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У складу са Законом о средњем образовању и васпитању (Службени гласник РС“, бр. 55/2013, 
101/2017, 27/2018 – др.закон и 6/2020) члан 10 Школски програм је радни документ који се усваја 

на период од четири године. Уклађен је са националним курикулумом за подручје рада, односно 

образовне профиле.  

 

Имајући у виду специфичности образовања у средњој стручној школи припремили смо и 

осмислили Школски програм у два подручја рада: економија, право, администрација; трговина, 

угоститељство, туризам за осам образовних профила: финансијски техничар, економски 

техничар,пословни администратор, туристичко хотелијерски техничар, трговац, конобар, кувар и 

посластичар у три односно четири године школовања. У овај документ биће унети сви: садржаји, 

процеси и активности усмерени на остваривање циљева и исхода образовања и васпитања.Свака 

промена у наредне четири године биће приказана кроз анекс Школског програма. 
 

Полазиште рада на садржајима Школског програма јесу пре свега потребе и интереси наших 

ученика, њихових родитеља као и могућности и потребе локалне заједнице, а све то у циљу 

остваривања развоја ученика у свим сферама њиховог живота и свеопште побољшања квалитета рада 

школе . 
 

Саржај Школског програма за сваки образовни профил односи се на : 

 -Циљеве и очекиване исходе стручног образовања  

 -Трајање свих програма образовања и васпитања 

 -Начин остваривања принципа, циљева и исхода образовања, начин и поступак остваривања  

прописаних наставних планова и програма. 
 

 

ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА : 
 

Закон о основама система образовања и васпитања - („Службени гласник РС" бр 88/2017, 

27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон i 6/2020 

Закон о средњем образовању и васпитању („Службени гласник РС“, бр. 55/2013, 101/2017, 

27/2018 – др.закон и 6/2020) 

Правилника о наставним плановима и програмима за образовне профиле у два подручја рада: 

економија, право, администрација и трговина, угоститељство и туризам. 

Стручно упутство о начину израде школске документације објављеног од стране 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије из 2014. године.  

Школски програм омогућава оријентацију ученика и родитеља, односно старатеља у избору школе, 

праћење квалитета образовно-васпитног процеса и његових резултата као и процену индивидуалног 

рада и процену сваког ученика. 

Школски програм представља основу, на којој сваки наставник и стручни сарадник планира, 

програмира и реализује свој рад. 
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1. ЦИЉЕВИ  ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 
 

У циљу праћења динамике развоја образовања и васпитања, наша школа кроз Школски 

програм поставља следеће циљеве: 

-Пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког ученика у 

складу са његовим узрастом, развојним потребама и интересовањима; 

-Стицање знања о основним елементима односа и процеса живота и рада у правној држави; 

-Стицање знања, вештина и ставова у пословима свих образовних профила у ССШ „Др 

Радивој Увалић“ 

-Оспособљавање ученика за професионалну каријеру, брзо запошљавање и уклапање у свет 

рада као и наставак даљег школовања; 

-Унапређивање самосталног рада ученика кроз процес практичне наставе и неговање културе 

рада; 

-Развој стваралачких способности, креативности, естетске перцепције и укуса; 

-Развој способности проналажења, анализирања, примене и саопштавања информација, уз 

вешто и ефикасно коришћење језичког личног изражавања и информационо-комуникационих 

технологија; 

-Развој вештине комуникације на страним језицима; Стицање знања, вештина, ставова и 

вредности неопходних за складан психофизички развој и очување и унапређивање здравља ученика; 

-Развој свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне средине, 

еколошке етике и заштите животиња; 

-Развијање свести о државној и националној припадности, неговање сопствене традиције и 

културе, као и традиције и културе националних мањина, етничких заједница, поштовање и очување 

националне и светске културне баштине; 

-Развој и поштовање расне, културне, језичке, полне, родне и узрасне равноправности и 

уопште остваривања права на различитост; 

-Развој способности комуницирања, дијалога, осећања солидарности, квалитетне и ефикасне 

сарадње са другима и способности за тимски рад и неговање другарства, као и подстицање 

индивидуалне одговорности, развој свести о себи и способности самовредновања; 

-Формирање радних навика као и стицање навика за тачност, уредност,педантност, 

толерантност, стрпљивост, љубазност и културно опхођење са клијентима, гостима; 

-Оспособљавање за решавање проблема, повезивање и примену знања и вештина у даљем 

образовању, професионалном раду и свакодневном животу; 

-Развој мотивације за учењем, оспособљавање за самостално учење, перманентно образовање 

и укључивање у међународне образовне и професионалне процесе; 

-Развој кључних компетенција потребних за живот у савременом друштву, оспособљавање за 

рад и занимање стварањем стручних компетенција у складу са захтевима занимања, развојем 

савременог угоститељства и туризма, технике и технологије; 

-Перманентно усавршавање учесника наставног процеса и осавремењивање програма, 

организације, метода и опреме 

-Укључивање у европске токове образовања и међусобна сарадња са школама изван граница 

наше земље.  
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2. НАЗИВ ВРСТА И ТРАЈАЊЕ СВИХ ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И 

ВАСПИТАЊА КОЈЕ ШКОЛА ОСТВАРУЈЕ И ЈЕЗИК НА КОЈЕМ СЕ 

ОСТВАРУЈЕ ПРОГРАМ 
 

 
У ССШ „Др Радивој Увалић“ врши се образовно-васпитни рад на српском језику. 
 
Настава се изводи у два подручја рада: 
 
1. ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА 
 
Образовни профили: 
 
- Економски техничар (четворогодишње трајање образовања) 
- Финансијски техничар (четворогодишње трајање образовања) 
- Пословни администратор (четворогодишње трајање образовања) 
 
2. ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ 
 
Образовни профили: 
 
- Туристичко хотелијерски техничар (четворогодишње трајање образовања) 
- Трговац (трогодишње трајање образовања) 
- Кувар (трогодишње трајање образовања) 
- Конобар (трогодишње трајање образовања) 
- Посластичар (трогодишње трајање образовања) 
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3. ОБАВЕЗНИ И ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ И МОДУЛИ ПО ОБРАЗОВНИМ ПРОФИЛИМА И 

РАЗРЕДИМА 
 

Подручје рада: Економија, право и администрација 

Област:Економија,право и администрација 

Образовни профил: Економски техничар  
Службени гласник РС 11/2006, 4/13, 11/13 - по овом програму наставу похађају ученици који су 
уписали први разред 2018/2019 године, а 2021/2022 завршавају средње образовање 

 
  

 

I ОБАВЕЗНИ 
НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕThИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД УКУПНО 

РАЗ. ЧАС. НАСТ. 

 

Н
ас

т.
 у

 

б
л
о

к
у
 

РАЗ. ЧАС. НАСТ. 

 

Н
ас

т.
 у

 

б
л
о

к
у
 

РАЗ. ЧАС. НАСТ. 

 

Н
ас

т.
 у

 

б
л
о

к
у
 

РАЗ. ЧАС. НАСТ. 

 

Н
ас

т.
 у

 

б
л
о

к
у
 

РАЗ. ЧАС. НАСТ. 

 

Н
а
с
т
. 

у
 

б
л
о

к
у
 

недељно годишње недељно годишње недељно годишње недељно годишње недељно годишње 

Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В 

 

Р. бр. 
А:              

ОПШТЕОБРАЗОВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

  

 

     

 

     

 

     

 

     

 

  

 

 

1. 
Српски језик и 

књижевност 3 
 

111 
  

3 
 

108 
  

3 
 

108 
  

3 
 

99 
  

12 
 

426 
  

2. Страни језик 3 
 

111 
  

3 
 

108 
  

3 
 

108 
  

3 
 

99 
  

12 
 

426 
  

3. Социологија 
          

2 
 

72 
       

2 
 

72 
  

4. Историја 2 
 

74 
  

2 
 

72 
            

4 
 

146 
  

 
5. 

Физичко 

васпитање 

 
2 

  
74 

   
2 

  
72 

   
2 

  
72 

   
2 

  
66 

   
8 

  
284 
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6. Математика 3 
 

111 
  

3 
 

108 
  

3 
 

108 
  

3 
 

99 
  

12 
 

426 
  

7. 
Рачунарство и 
информатика 

 
2 

 
74 

                 
2 

 
74 

 

8. Екологија 2 
 

74 
                 

2 
 

74 
  

9. Хемија 2 
 

74 
                 

2 
 

74 
  

УКУПНО А: 17 2 629 74  13  468   13  468   11  363   54 2 1928 74  

УКУПНО А: 19 703 13 468 13 468 11 363 56 2002 

 
 

 

 

Р. бр. 

 

 

Б: СТРУЧНИ 
ПРЕДМЕТИ 

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕThИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД УКУПН

О 

РАЗ. ЧАС. НАСТ. 

Н
ас

т.
 у

 б
л
о
к
у
 РАЗ. ЧАС. НАСТ. 

Н
ас

т.
 у

 б
л
о
к
у
 РАЗ. ЧАС. НАСТ. 

Н
ас

т.
 у

 б
л
о
к
у
 РАЗ. ЧАС. НАСТ. 

Н
ас

т.
 у

 б
л
о
к
у
 РАЗ. ЧАС. НАСТ. 

Н
ас

т.
 у

 б
л
о
к
у
 

недељно годишње недељно годишње недељно годишње недељно годишње недељно годишње 

 

Т 

 

В 

 

Т 

 

В 

 

Т 

 

В 

 

Т 

 

В 

 

Т 

 

В 

 

Т 

 

В 

 

Т 

 

В 

 

Т 

 

В 

 

Т 

 

В 

 

Т 

 

В 

1. Основи економије 2 
 

74 
  

2 
 

72 
  

2 
 

72 
  

2 
 

66 
  

8 
 

284 
  

2. 
Пословна 
економија 

2 
 

74 
  

2 
 

72 
  

2 
 

72 
  

2 
 

66 
  

8 
 

284 
  

3. Рачуноводство 1 2 37 74 
 

1 2 36 72 30 2 2 72 72 30 2 2 66 66 30 6 8 211 284 
 

 
4. 

Савремена 
пословна 

кореспонденција 

 
1 

 
2 

 
37 

 
74 

  
1 

 
2 

 
36 

 
72 

            
2 

 
4 

 
73 

 
146 

 

5. Статистика 
          

2 
 

72 
  

2 
 

66 
  

4 
 

138 
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6. 
Уставно и 

привредно право 

          
2 

 
72 

  
2 

 
66 

  
4 

 
138 

  

 

7. 
Монетарна екон. и 
банкарство 

           

2 

  

72 

   

2 

  

66 

   

4 

  

138 

  

8. 
Комерцијално 

познавање робе 

     
2 

 
72 

            
2 

 
72 

  

9. Маркетинг 
               

2 
 

66 
  

2 
 

66 
  

10. 
Економска 

географија 

     
2 

 
72 

            
2 

 
72 

  

11. 
Пословна 
информатика 

           
2 

 
72 

  
2 

 
66 

  
4 

 
138 

 

УКУПНО Б: 6 4 222 148  10 4 360 144  12 4 432 144  14 4 462 132  42 16 1476 568  

УКУПНО Б: 10 370  14 504 30 16 576 30 18 594 30 58 2044 90 

УКУПНО А+Б: 23 6 851 222  23 4 828 144  25 4 900 144  25 4 825 132  96 18 3404 642  

УКУПНО А+Б: 29 1073  27 972 30 29 1044 30 29 957 30 114 4046 90 

УКУПНО ЧАСОВА: 29 1073 27 1002 29 1074 29 987 114 41

36 
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В. ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

недељно годишње недељно годишње недељно годишње недељно годишње 
1 .  Верска настава 1 37 1 36 1 36 1 33 

2. Грађанско васпитање 1 37 1 36 1 36 1 33 

 

 
II ОСТАЛО ОБАВЕЗНИ ОБЛИЦИ 
ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

годишње годишње годишње годишње 

Час одељењског старешине/заједнице 74 часа 72 часа 72 часа 66 часа 

 
III ФАКУЛТАТИВНИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-
ВАСПИТНОГ РАДАИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

недељно годишње недељно годишње недељно годишње недељно годишње 

1. ФАКУЛТАТИВНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 
1 . 1 .  Језик другог народа или народности са 

елементима националне културе 

2 74 2 72 2 72 2 66 

1.2. Други страни језик 2 74 2 72 2 72 2 66 

1.3. Други предмети *         
1 . 4 .           
2. ФАКУЛТАТИВНЕ ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 
2 . 1 .  Екскурзије од 2 до 3 дана од 2 до 3 дана до 5 дана до 5 дана 
2.2. Стваралачке и слободне активности 

ученика 
30-60 часова 30-60 часова 30-60 часова 30-60 часова 

2.3. Хор 70 часова годишње 
2.4. Културна и јавна делатност школе 2 радна дана 
   

 
2. Додатни рад до 30 часова до 30 часова до 30 часова до 30 часова 
3. Допунски рад до 30 часова до 30 часова до 30 часова до 30 часова 
4. Припремни и друштвено-користан рад * до 30 часова до 30 часова до 30 часова до 30 часова 



 

Службени гласник РС 9/2019 

По овом програму наставу похађају ученици уписани у први разред средње школе од школске 2019/2020. године 

  



 

13 

Р.б. Листа изборних програма 
РАЗРЕД 

I II III IV 

Општеобразовни изборни програми 

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 

 

 I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД IV РАЗРЕД 

Разредно-часовна настава 37 36 35 31 

Менторски рад (настава у блоку, пракса)  1 2 3 

Ваннаставне активности 2 2 2 2 

Матурски испит    3 

Укупно радних недеља 39 39 39 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

Р. б. Стручни изборни програми 
РАЗРЕД 

I II III IV 

1. Национална економија   2  

2. Комерцијално познавање робе   2  

3. Електронско пословање    2 

4. Основе банкарског пословања са евиденцијом    2 
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Подручје рада: Економија, право и администрација 

Област:Економија,право и администрација 

Образовни профил: Финансијски техничар 
 

   ПРВИ РАЗРЕД   ДРУГИ РАЗРЕД  ТРЕЋИ РАЗРЕД  ЧЕТВРТИ РАЗРЕД    УКУПНО   
 

 I ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ Разредно часовна 

Н
ас

т
а

ва
 у

 
б

ло
к
у 

го
д

. 

Разредно часовна 

Н
ас

т
а

ва
 у

 
б

ло
к
у 

го
д

. 

Разредно часовна 

Н
а

ст
а

ва
 у

 
б

ло
к
у 

го
д

. 

Разредно часовна 

Н
а
ст

а
ва

 у
 

б
ло

к
у 

го
д

. 

Разредно часовна 

Н
ас

т
а

ва
 у

 
б

ло
к
у 

го
д

. 

 

  

настава 
  

настава 
  

настава 
  

настава 
  

настава 
 

Ред. ПРЕДМЕТИ          
 

НЕДЕЉН ГОДИШ НЕДЕЉН ГОДИШ НЕДЕЉН ГОДИШ НЕДЕЉН ГОДИШ НЕДЕЉН ГОДИШ  

број А. ОПШТЕОБРАЗОВНИ  

О ЊЕ О 
 

ЊЕ О 
 

ЊЕ О 
 

ЊЕ 
 

О ЊЕ 
 

 ПРЕДМЕТИ     
 

  

Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В  

            
 

                                    
 

1. 
а. Српски језик и књижевност 

3 
 

111 
   

3 
  

111 
   

3 
  

111 
   

3 
  

102 
   

12 
  

435 
   

 

б. _____ језик и књижевност* 
                        

 

                                   
 

2. Српски као нематерњи језик* 2
*
      2

*
       2

*
       2

*
              

 

3. Страни језик 3  111    3   111    3   111    3   102    12   435    
 

4. Социологија              2   74           2   74    
 

5. Историја 2  74    2   74                  4   148    
 

6. Физичко васпитање 2  74    2   74    2   74    2   68    8   290    
 

7. Математика 3  111    3   111    3   111    3   102    12   435    
 

8. Рачунарство и информатика  2  74                          2  74   
 

9. Екологија 2  74                         2   74    
 

10. Хемија 2  74                         2   74    
 

                                    
 

Укупно А: 17 2 629 74   13   481    13   481    11   374    54  2 1965 74   
 

Укупно A: 19 703   13  481   13  481   11  374    56 2039   
 

 

 
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ  РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД УКУПНО 
 

 

недељно годишње недељно годишње недељно годишње недељно годишње недељно годишње  

   
 

1
.  Верска настава 1 37 1 36 1 36 1 33 4 143 

 

2
.  Грађанско васпитање 1 37 1 36 1 36 1 33 4 143 
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Остали обавезни облици образовно-васпитног рада током школске године 
 

  

I РАЗРЕД 
  

II  РАЗРЕД 
  

III РАЗРЕД 
  

IV  РАЗРЕД 
  

УКУПНО 
 

 

           
 

   часова   часова   часова   часова   часова  
 

Час одељенског старешине  
74  

72  
72  

66  284  
 

          
 

Додатни рад *   до 30  до 30  до 30  до 30  до 120 
 

           
 

Допунски рад *   до 30  до 30  до 30  до 30  до 120 
 

           
 

Припремни рад *   до 30  до 30  до 30  до 30  до 120 
 

                
 

*Ако се укаже потреба за овим облицима рада               
 

Факултативни облици образовно-васпитног рада током школске године по разредима 
  

I  РАЗРЕД 
  

II  РАЗРЕД 
  

III РАЗРЕД 
  

IV  РАЗРЕД 
 

 

         
 

  часова   часова   часова   часова  
 

Екскурзија 
 

до 3 дана 
 

до 5 дана 
 

до 5 

наставних  
до 5 

наставних 
 

   
дана  

дана  

         
 

           

Језик другог народа или националне мањине са елементима националне културе     2 часа недељно    
 

         
 

Други страни језик     2 часа недељно    
 

         
 

Други предмети *     1-2 часа недељно    
 

         
 

Стваралачке и слободне активности ученика (хор, секције и друго)     30-60 часова годишње    
 

         
 

Друштвене активности – ученички парламент, ученичке задруге     15-30 часова годишње    
 

         
 

Културна и јавна делатност школе     2 радна дана    
 

             
 

 
*Поред наведених предмета школа може да организује, у складу са опредељењима ученика, факултативну наставу из предмета који су утврђени наставним 
планом других образовних профила истог или другог подручја рада, као и у наставним плановима гимназије, или по програмима који су претходно донети. 
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Остваривање школског програма по недељама 

 

   I РАЗРЕД  II  РАЗРЕД  III РАЗРЕД  IV  РАЗРЕД 
 

                
 

Разредно-часовна настава  
37 

 
36 

 
36 

  
33 

 
 

         
 

Настава у блоку    
1 

 
1 

  
1 

 
 

          
 

Обавезне ваннаставне активности  2  2  2   2  
 

                
 

Матурски испит           3  
 

                
 

 

Укупно радних недеља 
  

39 
  

39 
  

39 
   

39 
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Подручје рада: Економија, право и администрација 

Област:Економија,право и администрација 

Образовни профил: Пословни администратор 
 

 

   

I РАЗРЕД II РАЗРЕД  III РАЗРЕД  IV РАЗРЕД  УКУПНО  

недељно  годишње  недељно годишње недељно годишње недељно годишње ГОДИШЊЕ  

T  В  ПН  T  В  ПН  B  T  В  ПН  T  В  ПН  B  T  В  ПН  T  В  ПН  Б  T  В  ПН  T  В  ПН  Б  T  В  ПН  Б  Σ  

A1: ОБАВЕЗНИ 
ОПШТЕОБРАЗОВНИ 
ПРЕДМЕТИ  

15  2     555  74        12        481           9        324           13        416           1739  74        1813  

1  
Српски језик и 
књижевност 

3        111           3        111           3        108           3        96           426           426  

1.1  
__________ језик и 
књижевност*  

3        111           3        111           3        108           3        96                       426  

2  
Српски као нематерњи 
језик*  

2        74           2        74           2        72           2        64                       284  

3  Страни језик 2        74           2        74           2        72           2        64           284           284  

4  Физичко васпитање 2        74           2        74           2        72           2        64           284           284  

5  Математика  2        74           2        74           2        72           2        64           284           284  

6  
Рачунарство и 
информатика 

   2        74                                                                          74        74  

7  Историја  2        74           2        74                                                     148           148  

8  Географија  2        74                                                                          74           74  

9  Биологија  2        74                                                                          74           74  

10  Ликовна култура                      1        37                                                     37           37  

11  Логика са етиком                                                                2        64           64           64  

12  
Социологија са правима 
грађана 

                                                               2        64           64           64  

A2: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ 
ПРЕДМЕТИ  

9  5     333  185        9  8     333  296        10  10     360  360     30  8  7     256  224     60  1282  1065     90  2437  

13  
Пословни енглески 
језик 

2        74           2        74           2        72           2        64           284           284  

14  Канцеларијско    3        111           2        74           2        72                                257        257  
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пословање 

15  Право  2        74           1  1     37  37        2        72           2        64           247  37        284  

16  Књиговодство  1  2     37  74           2        74                                                  37  148        185  

17  Други страни језик 2        74           2        74           2        72           2        64           284           284  

18  Економија  2        74           2        74           2        72           2        64           284           284  

19  Пословна психологија                      2        74                                                     74           74  

20  
Пословна информатика 
са електронским 
пословањем 

                        3        111                                                     111        111  

21  
Култура језичког 
изражавања 

                                          2        72                                72           72  

22  Вештине комуникације                                              2        72                                72        72  

23  Статистика                                               2        72                                72        72  

24  
Пословна и 
административна обука 

                                             4        144     30     5        160     60     304     90  394  

25  Предузетништво                                                                    2        64           64        64  

B: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ  1        37           3        111           3        108           3        96           352           352  

1  
Грађанско 
васпитање/верска 
настава  

1        37           1        37           1        36           1        32           142           142  

2  Изборни предмети                      2        74           2        72           2        64           210           210  

Укупно A1+A2+B  25  7     925  259        24  8     888  296        22  10     792  360     30  24  7     768  224     60  3373  1139     90  4602  

Укупно  32  1184  32  1184  32  1182  31  1052  4602  

 

B. Листа изборних предмета предмета према програму образовног профила  

 

Рб Листа изборних предмета  
РАЗРЕД  

I  II  III  IV  

Стручни предмети 

2  Спољно трговинско пословање        2     
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3  Економска географија       2     

4  Финансијска анализа          2  

5  Реторика           2  

Општеобразовни предмети 

1.  Музичка култура    1  1  1  

2.  Екологија и заштита животне средине    1  1  1  

3.  Историја (одабране теме)    1  1  1  

4.  Изабрани спорт    1  1  1  

 

Остали обавезни облици образовно-васпитног рада током школске године  

   
I РАЗРЕД 

часова  
II РАЗРЕД  

часова  
III РАЗРЕД  

часова  
IV РАЗРЕД  

часова  
УКУПНО  
часова  

Час одељењског старешине 74  74  72  64  284  

Додатни рад*  до 30  до 30  до 30  до 30  до 120  

Допунски рад*  до 30  до 30  до 30  до 30  до 120  

Припремни рад*  до 30  до 30  до 30  до 30  до 120  

*Ако се укаже потреба за овим облицима рада 

Факултативни облици образовно-васпитног рада током школске године 

   
I РАЗРЕД  

часова  
II РАЗРЕД 

часова  
III РАЗРЕД 

часова  
IV РАЗРЕД 

часова  

Екскурзија  до 3 дана  до 3 дана  до 5 наставних дана  до 5 наставних дана  

Језик другог народа или националне мањине са елементима националне културе  2 часа недељно  

Други страни језик 2 часа недељно 

Други предмети*  1-2 часа недељно  

Стваралачке и слободне активности ученика (хор, секција и друго)  30-60 часова годишње  

Друштвене активности (ученички парламент, ученичке задруге)  15-30 часова годишње  

Културна и јавна делатност школе  2 радна дана  
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*Поред наведених предмета школа може да организује, у складу са опредељењима ученика, факултативну наставу из предмета који су утврђени 
наставним планом других образовних профила истог или другог подручја рада, као и у наставним плановима гимназије, или по програмима који су 
претходно донети.   

