба стимулисати (похвале, награде) 

 

 

Исходи 

По завршетку разреда ученик 

ће бити у стању да: 

Област/Тема Садржај Број  часова 

● организује рад опште-

комерцијалне службе  

● води коресподенцију са 

комитентима на домаћем 

тржишту ● израђује делове плана 

маркетинга према упутствима 

надређеног  

● састави рекламни оглас за 

промоцију у новинама и 

часописима  

● састави промотивне флајере  

● дистрибуира промотивни 

материјал предузећа различитим 

каналима  

● састави потребну 

документацију за набавку и 

продају робе  

Опште-

комерцијални 

послови 

трговинског 

привредног 

друштва 

● Пословна кореспонденција са 

комитентима на домаћем тржишту  

● Израда делова плана маркетинга 

(према упутствима надређеног)  

● Израда рекламног и пропагандног 

материјала  

● Дистрибуција промотивног  

● материјала  

● Израда калкулација цена робе  

● Набавка робе  

● Складиштење робе  

● Продаја робе  

● Нивелација продајних цена  

● Извештај о раду опште- 

комерцијалне службе 
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● изврши набавку робе на 

домаћем тржишту  

● Пословна кореспонденција са 

комитентима на домаћем 

тржишту ● Израда делова плана 

маркетинга (према упутствима 

надређеног)  

● Израда рекламног и 

пропагандног материјала  

● Дистрибуција промотивног  

● материјала  

● Израда калкулација цена робе  

● Набавка робе  

● Складиштење робе  

● Продаја робе  

● Нивелација продајних цена  

● Извештај о раду опште- 

комерцијалне службе 

● организује пријем, отпрему и 

складиштење робе  



● креира лагер листу  

● састави калкулације цена робе  

● утврди потенцијалну разлику у 

цени  

● састави ценовник робе 

 

● састави налоге за књижење  

● изврши контролу примљене 

документације од комерцијалне 

службе  

● води аналитичку и синтетичку 

евиденцију купаца и добављача  

● усаглашава аналитичку и 

синтетичку евиденцију робе, 

купаца и добављача  

● књижи вишкове и мањкове 

робе  

● води књигу евиденције промета  

● врши предзакључна књижења  

● саставља пробни биланс 

Рачуноводствени 

послови  

трговинског 

привреног 

друштва 

● Књиговодствен обухватање набавке 

робе  

● Књиговодствено обухватање продаје 

робе 

●Усаглашавањеаналитичке и 

синтетичке евиденције 

● Књига евиденције промета  

● Књиговодствена евиденција расхода 

и прихода 

● Пробни биланс  

● Извештај о раду 
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Предузетништво   

Циљ додатне наставе: 

Додатна настава се организује за ученике који су заинтересовани за: 

- шира знања из предмета, 

- истрживачки рад, 

- самостално истраживање и коришћење стручне литературе, штампе, 

- проширивање стечених знања и њихова примена, 

- примена савремених технологија –интернет... 

Ангажоване ученике стога треба стимулисати (похвале, награде) 

 

 

● користи одговарајући 

књиговодствени софтвер и 

припрема финансијске извештаје 

помоћу програма за 

књиговодство  

     

  

 

Коришћење 

програма за 

књиговодствене 

послове 

  

● Унос свих података финансијског 

књиговодства у одговарајући софтвер  

● Штампање закључног листа  

● Упоређивање програмског и ручно 

израђеног закључног листа  
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Исходи Област/Тема Садржај Укупан број часова 

• наведе адекватне примере 

предузетништва из локалног 

окружења;  

• наведе карактеристике предузетника;  

• објасни значај мотивационих 

фактора у предузетништву;  

• доведе у однос појмове 

иновативност, предузимљивост и 

предузетништво;  

• препозна различите начине 

отпочињања посла у локалној 

заједници. 

• објасни правне форме и регистрацију 

пословних субјеката у Србији 

• опише кораке у процесу регистрације 

приовредних субјеката у Србији 

• разликује облике нефинансијске и 

финансијске подршке 

• наведе пспбине успещнпг меначера 

Основи 

предузетништва 

• Појам, развој и значај 

предузетништва; 

• Профил и карактеристике 

успешног предузетника;  

• Мотиви предузетника; 

• Технике и критеријуми за 

утврђивање предузетничких 

предиспозиција. 

-Правни аспекти покретања 

бизниса 

- Институције за подршку 

предузетништва у Србији 

- Нефинансијска подршка 

развоју предузетништва 

- Финансијска подршка 

развоју предузетништва  

- Менаџмент функције 

 

15 

• састави биланс стања на 

најједноставнијем примеру; 

• састави биланс успеха и утврди 

пословни резултат на 

најједноставнијем примеру; 

• направи разлику између прихода и 

Пословни план 

• Трагање за пословним 

идејама; 

• Процена пословних 

могућности за нови пословни 

подухват; 

• СWОТ анализа; 
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расхода с једне стране и прилива и 

одлива новца са друге стране на 

најједноставнијем примеру; 

• наведе могуће начине финансирања 

сопствене делатности; 

• се информише у одговарајућим 

институцијама о свим релевантним 

питањима од значаја за покретање 

бизниса; 

• идентификује начине за одржавање 

ликвидности у пословању предузећа; 

 

• састави финансијски план за 

сопствену бизнис идеју самостално 

или уз помоћ наставника; 

• презентује финансијски план за своју 

бизнис идеју.  

• самостално или уз помоћ наставника 

да повеже све урађене делове бизнис 

плана; 

• изради коначан (једноставан) бизнис 

план за сопствену бизнис идеју; 

• презентује бизнис план у оквиру 

јавног часа из предмета 

предузетништво. 

 

• Структура бизнис плана и 

маркетинг плана као његовог 

дела;  

• Елементи маркетинг микса 

(5П) - (производ/услуга, цена, 

канали дистрибуције, 

промоција, личност); 

• Рад на терену-истраживање 

тржишта; 

• Презентација маркетинг 

плана за одабрану бизнис 

идеју. 

• Менаџмент функције 

(планирање, организовање, 

вођење и контрола); 

• Појам и врсте трошкова, цена 

коштања; 

• Инвестиције; 

• Преломна тачка 

рентабилности; 

• Менаџмент производње - 

управљање производним 

процесом/услугом; 

• Управљање људским 

ресурсима;  

• Управљање временом; 

• Инжењеринг вредности; 

• Информационе технологије у 

пословању;  

• Правни аспект покретања 



 

 

 

 

бизниса. 

• Биланс стања; 

• Биланс успеха; 

• Биланс токова готовине (цасх 

флоw); 

• Извори финансирања;  

• Институције и 

инфраструктура за подршку 

предузетништву; 

• Припрема и презентација 

финансијског плана. 

 