Остваривање школског програма по недељама 

   
I РАЗРЕД  

часова  
II РАЗРЕД 

часова  
III РАЗРЕД 

часова  
IV РАЗРЕД 

часова  

Разредно часовна настава 37  37  36  32  

Менторски рад (настава у блоку, пракса)        1  2  

Обавезне ваннаставне активности  2  2  2  2  

Матурски испит          3  

Укупно раадних недеља 39  39  39  39  

 

Подела одељења у групе  

разред  Предмет/модул 
Годишњи фонд часова 

Број ученика у групи - до 
вежбе  Практична настава Настава у блоку 

I  

Рачунарство и информатика 74        15 

Канцеларијско пословање 111        15 

Књиговодство 74        15 

II  

Канцеларијско пословање 74        15 

Књиговодство 74        15 

Пословна информатика са електронским пословањем 111        15 

Право 37        15 

III  

Статистика 72        15 

Канцеларијско пословање 72        15 

Пословно-административна обука 144     30  15 

Вештине комуникације 72        15 

IV  
Предузетништво 64        15 

Пословно-административна обука 160     60  15 
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Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам 

Област: угоститељство и туризам 

Образовни профил: Туристичко хотелијерски 

техничар 

Сл.гласник РС 6/18 по овом програму наставу 

похађају ученици који су уписали први разред 

2018/2019 године а 2021/2022 завршавају средње  

образовање 
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ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВНОГ ПЛАНА И ПРОГРАМА 

1. Остваривање програма по недељама 
 

 
 I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД IV РАЗРЕД 

Разредно-часовна настава 35 34 32 29 

Настава у блоку 2 3 5 5 

Обавезне ваннаставне активности 2 2 2 2 

Матурски испит    3 

Укупно радних недеља 39 39 39 39 
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Сл. Гласник 10/2020 

по овом програму наставу похађају ученици који су уписали први разред почев од школске  2020/2021 године 

 



 

28 

 



 

29 

Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам 

Област: угоститељство и туризам 

Образовни профил: Конобар  
Сл. гласник РС 10/2012 

 I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД УКУПНО 

недељно годишње недељно годишње недељно годишње годишње 

Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Б  
А1: ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ 
ПРЕДМЕТИ 

11 2  374 68   9   288    8   240    902 68   970 

1. Српскијезик и књижевност 3   102    2   64    2   60    226    226 

1.1 језик и књижевност* 3   102    2   64    2   60    226    226 

2. Српски језик као нематерњи 

језик* 

2   68    2   64    2   60    192    192 

3. Странијезик 2   68    2   64           132    132 

4. Физичковаспитање 2   68    2   64    2   60    192    192 

5. Математика 2   68    2   64    1   30    162    162 

6. Рачунарство и информатика  2   68                  68   68 

7. Историја               2   60    60    60 

8. Хемија 1   34                  34    34 

9. Екологија и заштита животне 

средине 

       1   32           32    32 

10. Географија 1   34                  34    34 

11. Социологија са правимаграђана               1   30    30    30 

А2: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ 

ПРЕДМЕТИ 

6 6 6 204 204 204 90 8 6 6 256 192 192 150 5 10 6 150 300 180 120 548 606 576 330 2242 

12. Странијезик II 2   68    2   64    2   60    192    192 

13. Здравствена култура 2   68                  68    68 

14. Основе туризма и угоститељства 2   68                  68    68 

15. Свечани пријеми                3   90  30     120 

16. Услуживање  6 6  204 204 60  6 6  192 192 90  5 6  150 180 90  546 576 240 1362 

17. Исхрана        2   64           64    64 

18. Економика туристичких и 
угоститељских предузећа 

       1   32           32    32 

19. Психологија у туризму и 

угоститељству 

              2   60    60    60 

20. Основе куварства        2   64           64    64 

21. Основе посластичарства               1   30        30 

22. Туристичка географија        1   32               32 

23. Предузетништво                2   60    60   60 

24. Професионална пракса       30       60           90 90 

Б: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 1   34    3   96    3   90    220    220 

1. Грађансковаспитање / 

Версканастава 

1   34    1   32    1   30    96    96 

2. Изборни предмети према 
програму образовног профила 

       2   64    2   60    192    124 
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Укупно А1+Л2+Б 18 8 6 612 272 204 90 20 6 6 640 192 192 150 16 10 6 480 300 180 120 1670 674 576 330 3432 

Укупно 32 1178 32 1174 32 1080 3432 

 

 
 

Б: Листа изборних предмета према програму образовног профила 

 
 

Рб Листа изборних предмета РАЗРЕД 

I II III 

Стручни предмети 

1. Пословна информатика у туризму и 

угоститељству 

 2  

2 Барско пословање  2  

3. Маркетинг у туризму и угоститељству   2 

4. Општа туристичка географија   2 

Општеобразовни предмети 

1. Страни језик I   2 

2. Изабрани спорт  1 1 

3. Историја (одабране теме)   1 

4. Ликовна култура  1  

5. Музичка култура  1  



 
Остали обавезни облици образовно-васпитног рада током школске године 

 
 I РАЗРЕД 

часова 

II РАЗРЕД 

часова 

III РАЗРЕД часова УКУПНО 

часова 

Час одељенског старешине 68 64 60 192 

Додатни рад * до 30 до 30 до 30 до 120 

Допунски рад * до 30 до 30 до 30 до 120 

Припремни рад * до 30 до 30 до 30 до 120 

 
Факултативни облици образовно-васпитног рада током школске године по разредима 

 

 I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД 

Екскурзија до 3 дана до 5дана до 5 наставних дана 

Језик другог народа или националне мањине са елементима националне културе 2 часанедељно 

Трећи страни језик 2 часанедељно 

Другипредмети * 1-2 часанедељно 

Стваралачке и слободне активности ученика (хор, секције и друго) 30-60 часовагодишње 

Друштвене активности - ученички парламент, ученичке задруге 15-30 часовагодишње 

Културна и јавна делатност школе 2 раднадана 

 

Остваривање школског програма по недељама 

 I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД 

Разредно-часовнанастава 34 32 30 

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

Обавезне ваннаставне активности 2 2 2 

Завршни испит   3 

Укупно радних недеља 39 39 39 
 

 

Подела одељења у групе 

 

р
аз

р
ед

 предмет / модул Годишњи фондчасова број ученика у 

групи - до 
вежбе практична 

настава 

настава у 

блоку 

Рачунарство и 

информатика 

68   12 

Хигијенски стандарди и заштита на 

раду 

30 30  12 
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Основе угоститељског услуживања 174 174 30 12 

Професионална пракса   30 12 

II Пословна комуникација 60 60 30 12 

Услуживање пића и напитака 132 132 60 12 

Професионална пракса   60 12 

III Услуживање јела и посластица 

Припрема јела пред гостом 

120 144 90 12 

30 36  12 

Свечани пријеми 90  30 12 

Предузетништво 60   12 

      

      

 

 

 

 

 

*Професионална пракса се обавља у периоду од 01.09. до 15.08. текуће школске године у првом и другом разреду. Закључна оцена утврђујесе на седници 

одељенског већа после 15.08. текуће школске године. На истој седници утврђује се успех завршних разреда. 
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Сл. Гласник 10/2020 

по овом програму наставу похађају ученици који су уписали први разред почев од школске  2020/2021 године 
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Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам 

Област: угоститељство и туризам 

Образовни профил: Кувар 
Сл. гласник  РС бр. 10/2012 

 IРАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД УКУПНО 

недељно годишње недељно годишње недељно годишње годишње 

Т В ПН Т В ПН Б Т В П
Н 

Т В ПН Б Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Б s 

А1: ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБР. ПРЕДМЕТИ 11 2  374 68   9   288    8   240 p   902 68   970 

1 .  Српски језик и књижевност 3   102    2   64    2   60    226    226 

3. Страни језик 2   68    2   64           132    132 

4. Физичко васпитање 2   68    2   64    2   60    192    192 

5. Математика 2   68    2   64    1   30    162    162 

6. Рачунарство и информатика  2   68                  68   68 

7. Историја               2   60    60    60 

8. Хемија 1   34                  34    34 

9. Екологија и зашт. животне средине        1   32           32    32 

1 0 .  Географија 1   34                  34    34 

1 1 .  Социологија са правима грађана               1   30    30    30 

А2: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 6 12  204 408  90 2 12 6 64 384 192 150 1 14 6 30 420 180 120 298 1212 372 360 2242 

12. Здравствена култура 2   68                  68    68 

13. Основе туризма и угоститељства 2   68                  68    68 

14. Куварство  1 2    408  60  1 2  6  384 192 90  1 0  6  300 180 120  1092 372 270 1734 

15. Националне кухиње                2   60    60   60 

16. Основе услуживања               1   30    30    30 

17. Економика турист. и угост. предузећа        1   32           32    32 

18. Туристичка географија        1   32           32    32 

19. Предузетништво                2   60    60   60 

20. Исхрана 2   68                  68    68 

21. Професионална пракса       30       60           90 90 

Б: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 1   34    3   96    3   90    220    220 

1 .  Грађ. васпитање / Верска настава 1   34    1   32    1   30    96    96 
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2. Изборни предмети према програму обр. 

профила 
       2   64    2   60    124    124 

Укупно А1+А2+Б 18 14  612 476  90 14 12 6 448 384 192 150 12 14 6 360 420 180 120 1420 1280 372 360 3432 

Укупно 32 1178 32 1174 32 1080 3432 

 

 

 

 
Б: Листа изборних предмета према програму образовног профила 

 

Рб Листа изборних предмета РАЗРЕД 

I II III 

Стручни предмети 

1. Пословни страни језик  2 2 

2. Путеви хране  2  

3. Познавање животних намирница  2  

4. Пословна информатика у туризму и угоститељству  2  

5. Психологија у туризму и угоститељству   2 

6. Маркетинг у туризму и угоститељству   2 

7. Општа туристичка географија   2 

Општеобразовни предмети 

1. Страни језик I   1 

2. Изабрани спорт  1 1 

3. Историја (одабране теме)   1 

4. Ликовна култура  1  

5. Музичка култура  1  
 

 с 

Остали обавезни облици образовно-васпитног рада током школске године 
 

 I РАЗРЕД 

часова 

II РАЗРЕД 

часова 

III РАЗРЕД 

часова 

УКУПНО 

часова 

Час одељенског старешине 68 64 60 192 

Додатни рад * до 30 до 30 до 30 до 120 

Допунски рад * до 30 до 30 до 30 до 120 

Припремни рад * до 30 до 30 до 30 до 120 
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*Ако се укаже потреба за овим облицима рада     
 

Факултативни облици образовно-васпитног рада током школске године по разредима 
 

 I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД 

Екскурзија до 3 дана до 5 дана до 5 

наставних 

дана 

Језик другог народа или националне мањине са елементима националне културе 2 часа недељно 

Трећи страни језик 2 часа недељно 

Други предмети * 1-2 часа недељно 

Стваралачке и слободне активности ученика (хор, секције и друго) 30-60 часова годишње 

Друштвене активности - ученички парламент, ученичке задруге 15-30 часова годишње 

Културна и јавна делатност школе 2 радна дана 

  

*Поред наведених предмета школа може да организује, у складу са опредељењима ученика, факултативну наставу из предмета који су утврђени наставним планом других 

образовних профила истог или другог подручја рада, као и у наставним плановима гимназије, или по програмима који су претходно донети. 
 

 

 

 

Остваривање школског програма по недељама 
 

 I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД 

Разредно-часовна настава 34 32 30 

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

Обавезне ваннаставне активности 2 2 2 

Завршни испит   3 

Укупно радних недеља 39 39 39 

 

Подела одељења у групе 
 

р
аз

р
ед

 предмет / модул годишњи фонд часова број ученика 

у групи - до вежбе практична 

настава 

настава у 

блоку 

I Рачунарство и информатика 68   12 

Увод у куварство 168  18 12 

Термичке - топлотне обраде 36  12 12 
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намирница 

Фондови и сосови 84  12 12 

Салате 24  6 12 

Прилози и варива 96  18 12 

Професионална пракса   30 12 

II Бистре и густе супе, чорбе 84 42 12 12 

Топла предјела 108 54 24 12 

Готовајела 168 84 36 12 

Национална јела 24 12 6 12 

Печења 168 84 36 12 

Професионална пракса   60 12 

III Куварство 300 180 120 12 

Националне кухиње 60   12 

Предузетништво 60   12 

 

*Професионална пракса се обавља у периоду од 01.09. до 15.08. текуће школске године у првом и другом разреду. Закључна оцена утврђује се на седници 

одељенског већа после 15.08. текуће школске године. На истој седници утврђује се успех завршних разреда. 
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Сл. Гласник 10/2020 

по овом програму наставу похађају ученици који су уписали први разред почев од школске  2020/2021 године 
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Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам 

Област: угоститељство и туризам 

      Образовни профил: Посластичар 

Сл. гласник РС 10/2012 
НАСТАВНИ ПЛАН 

 IРАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД УКУПНО 

недељно годишње недељно годишње недељно годишње годишње 

Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Т В ПН Б Т В ПН Б  
А1: ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

11 2  374 68   9   288    8   240    902 68   970 

1. Српски језик и књижевност 3   102    2   64    2   60    226    226 

1.1 језик и књижевност* 3   102    2   64    2   60    226    226 

2. Српски језик као нематерњи језик* 2   68    2   64    2   60    192    192 

3. Страни језик 2   68    2   64           132    132 

4. Физичко васпитање 2   68    2   64    2   60    192    192 

5. Математика 2   68    2   64    1   30    162    162 

6. Рачунарство и информатика  2   68                  68   68 

7. Историја               2   60    60    60 

8. Хемија 1   34                  34    34 

9. Екологија и заштита животне средине        1   32           32    32 

10. Географија 1   34                  34    34 

11. Социологија са правима грађана               1   30    30    30 

А2: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 6 12  204 408  90 2 12 6 64 384 192 150  15 6  450 180 120 268 1242 372 360 2242 

12. Здравствена култура 2   68                  68    68 

13. Основе туризма и угоститељства 2   68                  68    68 

14. Исхрана 2   68                  68    68 

15. Посластичарство  12   408  60  12 6  384 192 90  10 6  300 180 120  1092 372 270 1734 

16. Основе услуживања                1   30    30   30 

17. Економика туристичких и угоститељских 

предузећа 
       1   32           32    32 

18. Туристичка географија        1   32           32    32 

19. Националне посластице                2   60    60   60 

20. Предузетништво                2   60    60   60 

21. Професионална пракса       30       60           90 90 

Б: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 1   34    3   96    3   90    220    220 
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1. Грађанско васпитање / Верска настава 1   34    1   32    1   30    96    96 

2. Изборни предмети према програму 

образовног профила 
   68    2   64    2   60    192    124 

Укупно А1+Л2+Б 20 12  680 408  90 14 12 6 448 384 192 150 13 14 5 390 420 150 120 1518 1212 342 360 3432 

Укупно 32 1178 32 1174 32 1080 3432 

        
 

 

 

 

 

Б: Листа изборних предмета према програму образовног профила 

  

 

Рб Листа изборних предмета РАЗРЕД 

I II III 

Стручни предмети 

1. Пословни страни језик  2 2 

2. Пословна информатика  2  

3. Психологија у туризму и угоститељству   2 

4. Чоколатерство  2  

5. Маркетинг у туризму и угоститељству   2 

6. Општа туристичка географија   2 

Општеобразовни предмети 

1. Страни језик I   1 

2. Изабрани спорт  1 1 

3. Историја (одабране теме)   1 

4. Ликовна култура  1  

5. Музичка култура  1  
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Остали обавезни облици образовно-васпитног рада током школске године 
 

 I РАЗРЕД 

часова 

II РАЗРЕД 

часова 

III РАЗРЕД 

часова 

УКУПНО 

часова 

Час одељенског старешине 68 64 60 198 

Додатни рад * до 30 до 30 до 30 до 120 

Допунски рад * до 30 до 30 до 30 до 120 

Припремни рад * до 30 до 30 до 30 до 120 
 

Факултативни облици образовно-васпитног рада током школске године по разредима 
 

 I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД 

Екскурзија до 3 дана до 5 дана до 5 наставних 

дана 

Језик другог народа или националне мањине са елементима националне културе 2 часа недељно 

Трећи страни језик 2 часа недељно 

Други предмети * 1-2 часа недељно 

Стваралачке и слободне активности ученика (хор, секције и друго) 30-60 часова годишње 

Друштвене активности - ученички парламент, ученичке задруге 15-30 часова годишње 

Културна и јавна делатност школе 2 радна дана 

*Ако се укаже потреба за овим облицима рада 
 

 

Остваривање школског програма по недељама 

 I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД 

Разредно-часовна настава 35 34 30 

Менторски рад (настава у блоку, 

пракса) 

2 3 4 

Обавезне ваннаставне активности 2 2 2 

Завршни испит   3 

Укупно радних недеља 39 39 39 
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Подела одељења у групе 

 

р
аз

р
ед

 предмет / модул годишњи фонд часова број ученика 

у групи - до вежбе практична 

настава 

настава у 

блоку 

I Рачунарство и информатика 68   12 

Основе посластичарства 108  6 12 

Преливи 48  12 12 

Кремови 84  12 12 

Колачи од теста 168  30 12 

Професионална пракса   30 12 

II Торте 204 102 30 12 

Чајно пециво 72 36 18 12 

Сладоледи 36 18 12 12 

Декорације у 

посластичарству 

72 36 30 12 

Професионална пракса   60 12 

III Колачи 108 108 60 12 

Топле посластице 30 18 12 12 

Воћне салате, купови и напици 20 12 6 12 

Хладне и ледене 

посластице 

30 18 12 12 

Декорације у 

посластичарству 

40 24 30 12 

Националне посластице 60   12 

Предузетништво 60   12 

 

*Професионална пракса се обавља у периоду од 01.09. до 15.08. текуће школске године у првом и другом разреду. Закључна оцена утврђује се на седници 

одељенског већа после 15.08. текуће школске године. На истој седници утврђује се успех завршних разреда. 
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Сл. Гласник РС 10/2020 

по овом програму наставу похађају ученици који су уписали први разред почев од школске  2020/2021 године 
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Подручје рада: Трговина, угоститељство и туризам 

Област: угоститељство и туризам 

      Образовни профил: Трговац  (Сл. Гласник РС 16/2013) 
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Б. Листа изборних предмета према програму образовног профила 

 Разред 

 први други трећи 

1. Пословна информатика   1 

2. Пословни страни језик   1 

 

  
Остали облици образовно-васпитног рада током школске године 

 

  

I РАЗРЕД 
  

II РАЗРЕД 
  

III РАЗРЕД 
  

УКУПНО 
 

 

         
 

  часова   часова   часова   часова  
 

Час одељењског старешине 70  70  64  204  
 

Додатни рад*  до 30  до 30  до 30  до 90 
 

Допунски рад*  до 30  до 30  до 30  до 90 
 

Припремни рад*  до 30  до 30  до 30  до 90 
 

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

 
  

I РАЗРЕД 
  

II РАЗРЕД 
  

III РАЗРЕД 
 

 

       
 

  часова   часова   часова  
 

Екскурзија  до 3 дана   до 5 дана  до 5 дана 
 

        
 

Језик другог народа или националне мањине са елементима националне културе    2 часа недељно   
 

       
 

Други страни језик    2 часа недељно   
 

       
 

Други предмети*    1-2 часа недељно   
 

      
 

Стваралачке и слободне активности ученика (хор, секција и друго)   30-60 часова годишње   
 

      
 

Друштвене активности (ученички парламент, ученичке задруге)   15-30 часова годишње   
 

        
 

Културна и јавна делатност школе     2 радна дана   
 

          
 

 
*Поред наведених предмета, школа може да организује, у складу са опредељењима ученика, факултативну наставу из предмета који су утврђени наставним плановима 
других образовних профила истог или другог подручја рада, наставним плановима гимназије или по програмима који су претходно донети. 

 
Остваривање школског програма по недељама 

 

    I РАЗРЕД  II  РАЗРЕД  III РАЗРЕД 
 

                
 

 Разредно-часовна настава  35   35   32   
 

                
 

 Настава у блоку  2   2   2   
 

                
 

 Обавезне ваннаставне активности  2   2   2   
 

                
 

 Завршни испит         3   
 

                
 

 

Укупно радних недеља 
   

39 
   

39 
   

39 
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ПОДЕЛА ОДЕЉЕЊА НА ГРУПЕ 
Разред Предмет/модул Вежбе Практична настава Настава у блоку Број ученика у групи до 

први 
Техника продаје и услуге купцима 70   15 

Пословна комуникација 70   15 
Практична настава  210 60 15 

други 
Техника продаје и услуге купцима 70   15 

Практична настава  385 60 15 

трећи 
Набавка и физичка дистибуција 64   15 

Предузетништво 64   15 
Практична настава  352 60 15 



 

 
 
 
 
 

4. НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРИНЦИПА, ЦИЉЕВА И ИСХОДА 

ОБРАЗОВАЊА И СТАНДАРДА ПОСТИГНУЋА, НАЧИН И ПОСТУПАК 

ОСТВАРИВАЊА ПРОПИСАНИХ НАСТАВНИХ ПЛАНОВА И ПРОПГРАМА, 

ПРОГРАМА ДРУГИХ ОБЛИКА СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВРСТЕ 

АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ РАДУ 
 

 

 

 

 

4.1 ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР 

ПРВИ РАЗРЕД 
Општеобразовни предмети 

 

 



 

      Српски језик и књижевност                        1. РАЗРЕД                   Oбразовни профил: Економски техничар                                        Просветни гласник бр. 9/2019 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

 Проширивање и 

продубљивање знања о 

српском књижевном 

језику; 

 Развијање и неговање 

језичке  културе, 

поштовање правила 

књижевног (стандардног) 

језика у усмeном и 

писаном изражавању; 

 Подстицање ученика на 

усавршавање говорења, 

писања и читања, као и 

неговање културе 

дијалога; 

 Оспособљавање за 

ефикасно комуницирање; 

 Оспособљавање ученика 

да користе стручну 

литературу и језичке 

приручнике; 

 Продубљивање и 

проширивање знања о 

српској и светској 

књижевности; 

 Оспособљавање за 

интерпретацију 

књижевних текстова; 

 Унапређивање 

књижевних знања и 

читалачких вештина; 

 Упознавање и 

проучавање 

репрезентативних дела 

српске и опште 

књижевности, 

књижевних жанрова, 

 разликује врсте уметности и 

њихова изражајна средства 

 објасни појам и функцију 

књижевности као уметности и 

однос књижевности и других 

уметности 

 наведе научне дисциплине које 

се баве проучавањем 

књижевности 

 познаје књижевне родове и 

врсте и разликује њихове 

основне одлике 

 разликује књижевне родове и 

врсте 

 одреди тему, мотив, сиже, 

фабулу, лик и идеју у 

књижевном делу 

износи своје утиске и запажања о 

књижевном делу, тумачи његове 

битне чиниоце и вреднује га 

 објасни значај митологије за 

античку књижевност и развој 

европске културе 

 наведе имена аутора, називе 

обрађених дела и класификује 

их по културама којима 

припадају, књижевним 

родовима и врстама 

 тумачи и вреднује уметничке 

чиниоце у обрађеним делима 

 објасни универзалне поруке 

књижевности старог века 

 наведе најзначајније 

споменике јужнословенске 

културе, језик,  писмо и век у 

ком су настали 

 разликује лирске, епске и 

лирско-епске песме 

 уочи одлике усмене уметности 

речи (колективност, 

варијантност, формулативност) 

 процењује етичке вредности 

изнете у делима народне 

књижевности 

 тумачи ликове, битне мотиве, 

фабулу, сиже, композицију и 

поруке у одабраним делима 

упореди уметничку интерпретацију 

стварности  и историјске чињенице 

 наведе најзначајније 

представнике и њихова дела 

 објасни значење појмова 

хуманизам и ренесанса 

 наводи и на обрађеним делима 

образлаже одлике епохе 

 упореди вредности средњег века 

са вредностима хуманизма и 

ренесансе 

 објасни значај уметности 

хуманизма и ренесансе за развој 

европске културе и 

цивилизације 

 објасни функцију језика и појам 

језичког знака 

 разуме природу модерног 

књижевног (стандардног) језика 

 наведе фазе развоја књижевног 

језика до 19. века 

наведе дисциплине које се баве 

проучавањем језичког система 

 уме да се служи правописом 

 разликује гласовне алтернације 

 

Оквирни број часова 

по темама 

 Увод у проучавање 

књижевног дела (15 

часова) 

 Књижевност старог 

века (13 часова) 

 Средњовековна 

књижевност ( 12 

часова) 

 Народна књижевност 

(13 часова) 

 Хуманизам и 

ренесанса (10 

часова) 

 Општи појмови о 

језику (6 часова) 

 Фонетика (11 

часова) 

 Правопис 1 (9 

часова) 

 Култура изражавања 

(22 часа) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Облици наставе:  теоријска настава 

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: дијалошка метода, 

илустративно предавање, 

демонстрација, игровне активности, 

рад на тексту, играње улога, 

симулације, интерактивне групе, мапе 

ума, презентације, експертска 

слагалица, дебате, дигиталне 

апликације за учење 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални; групни; рад у пару 

 

 

Место реализације: учионица, гугл 

учионица 

 

Начин оцењивања: тестови знања, 

усмено одговарање, домаћи радови, 

пројекти, праћење активности на часу 

(формативно), гугл алати за 

оцењивање 

 



 

53 

књижевноисторијских 

појава и процеса у 

књижевности; 

 Унапређивање знања о 

сопственој култури и 

културама других 

народа; 

 Развијање хуманистичког 

и књижевног образовања 

и васпитања на најбољим 

делима српске и светске 

културне баштине; 

 Упућивање ученика на 

истраживачки и 

критички однос према 

књижевности; 

 Обезбеђивање 

функционалних знања из 

теорије и историје 

књижевности; 

14. Развијање трајног 

интересовања за нова сазнања. 

 именује ауторе и дела 

 разуме поетику жанрова 

средњовековне књижевности  

 лоцира обрађене текстове у 

историјски контекст 

 објасни значај средњовековне 

књижевности за српску 

културу 

анализира изабране текстове уз 

претходно припремање путем 

истраживачких задатака 

 влада акценатским гласовним 

системом књижевног 

(стандардног) језика и да га 

примењује у говору 

   примени знања о гласовним 

алтернацијама у складу са 

језичком нормом 

 примени употребу великог и 

малог слова у складу са 

језичком нормом 

подели речи на крају реда у 

складу са језичком нормом 

 

 

 

 

 

 

    

Корелација 

 

 Историја 

 Ликовна култура 

 Географија 

 Грађанско 

васпитање/Верска 

настава  
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      ПРЕДМЕТ:енглески језик                              РАЗРЕД:први                           Oбразовни профил: економски техничар                                Просветни гласник бр.9/2019 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

-Оспособљавање ученика за 

разумевање усменог говора 

-Оспособљавање ученика за 

разумевање прочитаних текстова 

-Оспособљавање ученика за 

кратко монолошко излагање и за 

учешће у дијалогу на страном 

језику 

-Оспособљавање ученика за 

писање краћих текстова 

различитог садржаја 

-Оспособљавање ученика за 

учешће у дијалогу на страном 

језику и размену краћих писаних 

порука 

-Оспособљавање ученика да 

преводи, сажима и препричава 

садржај краћих усмених и 

писаних текстова 

-Оспособљавање ученика да 

користе медије као изворе 

информација и развијају 

критичко мишљење у вези са 

њима 

- 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) 

-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 употребу и 

коришћење) 

- Употребљава једноставне изразе 

и реченице да би представио 

свакодневне, себи блиске 

личности, активности, ситуације 

и догађај) 

-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 

- 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 

- 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.) 

 

 

 

 

1.Personality(21) 

2.Invention(18) 

3.The Arts(18) 

4.Living(17) 

 

 

 

 

 

Облици наставе:  теоријска настава 

Подела на групе: не 

 

Методе и технике: дијалошка 

метода,илустративно предавање,рад 

на 

тексту,демонстрација,интерактивне 

групе,презентације,дебате,дигиталне 

апликације за учење 
Облици рада: 

фронтални,индивидуални,групни,рад у 

пару 

 

Место реализације: учионица,гугл 

учионица 

 

Начин оцењивања: тестови 

знања,усмено одговарање,домаћи 

радови,праћење активности на 

часу(формативно),гугл алати за 

оцењивање 

    

Корелација 

 

-српски језик и 

књижевност 

 

-грађанско васпитање 

 

-пословна  

кореспонденција и 

комуникација 

 

-принципи економије 
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      ПРЕДМЕТ:  физичко васпитање                     РАЗРЕД  1-2    Oбразовни профил: Економски техничар                      Просветни гласник бр. 9/2019 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

1.Подстицање раста и развоја и 

утицање на правилно држање 

тела (превенција постуралних 

поремећаја);2.Развој и 

усавршавање моторичких 

способности и теоријских знања 

неопходних самостални рад на 

њима; 

3.Стицање моторичких умења 

(вештина) и теоријских знања 

неопходних за њихово  усвајање; 

4.Проширење и продубљавање 

интересовања које су ученици 

стекли у основној школи и 

потпуније сагледавање спортске 

гране, за коју показују посебан 

интерес; 

5.Усвајање знања ради 

разумевања значаја и суштине 

физичког васпитања 

дефинисаних општим циљем 

овог предмета (васпитно-

образовног подручја); 

6.Мотивација ученика за 

бављење физичким 

активностима и формирање 

позитивних психо-социјалних 

образаца понашања 

7.Оспособљавање ученика да 

стечена умења, знања и навике 

користе у свакодневним 

условима живота и рада. 

 Исходи предмета се остварују  

кроз исходе циљева предмета. 

1. Препозна везе између 

физичке активности и здравља; 

2. 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; 

3. Одабере и изведе вежбе 

обликовања и вежбе из 

корективне гимнастике, које ће 

превентивно утицати на могуће 

негативне утицаје услед рада у 

одабраној професији; 

 

4. Именује  моторичке 

способности које треба развијати, 

као и основна средства и методе 

за њихов развој; 

5. 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; 

6. 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 

7. 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; 

8. Сагледа негативне утицаје 

савременог начина живота 

(пушење, дрога, насиље, 

деликвентно понашање) и буде 

свестан да је физичким, односно 

спортским активностима могуће 

предупредити негативне утицаје; 

 

9. самостално бира физичку, 

односно спортску активност и 

изводи је  у окружењу у коме 

живи. 

 

10. Препозна нетолерантно 

понашање својих другова и реагује 

на њега, шири дух пријатељства, 

буде истрајан је у својим 

активностима. 

11. Се правилно односи према 

окружењу у којме вежба, рекреира 

се и бави се спортом, што преноси 

у свакодневни живот 

12. Учествује на школском 

такмишењу и у систему школских 

спортских такмичења 

 

Садржај предмета: 

 

 ОПШТА ФИЗИЧКА 

ПРИПРЕМА: 11-

ЧАСОВА 

 

АТЛЕТИКА:16-

ЧАСОВА 

 

ГИМНАСТИКА:19-

ЧАСОВА 

 

КОШАРКА:18-ЧАСОВА 

 

 ОДБОЈКА: 10-ЧАСОВА 

 

Облици наставе:  теоријска 

настава/практична настава 

Подела на групе:  да/не 

 

Методе и технике: : Вербално-

демонстративне. 

 

Облици рада: 
Фронтални,индивидуални,групни , у 

пару. 

 

 

Место реализације: фискултурна 

сала и отворени терени./гугл 

учионица 

 

Начин оцењивања: Тренутно 

важећи правилник о оцењивању 

ученика у средњем  образовању и 

васпитању 

 

 

    

Корелација 

 

Биологија 

Физика 

Екологија и заштита 

животне средине 

Ликовна култура 

Музичка култура 
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      ПРЕДМЕТ:МАТЕМАТИКА                                РАЗРЕД: ПРВИ                               Oбразовни профил:ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР            Просветни гласник бр. 9/2019 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 
Начин остваривања 

садржаја програма 
●Упознавање са основним 

појмовима математичке логике  
● Проширивање знања о скуповима 

● Упознавање са појмовима домен, 

кодомен, инверзна функција и 

различитим начинима 

представљања функција 

● Оспособљавање за примену 

правила збира и производа на 

решавање комбинаторних проблема 

● Проширивање знања о скупу 

реалних бројева  

● Упознавање са појмовима 

апсолутна и релативна грешка 

● Проширивање знања о 
полиномима 

● Разумевање поступка растављања 

полинома на чиниоце и одређивања 

НЗС и НЗД полинома 

● Проширивање знања о 

пропорцијама и процентном рачуну 

● Оспособљавање за примену 

пропорција и процената на 

решавање реалних проблеме 

● Обнављање основних појмова у 

геометрији  

● Проширивање знања о 

троугловима и четвороугловима  
● Усвајање и примена ставова 

сличности и Талесове теореме 

● Проширивање знања о 

изометријским трансформацијама 

● Проширивање знања о линеарној 

једначини, нејeднaчини и функцији 

● Оспособљавање за анализу 

графика функције и његову примену 

● Примена знања о линеарним 

једначинама, системима и 
неједначинама на реалне проблеме 

● 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, разлику и Декартов 

производ скупова 

● препознаје примере функција и уочава 

аналитички израз линеарне функције 

● одреди композицију две функције – наводи 
услове да нека функција буде бијекција 

● одреди инверзну функцију 

● реши једноставне комбинаторне проблеме 
применом правила збира и производа 

● разликује различите записе бројева из скупова 

N, Z, Q, и те бројеве приказује на бројној правој 
и пореди их. 

● разликује основне подскупове скупа реалних 

бројева (N, Z, Q, I) и уочава релације 
NⅭZⅭÌQⅭR, IⅭR 

● 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 једноставнијии рационални 

алгебарски израз 

● израчуна одређени део неке величине 

● одреди непознате чланове просте пропорције 

● објасни појам размере 
● прошири или скрати размеру и примени је у 

решавању проблема поделе, 

● 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 компоненте 

● разликује основне и изведене геометријске 

појмове 
● разликује међусобни однос углова (суседни, 

упоредни, унакрсни, комплементни, суплементни) 

● наведе и примени везе између углова са 
паралелним (или нормалним крацима) 

● наведе и примени релације везане за унутрашње 

и спољашње углове троугла 

● дефинише појмове симетрала дужи, симетрала 

угла, тежишна дуж и средња линија троугла 
● конструише симетралу дужи, симетралу угла и 

висину троугла  
● конструише значајне тачке троугла 
● наведе својство тежишта 

● наведе основне релације у једнакокраком, 

односно једнакостраничном троуглу 
● разликује врсте четвороуглова и њихове 

особине 

● наведе ставове о паралелограму и уме да их 
примени 

● наведе особине специјалних паралелограма 

● формулише Талесову теорему и примени је на 

поделу дужи на n једнаких делова 

● наведе ставове о сличности троуглова 

● примени ставове о сличности троуглова на 
одређивање непознатих елемената у 
једноставнијим задацима 

● наведе својства осне и централне симетрије и 
примени их на основне конструкције 

● преслика геометријски објекат транслацијом, 

ротацијом и осном и централном симетријом 
● примени изометријске трансформације на 

основне конструкције 

● дефинише појам линеарне једначине 
● реши линеарну једначину 

● примени линеарну једначину на решавање 

проблема 
● решава једначине које се своде на линеарне 

једначине 

● дефинише појам линеарне функције 
● прикаже аналитички, табеларно и графички 

линеарну функцију 

● реши линеарну неједначину и графички 
прикаже скуп решења 

● реши систем линеарних једначина са две 

непознате 

 
● Логика, скупови и 

функције 12 часова; 

● Реални бројеви и изрази 

30 часова; 

● Пропорције и процентни 

рачун 18 

часова; 

● Геометрија 24 часа; 

● Линеарне једначине и 

неједначине 15 

часова. 

За реализацију 4 писмена 

задатка са 

исправкама планирано је 12 

часова 
 

 

Облици наставе:  теоријска 

настава  

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: 

дијалошка метода, 

демонстрација, 

презентације, дигиталне 

апликације за учење 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални, групни, рад 

у пару  

 

 

Место реализације: 

учионица/ кабинет/гугл 

учионица 

 

Начин оцењивања:  

Вредновање остварености 

исхода 

вршити кроз: 

1. усмену проверу знања; 

2. писмену провера знања; 

3. тестове знања; 

4. активост на часу. 

 

    

Корелација 

Рачунарство и 

информатика 

Рачуноводство  
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      ПРЕДМЕТ:  Рачунарство и информатика             РАЗРЕД: Први               Oбразовни профил: ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР                            Просветни гласник бр. 9/2019 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 
Начин остваривања 

садржаја програма 
● Стицање основних знања о 

математичко-техничким основама 

информатике, значају и примени 

рачунара у информационом 

друштву, структури и принципу рада 

рачунара, функцији његових 

компоненти и утицају компоненти 

на перформансе рачунара 

● Стицање знања, вештина и навика 

неопходних за успешно коришћење 

програма за обраду текста 

● Оспособљавање ученика за израду 

презентација и њихово презентовање 

● Оспособљавање ученика за рад са 

програмима за табеларне 

калкулације 

● Оспособљавање ученика за 

тумачење и разликовање података и 

информација кроз табеларно, 

графичко, текстуално приказивање, 

проналажење примене, повезивање 

са претходним знањем из других 

предмета 

● Оспособљавање ученика да 

одаберу и примењују одговарајућу 

технологију (алате и сервисе) за 

реализацију конкретног задатка 

● Оспособљавање ученика за 

коришћење Интернет-сервиса, 

коришћење ресурса локалне мреже и 

упознавање са принципом 

функционисања глобалних мрежа 

 

објасни значење појмова податак, 

информација и информатика 

● разликује појмове бит и бајт 

● наведе јединице за мерење количине 

података 

● претвара меру количине података из 

једне мерне јединице у другу 

● објасни основне карактеристике 

информационог друштва 

● наведе опасности и мере заштите 

здрављa од претеране и неправилне 

употребе рачунара 

● препозна компоненте из којих се 

састоји рачунар и објасни њихову 

функционалност 

● објасни намену оперативне и 

спољашње меморије у рачунарском 

систему 

● наброји врсте спољашњих меморија 

и објасни њихове карактеристике 

● објасни сврху софтвера у 

рачунарском систему 

● наброји врсте софтвера 

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, премешта и брише документе 

и фасцикле) 

● врши претрагу садржаја по 

различитим критеријумима 

● разуме потребу за инсталирањем 

новог софтвера 
 

 ● врши компресију и декомпресију 

фасцикли и докумената 

 ● одабере и примењује одговарајућу 

технологију (алате и сервисе) за 

реализацију конкретног задатка 

● креира дигиталне продукте, 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  

● 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 важност поштовања 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 чему је разлика између 

рачунара-сервера и рачунара-клијената 

● објасни чему служи рутер и шта је 

рутирање 

● објасни који посао обављају интернет-

провајдери 

Основе рачунарске технике 10 

часова 

Основе рада у рачунарском 

систему 12 часова 

Примена ИКТ-а 38 часова 

Рачунарске мреже, интернет и 

електронска комуникација 14 

часова 

Облици наставе: вежбе   

Подела на групе:  одељење се 

дели у две групе 

 

Методе и технике: дијалошка 

метода, демонстрација, 

презентације, дигиталне 

апликације за учење 

Облици рада: : фронтални, 

индивидуални, рад у пару 

 

Место реализације: рачунарски 

кабинет 

 

Начин оцењивања:  

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

1. Праћење остварености исхода 

2. Тестове знања 

3. Тестове практичних вештин 

 

Корелација: 

 

Сви предмети 
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Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

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 

Ученик ће бити у стању да : 

дефинише појам историје; 

разликује историју као науку и 

као наставни предмет; 

препозна различите начине 

рачунања времена у прошлости и 

садашњости;  

наведе основне историјске 

периоде у развоју човечанства и 

одреди граничне датуме који их 

деле; 

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 

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 главне тековине епохе 

средњег века у савременом добу; 

препозна значај тековина редњег 

века за савремени светме узроке  

 

и последице крсташких ратова; 

наведе одлике српске државности у 

средњем веку; 

наведе главне тековине српске 

средњовековне културе и уочи 

њихову присутност у савременом 

добу; 

препозна значај средњовековне 

државности за настанак модерне 

српске државе. 

идентификује основне 

одлике  периода од краја XV до 

краја XVIII века у историји Европе; 

наведе главне тековине периода од 

краја XV до краја XVIII века и 

препозна њихов значај у 

савременом добу. 

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; 

објасни положај Срба у 

Хабзбуршкој монархији; 

идентификује основне одлике 

привреде у српским земљама од 

краја XV до краја XVIII века; 

 Увод – 5 часова; 

 Цивилизације старог 

века – 12 часова; 

Европа и Средоземље у 

средњем веку – 15 

часова; 

 Срби и њихово 

окружење у средњем 

веку – 18 часова; 

 Европа и свет од 

краја XV дo краја 

XVIII века – 13 

часова; 

Српски народ под 

страном влашћу од краја 

XV дo краја XVIII века – 

11 часова 

 

 

Облици наставе:  теоријска 

настава/практична настава/ 

вежбе/настава у блоку  

Подела на групе:  да/не 

 

Методе и технике:  

Облици рада: 

 

Место реализације: учионица/ 

кабинет/ фискултурна 

сала/кухиња/угоститељски 

објекат...../гугл учионица(ако 

планирате да је користите и убудуће у 

редовној настави) 

 

Начин оцењивања:  

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 
 праћење остварености исхода 

 тестове знања. 

 

    

Корелација 

Српски језик и 

књижевност 

Географија 

Социологија са правима 

грађана 

Музичка култура 

Ликовна култура 

Грађанско васпитање 

Верска настава 
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Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 
Начин остваривањасадржаја 

програма 
– Развој функционалног система 

хемијског знања као подршке за 

изучавање стручних предмета; 

– Разумевање односа између 

структуре супстанци, њихових 

својстава као и могућности њихове 

примене; 

– Разумевање природних појава и 

процеса и хемијског приступа у 

њиховом изучавању; 

– Развој хемијске функционалне 

писмености; 

– Препознавање, разумевање и 

примена хемијских знања у 

свакодневном животу и 

професионалном раду; 

– Разумевање корисности од 

хемијске производње и за одабрану 

струку; 

– Развој способности за сагледавање 

потенцијалних ризика, могућности 

превенције и мерa заштите при 

хемијским незгодама у свакодневном 

животу и професионалном раду; 

– Развој одговорног става према 

коришћењу супстанци у 

свакодневном животу и у 

професионалном раду; 

– Развој комуникативности и 

спремности за сарадњу и тимски рад; 

– Развој одговорности, 

систематичности, прецизности и 

позитивног става према учењу; 

– Развој свести о сопственим 

знањима и потреби за даљим 

професионалним напредовањем. 

● објасни електронеутралност 

атома 

● објасни појам изотопа и примену 

изотопа, разликује атом од јона 

● објашњава квантитативно 

значење симбола и формула 

● одреди број валентних електрона 

● дефинише појам релативне 

атомске масе и појам релативне 

молекулске масе 

● разликује јонску везу од 

ковалентне везе 

● разликује неполарну од поларне 

ковалентне везе, описује основне 

карактеристике 

металне везе 

● објасни значај и примену 

силицијума и германијума у 

електроници 

● објасни да су дисперзни системи 

● објасни појам и наводи примену 

аеросола, суспензија, емулзија и 

колоида 

● разуме утицај температуре на 

растворљивост супстанци 

● израчуна масени процентни 

садржај раствора 

● разуме појам количинске 

концентрације раствора 

● разликује реакције синтезе и 

анализе 

● врши стехиометријска 

израчунавања 

● описује да су неке реакције 

егзотермне а неке ендотермне 

● наводи факторе који утичу на 

брзину хемијске реакције 

● илуструје примерима значај 

хемијске равнотеже за процесе из 

свакодневног живота 

● прикаже електролитичку 

социјацију киселина, база и соли 

хемијским једначинама 

● разликује киселу, базну и 

неутралну средину на основу рH 

вредности раствора 

● објасни појам електролита 

● објасни напонски низ елемената 

● објасни процес оксидо-редукције 

као процесе отпуштања и 

примања електрона 

● објасни шта је оксидациони број 

и како се одређује оксидациони 

број атома у молекулима и јонима 

● објасни појам корозије,заштита 

● описује карактеристична својства 

метала: натријума, калијума, 

магнезијума, калцијума, 

алуминијума и олова и њихових 

важнијих једињења, њихову 

примену у струци , као и њихов 

биолошки значај 

● описује општа својства прелазних 

метала и важнијих једињења и 

њихову примену у струци 

● описује својства атома угљеника 

у органским молекулима 

● наводи класификације органских 

једињења (према елементарном 

саставу, типу хемијских веза и 

функционалним групама) 

● илуструје примерима биолошки 

значај органских једињења и 

њихову примену у свакодневном 

животу 

● објасни штетно дејство неких 

супстанци на животну средину и 

здравље људи 

● наводи најчешће изворе 

загађивања атмосфере, воде и тла 

● објасни значај пречишћавања 

воде и ваздуха 

● објасни значај правилног 

одлагања секундарних сировина 

● објасни како се правилно одлаже 

електронски отпад,рециклажа 

● Структура супстанци 

(14) 

● Диспрезни системи (8) 

● Хемијске реакције (18) 

● Хемија елемената и 

једињења (30) 

● Хемијски аспекти 

загађивања животне 

средине (4) 

 

Облици наставе:  теоријска / вежбе  

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике:  

Дијалоска метода, илустративно 

предавање, ,демонстрација, рад на 

тексту, интерактивне игре, 

презентације, дебате, дигиталне 

апликације за учење 

Облици рада: 

фронтални, индивидуални , рад у 

пару, групни 

 

Место реализације:  

учионица/ кабинет 

 

Начин оцењивања:  

● усмену проверу знања 

● писану проверу знања 

 

    

Корелација 

-Физика 

-Биологија 

-Познавање робе 

-Екологија и заштита 

животне средине 
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Циљеви учења за 

предмет  
Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

  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  

 

● 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 

●  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 

Тема:Биологија развића човека:  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  

●  упореди ДНК, хроматин, хромозом 

●  дефинише ген, геном, генотип, 

фенотип  

●  објасни основна правила наслеђивања 

особина (Менделова правила)  

●  објасни типове наслеђивања особина  

●  објасни врсте и узроке мутација 

 ●  наведе наследне болести човека и 

њихове узроке 

●  дефинише ген, геном, генотип, 

фенотип  

●  објасни основна правила наслеђивања 

особина (Менделова правила)  

●  објасни типове наслеђивања особина  

●  објасни врсте и узроке мутација  

●  наведе наследне болести човека и 

њихове узрокеТема;Полно и 

репродуктивно здравље:  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  

 

Садржај предмета: 

Тема:Биологија 

ћелије,(8) 

 Тема:Основи 

физиологије човека, 

(25) 

Тема:Биологија 

развића човека, (11) 

Тема:Наслеђивање 

биолошких 

особина, (16) 

Тема;Полно и 

репродуктивно 

здравље.(14) 

 

Облици наставе:  теоријска 

настава/практична настава/ 

вежбе/настава у блоку  

Подела на групе:  да/не 

Не 

Методе и технике:  

Методе рада на 

часу:Демонстрационо-илустративни, 

дијалошки, метод рада на тексту, 

истраживачки рад, дебате... 

Облици рада: 

Рад у групи, паровима, 

индивидуално 

Место реализације: учионица/ 

кабинет биологије 

 

Начин оцењивања:  

Праћење и вредновање Евидентирање 

и оцењивање ученика (путем усмене и 

писане провере знања, тестирања, 

израде презентација и пројеката, 

организовања и учествовања у 

дебатама).  

    

Корелација 
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      ПРЕДМЕТ Грађанско васпитање               РАЗРЕД први                   Oбразовни профил:   економски техничар                                        Просветни гласник бр. 9/2019 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 
Начин остваривањасадржаја 

програма 

- Стицање знања, развијање 

вештина, усвајање вредности и 

формирање ставова који су 

предпоставка за успешан, 

одговоран и ангажован живот у 

демократском друштву   

- Оснаживање ученика за 

поштовање, одбрану и 

афирмацију вредности 

демократског друштва 

- Јачање друштвене кохезије, 

уважавање различитости и 

подршка сузбијању сваког облика 

дискриминације и насиља. 

- Анализира сопствене особине и 

представи их другима  

- Препозна и анализира сличности 

и разлике унутар групе 

-прихвати друге ученике и 

уважава њихову личност 

-Препозна предрасуде, 

стереотипе, дискриминацију, 

нетолеранцију по различитим 

основама 

-Сагледа могуће последице 

нетолеранције, дискриминације, 

стереотипа, предрасуда 

-Аргументовано брани ставове 

-Активно слуша 

-Не угрожава мишљење других 

-Активно дебатује 

-Ради у групи/тиму 

 

 

Препознаје предности тимског рада 

-Објасни потребу и важност учежћа 

младих у друштвеном животу 

-Објасни разлоге, ток и последицу 

сукоба 

-Препознаје сукоб и начине 

решавања сукоба 

-Објасни значај посредовања у 

сукобу 

-Препознаје и објасни врсте насиља 

-Идентификује и анализира узроке 

насиља 

-Идентификује и анализира могуће 

начине реаговања појединца у 

ситуацијама вршњачког насиља, из 

позиције жртве и посматрача 

-Прихвати одговорност за 

споствено понашање 

 

Предмет се реализује у 

оквиру три теме:  

1.Ја, ми и други (8 часова 

)  

 

2.Комуникација у 

групи(11 часова) 

 

3. Односи у 

групи/заједници(18 

часова)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Облици наставе:  теоријска настава  

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: дијалошка метода, 

илустративно предавање, демонстрација, 

игровне активности, рад на тексту, играње 

улога, симулације, интерактивне групе, 

мапе ума, презентације, експертска 

слагалица, дебате, дигиталне апликације 

за учење 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални; групни; рад у пару 

 

Место реализације: учионица, гугл 

учионица 

 

Начин оцењивања: Вредновање рада 

ученика врши се кроз праћење 

оставрености исхода 

Успешан: Ученик разуме 

описује,објашњава, дискутује, наводи 

примерe, резимира, парафразира појаве из 

наведених тема. Рад ученика је 

компетентан уз минималну помоћ 

наставника. 

Веома успешан: Ученик примењује и 

користи стечена знања и информације, 

открива и решава проблеме,истражује 

појаве, примењује методе у новим 

ситуацијама, процењује,  предвиђа појаве 

из претходно наведених тема Рад ученика 

је компетентан без подршке 

    

Корелација 

Право, социологија са 

правима грађана, 

психологија 
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ПРЕДМЕТ: Верска настава Православни катихизис     РАЗРЕД I       Oбразовни профил:   економски техничар               Просветни гласник бр. 11/2016-1 

 

Циљеви учења за предмет  
Исходи 

По завршетку теме ученик ће: 
Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

Упознавање ученика са 

садржајем предмета, планом и 

програмом и реализацијом 

наставе. 

Стицање основног знања о 

Творцу и творевини. 

Разумевање разлике између вере, 

поверења, знања и богопознања. 

Истицање основних хришћанских 

врлина, важности очувања 

заједнице. 

Разумевање историјских 

чињеница о Светом Писму, 

канону, богонадахнутости, Цркви 

и утицаја на културу и 

цивилизацију. 

Стицање вештина хришћанског 

живота. 

-моћи да сагледа садржаје којима 

ће се бавити настава 

Православног катихизиса у току 

1. године  

-моћи да наведе неке од примера 

Откривења Бога у Библији;  

-моћи да разуме да се Бог из 

љубави открива човеку, 

позивајући га у заједницу;  

-бити подстакнут да непосредније 

учествује у богослужењу Цркве;  

-моћи да промишља о личној 

одговорности у односу према 

Богу и ближњима;  

- моћи да разуме да се Божје 

Откривење дешава и данас у 

Цркви и свету;  

-моћи да просуђује и препознаје 

сведочанства вере у свом животу. 

-моћи да увиди разлику између 

знања које се односи на ствари и 

познања које се односи на 

личности;  

-моћи да препозна да је вера 

слободан избор човека и да се 

сведочи личним животом;  

- моћи да објасни да је 

богопознање у православном 

искуству плод личне, слободне 

заједнице човека с Богом;  

- моћи да објасни да се вером 

живи кроз Литургију и подвиг.  

-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.  

-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. 

-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  

 

I  Увод (2) 

II Бог Откривења (7) 

III Вера, знање и 

богопознање (8) 

IV Хришћанин - човек 

Цркве (6) 

V Свето Писмо - Књига 

Цркве (6) 

VI Хришћански живот (8) 

 

 

Облици наставе:  теоријска настава 

(35 ), практична настава (2)  

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: дијалошка метода, 

илустративно предавање, 

демонстрација, игровне активности, 

рад на тексту, играње улога, 

симулације, интерактивне групе, 

презентације, дебате, дигиталне 

апликације за учење 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални; групни; рад у пару 

 

Место реализације: учионица, гугл 

учионица, Црква 

 

Начин оцењивања: усмено 

одговарање, домаћи радови, пројекти, 

праћење активности на часу 

(формативно), гугл алати за 

оцењивање 

    

Корелација 

1. Српски језик и 

књижевност  

2. Историја  

3. Ликовна култура  

4. Музичка култура  

5. Екологија  

6. Психологија  

7. Социологија  

8. Философија  

9. Грађанско васпитање  
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Стручни предмети 

      ПРИНЦИПИ ЕКОНОМИЈЕ          1. РАЗРЕД                           Oбразовни профил:  Економски техничар                          Просветни гласник бр.9/2019 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 
Начин остваривањасадржаја 

програма 

-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 
 

● 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 
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 

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 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 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 

 

1. Eкономска наука 

(21) 

2. Понуда, тражња 

и 

функционисање 

тржишта (33) 

3. Трошкови 

производње(18) 

4. Тржишне 

структуре и 

понашање 

предузећа (24) 

5. Тржишта 

фактора 

производње и 

функционална 

расподела 

доходака(15) 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Облици наставе:  теоријска настава 

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: дијалошка, 

илустративна, презентације,дигитлне 

апликације за учење 

Облици рада:фронтални, 

индивидуални,рад у пару 

 

Место реализације: учионица/ 

кабинет, гугл учионица 

 

Начин оцењивања: : усмено 

одговарање, домаћи радови, праћење 

активности на часу(формативно), гугл 

алати за оцењивање 
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● 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 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 

● препозна како се успоставља 

равнотежа на осталим тржиштима 
● објасни функционалну расподелу 

дохотка 

    

Корелација 

-са осталим економским 

предметима 
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      ПРЕДМЕТ                     ПРЕДМЕТ  Пословна економија                      1.  РАЗРЕД                Oбразовни профил:  Економски техничар                            Просветни гласник бр.9/2019 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

● Стицање основних знања о 
појму, предмету и циљевима 

изучавања пословне економије 

● Стицање основних знања о 
предузећу, његовим циљевима, 

врстама и организационим 

облицима 

● Стицање основних знања 

о пословним функцијама 

предузећа 
● Стицање знања о пословима и 

активностима предузећа 

● Оспособљавање ученика 
за анализу показатеља 

остваривања циљева и 

задатака пословних функција 

 

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 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 

● 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 

1.Предузеће(36) 
2.Пословне функције 

предузећа(38) 

 
 

Облици наставе:  теоријска настава/ 

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: :комбиновање раличитих 

метода:олуја идеја, студија скучаја, вођена 

дискусија, предавање, решавање проблема 

Облици рада: 
фронтални, индивидуални; групни; рад у пару 

Место реализације: учионица/ кабинет/ /гугл 
учионица 

 

Начин оцењивања:  

● праћење остварености исхода 

● усмено излагање 

● тестове знања 

● активност на часу 

● домаћи задатак 

    

Корелација 

-Српски језик и књижевност 

-Принципи економије 

-Рачуноводство 

-Историја 

-Пословна  кореспонденција и 

комуникација 
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      ПРЕДМЕТ Рачуноводство                            РАЗРЕД    први                              Oбразовни профил: економски техничар                                  Просветни гласник бр.9/2019 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 
Начин остваривањасадржаја 

програма 

Упознавање са појмовима и 

значајем рачуноводства и 

књиговодства,  стицање знања о 

утицају пословних догађаја на 

имовину и њено порекло, 

упознавање а са значајем 

књиговодствене документације у 

евидентирању пословних 

догађаја, развијање способности 

за рачуноводствено утврђивање и 

приказивање имовине 

-Оспособљавање за евиденцију 

пословања по систему двојног 

књиговодства кроз прописане 

пословне књиге 

- Развијање вештина и 

компетенција за обављање 

платног промета, оспособљавање 

за обављање благајничких 

послова  

-Развијање способности за 

правилно коришћење, чување и 

одговорност за средства којим се 

послује, оспособљавање за 

евиденцију прихода и расхода са 

циљем утврђивања финансијског 

резултата 

Ученик ће бити у стању да:  

дефинише појам предмет 

рачуноводства, делове 

рачуноводства, наведе кориснике 

рачуноводствених информација,  

наведе циљ, задатке и методе, 

системе књиговодства 

идентификује (препозна) 

пословни догађај и  објасни 

утицај пословних догађаја на 

промене стања имовине, објасни 

појам, елементе и врсте 

књиговодствене документације  

дефинише средства и изворе 

средстава  објасни термине актива 

и пасива примени основну 

рачуноводствену једначину  

објасни појам и састави почетни 

инвентар,   састави биланс стања 

на основу почетног инвентара  

рашчлани биланс на конта  

дефинише конта-књиговодствене 

рачуне   разликуе врсте конта  

објасни правила евидентирања на 

активним и пасивним контима  

састави биланс на основу стања 

на контима, примењује правила 

евидентирања на контима стања 

-објасни појам двојног 

књиговодства, дефинише начело 

двојности, наведе пословне књиге 

двојног књиговодства, објасни 

улогу и значај наведе поступак 

књижења кроз дневник, објасни  

улогу и значај главне књиге и 

помоћних књига, зна да евидентира 

промене кроз дневник и главну 

књигу, објасни значај 

једнообразности у књиговодству, 

дефинише контни оквир и зна да га 

користи  

- дефинише благајну и благајничко 

пословање познаје документацију, 

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,  зна да води 

упоредну евиденцију у благајни и 

на текућем рачуну 

-дефинише расходе и приходе и 

класификује их,наведе четири групе 

промена у вези са расходима и 

приходима које утичу на 

биланс стања,објасни утицај 

расхода и прихода на биланс стања,  

примени правила евидентирања на 

контима расхода и прихода, 

дефинише обрачунски период, 

дефинише биланс успеха, објасни 

структуру биланса успеха 

 

Навести само број 

наставних јединица по 

областима/ модулима 

 

1.Рачуноводствено 

обухватање имовине 

привредног друштва и 

извора њеног 

финансирања (48) 

 2. Систем двојног 

књиговодства (48) 

 3. Евиденција новчаних 

средстава  (24) 

 4. Евиденција расхода и 

прихода  (28) 

 

 

 

 

 

 

 

Облици наставе:  теоријска 

настава/вежбе/ 

Подела на групе:  одељење се 

приликом реализације вежби дели на 

групе 

 

Методе и технике: монолошка;  

дијалошка;  рад на тексту; 

Облици рада:  фронтални рад; групни 

рад;  рад у пару; индивидуaлни 

 

Место реализације: учионица 

Начин оцењивања: тестови знања, 

писмени задаци, усмено одговарање, 

домаћи радови, праћење активности 

на часу (формативно) 

   Корелација 

Пословна економија, 

Принципи економије 
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      ПРЕДМЕТ   Пословна кореспонденција и комуникација       РАЗРЕД  Први        Oбразовни профил: Економски техничар                                     Просветни гласник бр. 9/2019 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

-Упознавање ученика са условима 

рада, потрошним материјалом, 

опремом, алаткама и прибором 

-Оспособљавање ученика за 

примену технике куцања 

-Оспособљавање ученика за 

обликовање текстова на 

матерњем и страним језицима 

-Оспособљавање ученика за 

састављање и обликовање 

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  

-Дефинише савремену 

канцеларију, 

-објасни значај услова за рад у 

канцеларији, 

-опише изглед канцеларијског 

простора, 

-користе канцеларијску опрему, 

алате и прибор у складу са 

наменом, 

-разликује врсте потрошног 

материјала 

-користи потрошни материјал у 

складу са наменом, 

-користе образце, 

-оверава акте и документацију, 

-користе технику куцања у 

алфанумеричком и нумеричком 

делу тастатуре. 

-разликује обавезне и необавезне 

делове пословног писма 

- разликује форме обликовања 

пословног писма, 

-обликује пословно писмо према 

задатим елементима  

-напише пословну биографију, 

-састави на основу датих 

елемената допис, упит, понуду, 

ценовник, поруџбину, предрачун, 

отпремницу, рачун, извештај о 

књижењу, комисијски записник, 

Рекламацију, одговор на 

рекламацију, ургенцију 

-дефинише појам значај и врсте 

евиденције, 

-евидентира дневне и недељне 

обавезе, 

-дефинише појам, врсте и значај 

класификација, 

-класификује документацију према 

задатим пареметрима, 

-објасни рад у појединим фазама 

рада са текућом поштом, 

-спроведе процедуру рада на 

појединим фазама на конкретном 

примеру, 

-примени правила за писање 

електронских писама (e-mail) 

 

-Организација 

канцеларије и техника 

куцања (трајање модула 

34 часа) 

 

-Пословна 

кореспонденција (трајање 

модула 24 цаса) 

 

-Евиденција и 

класификација 

докумената и рад са 

поштом (трајање модула 

16 часова)  

 

 

 

Корелација 

 

- српски језик, 

- страни језик, 

- рачунарствo и    

  информатика, 

- рачуноводство  

- пословна економија, 

- канцеларијско   

  пословање 

 

 

 

 

 

 

 

Облици наставе:  вежбе 

Подела на групе:  да 

 

Методе и технике: Модул се 

реализује путем метода активно 

оријентисане наставе, демонстрација, 

користе рачунар,  користити програм 

MS Word,  користе примере из праксе 

и игру улога - симулације процеса 

рада са текућом поштом и актима 

Облици рада: Фронтални, 

индивидуални, групни, рад у пару 

 

Место реализације: учионица/ 

кабинет за пословну кореспонденцију 

и комуникацију/гугл учионица 

 

Начин оцењивања:  

-праћење остварености исхода, 

-усмена провера знања, 

- тестове знања,  

-активност на часу, 

- тест практичних вештина,  

-домаћи задатак 
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ЕКОНОМСКА ГЕОГРАФИЈА                 1.   РАЗРЕД                                      Oбразовни профил:    Економски техничар                            Просветни гласник бр. 9/2019 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

- 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 Срвије. 

- 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 

- дефинише предмет изучавања 

економске географије 

- објасни значај, место економске 

географије у систему наука 

- објасни природне и друштвене 

елементе географског простора и 

њихову условљеност 

- доводи у вези 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 пољо-

привредног 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 

- објасни утицај становништва на 

привредни развој 

- објасни демографске проблеме у 

Србији  

- анализира факторе које у урбаним 

и руралним просторима утичу на 

економски развој 

- објасни улогу различитих типова 

насеља у економском развоју 

- 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 структуре и размештај 

индустрије у Србији 

- анализира утицај природних и 

друштвених фактора на развој 

саобраћаја 

- разуме значај појединих 

саобраћајних грана на привредни 

развој 

- 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 

- дефинише појам глобализације 

- разликује одлике политичке, 

територијалне, економске и 

културне глобализације 

- наведе промене у светској 

економији које су настале под 

утицајем савремених процеса 

глобализације 

- разликује улогу, значај и видове 

деловања међународних 

организација 

1. Земља као животни и 

економски простор 

човека (28) 

2. Географија светске 

привреде и положај 

Србије у њој (28) 

3. Свет, Европска унија и 

Србија – савремени 

економско и политичко-

географски процеси (18) 

 

 

Облици наставе:  теоријско настава 

Подела на групе:  да 

 

Методе и технике: дијалошка 

метода, илустративно предавање, 

демонстрација, презентације, дебате, 

дигиталне апликације за учење 

Облици рада:индивидуални, 

фронтални, групни, рад у пару 

 

Место реализације: учионица/гугл 

учионица 

 

Начин оцењивања: усмено 

одговарање, домаћи радови, праћење 

активности на часу (формативно), 

гугл алати за оцењивање праћење 

остварених исхода, тестови знања 

    

Корелација 

Српски језик и 

књижевност 

Историја 

Социологија са правима 

грађана 

Рачунарство и 

информатика 

Канцеларијско 

пословање 
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мултијезичком свету. - 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 

- 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 

- наведе најзначајније области 

биљне и сточарске производње у 

свету и у Србији, као и главна 

светска риболовна подручја 

 

 

- 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 унутра 

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 
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ДРУГИ РАЗРЕД 
ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 

      Српски језик и књижевност     2. РАЗРЕД                                      Oбразовни профил: Економски техничар                                                                Просветни гласник бр. 9/2019 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 
Начин остваривањасадржаја 

програма 

Проширивање и продубљивање 

знања о српском књижевном 

језику; 

Развијање и неговање језичке  

културе, поштовање правила 

књижевног (стандардног) језика у 

усмeном и писаном изражавању; 

Подстицање ученика на 

усавршавање говорења, писања и 

читања, као и неговање културе 

дијалога; 

Оспособљавање ученика да 

користе стручну литературу и  

Унапређивање књижевних знања 

и читалачких вештина; 

Упознавање и проучавање 

репрезентативних дела српске и 

опште књижевности, књижевних 

жанрова, књижевноисторијских 

појава и процеса у књижевности; 

Унапређивање знања о 

сопственој култури и културама 

других народа; 

Упућивање ученика на 

истраживачки и критички однос 

према књижевности; 

Обезбеђивање функционалних 

знања из теорије и историје 

књижевности; 

 Развијање трајног интересовања 

за нова сазнања. 

 наведе особености барока, 

класицизма и просветитељства 

и њихове представнике у 

књижевности 

 објасне значај Венцловића и 

Орфелина за развој језика и 

књижевности код Срба 

 препозна одлике 

просветитељства на обрађеним 

делима 

 објасни значај Доситејевог 

рада за српску културу и 

књижевност 

 направи паралелу у обради 

истих мотива у европској и 

српској књижевности 

наведе особине  ликова у 

обрађеним делима и заузме став 

према њиховим поступцима 

 наведе представнике 

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 представнике правца и 

њихова дела 

 дефинише одлике реализма и 

препозна 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 понашања јунака у 

обрађеним делима 

 одреди врсту речи и граматичке 

категорије 

употреби у усменом и писаном 

изражавању облике речи у 

складу са језичком нормом 

 примени правила одвојеног и 

састављеног писања речи у 

складу са језичком нормом 

 изражава размишљања и 

критички став према 

проблемима и појавама у 

књижевним текстовима и 

свакодневном животу 

 препозна одлике стручно-

научног стила 

примени одлике новинарског 

стила 

 

Оквирни број часова 

по темама 

 Барок , класицизам, 

просветитељство (17 

часова) 

 Романтизам   (25 

часова) 

 Реализам (28 часова) 

 Морфологија (12 

часова) 

 Правопис (7 часова) 

 Култура изражавања 

(19 часа) 
 

 

 

 

Облици наставе:  теоријска настава 

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: дијалошка метода, 

илустративно предавање, 

демонстрација, игровне активности, 

рад на тексту, играње улога, 

симулације, интерактивне групе, мапе 

ума, презентације, експертска 

слагалица, дебате, дигиталне 

апликације за учење 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални; групни; рад у пару 

 

 

Место реализације: учионица, гугл 

учионица 

 

Начин оцењивања: тестови знања, 

усмено одговарање, домаћи радови, 

пројекти, праћење активности на часу 

(формативно), гугл алати за 

оцењивање 

 

    

Корелација 

 

 Грађанско 

васпитање/Верска 

настава  
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      ПРЕДМЕТ:енглески језик              РАЗРЕД:други                         Oбразовни профил:економски техничар                                     Просветни гласник бр. 9/2019 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

-Оспособљавање ученика за 

разумевање усменог говора 

-Оспособљавање ученика за 

разумевање прочитаних 

текстова 

-Оспособљавање ученика за 

кратко монолошко излагање и 

за учешће у дијалогу на 

страном језику 

-Оспособљавање ученика за 

писање краћих текстова 

различитог садржаја 

-Оспособљавање ученика за 

учешће у дијалогу на страном 

језику и размену краћих 

писаних порука 

-Оспособљавање ученика да 

преводи, сажима и препричава 

садржај краћих усмених и 

писаних текстова 

-Оспособљавање ученика да 

користе медије као изворе 

информација и развијају 

критичко мишљење у вези са 

њима 

-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 

-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) 

 

 

-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 

-Попуњава рачуне, признанице и 

хартије од вредности  

-Напише једноставно пословно 

писмо према одређеном моделу    

-Опише и појасни садржај 

симболичких модалитета везаних 

за струку 

-Комуницира у свакодневним 

ситуацијама и размењује 

информације, блиске његовим 

интересовањима (писмено и 

усмено) 

-Преводи усмено или писмено 

кратке поруке у складу са 

потребама комуникације 

-Аргументује свој став о 

медијском тексту 

 

 

 

1.School (22) 

2.Working Life (18) 

3.Shopping (17) 

4.Society (15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Облици наставе:  теоријска 

настава 

Подела на групе: не 

 

Методе и технике: дијалошка 

метода,илустративно 

предавање,рад на 

тексту,демонстрација,интерактивне 

групе,презентације,дебате,дигиталн

е апликације за учење 

Облици рада: 

фронтални,индивидуални,групни,р

ад у пару 

 

Место реализације: учионица,гугл 

учионица 

 

Начин оцењивања: тестови 

знања,усмено одговарање,домаћи 

радови,праћење активности на 

часу(формативно),гугл алати за 

оцењивање 

    

Корелација 

 

-српски језик и 

књижевност 

 

-грађанско васпитање 

 

-пословна  

кореспонденција и 

комуникација 

 

-принципи економије 

-пословни енглески 
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      ПРЕДМЕТ  Физичко васпитање             РАЗРЕД   2               Oбразовни профил: Економски техничар                                               Просветни гласник бр 9/2019 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

1.Подстицање раста и развоја и 

утицање на правилно држање 

тела (превенција постуралних 

поремећаја); 

2.Развој и усавршавање 

моторичких способности и 

теоријских знања неопходних 

самостални рад на њима; 

3.Стицање моторичких умења 

(вештина) и теоријских знања 

неопходних за њихово  усвајање; 

4.Проширење и продубљавање 

интересовања које су ученици 

стекли у основној школи и 

потпуније сагледавање спортске 

гране, за коју показују посебан 

интерес; 

5.Усвајање знања ради 

разумевања значаја и суштине 

физичког васпитања 

дефинисаних општим циљем овог 

предмета (васпитно-образовног 

подручја); 

6.Мотивација ученика за 

бављење физичким активностима 

и формирање позитивних психо-

социјалних образаца понашања; 

7.Оспособљавање ученика да 

стечена умења, знања и навике 

користе у свакодневним 

условима живота и рада. 

8. Атлетика; 

9.Спортска гимнастоика  (Вежбе 

на справама и тлу); 

10. Спортска игра: Фудбал, 

кошарка и одбојка. 

 Исходи предмета се остварују  

кроз исходе циљева предмета. 

1.Препозна везе између физичке 

активности и здравља; 

2.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; 

3.Одабере и изведе вежбе 

обликовања и вежбе из 

корективне гимнастике, које ће 

превентивно утицати на могуће 

негативне утицаје услед рада у 

одабраној професији; 

4.Именује  моторичке 

способности које треба развијати, 

као и основна средства и методе 

за њихов развој; 

5.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; 

6.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 

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; 

8.Сагледа негативне утицаје 

савременог начина живота 

(пушење, дрога, насиље, 

деликвентно понашање) и буде 

свестан да је физичким, односно 

спортским активностима могуће 

предупредити негативне утицаје; 

 

9.самостално бира физичку, 

односно спортску активност и 

изводи је  у окружењу у коме живи. 

 

10.Препозна нетолерантно 

понашање својих другова и реагује 

на њега, шири дух пријатељства, 

буде истрајан је у својим 

активностима. 

11.Се правилно односи према 

окружењу у којме вежба, рекреира 

се и бави се спортом, што преноси у 

свакодневни живот 

12.Учествује на школском 

такмишењу и у систему школских 

спортских такмичења 

 

 

Вежбе обликовања  

Вежбе из корективне 

гимнастике; 

Провера стања 

моторичких и 

функционалних 

способности; 

Вежбе снаге 

Атлетика 

Спортска игра (кошарка, 

одбојка) 

еоријска настава (3 часа) 

мерење и тестирање (9 

часова) 

практична настава 

(60часова) 

 

Облици наставе:  теоријска 

настава/практична настава/  

Подела на групе:  да/не 

 

Методе и технике: Вербално-

демонстративне. 

Облици рада: Фронтални, 

индивидуални, групни , у пару. 

 

Место реализације: фискултурна 

сала/отворени терени/ гугл учионица 

 

Начин оцењивања: Тренутно важећи 

правилник о оцењивању ученика у 

средњем  образовању и васпитању 

(„СЛ. Гласник  РС“, бр. 82/2015). 
    

Корелација 

Биологија 

Физика 

Екологија и заштита 

животне средине 

Ликовна култура 

Музичка култура 
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      ПРЕДМЕТ  Физичко васпитање             РАЗРЕД   2               Oбразовни профил: Економски техничар                                               Просветни гласник бр 9/2019 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

1.Подстицање раста и развоја и 

утицање на правилно држање 

тела (превенција постуралних 

поремећаја); 

2.Развој и усавршавање 

моторичких способности и 

теоријских знања неопходних 

самостални рад на њима; 

3.Стицање моторичких умења 

(вештина) и теоријских знања 

неопходних за њихово  усвајање; 

4.Проширење и продубљавање 

интересовања које су ученици 

стекли у основној школи и 

потпуније сагледавање спортске 

гране, за коју показују посебан 

интерес; 

5.Усвајање знања ради 

разумевања значаја и суштине 

физичког васпитања 

дефинисаних општим циљем овог 

предмета (васпитно-образовног 

подручја); 

6.Мотивација ученика за 

бављење физичким активностима 

и формирање позитивних психо-

социјалних образаца понашања; 

7.Оспособљавање ученика да 

стечена умења, знања и навике 

користе у свакодневним 

условима живота и рада. 

8. Атлетика; 

9.Спортска гимнастоика  (Вежбе 

на справама и тлу); 

10. Спортска игра: Фудбал, 

кошарка и одбојка. 

 Исходи предмета се остварују  

кроз исходе циљева предмета. 

1.Препозна везе између физичке 

активности и здравља; 

2.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; 

3.Одабере и изведе вежбе 

обликовања и вежбе из 

корективне гимнастике, које ће 

превентивно утицати на могуће 

негативне утицаје услед рада у 

одабраној професији; 

4.Именује  моторичке 

способности које треба развијати, 

као и основна средства и методе 

за њихов развој; 

5.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; 

6.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 

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; 

8.Сагледа негативне утицаје 

савременог начина живота 

(пушење, дрога, насиље, 

деликвентно понашање) и буде 

свестан да је физичким, односно 

спортским активностима могуће 

предупредити негативне утицаје; 

 

9.самостално бира физичку, 

односно спортску активност и 

изводи је  у окружењу у коме живи. 

 

10.Препозна нетолерантно 

понашање својих другова и реагује 

на њега, шири дух пријатељства, 

буде истрајан је у својим 

активностима. 

11.Се правилно односи према 

окружењу у којме вежба, рекреира 

се и бави се спортом, што преноси у 

свакодневни живот 

12.Учествује на школском 

такмишењу и у систему школских 

спортских такмичења 

 

 

Вежбе обликовања  

Вежбе из корективне 

гимнастике; 

Провера стања 

моторичких и 

функционалних 

способности; 

Вежбе снаге 

Атлетика 

Спортска игра (кошарка, 

одбојка) 

еоријска настава (3 часа) 

мерење и тестирање (9 

часова) 

практична настава 

(60часова) 

 

Облици наставе:  теоријска 

настава/практична настава/  

Подела на групе:  да/не 

 

Методе и технике: Вербално-

демонстративне. 

Облици рада: Фронтални, 

индивидуални, групни , у пару. 

 

Место реализације: фискултурна 

сала/отворени терени/ гугл учионица 

 

Начин оцењивања: Тренутно важећи 

правилник о оцењивању ученика у 

средњем  образовању и васпитању 

(„СЛ. Гласник  РС“, бр. 82/2015). 
    

Корелација 

Биологија 

Физика 

Екологија и заштита 

животне средине 

Ликовна култура 

Музичка култура 
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      ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА                            РАЗРЕД:ДРУГИ                          Oбразовни профил: ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР                    Просветни гласник бр. 9/2019  

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 
Начин остваривања 

садржаја програма 
 ● Проширивање знања о степеновању и 

кореновању  

 ● Уочавање везе између степеновања и 
кореновања   

 ● Овладавање поступком рационалисања 

имениоца    
● Разумевање појмова комплексан број, 

конјуговано комплексни бројеви и модуо 

комплексног броја   

 ● Упознавање основних својстава функција   

 ● Оспособљавање за представљање 

података различитим графичким облицима 
и анализу датих података    

● Стицање основних знања потребних за 

решавање квадратних једначина   
● Оспособљавање за скицирање и анализу 

графика квадратне функције   

● Овладавање поступком решавања 
квадратних једначина и неједначина   

● Упознавање основних особина 

експоненцијалне и логаритамске функције   
● Уочавање везе између експоненцијалне и 

логаритамске функције   

● Разумевање појма логаритма   
● Примена стечених знања на решавање 

Једноставнијих експоненцијалних и 

логаритамских једначина   
● Разумевање основних тригонометријских 

функција и идентичности   

● Оспособљавање за примену 
тригонометријских функција у практичним 

проблемима   

● Оспособљавање ученика за коришћење 
Тригонометријског круга   

● Оспособљавање ученика за цртање 

графика произвољне тригонометријске 
функције   

● Разумевање и примена адиционих 

формула и њихових последица   
● Разумевање и примена синусне и 

косинусне Теореме    

● Проширивање знања о полиедрима и 
обртним телима   

● Уочавање односа у простору   

● Разумевање површине и запремине  
полиедара и обртних тела и примена на 

конкретне примере 

 ● 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 имагинарна јединица и 

комплексни број   

● сабира, одузима, множи и дели два 

комплексна броја   

● одреди конјугован број датог 

комплексног броја    

● 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;    

● 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 

функције на решавање квадратне 

неједначине   

● реши систем линеарне и квадратне 

једначине   

● прикаже аналитички, табеларно и 

графички експоненцијалну функцију   

● реши једноставну експоненцијалну 

једначину   

● примени знање о графику 

експоненцијалне 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 логаритмовања при 

трансформацији једноставних израза  

● дефинише основне тригонометријске 

функције оштрог угла   

● израчуна основне тригонометријске 

функције оштрог угла правоуглог 

троугла када су дате две странице   

● 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   

● 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    

   
● Степеновање и кореновање 

15 часова;   

● Функција и график 

функције 6 часова;   

● Квадратна једначина, 

неједначина и функција: 20 

часова;   

● Експоненцијална и 

логаритамска једначина, 

неједначина и функција: 17 

часова;   

● Тригонометрија 22 часа;   

● Полиедри и обртна тела 16 

часова. За реализацију 4 

писмена задатка са 

исправкама планирано је 12 

часова.   

Облици наставе:  

теоријска настава  108 часова 

Подела на групе:  не   

Методе и технике: дијалошка 

метода, демонстрација, 

презентације, дигиталне 

апликације за учење  

Облици рада: : фронтални, 

индивидуални, групни, рад у 

пару   

Место реализације: 

учионица/ кабинет /гугл 

учионица   

Начин оцењивања:  

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз:  

1. усмену проверу знања; 

 2. писмену провера знања; 

 3. тестове знања;  

4. активност на часу. 

 

 

Корелација 

Рачуноводство 

Исходи     

● 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   

● реши једноставније 

проблемске задатке у којима 

су описана и/или уписана тела 
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      ПРЕДМЕТ  Историја                                  РАЗРЕД          2                            Oбразовни профил:       Економски техничар                                           Просветни гласник бр.9/2019 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

Стицање знања о историји 

најзначајнијих држава у периоду 

од краја XVIII века до Првог 

светског рата.  

Разумевање и вредновање утицаја 

историјског наслеђа периода од 

краја XVIII века до Првог 

светског рата на савремени свет. 

Унапређивање знања о српској 

националној историји у периоду 

од краја XVIII века до Првог 

светског рата. 

Проширивање знања о настанку 

модерне српске државе и 

најважнијим одликама српске 

државности. 

Уочавање улоге  знаменитих 

личности у развоју српске 

државности. 

Разумевање међународног 

контекста и узрока Првог 

светског рата. 
Унапређивање знања о учешћу 

Србије и Црне Горе у Првом 

светском рату.Сагледавање Првог 

светског рата и његових 

последица у историји српског 

народа. 
Уочавање последица Првог 

светског рата на међународне 

односе и друштвене, политичке, 

привредне и културне 

прилике.Разумевање 

међународног контекста у коме 

настаје југословенска држава. 

Ученик ће бити у стању да : 

 историјског периода од краја 

XVIII века до Првог светског 

рата; 

 сагледа значај и последице 

појаве политичких идеја 

национализма, либерализма, 

радикализма и социјализма; 

 XVIII века до Првог светског 

рата и именује истакнуте 

ствараоце; 

 наведе главне тековине 

периода од краја XVIII века 

до Првог светског рата и 

препозна њихов значај у 

савременом добу.  

 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;  

 опише улогу истакнутих 

личности у Српској 

револуцији, у развоју 

државних иституција и 

формирању модерног 

политичког система; 

 разуме узроке и међународни 

контекст избијања Првог 

светског рата; 

 опише ток Првог светског 

 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; 

 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; 

 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; 

 

Навести само број 

наставних јединица по 

областима/ модулима 

 

 Европа и свет од 

краја XVIII века до 

Првог светског рата 

– 14 часова; 

 Србија, Црна Гора и 

Срби у Хабзбуршком 

и Османском царству 

од  краја XVIII века 

до Првог светског 

рата – 14 часова; 

 Први светски рат и 

револуције у Русији 

и Европи – 7 часова; 

 Свет између Првог и 

Другог светског рата 

– 8 часова; 

 Југословенска 

краљевина – 7 

часова; 

 Други светски рат – 8 

часова; 

 Свет после Другог 

светског рата – 7 

часова; 

 Југославија после 

Другог светског рата 

– 7 часова. 

 

 

 

 

Облици наставе:  теоријска 

настава/практична настава/ 

вежбе/настава у блоку  

Подела на групе:  да/не 

 

Методе и технике:  

Облици рада: 

 

Место реализације: учионица/ 

кабинет/ фискултурна 

сала/кухиња/угоститељски 

објекат...../гугл учионица 

Начин оцењивања:  

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 
 праћење остварености исхода 

 тестове знања. 
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 Проширивање знања о одликама 

југословенске државе између два 

светска рата.Проширивање знања 

о положају српског народа у 

југословенској краљевини. 
Унапређивање знања о 

посебностима Другог светског 

рата на југословенском простору. 
Сагледавање Другог светског 

рата и његових последица у 

историји српског народа. 
Унапређивање знања о 

друштвеним, политичким и 

привредним процесима у другој 

половини XX века.Разумевање 

главних  одлика хладног рата. 

Уочавање изазова савременог 

света – глобализација, 

тероризам,  глад, болести, 

еколошки проблеми 

Разумевање последица распада 

југословенске државе. 

Сагледавање међународног 

положаја савремене српске 

државе. 
Идентификовање проблема 

савремене српске државe 
 

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  ушла у ратни сукоб са 

Аустроугарском и Немачком; 

 лоцира места најважнијих 

битака које је српска војска 

водила током Првог светског 

рата; 

 сагледа промењену слику 

света после Првог светског 

рата; 

 идентификује основне 

одлике  историјског периода 

између два светска рата;   

 сагледа значај и последице 

појаве тоталитарних 

политичких идеја и 

идеологија; 

 

 образложи допринос 

југословенских 

антифашистичких покрета 

победи савезника у Другом 

светском рату; 

 сагледа промењену слику света 

после Другог светског рата; 

 идентификује основне одлике 

политичког, друштвеног, 

привредног, научног и 

културног развоја послератног 

света; 

 уочи узроке и последице 

хладноратовских сукоба; 

 разуме распрострањеност 

покрета за ослобођење нација и 

угрожених мањинских група; 

 разуме место и улогу Србије у 

савременом свету; 

 утврди значај чланства Србије у 

међународним организацијама; 

 идентификује проблеме 

савремене српске државе. 

 

 

 

    

Корелација 

Српски језик и 

књижевност 

Географија 

Социологија са правима 

грађана 

Музичка култура 

Ликовна култура 

Грађанско васпитање 

Верска настава 
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      ПРЕДМЕТ: Ликовна култура                РАЗРЕД: 2         Oбразовни профил:    економски техничар                        Просветни гласник бр. 9/2019. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Циљеви учења за 

предмет  
Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

 Упознавање са 

значајем 

визуелне 

уметности и 

применом 

технике,материја

ла и елемената 

композиције 

 Упознавање са 

развојем 

дизајна,примено

м принципа 

компоновања и 

начином 

коришћења 

различитих 

информација као 

подстицај за 

стваралачки рад  

 Упознавање са 

врстама 

простора,елемен

тима амбијента и 

значајем 

обликовања 

простора 

Упознавање одабраних 

уметницких дела и 

споменика културе и 

улоге визуелне 

уметности у савременом 

друштву 

 

 Разматра значај визуелне 

уметности за будуће занимање 

 Реализује идеју одабраном 

техником и материјалом 

 Пореди радове дизајнера на 

основу договореног критеријума  

 Реализује замисао у одабраном 

задатом или доступном 

материјалу 

 Користи различите информације 

као подстицај за стваралачки рад  

 Изрази утисак о амбијенту 

простора различитих намема  

 Разматра значај обликовања 

простора 

 Реализује замисао комбинујући 

задате и одабране елементе и 

материјал  

 Објасни значај одабраних 

уметничких дела и споменика 

културе  

 Тумачи визуелне поруке са којима 

се свакодневно среће  

 Користи уметницка дела као 

подстицај за стваралачки рад  

 

 

  

Општи део-улога и значај 

визуелне уметности коз 

историју. 

Значај визуелне уметности 

за будуће занимање; 

Основне традиционалне 

технике визуелних 

уметности.Утицај 

савремене технологије на 

визуелну 

уметност.Традиционални 

материјал,рециклирани 

материјал,материјал и 

предмети за рециклањжу 

Елементи композиције- 

линија,боја,текстура и 

валер. 

Производи уметничких 

заната од првих 

цивилизација до појаве 

индустријског 

дизајна.Развој 

дизајна.Принципи 

дизајна(дизајна).Дизајн у 

XXI веку; 

Облици наставе:  теоријска 

настава/практична настава 

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: дијалог, 

демонстрација 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални, групни 

 

Место реализације: учионица/ 

кабинет 

 

Начин оцењивања: 

 праћење остварености 

исхода  

 праћење процеса рада  

 разговор 

пројектне задатке 

    

Корелација 

 Српски језик и 

књижевност 

 Историја  

 Биологија  

 Математика 

 Рачунарство и 

информатика 
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      ПРЕДМЕТ Грађанско васпитање      РАЗРЕД други        Oбразовни профил:  економски техничар                                              Просветни гласник бр. 9/2019 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

- Упознавање ученика са врстама 

права,начинима и механизмима 

заштите права   

- Сагледавање значаја личног 

ангажовања у заштити 

сопствених права и права других 

људи 

- Подстицање ученика на активну 

партиципацију у животу школе  

- Развијање вештина планирања 

акција 

- Објасни значаји смисао људских 

права  

- Разликује врсте људских права  

-Објасни однос права и 

одговорности  

-Објасни универзалност и 

развијеност људских права  

-Објасни механизме заштите 

људских права  

-Објасни улогу институција 

појединца у заштити људска 

права  

-Идентификује проблеме у својој 

средини 

  

 
Предмет се реализује у оквиру 

две теме:  

1.Права и одговорности (18 
часова )  

Ова тематска целина уводи 

ученике у познавање и 
разумевање проблематике 

права и одговорности и развија: 

способности , ставове и 
поступке који воде заштити и 

остваривању права.  

 
2.Планирање и извођење акције 

(18 часова)  

Ова тематска целина припрема 
и подстиче ученике на активно 

учешће у животу школе и 

заједнице и омогућава 

систематизацију и практичну 

примену наученог у оквиру 

овог предмета. Ученици стичу 
потребна знања и вештине у 

идентификовању проблема који 

се тичу дечјих права у школи и 
средини и начнима израде 

плана акције којим би те 

проблеме могли да реше. 

 

 

 

 

 

Облици наставе:  теоријска настава  

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: дијалошка метода, 

илустративно предавање, демонстрација, 

игровне активности, рад на тексту, играње 

улога, симулације, интерактивне групе, мапе 

ума, презентације, експертска слагалица, 

дебате, дигиталне апликације за учење 

Облици рада: фронтални, индивидуални; 
групни; рад у пару 

 

Место реализације: учионица/ google 
учионица 

 

Начин оцењивања: Вредновање рада ученика 

врши се кроз праћење оставрености исхода 

Успешан: Ученик разуме описује,објашњава, 

дискутује, наводи примерe, резимира, 

парафразира појаве из наведених тема. Рад 

ученика је компетентан уз минималну помоћ 

наставника. 

 

Веома успешан: Ученик примењује и користи 

стечена знања и информације, открива и решава 

проблеме,истражује појаве, примењује методе у 

новим ситуацијама, процењује,  предвиђа појаве 

из претходно наведених тема Рад ученика је 

компетентан без подршке. Корелација 

Право, социологија са 

правима грађана 
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      ПРЕДМЕТ: Верска настава Православни катихизис     РАЗРЕД II                                Oбразовни профил: економски техничар             Просветни гласник бр. 11/2016-1 

Циљеви учења за предмет  
Исходи 

По завршетку теме ученик ће: 
Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

Упознавање ученика са 

садржајем предмета, планом и 

програмом и реализацијом 

наставе. 

Омогућити ученицима да стекну 

неопходно знање да узрок 

постојања света јесте личносни 

Бог Који слободно из љубави 

ствара свет;  

Пружити ученицима основ за 

разумевање прародитељског 

греха на основу библијског 

сведочанства, тумачења Светих 

Отаца и учења Цркве;  

Омогућити ученицима 

разумевање да се Стари Завет у 

главним цртама, периодима, 

личностима и догађајима може 

посматрати као праслика и најава 

новозаветних догађаја;  

Пружити ученицима основ за 

разумевање да је целокупан 

садржај старозаветне месијанске 

мисли остварен тек у Новом 

Завету у личности Господа Исуса 

Христа;  

Омогућити ученицима доживљај 

старозаветне побожности;  

Установити обим и квалитет 

знања и разумевања стечених у 

току школске године из 

Православног катихизиса  

 

 

- моћи да сагледа садржаје којима 

ће се бавити настава 

Православног катихизиса у току 

2. године образовања и да уочи 

какво је његово предзнање;  

-моћи да интерпретира учење 

Цркве о стварању света;  

-моћи да објасни да је човек икона 

Божја зато што је слободан и 

подобије Бога зато што је 

способан за заједницу;  

-моћи да објасни да је Бог створио 

свет са циљем да вечно живи у 

заједници са Њим;  

-бити подстакнут да просуђује о 

смислу постојања човека и света;  

-моћи да разликује особености 

створеног и нествореног;  

-моћи да развија одговорност за 

сопствени живот и живот других;  

-моћи да преиспитује и вреднује 

однос према Богу, другом човеку 

и према творевини Божјој.  

-моћи да објасни у чему се састоји 

прародитељски грех; сагледа 

последице и превазилажење;  

-моћи да просуди о важности 

учествовања у Литургији;  

-бити подстакнут да се 

одговорније односи према 

природи;  

-моћи да стекне увид у личну 

одговорност за своје поступке и 

значају покајања;  

-моћи да уочи да се Бог у Старом 

и Новом Завету открива као 

личност и да га позива на 

заједницу.  

-моћи да, на примеру Каина и 

Авеља, закључи да је свако убиство 

–братоубиство;Ноја,схвати значење 

појма праслика Христа и Цркве као 

места спасења;Вавилонске куле, 

схвати да ни једна људска заједница 

мимо Бога не води остварењу 

човековог назначења;  

-моћи да разуме да је откривење 

Аврааму почетак остваривања 

Цркве у историји;  

-бити свестан да је за богопознање 

неопходан личан сусрет са Богом;  

-моћи да разуме да је обећање 

потомства дато Аврааму духовног 

карактера.  

-знати да је старозаветна вера – вера 

у једнога Бога;  

-моћи да објасни нека од 

старозаветних пророштава која су 

се остварила у личности Христовој;  

-моћи да наведе који старозаветни 

догађаји јесу праслика Сина Божјег 

и новозаветне Цркве.  

-моћи да уочи разлику између 

уобичајеног значења речи пророк и 

њеног библијског смисла;  

-моћи да упореди Десет заповести 

са Христовим заповестима о 

љубави;  

-моћи да промишља о сопственом 

месту у историји спасења 

-моћи да се, подстакнут примерима, 

смелије суочи са грехом 

самооправдавања и сваким грехом, 

уопште;  

-моћи да уочи у којој мери је 

напредовао и савладао градиво. 

 

I  Увод (1) 

II Стварање света и 

човека (7) 

III Прародитељски грех 

(7) 

IV Свештена историја 

спасења (од Адама до 

Израиља) (6) 

V Свештена историја 

спасења (од Мојскија до 

Христа) (10) 

VIСтарозаветна ризница 

(6) 

 

 

Облици наставе:  теоријска настава 

(35 ), практична настава (2)  

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: дијалошка метода, 

илустративно предавање, 

демонстрација, игровне активности, 

рад на тексту, играње улога, 

симулације, интерактивне групе, 

презентације, дебате, дигиталне 

апликације за учење 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални; групни; рад у пару 

 

Место реализације: учионица, гугл 

учионица, Црква 

 

Начин оцењивања: усмено 

одговарање, домаћи радови, пројекти, 

праћење активности на часу 

(формативно), гугл алати за 

оцењивање 

    

Корелација 

 

1. Српски језик и 

књижевност  

2. Историја  

3. Географија  

4. Екологија  

5. Физика  

6. Философија  

7. Социологија  

8. Ликовна култура  

9. Музичка култура  
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   ПРИНЦИПИ ЕКОНОМИЈЕ             2. РАЗРЕД                   Oбразовни профил:  Економски техничар                       Просветни гласник бр.10/19 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај Начин остваривањасадржаја програма 

● 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 

регулисања количине новца у 

оптицају 

● Стицање знања о промени 

вредности новца и промене 

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 

● 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 

● 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 

● 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 

● 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 

новца на ниво цена и вредност новца 
● дефинише брзину оптицаја новца 

● наведе једначину „квантитативне 

теорије новца” 
● објасни једначину „квантитативне 

теорије новца” 

дефинише незапосленост 

● разликује појмове „запослено лице” и 

„незапослено лице” 

● дефинише радну снагу 
● 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 

 

1. Макроекономија(12) 

2. Систем националних 

рачуна(18) 

3. финансијски 

систем(16) 

4.Новац у 

макроекономији (12) 

5.Инфлација(12) 

6.Незапосленост(12) 

7. Платни биланс и 

девизни курс(14) 

8.Међународна трговина 

(12) 
 
 

 

Облици наставе:  теоријска настава  

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: дијалошка, 

илустративна, презентације,дигитлне 

апликације за учење 

Облици рада:фронтални, 

индивидуални,рад у пару 

 

Место реализације: учионица/ 

кабинет, гугл учионица 

 

Начин оцењивања: : усмено 

одговарање, домаћи радови, праћење 

активности на часу(формативно), гугл 

алати за оцењивање 

 

    

Корелација 

 

 

Са осталим економским 

предметима 
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● 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 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 

● 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 

 

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 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 

● 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 

транснационалне компаније 
● идентификује главне изазове у 

међународној трговини с којима се 
суочава Република Србија 
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      ПРЕДМЕТ  Пословна економија                                 2.  РАЗРЕД                                      Oбразовни профил:   Економски техничар                   Просветни гласник бр.10/2019                                                   

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 
● Стицање основних знања 

о појму и подели трошкова 

пословања предузећа 

● Стицање основних знања 

о калкулацијама трошкова 

предузећа  

● Стицање основних знања 

о начинима исказивања 

резултата пословањa 

предузећа 

● Развијање знања и вештине 

анализе постигнутих резултата 

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 економских 

принципа пословања 

● објасни процес трансформације 

уложених ресурса у резултате 

● 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 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 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 

● 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 

1.Трошкови (32) 

2.Резултати пословања 

предузећа(20) 

3.Економски принципи 

пословања 

пшредузећа(20) 

Облици наставе:  теоријска 

настава 

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: :комбиновање 

раличитих метода:ситуацијски 

задаци, студија скучаја, вођена 

дискусија, предавање, решавање 

проблема 

Облици рада: 
фронтални, индивидуални; 

групни; рад у пару 

 

Место реализације: учионица/ 

кабинет/ гугл учионица 

 

Начин оцењивања:  

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

● праћење остварености исхода 

● усмено излагање 

● тестове знања 

● активност на часу 

● домаћи задатак 

● тест практичних вештина 

    

Корелација 

 

-Рачуноводство 

-Математика 

-Принципи економије 
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      ПРЕДМЕТ Рачуноводство                            РАЗРЕД други                                  Oбразовни профил: економски техничар                                  Просветни гласник бр.6/2019 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

- Оспособљаваље ученика за 

евиденцију обавеза из пословања 

- Оспособљаваље ученика за 

евиденцију потраживања из 

пословања 

- Оспособљаваље ученика за 

евиденцију прибављања, 

трошења и отуђивања основних 

средстава 

- Стицање знања и вештина за 

самостално прикупљање 

података, обрачун и евиденцију 

резултата пословања услужног 

предузећа 

-  Оспособљаваље ученика за 

евиденцију пословања услужног 

предузећа 

 

Ученик ће бити у стању да:   
- дефинише појам и настанак обавеза 

према добављчу, наведе и попуни 

документацију која правда настанак 

обавеза према добављчу,аналитички и 

синтетички евидентира настанак 

обавеза према добављачу,евидентира 

ПДВ по приложеним фактурама 

добављача,разликује врсте попуста 

одобрених од добављача, евидентира 

настале обавезе према добављачима у 

финасијском књиговодству, 

евидентира плаћање доспелих 

обавеза, евидентира ВР трошкова 

пословања, разликује бруто, нето и 

остале накнаде запосленим, изврши 

обрачун и евиденцију зарада, 

евидентира исплату зарада, разликује 

настале обавезе по узетим 

дугорочним и краткорочним 

кредитима,разликује врсте ХОВ, 

евидентира доспеле обавезе по 

издатим ХОВ, обрачуна камту по 

издатим ХОВ. 

2.разликује законску, професионалну 

и интерну регулативу, дефинише 

настанак потраживања из 

пословања,дефинише појам купаца, 

наведе и попуни документацију која 

правда настанак потраживања од 

купаца,евидентира ПДВ по издатим 

фактурама, ,аналитички и синтетички 

евидентира настанак потраживања 

према купцима, разликује врсте 

попуста које одобравама купцима, 

евидентира настала потраживаља 

према купцима у финасијском 

књиговодству,евидентира наплату 

потраживања, евидентира приходе од 

услужног предузећа,евидентира ВР  

Прихода,евидентира потраживања 

примљених ХОВ, евдиентира 

потраживања од запослених, 

евидентира директно и индиректно 

отписивање потраживања и наплату 

отписаних потраживања 

 разликује компензацију, цесију и 

асигнацију, 

 обрачуна ПДВ на крају обрачунског 

периода 

 евидентира плаћање обавезе ПДВ-а на 

крају обрачунског периода. 

3.дефинише појам, карактеристике и 

вредности сталих средстава,наведе 

пословне књиге основних средстава и 

документацију за прибављање и 

оруђивање основних средстава, објасни 

функцију конта ИВ основних средстава, 

обрачуна и евидентира трошак 

амортизације, опише начине и поступке 

прибављања и отуђивања основних 

средстава,разликује видове прибављања 

и отуђивања основних 

средстава,евидентира видове 

прибављања и отуђивања основних 

средстава у финасијском књиговодству, 

евидентира набавку и трошење 

алата и инвентара са калкулативним 

отписом. 

4. евидентира настале расходе и 

приходе, евидентира ВР расхода и 

прихода, објасни поступак утврђивања 

резултата пословања привредног 

друштва, дефинише позитиван и 

негатива ФР,евидентира добитак и 

губитак у пословању ПД,састави 

закључни лист, биланс успеха и биланс 

стања. 

 

 

 

Навести само број 

наставних јединица по 

областима/ модулима 

 

1.ЕВИДЕНЦИЈА 

ОБАВЕЗА ИЗ 

ПОСЛОВАЊА (40) 

 

2. ЕВИДЕНЦИЈА 

ПОТРАЖИВАЊА ИЗ 

ПОСЛОВАЊА ( 40 ) 

 

3. ЕВИДЕНЦИЈА 

СТАЛИХ СРЕДСТАВА ( 

32 ) 

 

4. ЕВДИДЕНЦИЈА 

РЕЗУЛТАТА 

ПОСЛОВАЊА ( 32) 

 

 

 

 

 

Корелација 

Пословна економија, 

Принципи економије 
 

 

 

 

 

 

Облици наставе:  теоријска 

настава/вежбе/ 

Подела на групе:  одељење се 

приликом реализације вежби дели на 

групе 

 

Методе и технике: монолошка;  

дијалошка;  рад на тексту; 

Облици рада:  фронтални рад; групни 

рад;  рад у пару; индивидуaлни 

 

Место реализације: учионица 

Начин оцењивања: тестови знања, 

усмено одговарање, домаћи радови, 

праћење активности на часу 

(формативно) и писмени задаци 
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Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

-Стицање знања и вештина за 

успешну примену службене 

кореспонденције на практичним 

примерима, 

-Усвајање пословног понашања 

као предуслов за успешну 

пословну комуникацију 

-Оспособљавање за планирање, 

организовање и систематичност у 

пословној и службеној 

кореспонденцији 

-Подстицање личног и 

професионалног развоја и 

усавршавање у складу са 

индивидуалним интересовањима 

и  способностима 

-Оспособљавање за примену 

стечених знања у другим 

предметима и свакодневном 

животу 

-Развијање личних и 

професионалних ставова 

-Објасни појам службеног акта 

-опише структуру службеног акта 

-изради на основу задатих 

елемената допис, решење и 

одлуку 

-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 друга 

средства за прикупљање 

информација, 

-састави извештај о раду, 

-систематизује примљену и 

послату пошту у рачунару 

-изврши електронску заштиту 

личних и пословних података 

-изради различите видове 

презентације 

-дефинише појам и значај 

састанка 

-састави и пошаље позив 

учесницима састанка 

-води састанак 

-наведе појам, врсте и начине 

вођења записника 

-састави записник са састанка на 

основу датих елемената 

-објасни појам и елементе 

комуникације 

-разликује врсте комуникација и 

њихове предности и недостатке 

-примењује формални и 

неформални облик комуницирања 

-разликује намену средстава 

комуникације 

-понаша се у складу са правилима 

пословног бонтона 

-примени правила хоризонталне и 

вертикалне комуникације у 

предузећу и конкретној служби 

-примени правила екстерне 

комуникације 

-негује и одржава односе са већ 

постојећим пословним партнерима 

-примењује општа правила 

понашања у телефонској 

комуникацији 

-користе електронске облике 

комуницирања 

-примењује правила online бонтона 

-препозна могуће баријере у 

комуникацији 

-примењује правила активног 

слушања и различите методе 

решавања конфликтне ситуације 

 

-Службена 

кореспонденција (12) 

-Планирање, 

организовање и 

реализација активности 

пословне и службене 

кореспонденције (34) 

-Вештина комуницирања 

и правила пословног 

понашања (26 часова) 

 

 

 

 

 

Корелација 

- српски језик 

- страни језик 

-пословна информатика 

-пословна комуникација 

-канцеларијско  

 пословање 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Облици наставе:  вежбе 

Подела на групе:  да 

 

Методе и технике: Игра улоге, 

студија случаја, пројекат, симулација, 

активно оријентисана настава, 

користити рачунар за планирање и 

евиденцију података, давати примере 

и ситуације из праксе 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални, групни рад, рад у 

пару 

 

Место реализације: кабинет за 

пословну кореспонденцију и 

комуникацију / гугл учионица 

 

Начин оцењивања:  

-праћење остварености исхода 

-тестови знања, усмено излагање 

-активност на часу, домаћи задатак 

-тест практичних вештина 
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      ПРЕДМЕТ: ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА                    РАЗРЕД: ДРУГИ                    Oбразовни профил: ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР                    Просветни гласник бр. 9/2019 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривања садржаја 

програма 

 

 Развијање вештина и 
компетенција ученика за обраду 
дигиталних слика 

 Развијање вештина и 
компетенција ученика за израду 
мултимедијалних презентација 

 Развијање вештина и 
компетенција ученика да врше 
презентацију резултата на задате 
теме 

 Развијање вештина и 
компетенција ученика за 
коришћење основног статистичког 
софтверског пакета 

 Развијање вештина и 
компетенција ученика да решавају 
задатке, примене и презентују 
резултате добијених решења 

 Развијање вештина и 
компетенција ученика да овладају 
напредним знањем и вештином 
коришћења статистичког 
софтверског пакета 

● 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 
● 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 
● отвори једну и више радних књига 
● 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 
● 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 
● 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 израчунава 

 

1. Обрада слика 14 часова 
2. Израда презентација 14 
3. Рад са табелама 24 
4. Напредни рад са табелама 
20 часова 
 

 

Облици наставе:  вежбе  

Подела на групе:  Одељење се дели на 
2 групе приликом реализације 

 

Методе и технике: дијалошка метода, 

демонстрација, презентације, дигиталне 

апликације за учење, пројекат 

Облици рада: : фронтални, 

индивидуални, групни, рад у пару 

 

Место реализације: Кабинетске вежбе 
се реализују у кабинетима за 
рачунарство и информатику  

Начин оцењивања:  

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

● праћење остварености исхода 

● тестове знања 

● активност на часу 

● домаћи задатак  

● тестови практичних вештина 

 

    

Корелација 

 

 статистика 

 рачуноводство 
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Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

-Оспособљавање ученика за 

разумевање усменог говора 

-Оспособљавање ученика за 

разумевање прочитаних текстова 

-Оспособљавање ученика за 

кратко монолошко излагање на 

страном језику 

-Оспособљавање ученика за 

писање краћих текстова 

различитог садржаја 

-Оспособљавање ученика за 

учешће у дијалогу на страном 

језику и размену краћих писаних 

порука 

-Оспособљавање ученика да 

преводи, сажима и препричава 

садржај краћих усмених и 

писаних текстова 

-Оспособљавање ученика да 

користе медије као изворе 

информација и развијају 

критичко мишљење у вези са 

њима 

-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 

-чита и разуме различите врсте 

прилагођених текстова 

(једноставнија лична/пословна 
писма, позивнице, термини, 
проспекти, 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, 

решења) 

-описује ситуације, прича о 

догађајима и аргументује ставове 

користећи једноставне изразе и 

реченице 

 

 

-води једноставне разговоре 
(телефонира), даје информације и 
упутства, уговара термине, користи 
основни ниво пословне 
комуникације 

     -реагује учтиво на питања, захтеве,     

позиве, извињења саговорника 

-саставља краћи текст (мејл, 

писмо) у одређене пословне сврхе 

(обавештење, 
уговарање, померање термина, 
дневни ред) 

  -пише краћи текст о фирми, 

пословању и персоналу, саставља и 

препознаје основна пословна документа 

-комуницира у свакодневним 

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 

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) 

 

Career prospects (5) 

Time is Money (9) 

The Customer (6) 

Business online (5) 

Not for Profit (9) 

Problem solving (3) 

 

 

 

 

 

 Облици наставе:  теоријска настава 

Подела на групе: не 

 

Методе и технике: дијалошка 

метода,илустративно предавање,рад 

на тексту,демонстрација,интерактивне 

групе,презентације,дебате,дигиталне 

апликације за учење 

Облици рада: 

фронтални,индивидуални,групни,рад 

у пару 

 

Место реализације: учионица,гугл 

учионица 

 

Начин оцењивања: тестови 

знања,усмено одговарање,домаћи 

радови,праћење активности на 

часу(формативно),гугл алати за 

оцењивање 

    

Корелација 

 

-српски језик и 

књижевност 

 

-грађанско васпитање  

 

-маркетинг 

 

-пословна економија 
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 ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ                  2. РАЗРЕД                                      Oбразовни профил: ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР                Просветни гласник бр.: 9/2019 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

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 

- 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 

- 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 

 

 

 

- 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 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 

 

 

 

1. Појам и предмет  

    јавних финансија (12) 

2. Јавни расходи (18) 

3 Јавни приходи (30) 

4. Буџет (12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Облици наставе:  теоријска настава  

Подела на групе: не 

 

Методе и технике: монолошка, 

дијалошка, комбинована,рад на тексту 

 

Облици рада: фронтални, групни, 

индивидуални, рад у пару 

 

Место реализације: учионица/ гугл 

учионица 

 

Начин оцењивања 

- усмено излагање 

- тестове знања 

- активност на часу 

- домаћи задатак 

    

Корелација 

Основи финансија, 

Монетарна економија и 

банарство, Банкарско 

пословање 
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- 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 

- 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 
 

 

- 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 

- разликује различите нивое 

државе 

- повеже буџет централног нивоа 

власти и буџете нижих нивоа 

власти 
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      ПРЕДМЕТ: ЕКОНОМСКО ПОСЛОВАЊЕ       РАЗРЕД: ДРУГИ          Oбразовни профил:ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР                                                 Просветни гласник бр. 9/2019 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 
– 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 

 

● спроведе поступак отварања 
текућег рачуна изради кодекс 
пословног понашања 

● спроведе поступак 

оснивања привредног 

друштва 
● састави пријаву за посао 
● на основу припремљене 

прописане документације 
● спроведе поступак 

инвентарисања 
● састави инвентар 
● састави оснивачки биланс стања 

отвори пословне књиге 

● 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 
 

● 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 

 

- Оснивање и почетак 

пословања привредног 

друштва (32) 

- Послови платног 

промета и благајничко 

пословање (20) 

- Општи 

административни 

послови (20)  

 

 

 

 

 

 

Облици наставе:  теоријска настава/ 

вежбе  

Подела на групе:  ДА 

 

Методе и технике: дијалошка метода, 

илустративно предавање, 

демонстрације, презентације, 

дигиталне апликације за учење 

Облици рада: фронтални рад, 

индивидуални, групни рад, рад у 

пару 

 

Место реализације: учионица, гугл 

учионица 

  

Начин оцењивања: тестови знања, 

усмено одговарање, домаћи рад, 

пројекти, гугл и алати за оцењивање 

    

Корелација 

 

- основи економије  

- пословна економија 

- административна обука 

- рачуноводство 
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ТРЕЋИ РАЗРЕД 

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 

      ПРЕДМЕТ: Српски језик и књижевност             3. РАЗРЕД          Oбразовни профил: економски техничар                                              Просветни гласник бр. 10/2019 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

1. Проширивање и 

продубљивање знања о 

српском књижевном 

језику; 

2. Развијање и неговање 

језичке  културе, 

поштовање правила 

књижевног (стандардног) 

језика у усмeном и 

писаном изражавању; 

3. Подстицање ученика на 

усавршавање говорења, 

писања и читања, као и 

неговање културе 

дијалога; 

4. Оспособљавање за 

ефикасно комуницирање; 

5. Оспособљавање ученика 

да користе стручну 

литературу и језичке 

приручнике; 

6. Продубљивање и 

проширивање знања о 

српској и светској 

књижевности; 

7. Оспособљавање за 

интерпретацију 

књижевних текстова; 

8. Унапређивање 

књижевних знања и 

читалачких вештина; 

9. Упознавање и 

проучавање 

репрезентативних дела 

● наведе одлике правца, 

представнике и њихова дела 

● уочи и тумачи модерне 

елементе у изразу и форми 

књижевног дела 

● анализира одабрана дела, 

износи запажања и ставове 

● наведе одлике праваца, 

представнике и њихова дела 

● наведе манифесте, књижевне 

покрете и струје у 

књижевности између два 

светска рата 

● успостави узајамни однос 

књижевних дела и времена у 

коме су настала 

● анализира одабрана дела, 

износи запажања и ставове 

● препозна просте, изведене и 

сложене речи 

● примени основне принципе 

творбе речи 

● препозна и одрeди вредност 

лексеме 

● уме да се служи речницима 

наведе примере синонима, 

антонима, хомонима, жаргона… 

● износи став, користи аргументе 

и процењује опште и сопствене 

вредности у усменом и писаном 

изражавању 

 

Оквирни број часова 

по темама 

● Модерна (25) 

● Међуратна 

књижевност (31) 

● Лексикологија (8) 

● Правопис 3 (7) 

● Култура изражавања 

(41) 
 

 

 

 

 

Корелација 

 

● Грађанско 

васпитање/Верска 

настава  

Облици наставе:  теоријска настава 

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: дијалошка метода, 

илустративно предавање, 

демонстрација, игровне активности, 

рад на тексту, играње улога, 

симулације, интерактивне групе, мапе 

ума, презентације, експертска 

слагалица, дебате, дигиталне 

апликације за учење 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални; групни; рад у пару 

 

 

Место реализације: учионица, гугл 

учионица 

 

Начин оцењивања: тестови знања, 

усмено одговарање, домаћи радови, 

пројекти, праћење активности на часу 

(формативно), гугл алати за 

оцењивање 
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      ПРЕДМЕТ:енглески језик              РАЗРЕД:трећи                                   Oбразовни профил: економски техничар                                           Просветни гласник бр.9/2019 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 
-Оспособљавање ученика за 

разумевање усменог говора 

-Оспособљавање ученика за 

разумевање прочитаних текстова 

-Оспособљавање ученика за кратко 

монолошко излагање и за учешће у 

дијалогу на страном језику 

-Оспособљавање ученика за писање 

краћих текстова различитог садржаја 

-Оспособљавање ученика за учешће у 

дијалогу на страном језику и размену 

краћих писаних порукa  

-Оспособљавање ученика да преводи, 

сажима и препричава садржај краћих 

усмених и писаних текстова 

-Оспособљавање ученика да користе 

медије као изворе информација и 

развијају критичко мишљење у вези 

са њима 

 

-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 вези са темом 

дискусије/разговора 

-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 

-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 

-Попуњава рачуне, признанице и 

хартије од вредности Напише 

једноставно пословно писмо према 

одређеном моделу  

 

-Опише и појасни садржај симболичких 

модалитета везаних за струку 

 

-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 

 

-Сажима садржај текста, филма, 

разговара и сл. 

 

-Идентификује различита гледишта о 

истој теми 

 

-Коректно употребљава једноставне 

структуре користећи зависне реченице 

(уз одређене системске елементарне 

грешке које глобални смисао не доводе 

у питање) 

 

 

 

 

1.Looks (22) 

2.Just do it (16) 

3.Going places (18) 

4.Eat up (16) 

 

 Облици наставе:  теоријска настава 

Подела на групе: не 

 

Методе и технике: дијалошка 

метода,илустративно предавање,рад 

на тексту,демонстрација,интерактивне 

групе,презентације,дебате,дигиталне 

апликације за учење 

Облици рада: 

фронтални,индивидуални,групни,рад 

у пару 

 

Место реализације: учионица,гугл 

учионица 

 

Начин оцењивања: тестови 

знања,усмено одговарање,домаћи 

радови,праћење активности на 

часу(формативно),гугл алати за 

оцењивање 

    

Корелација 

-српски језик и 

књижевност 

 

-грађанско васпитање  

 

-пословна 

кореспонденција и 

комуникација 

 

-пословна економија 

-комерцијално познавање 

робе 
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ПРЕДМЕТ физичко васпитање                           РАЗРЕД 3-2                  Oбразовни профил: Економски техничар                            Просветни гласник бр. 9/2019 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 
Начин остваривањасадржаја 

програма 
Циљ предмета се остварује 

остварењем циљева појединачних 

тема: 

1. Подстицање раста и развоја 

и утицање на правилно држање тела 

(превенција постуралних 

поремећаја); 

2. Развој и усавршавање 

моторичких способности и 

теоријских знања неопходних 

самостални рад на њима; 

3. Стицање моторичких умења 

(вештина) и теоријских знања 

неопходних за њихово  усвајање; 

4. Проширење и 

продубљавање интересовања које су 

ученици стекли у основној школи и 

потпуније сагледавање спортске 

гране, за коју показују посебан 

интерес; 

5. Усвајање знања ради 

разумевања значаја и суштине 

физичког васпитања дефинисаних 

општим циљем овог предмета 

(васпитно-образовног подручја); 

6. Мотивација ученика за 

бављење физичким активностима и 

формирање позитивних психо-

социјалних образаца понашања; 

7. Оспособљавање ученика да 

стечена умења, знања и навике 

користе у свакодневним условима 

живота и рада. 

 Исходи предмета се остварују  

кроз исходе циљева предмета. 

1. Препозна везе између 

физичке активности и здравља; 

2. 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; 

3. Одабере и изведе вежбе 

обликовања и вежбе из 

корективне гимнастике, које ће 

превентивно утицати на могуће 

негативне утицаје услед рада у 

одабраној професији; 

 

4. Именује  моторичке 

способности које треба развијати, 

као и основна средства и методе 

за њихов развој; 

5. 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; 

6. Демонстрира  технику 

дисциплина из атлетике и 

гимнастике (вежби на справама и 

тлу) које - поседује вештину, 

технику и тактику спортске игре 

вежбе из осталих програмом 

предвиђених садржаја 

спортске активности - њихове 

позитивне утицаје на здравље, 

дружење и добро расположење; 

8. Сагледа негативне утицаје 

савременог начина живота 

(пушење, дрога, насиље, 

деликвентно понашање) и буде 

свестан да је физичким, односно 

спортским активностима могуће 

предупредити негативне утицаје; 

 

9. самостално бира физичку, 

односно спортску активност и 

изводи је  у окружењу у коме живи. 

 

10. Препозна нетолерантно 

понашање својих другова и реагује 

на њега, шири дух пријатељства, 

буде истрајан је у својим 

активностима. 

11. Се правилно односи према 

окружењу у којме вежба, рекреира 

се и бави се спортом, што преноси у 

свакодневни живот 

12. Учествује на школском 

такмишењу и у систему школских 

спортских такмичења 

 

Садржај предмета: 

 

- ОПШТА 

ФИЗИЧКА ПРИПРЕМА: 

7-ЧАСОВА 

 

1. Вежбе 

обликовања (јачања, 

лабављење и растезање); 

2. Вежбе из 

корективне гимнастике; 

3. Провера стања 

моторичких и 

функционалних 

способности; 

4. Вежбе снаге; 

- АТЛЕТИКА:17-

ЧАСОВА 

       1.Трчања; 

       2. Скокови; 

       -     

ГИМНАСТИКА:26-

ЧАСОВА 

       1.    Вежбе у партеру; 

       2.   Прескок; 

        -    ОДБОЈКА: 22-

ЧАСОВА 

Облици наставе:  теоријска 

настава/практична настава/ 

Подела на групе:  да/не 

 

Методе и технике: Вербално-

демонстративне.  

Облици рада: 
Фронтални,индивидуални,групни , 

у пару. 

 

Место реализације: фискултурна 

сала и отворени терени/гугл учионица 

 

Начин оцењивања: Тренутно важећи 

правилник о оцењивању ученика у 

средњем  образовању и васпитању 

(„СЛ. Гласник  РС“, бр. 82/2015). 

    

Корелација 

 

• Биологија 

• Физика 

• Екологија и 

заштита животне средине 

• Ликовна култура 

• Музичка култура 
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      ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА                     РАЗРЕД:ТРЕЋИ                             Oбразовни профил: ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР                     Просветни гласник бр. 9/2019 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 
Начин остваривања 

садржаја програма 
● Разликовање врста распоређивања 

елемената скупа 

● Разумевање и примена биномног 

обрасца 

● Упознавање са појмом низ и о 

математичком индукцијом 

● Разумевање појмова аритметички и 

геометријски низ и примена на 

конкретне проблеме 

● Упознавање са појмовима гранична 

вредност низа и конвергентни низ 

● Упознавање са координатном методом  

● Разумевањезависности положаја праве 

и међусобног положаја две праве од 

коефицијената k и n 

● Разумевање зависности положаја 

кружнице (елипсе) и међусобног 

положаја праве и кружнице (елипсе) од 

коефицијената у њиховим једначинама 

● Упознавање са једначинама хиперболе 

и параболе 

● Проширивање знања о особинама 

функцијама 

● Разумевање појмова инверзна и 

сложена функција 

● Упознавање са појмом гранична 

вредност функције 

● Разумевање појма извода функције 

● Оспособљавање за примену извода на 

испитивање својстава функције 

● Примена знања о функцијама на 

решавање проблема из области 

економских функција 

● примени правило збира и производа 

● одреди број пермутација датога скупа 
● одреди број варијација датога скупа 

● одреди број комбинација датога 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 

● објасни принцип математичке индукције 
● примени математичку индукцију у 

једноставним  доказима 

● препозна низ и уме 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 

низа 

● израчуна збир првих n чланова геометријског 

низа 
● примени образац за суму првих n чланова 

низа на конкретним примерима из струке 

● примени Гаусов алгоритам на решавање 
система линеарних 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 
експлицитног 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) 

● 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 

● одреди граничну вредност функције 
● наброји важне лимесе 

● одреди асимптоте дате функције 

● објасни проблем тангенте у датој тачки и 
проблем брзине 

● дефинише појам извода 

● примењује 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 

● чита и анализира, односно нацрта дијаграм из 
подручја рада 

● примени извод функције и примитивну 

функцију код економских функција 

 

● Комбинаторика 12 

часова; 

● Низови 10 часова; 

● Аналитичка 

геометрија у равни: 26 

часова; 

● Функције 45 часова. 

 

За реализацију 4 

писмена задатка са 

исправкама планирано 

је 12 часова. 

 

 

Облици наставе:  теоријска 

настава Подела на групе:  не 

Методе и технике: дијалошка 

метода, демонстрација, 

презентације, дигиталне 

апликације за учење 

 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални, групни, рад у 

пару  

Место реализације: 

учионица/ кабинет/гугл 

учионица 

Начин оцењивања:  

Вредновање остварености 

исходавршити кроз: 

1. усмену проверу знања; 

2. писмену провера знања; 

3. тестове знања; 

4. активност на часу.  

   Корелација 

Рачуноводство 

Статистика 

Пословна информатика 
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      ПРЕДМЕТ СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА         РАЗРЕД: ТРЕЋИ                 Oбразовни профил:Економски техничар                            Просветни гласник бр.9/2019 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

●Упознавање са 

функционисањем, 

структуром и организацијом 

друштва 

●Упознавање са политиком као 

вештином управљања друштвом 

●Оспособљавање за демократско 

мишљење 

Упознавање са функционисањем 

државних институција и органа 

власти 

●Упознавање са Уставом 

Републике Србије, његовим 

историјским претечама и 

правосудним системом 

Републике Србије 

●Богаћење знања о људским 

правима и слободама и о улози 

појединца у друштвеном и 

политичком животу 

●Развијање знања о културним 

тековинама 

●Оспособљавање за живот у 

друштву изложеном сталним 

променама и изазовима 

које доноси развој савременог 

друштва 

●Стицање знања о хоризонталној 

и вертикалној покретљивости 

друштва 

● схвати структуру иорганизацију 

друштва 

● објасни улогу друштвених 

групас 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 становништваопише 

улогу политике у друштву 

● објасни појам, развој и облике 

суверености и демократије 

● 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 

●схвати значај устава као највишег 

правног акта 

● разликује устав од закона 

● направи преглед развоја 

уставности у Србији 

● уочи значај владавине права и 

правне државе 

● зна основне одредбе Устава 

Републике Србије 

● схвати функционисање 

правосудног система Републике 

Србије, схвати људска права и 

слободе и свој положај у друштву 

● зна на који начин се штите права 

и слободе грађана 

● уочи разлику и сличности између 

културе и цивилизације 

● схвати настанак религије и 

религиjског мишљења 

● идентификује монотеистичке 

религије и објасни 

специфичности хришћанства 

● разликује обичај и морал 

● схвати разлику између уметности, 

масовне културе, подкултуре, 

шунда и кича 

● идентификује друштвене промене 

● зна основне карактеристике 

хоризонталне и вертикалне 

покретљивости 

● препозна друштвени развој 

● формира став према савременим 

тенденцијама у развоју глобалног 

друштва 

 

● Структура и 

организација друштва 

(15 часова) 

● Држава и политика (16 

часова) 

● Устав и правна држава 

(8 часова) 

● Људска права и 

слободе (8 часова) 

● Култура и друштво (16 

часова) 

● Друштвене промене и 

развој друштва 

(7 часова) 

 

Облици наставе:  теоријска настава  

Подела на групе: не 

 

Методе и технике: Монолошка 

метода, разговор, дијалог, 

демостративна метода,олуја идеја, 

видео презентација 

Облици рада: Фронтални рад, рад у 

групама, индивидуалан рад 

 

Место реализације: учионица 

 

Начин оцењивања:  

1. праћење остварености исхода 

2. тестови знања 

3. тестови практичних вештина 

    

Корелација 

Историја,  право 
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СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 

      ПРЕДМЕТ   Пословна економија                         3. РАЗРЕД              Oбразовни профил:  Економски техничар                           Просветни гласник бр.9/2019 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 
● Стицање основних знања о 

менаџменту предузећа 
● Развијање знања и вештина 

планирања, организовања 

и контроле пословних 

активности 

● Стицање основних знања 
о управљању пословним 

функцијама предузећа 

● Развијање способности 
оцењивања туђег и сопственог 

рада 

● Стицање основних знања о 
организационом понашању, 

организационој култури и 

мултикултурализму 
● Развијање способности за рад 

у групи и тимски рад 

● Развијање способности за 
решавање конфликтних 

ситуација 

● 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 

● 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 

● 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 

1.Основи менаџмента(30) 

2.Менаџмент пословних 
функција предузећа(40) 

 

 

 

 

 

 

Облици наставе:  теоријска настава  

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: :комбиновање 

раличитих метода:ситуацијски задаци, студија 

скучаја, вођена дискусија, предавање, решавање 

проблема 

 

Облици рада: фронтални, индивидуални; 

групни; рад у пару 

 

 

Место реализације: учионица/ кабинет/ 

/гугл учионица 

 

Начин оцењивања:  

Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
● праћење остварености исхода 

● усмено излагање 

● тестове знања 
● активност на часу 

● домаћи задатак 

● тест практичних вештина 

    

Корелација 

 

-Принципи економије 

-Економско пословање 

-Пословна информатика 
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      ПРЕДМЕТ Рачуноводство                            РАЗРЕД    трећи                              Oбразовни профил: економски техничар                                  Просветни гласник бр.9/2019 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

  -Оспособљавање ученика за 

евиденцију набавке и трошења 

материјала, 

-Оспособљавање ученика за 

евиденцију прибављања и 

смањивања капитала 

 - Оспособљавање ученика за 

евидентирање процеса 

производње 

- Оспособљавање ученика за 

евиденцију резултата пословања 

производног предузећа, схватање 

улоге и значаја рачуноводства и 

рачуноводствених информација у 

пословном одлучивању и 

контроли пословања, 

оспособљавање ученика за 

припрему и састављање 

финансијских извештаја 

 

 

Ученик ће бити у стању да: 

 -повеже набавку и трошење 

материјала са одговарајућом 

документацијом, објасни 

елементе набавне цене, зна да 

састави калкулацију ,  разликује 

стварну и планску набавну цену 

материјала  и евидентира  

обрачуна трошкове материјала 

применом различитих метода, 

обрачуна сразмерни део 

одступања од планске набавне 

цене за утрошени материјал и 

евидентира , објасни функцију 

конта одступање од планских 

набавних цена материјала, 
евидентира вишкове и мањкове 

материјала,  евидентира продају 

материјала 

-разликује облике дугорочних 

финансијских пласмана, 

евидентира учешћа у капиталу,  

дугорочна потраживања по 

кредитима,  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 и смањење капитала 

у току пословања предузећа, 

-разликује финансијско и погонско 

књиговодство,преузме почетне 

залихе, идентификује расходе 

производног предузећа, евидентира 

трошкове по врстама,обрачуна 

амортизацију, 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 

-утврђује добит, расподелу добити, 

губитак и покриће губитка на 

основу насталих расхода и прихода, 

евидентира добитак, расподелу 

добитка, губитак и покриће 

губитка, закључује пословне књиге 

објасни значај финансијског 

извештавања и састави  

финансијске извештаје, објасни 

начин попуњавања оригиналних 

образаца биланса стања и успеха 

производног предузећа у складу са 

МСФИ  

 

Модули: 

 

1Евиденција материјала 

(40) 

 2. Евиденција 

дугорочних 

финансијских пласмана и 

капитала (20) 

 3. Евиденција 

производног процеса (40) 

4. Утврђивање и 

расподела резултата 

пословања производног 

предузећа и 

рачуноводствено 

извештавање (40) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Облици наставе:  теоријска 

настава/вежбе/ 

Подела на групе:  одељење се 

приликом реализације вежби дели на 

групе 

 

Методе и технике: монолошка;  

дијалошка;  рад на тексту; 

Облици рада:  фронтални рад; групни 

рад;  рад у пару; индивидуaлни 

 

Место реализације: учионица 

Начин оцењивања: тестови знања, 

писмени задаци, усмено одговарање, 

домаћи радови, праћење активности 

на часу (формативно) 

 

   Корелација 

Пословна економија 

 

 

 



 

97 

      ПРЕДМЕТ:пословни енглески                             РАЗРЕД:трећи                           Oбразовни профил: економски техничар                                    Просветни гласник бр.9/2019 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

-Оспособљавање ученика за 

разумевање усменог говора 

 

-Оспособљавање ученика за 

разумевање прочитаних текстова 

 

-Оспособљавање ученика за 

кратко монолошко излагање на 

страном језику 

 

-Оспособљавање ученика за 

писање краћих текстова 

различитог садржаја 

 

-Оспособљавање ученика за 

учешће у дијалогу на страном 

језику и размену краћих писаних 

порука 

 

-Оспособљавање ученика да 

преводи, сажима и препричава 

садржај краћих усмених и 

писаних текстова 

 

-Оспособљавање ученика да 

користе медије као изворе 

информација и развијају 

критичко мишљење у вези са 

њима 

-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 

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 

-препознаје тему и схвата 

садржај 

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 

 

-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 

 -напише пословно писмо(упит и 

одговор на упит) према одређеном 

моделу различите садржине 
-опише и појасни садржај шема и 
графикона везаних за 

струку 

-спроводи пословну комуникацију у 

свакодневним ситуацијама са 

пословним партнерима и клијентима 

(усмено и писмено) 

-преводи усмено или писмено 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 

 

Communication (4) 

Careers(9) 

Employment(10) 

Import-Export(4) 

Marketing (5) 

Retail (3) 

 

 

 

 

 

 Облици наставе:  теоријска настава 

Подела на групе: не 

 

Методе и технике: дијалошка 

метода,илустративно предавање,рад 

на тексту,демонстрација,интерактивне 

групе,презентације,дебате,дигиталне 

апликације за учење 

Облици рада: 

фронтални,индивидуални,групни,рад 

у пару 

 

Место реализације: учионица,гугл 

учионица 

 

Начин оцењивања: тестови 

знања,усмено одговарање,домаћи 

радови,праћење активности на 

часу(формативно),гугл алати за 

оцењивање 

    

Корелација 

 

-српски језик и 

књижевност 

 

-грађанско васпитање  

 

-пословна 

кореспонденција и 

комуникација 

 

-пословна економија 

-комерцијално познавање 

робе 
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      ПРЕДМЕТ: ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА                    РАЗРЕД: ТРЕЋИ                    Oбразовни профил: ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР                    Просветни гласник бр. 9/2019 

      Годишњи фонд часова: 70 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 
Начин остваривања 

садржаја програма 

 Развијање вештина и 

компетенција ученика за 

формирање табеле у бази 

података 

 Развијање вештина и 

компетенција ученика за 

уређивање и приказ података 

 Развијање вештина и 

компетенција ученика за 

претраживање и добијање 

информација из базе података 

 Развијање вештина и 

компетенција ученика за 

лакши и бржи приступ базама 

података 

 Развијање вештина и 

компетенција ученика за 

сложенији рад са базама 

података 

 Развијање вештина и 

компетенција ученика за 

електронско пословање 

 Развијање вештина и 

компетенција ученика за 

електронску трговину 

 Развијање интереса код 

ученика за електронско 

банкарство, електронски 

маркетинг и мобилно 

пословање 

 Оспособљавање ученика за 

израду сајтова 

 Оспособљавање ученика за 

писање садржаја за интернет 

 Упознавање ученика са 

позиционирањем сајтова 

● изради и форматира табеле 

● постави релације између табела 

● примењује филтрирање 

● примењује сортирање 

● примењује копирање и креирање 

веза 

● врши увоз и извоз података из базе 

података 

опише креирање упита 

● изради упите са једноставним и 

сложеним критеријумима 

● изради упите са различитим 

функцијама  

● приказује тражене информације из 

базе података 

● дизајнира форме 

● дизајнира извештаје 

● дизајнира командну таблу 

● креира макрое у бази података 

● примењује макроe у решавању 

проблема 

● 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 

● 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 

 

1. Креирање база података 16 

часова 

2. Упити над базом података 14 

3. Форме, извештаји и макрои у 

бази података 16 

4. Електронско пословање 12 

5. Израда сајтова 12  

 

Облици наставе:  вежбе  

Подела на групе:  Одељење 

се дели на 2 групе приликом 

реализације 

 

Методе и технике: 

дијалошка метода, 

демонстрација, презентације, 

дигиталне апликације за 

учење, пројекат 

Облици рада: : фронтални, 

индивидуални, групни, рад у 

пару 

 

Место реализације: 

Кабинетске вежбе се 

реализују у кабинетима за 

рачунарство и информатику  

 

Начин оцењивања:  

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз: 

● праћење остварености 

исхода 

● тестове знања 

● активност на часу 

● домаћи задатак  

● тестови практичних 

вештина 

    

Корелација 

 

 статистика 

 рачуноводство 
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      ПРЕДМЕТ     БАНКАРСТВО       РАЗРЕД   трећи          Oбразовни профил:    ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР           Просветни гласник бр. 9/2019 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 
 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 

 

 дефинише банкарство и 

наведе фазе развоја 

банкарства 

 дефинише банку, разликује 

врсте банака и објасни 

место, улогу и значај банке 

у привредном систему 

 објасни појам банкарског 

система, наведе елементе и 

разликује банкарске системе 

развијених земаља 

 објасни основне 

карактеристике банкарства 

Србије 

 дефинише делатност, наведе 

задатке и функције НБС 

 објасни организацију и 

управљање НБС 

 идентификује инструменте 

монетарне политике НБС 

 објасни имовину, приходе и 

расходе 

НБС 

 дефинише пословну 

банку 

 објасни процедуру 

оснивања, организацију и 

руковођење пословном 

банком 

 наведе послове које банке 

могу обављати 

 објасни изворе средстава 

пословне банке 

 објасни поделу банкарских 

послова 

 наведе пасивне банкарске 

послове 

 дефинише депозитне 

послове 

 објасни штедне улоге 

 опише формирање 

финансијског потенцијала 

банке 

 разуме процес 

мултипликације средстава 

 наведе активне банкарске 

пслове 

 разликује основне врсте 

кредита 

 наведе кредитне услове 

 разликује врсте камате 

 објасни начине обрачуна 

камате 

 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 

 
Модул -1  Банкарски 

систем  (40) 

 

Модул-2  Банкарски 

послови  (30) 

 

 

 

 

 

 

 

Облици наставе:  теоријска 

настава  

Подела на групе:  НЕ 

 

Методе и технике: - дијалошка 

метода,, илустративно предавање, 

студија случаја  

Облици рада: фронтални, 

индивидуални; групни рад ; рад у 

пару 

 

Место реализације: учионица/, 

гугл учионица(ако  

 

Начин оцењивања: тестови 

знања,, , пројекти, усмено 

одговарање,, праћење активности 

на часу, гугл алати за оцењивање 

    

Корелација 

- Принципи 

економије 

- Рачуноводство 

- Јавне финансије 
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      ПРЕДМЕТ   СТАТИСТИКА       РАЗРЕД   трећи       Oбразовни профил:   ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР           Просветни гласник бр.  9/2019 

 

Циљеви учења за предмет                      Исходи Садржај 

Начин 

остваривањасадржаја 

програма 

 
 Стицање основних знања о 

статистици  

 

 Оспособљавање ученика за 

рад са подацима; 

 

 Оспособљавање ученика да 

примењују и анализирају 

мере централне тенденције 

и мере дисперзије; 

 

 Стицање основних знања  и 

развијање вештина за 

употребу просте линеарне 

егресије и корелације; 

 

 Оспособљавање ученика за 

коришћење индексних 

бројева и анализе 

временских серија на 

конкретним емпиријским 

примерима; 

 

 Повезивање добијених 

знања и вештина са осталим 

стручним предметима; 

 Развијање конвергентног и 

дивергентног мишљења 

кроз решавање 

проблемских и пројектних 

задатака.  

 дефинише појам 

„статистика” 

 разликује фазе 

статистичког истраживања 

 наведе предмет 

статистичког истраживања 

и области статистике  

 дефинише основни скуп 

 дефинише узорак 

 објасни значење јединице 

посматрања 

 разликује структурне и 

временске серије 

 препознаје различите 

изворе података 

 креира и користи податке 

из различитих извора 

 доведе у везу прикупљање, 

сређивање и обраду 

података 

 дефинише циљ 

истраживања 

 разликује серије структуре 

и временске серије 

 направи одговарајуће 

статистичке табеле 

 прикаже податке графички 

 наведе мере централне 

тенденције негруписаних и 

груписаних  података 

 доведе у везу однос између 

аритметичке средине, 

медијане и модуса 

 дефинише геометријску и 

хармонијску редину 

 наведе мере дисперзије 

негруписаних  и 

груписаних података 

 израчуна мере централне 

тенденције коришћењем 

софтвера 

 израчуна мере дисперзије 

коришћењем  софтвера 

 анализира на конкретним  

примерима израчунате 

мере централне 

тенденције и мере 

дисперзије 

 дефинише квантитативне 

везе 

 дефинише појам 

регресије, односно 

линеарног регресионог 

модела 

 дефинише дијаграм 

распршености ( 

 објасни метод најмањих 

квадрата 

 дефинише стандардну 

грешку регресије 

 дефинише коефицијент 

детерминације 

 дефинише коефицијент 

просте линеарне 

корелације 

 анализира на конкретном  

примеру употребу 

простог линеаpног 

регресионог модела 

коришћењем софтвера 

 

Модул -1     Статистика – 

основни појмови (12) 

 

Модул-2    Дескриптивна 

статистика  (34) 

 

Модул – 3   Проста линеарна 

регресија и корелација  (24)  

 

 

 

 

 

 

Облици наставе:  вежбе  

Подела на групе:  ДА 

Методе и технике: - 

дијалошка метода,, 

илустративно предавање, 

студија случаја  

Облици рада: фронтални, 

индивидуални; групни рад ; 

рад у пару 

Место реализације: 

учионица/, гугл учионица(ако  

Начин оцењивања: тест, 

домаћи задатак, активност на 

часу, праћење практичног 

рада, тест практичних 

вештина 

    

Корелација 

 

 

- Пословна 

информатика 

- Математика 

- Принципи економије 

- Рачуноводство 

- Економско пословање 
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ПРЕДМЕТ: ПРАВО                         РАЗРЕД:  III-2                                   Oбразовни профил:  Економски техничар                                                         Просветни гласник бр.: 9/2019 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 
Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

 

- Стицање  основних знања 

о  држави и праву; 

- Упознавање са основним 

правним институтима; 

- Развијање функционалне 

правне писмености; 

- Развијање логичког мишљења; 

- Стицање знања о врстама 

положају, настанку и престанку 

привредних субјеката; 

- Формирање става о важности 

сталног праћења промена 

правних прописа. 

 

 

 

 

 

 

У ченик ће бити у стању да:  
 

  ● објасни појам, елeменте и 

функције  државе   

  ● класификује државне органе  

  ● опише поделу власти на 

законодавну,  извршну и судску  

  ● објасни надлежност 

најважнијих  државних 

органа  

  ● објасни право и државу као 

друштвене  појаве и њихову везу  

   ● објасни појам и елементе 

правног  поретка и 

правне  норме  

● разликује врсте правних 

норми  

● дефинише појам правног 

акта  

● разликује изворе права 

● дефинише појам и елементе 

правног  односа  

  ● опише субјекте права, 

  ● састави пуномоћје на основу 

задатих  елемената  

  ● разликује објекте права  

  ● објасни настанак, мењање и 

престанак  правног односа  

  ● разликује правне чињенице  

  ● 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 начин 

функционисања  брокерско-

дилерских друштава  

● објасни значај јавних 

предузећа   

● објасни надлежност 

Агенције за  привредне 

регистре  

● објасни садржину оснивачког 

акта  привредног друштва   

● разликује опште правне 

акте  привредних субјеката  

● разликује стечај и ликвидацију 

као  начине престанка привредног 

друштва 

 

- Основи права и 

организација државе  (35) 

 

- Привредни 

субјекти  (35) 

 

 

 

 

 

Облици наставе: 

- теоријска настава 

 

 

Подела на групе:  - да 

 

Методе и технике: 

- дијалошка метода, 

- демонстрација, 

- рад на тексту, 

- играње улога, 

- симулације, 

- презентације 

 

Облици рада: 
- фронтални, 

- рад у пару, 

- идивидуални 

- комбиновани 

 

Место реализације: 

- учионица, 

- гугл учионица 

 

Начин оцењивања:  

тестови знања, усмено одговарање, 

домаћи радови, пројекти, праћење 

активности на часу (формативно), 

гугл алати за оцењивањ 

  

    

Корелација 

 

- Српски језик и 

књижевност 

- Социологија са правима 

грађана 

- Пословна економија 

- Економско пословање 
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ПРЕДМЕТ: ЕКОНОМСКО ПОСЛОВАЊЕ        РАЗРЕД: ТРЕЋИ                      Oбразовни профил:ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР                                        Просветни гласник бр.9/2019 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

● Оспособљавање ученика за 

обављање комерцијалних 

послова 

● Развијање вештине 

истраживања тржишта 

● Развијање вештина планирања 

пословних активности и 

доношења пословних одлука 

● Оспособљавање ученика за 

обављање пословне 

комуникације 

● Оспособљавање ученика за 

обављање пропагандних 

активности 

● Оспособљавање ученика за 

обављање рачуноводствених 

послова  

● Развијање вештина 

организовања, обрачуна, 

праћења, контроле и анализе 

пословања 

● Развијање вештина припреме 

и израде рачуноводствених 

извештаја у складу са МСФИ 

● Повезивање знања и вештина 

стечених у виртуелном 

привредном друштву са 

пословима у привредном 

субјекту 

● 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 

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 

● пошаље понуду купцима 

● изврши продају производа и услуга 

● пошаље купцу рачун – отпремницу 

● евидентира послате рачуне у 

● 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 

● 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 

- Опште-комерцијални 

послови производно-

трговинског 

привредног друштва 

(28) 

- Рачуноводствени 

послови производно – 

трговинског 

привредног друштва 

(28) 

- Годишњи финансијски 

извештај производно – 

трговинског 

привредног друштва 

(14) 

- Пословање 

производно-

трговинског 

привредног друштва – 

Блок настава (60) 

  

 

Облици наставе:  теоријска 

настава/вежбе/настава у блоку  

Подела на групе:  да 

 

Методе и технике: дијалошка метода, 

илустративно предавање, 

демонстрације, презентације, 

дигиталне апликације за учење 

Облици рада: фронтални рад, 

индивидуални, групни рад, рад у пару, 

кроз симулацију рада у виртуелном 

привредном друштву (двочас) 

 

 

Место реализације: учионица, гугл 

учионица, у предузећу у коме је 

могуће реализовати наведене исходе 

или у бироу за економско пословање 

 

 

● Начин оцењивања: 
 

●  тестови знања, 

●  усмено одговарање,  

● домаћи рад,  

● пројекти, 

●  гугл и алати за оцењивање, праћење 

    

Корелација 



 

103 

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 

● 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 

●  

књиговодства о стању залиха 

● прокњижи промену залиха 

готових производа 

● састави Закључни лист 

производно- трговинског 

предузећа 

● представи организациону 

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 

 

- основи економије  

- пословна економија 

- административна обука 

- рачуноводство 

 

остварености исхода 

● активност на блок настави 

● праћење практичног рада 

● прегледање документације 

● писани извештај 
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ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 

      ПРЕДМЕТ: Српски језик и књижевност             РАЗРЕД : четврти                    Oбразовни профил:   економски техничар                             Просветни гласник бр.11/2013 9/2019 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 
Начин остваривањасадржаја 

програма 

1.    Упознавање са 

одликама савремене поезије, 

њеним представници-ма и 

делима 

2.    Упознавање са 

књижевнотеоријским 

појмовима, специфичностима 

савремене прозе, њеним 

представници-ма и делима 

3.    Упознавање са 

основним одликама савремене 

драме, представници-ма и 

делима 

4.    Упознавање са 

писцима и делима светске 

књижевне баштине 

5.    Систематизовање 

знања из синтаксе 

6.    Оспособљавање 

ученика за примењивање 

знања из језика и правописа у 

складу са језичком нормом 

7.    Усавршавање културе 

изражавања и неговање 

интересовања за праћење 

културних садржаја и 

критички однос према њима,  

  

 

Савремена поезија: 

·      наведе обележја савремене 

поезије 

·      тумачи песничка дела 

износећи доживљаје, запажања 

и образложења о њима 

·      изведе закључак о 

карактеристикама песничког 

језика, мотивима и форми у 

обрађеним песмама 

Савремена проза 

 ·      именује различите прозне 

врсте и приповедне поступке 

·      тумачи дело у складу са 

његовим жанровским 

особеностима 

·      интегрише лично искуство 

током читања и тумачења дела 

·      вреднује дело износећи 

аргументе 

  

 савремена драма 

·      увиди разлику између 

традиционалне и  савремене 

драме 

·       

  

·  ·  

  

  

· 

савремена драма 

·      увиди разлику између 

традиционалне и  савремене 

драме 

·      упореди драмски  књижевни 

текст са другим облицима 

његове интерпретације 

формулише личне утиске и 

запажања о драмском делу  

класици светске књижевности 

·      препозна свевременост  

обрађених тема 

·      тумачи дела износећи своја 

запажања и утиске и 

образложења о њима 

култура изражавања 

        ·      напише есеј поштујући 

структуру ове књижевне врсте 

·      састави биографију, молбу, 

жалбу, приговор… 

·      процењује вредност 

понуђених културних садржаја 

·  правопис 

·      примени правописне знаке у 

складу са језичком нормом 

·   употреби знаке интерпункције 

у складу са језичком нормом 

  

 

·    

 

 

·   савремена 

поезија (14 часова) 

·   савремена 

проза (29) 

·   савремена 

драма (8) 

·   класици 

светске књижевности 

(8) 

·      синтакса (9) 

·      правопис (6) 

·      култура 

изражавања (22) 

 

Облици наставе:  теоријска 

настава 

Подела на групе: не 

 

Методе и технике: монолошко – 

дијалошка, текст – метода, метода 

демонстрације, компаративна 

Облици рада: Фронтални, групни, 

индивидуални, 

 

Место реализације: учионица/ 

кабинет/ фискултурна 

сала/кухиња/угоститељски 

објекат...../гугл учионица(ако 

планирате да је користите и 

убудуће у редовној настави) 

 

Начин оцењивања:  

усмено излагање, активност на 

часу, домаћи задаци, тест, есеј, 

писмени задаци; 

 

    

Корелација 

корелација са 

историјом,  

географијом, 

социологијом, 

психологијом, 

ликовном и музичком 

културом, верском 

наставом, грађанским 

васпитањем 
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      ПРЕДМЕТ:енглески језик                    РАЗРЕД:четврти                           Oбразовни профил: економски техничар                         Просветни гласник бр.11/2013 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

-Оспособљавање ученика за 

разумевање усменог говора 

-Оспособљавање ученика за 

разумевање прочитаних текстова 

-Оспособљавање ученика за 

кратко монолошко излагање на 

страном језику 

-Оспособљавање ученика за 

писање краћих текстова 

различитог садржаја 

-Оспособљавање ученика за 

учешће у дијалогу на страном 

језику и размену краћих писаних 

порука 

-Оспособљавање ученика да 

преводи, сажима и препричава 

садржај краћих усмених и 

писаних текстова 

-Оспособљавање ученика да 

користе медије као изворе 

информација и развијају 

критичко мишљење у вези са 

њима 

 

 

- разуме суштину битних 

информација са радија или 

телевизије, презентација или 

дискусија о актуелним збивањима или 

о стварима које се њега тичу на 

приватном и професионалном плану, 

уколико се говори разго- ветно 

стандардним језиком 

-разуме 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 

-разуме и схвати смисао сложенијих 

текстова, шематских приказа, 

упутстава,уговора 

-разуме и користи обавештења из 

стручних текстова везаних за струку 

-на изразитији начин води монолошки 

тип излагања 

-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 

-напише писмо или нешто дужи текст 

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 

-оствари комуникацију о основним 

темама, под условом да је у стању 

да тражи помоћ од саговорника 

-образложи и одбрани свој став, 

разјасни неспоразуме 

-сажима и препричава садржај 

текста, филма, разговара и сл. 

 

 

 

 

 

1.One world (25) 

2.Get well (24) 

3.In the spotlight (26) 

4.Good citizens (24) 

 

 

 

 Облици наставе:  теоријска настава 

Подела на групе: не 

 

Методе и технике: дијалошка 

метода,илустративно предавање,рад 

на тексту,демонстрација,интерактивне 

групе,презентације,дебате,дигиталне 

апликације за учење 

Облици рада: 

фронтални,индивидуални,групни,рад 

у пару 

 

Место реализације: учионица,гугл 

учионица 

 

Начин оцењивања: тестови 

знања,усмено одговарање,домаћи 

радови,праћење активности на 

часу(формативно),гугл алати за 

оцењивање 

    

Корелација 

 

 

 

-српски језик и 

књижевност 

 

-грађанско васпитање  

 

-маркетинг 

 

-пословна економија 
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      ПРЕДМЕТ:енглески језик                          РАЗРЕД:четврти                           Oбразовни профил:економски техничар                                    Просветни гласник бр.9/2019 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

-Оспособљавање ученика за 

разумевање усменог говора 

-Оспособљавање ученика за 

разумевање прочитаних текстов 

-Оспособљавање ученика за кратко 

монолошко излагање и за учешће у 

дијалогу на страном језику 

-Оспособљавање ученика за писање 

краћих текстова различитог садржаја 

-Оспособљавање ученика за учешће у 

дијалогу на страном језику и размену 

краћих писаних порука 

-Оспособљавање ученика да преводи, 

сажима и препричава садржај краћих 

усмених и писаних текстова  

-Оспособљавање ученика да користе 

медије као изворе информација и 

развијају критичко мишљење у вези са 

њима 

 

-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 

-Разуме смисао сложенијих 

текстова шематских приказа, 

упутстава, уговора  

-Разуме и користи обавештења из 

стручних текстова везаних за 

струку  

-Разуме текстове у којима се 

износи лични став или посебно 

гледиште  

-Представи припремљену 

презентацију која се односи на 

теме везане за области личног 

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 

 

-Напише писмо или нешто дужи 

текст 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 

-Оствари комуникацију о основним 

темама, под условом да је у стању да 

тражи помоћ од саговорника  

-Образложи и одбрани свој став, 

разјасни неспоразуме 

-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 

 

 

 

1.One world (15) 

2.Get well (15) 

3.In the spotlight (17) 

4.Good citizens (15) 

 

 

 

 Облици наставе:  теоријска настава 

Подела на групе: не 

 

Методе и технике: дијалошка 

метода,илустративно предавање,рад 

на тексту,демонстрација,интерактивне 

групе,презентације,дебате,дигиталне 

апликације за учење 

Облици рада: 

фронтални,индивидуални,групни,рад 

у пару 

 

Место реализације: учионица,гугл 

учионица 

 

Начин оцењивања: тестови 

знања,усмено одговарање,домаћи 

радови,праћење активности на 

часу(формативно),гугл алати за 

оцењивање 

    

Корелација 

 

-српски језик и 

књижевност 

 

-грађанско васпитање  

 

-маркетинг 

 

-пословна економија 
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      ПРЕДМЕТ  Физичко васпитање                 РАЗРЕД 4-2                  Oбразовни профил: Економски техничар                  Просветни гласник бр.11/2013, 9/2019 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

1.Подстицање раста и развоја и 

утицање на правилно држање 

тела (превенција постуралних 

поремећаја); 

2.Развој и усавршавање 

моторичких способности и 

теоријских знања неопходних 

самостални рад на њима; 

3.Стицање моторичких умења 

(вештина) и теоријских знања 

неопходних за њихово  усвајање; 

4.Проширење и продубљавање 

интересовања које су ученици 

стекли у основној школи и 

потпуније сагледавање спортске 

гране, за коју показују посебан 

интерес; 

5.Усвајање знања ради 

разумевања значаја и суштине 

физичког васпитања 

дефинисаних општим циљем овог 

предмета (васпитно-образовног 

подручја); 

6.Мотивација ученика за 

бављење физичким активностима 

и формирање позитивних психо-

социјалних образаца понашања; 

7.Оспособљавање ученика да 

стечена умења, знања и навике 

користе у свакодневним 

условима живота и рада. 

8.Атлетика; 

9.Спортска гимнастоика  (Вежбе 

на справама и тлу) 

10.Спортска игра: Фудбал, 

кошарка и одбојка. 

Исходи предмета се остварују  

кроз исходе циљева предмета. 

1.Препозна везе између физичке 

активности и здравља; 

2.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; 

3.Одабере и изведе вежбе 

обликовања и вежбе из 

корективне гимнастике, које ће 

превентивно утицати на могуће 

негативне утицаје услед рада у 

одабраној професији; 

4.Именује  моторичке 

способности које треба развијати, 

као и основна средства и методе 

за њихов развој; 

5.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; 

6.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 

7.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; 

8.Сагледа негативне утицаје 

савременог начина живота 

(пушење, дрога, насиље, 

деликвентно понашање) и буде 

свестан да је физичким, односно 

спортским активностима могуће 

предупредити негативне утицаје; 

 

9.самостално бира физичку, 

односно спортску активност и 

изводи је  у окружењу у коме живи. 

 

10.Препозна нетолерантно 

понашање својих другова и реагује 

на њега, шири дух пријатељства, 

буде истрајан је у својим 

активностима. 

11. правилно се односи према 

окружењу у којме вежба, рекреира 

се и бави се спортом, што преноси у 

свакодневни живот 

12.Учествује на школском 

такмишењу и у систему школских 

спортских такмичења 

Вежбе обликовања 

(јачања, лабављење и 

растезање); 

Вежбе из корективне 

гимнастике; 

Провера стања 

моторичких и 

функционалних 

способности; 

Вежбе снаге 

Атлетика 

Спортска игра 

(кошарка,одбојка,фудбал

) 

Понављање и 

учвршћивање раније 

обучаваних елемената 

игре.  

Даље проширивање и 

продубљавање техничко-

тактичке 

припремљености  

теоријска настава (3 часа) 

мерење и тестирање (9 

часова) 

практична настава 

(50часова) 

 

Корелација 

Биологија 

Физика 

Екологија и заштита 

животне средине 

Музичка култура 

 

 

Облици наставе:  теоријска 

настава/практична настава/  

Подела на групе:  да/не 

 

Методе и технике: : Вербално-

демонстративне 

Облици рада: Фронтални, 

индивидуални, групни , у пару. 

 

Место реализације: фискултурна 

сала/отворени терени/гугл учионица 

 

Начин оцењивања: Тренутно важећи 

правилник о оцењивању ученика у 

средњем  образовању и васпитању 

(„СЛ. Гласник  РС“, бр. 82/2015). 
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      ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА                      РАЗРЕД: ЧЕТВРТИ                        Oбразовни профил: ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР           Просветни гласник бр. 11/2013 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај Садржај 
Начин остваривања 

садржаја програма 

 Стицање основних знања 

о елементима зајма  

 Овладавање поступком 

амортизације поступком 

зајма 

 Стицање основних знања 

о конверзији зајма 

 Проширивање знања о 

особинама функцијама 

 Упознавање са  појмовима 

инверзна и сложена 

функција 

 Упознавање са појмом 

гранична вредност 

функције 

 Разумевање појма извода 

функције 

 Оспособљавање за 

примену извода на 

испитивање својстава 

функције 

 Примена извода функције 

на економске функције-

функција понуде, тражње, 

прихода, трошкова и 

добити 

 Стицање основних знања 

из комбинаторике 

 Стицање основних знања 

о вероватноћи и 

статистици 

• 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  

• 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 

• дефинише појам функције и врсте функција 

(1-1, НА и бијекција) 

• користи експлицитни и имплицитни облик 

функције 

• објасни и испита монотоност функције, 

ограниченост,  парност, периодичност и одреди 

нуле функције 

• нацрта и анализира елементарне функције 

• одреди граничну вредност функције 

• наброји важне лимесе 

• одреди асимптоте дате функције 

• објасни проблем тангенте у датој тачки и 

проблем брзине 

• дефинише извод функције 

• примени правила диференцирања 

• примени таблицу елементарних извода 

• одреди екстремне вредности помоћу извода 

функције 

• испита монотоност функције помоћу извода  

• испита и нацрта графике једноставних ф-ја 

• примени знање о монотоности функције и 

екстремним тачкама на економске функције 

• знати да одреди равнотежу тржишта 

• знати да одреди интервал рентабилности 

• знати да одреди еластичност економских ф-ја 

• примени правило збира и правило производа  

• одреди број пермутација датог скупа 

• одреди број варијација датог скупа 

• одреди број комбинација датог скупа 

• напише пермутације (варијације, 

комбинације) датог скупа од највише четири 

члана 

• одреди  k-ти биномни коефицијент у развоју 

биномана n-тистепен 

• уочи случајне догађаје 

• препозна који су догађаји могући, повољни, 

сигурни, немогући 

• израчуна вероватноћу догађаја (статистичка и 

класична дефиниција вероватноће) 

• одреди условну вероватноћу догађаја А у 

односу на догађај B 

• наведе пример случајне променљиве 

• примени биномну расподелу 

Садржај:  

Елементи финансијске математике (18) 
Појам и врсте зајмова. Амортизација зајма 

једнаким ануитетима и једнаким отплатама: 

израчунавање зајма, ануитета, каматне стопе и 

броја ануитета; план амортизације зајма; веза 

између отплата; израчунавање зајма, 

отплаћеног дела зајма и остатка зајма помоћу 

прве отплате. Конверзија зајма. Амортизација 

зајмова подељених на обвезнице. Функције 

(20) Важнији појмови и чињенице о 

функцијама једне променљиве (дефинисаност, 

нуле, парност, монотоност, периодичност). 

Сложена функција (појам и једноставнији 

примери). Преглед важнијих елементарних 

функција. Полиноми (нуле полинома, Безуов 

став, примене). Непрекидност функције 

(геометријски смисао). Гранична вредност 

функције; неке карактеристичне граничне 

вредности, број е. Извод функције (26) 

Прираштај функције. Извод функције 

(проблем тангенте и брзине). Основне теореме 

о изводу (извод збира, производа, количника и 

сложене функције).  

Елементи привредне 

математике 17 

Функције 22 

Извод функције 21 

Функцијска зависност 

економских величина 13 

Комбинаторика 7 

Вероватноћа 7 

 

За реализацију 4 писмена 

задатка са исправкама 

планирано  је 12 часова. 

Облици наставе:  

теоријска настава  96 

часова 

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: 

дијалошка метода, 

демонстрација, 

презентације, дигиталне 

апликације за учење 

Облици рада: 

фронтални, 

индивидуални, групни, 

рад у пару  

Место реализације: 

учионица/ кабинет/гугл 

учионица 

 

Начин оцењивања:  

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

1. усмену проверу 

знања; 

2. писмену провера 

знања; 

3. тестове знања; 

4. активност на часу 

Корелација 

 Пословна 

информатика 

   Садржај: 

Испитивање функција (уз примену 

извода); график функције. Општа 

шема испитивања и скицирања 

графика функције. Примена 

извода у економији: функција 

тражње, цене и прихода, 

максимум прихода; функција 

укупних и просечних трошкова, 

минимум просечних трошкова; 

функција добити; еластичност 

функција: еластичност функција 

тражње, прихода и трошкова. 

Комбинаторика и вероватноћа 

(20) Основна правила 

комбинаторике. Варијације, 

пермутације; комбинације без 

понављања. Случајни догађаји. 

Вероватноћа. Условна 

вероватноћа и независност. 

Случајне променљиве. Биномна и 

нормална расподела. Средња 

вредност и дисперзија. 

Популација, обележје и узорак. 

Основни задаци математичке 

статистике. Прикупљање, 

сређивање, графичко 

приказивање и нумеричка обрада 

података 
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Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 
Начин остваривања 

садржаја програма 

● Стицање основних знања и 

примена простог каматног 

рачуна 

● Стицање основних знања из 

сложеног каматног рачуна 

● Примена сложеног каматног 

рачуна у рачуну улога 

● Примена сложеног каматног 

рачуна у рачуну ренте 

● Стицање основних знања о 

елементима зајма 

● Овладавање поступком 

амортизације поступком зајма 

● Стицање основних знања о 

конверзији зајма 

● Примена елемената привредне 

и финансијске математике у 

практичним задацима из области 

пословне администрације 

● 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 

● примени 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 

● 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 

● 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 

● обрачуна плате за све раднике у 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 

 

● Елементи привредне 

математике 40 часова; 

● Зајам 26 часова; 

● Примери практичне 

примене привредне и 

финансијске математике 

15 часова. 

 

За реализацију 4 писмена 

задатка са исправкама 

планирано је 12  часова. 

  

Облици наставе:   

теоријска настава  

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: 

дијалошка метода, 

демонстрација, презентације, 

дигиталне апликације за 

учење 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални, групни, рад у 

пару  

 

 

Место реализације: 

учионица/ кабинет/гугл 

учионица 

 

Начин оцењивања:  

Вредновање остварености 

исхода 

вршити кроз: 

1. усмену проверу знања; 

2. писмену провера знања; 

3. тестове знања; 

4. активност на часу. 

 

  

 

    

Корелација 

● Рачуноводство 

● Статистика 

● Пословна 

информатика 
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      ПРЕДМЕТ Грађанско васпитање      РАЗРЕД чeтврти       Oбразовни профил:  економски техничар                                         Просветни гласник бр. 11/2013, 9/2019 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

Схватање улоге медија у 

савременом грађанском друштву 

и разумевање значаја медија за 

формирање слике стварности код 

чланова друштва,  

Стицање знања о значају 

професионалног развоја. 

 

Ученик уме да наведе основна 

људска права , разуме процедуру 

подношења захтева за приступ 

информацијама од јавног 

значаја,развија критичко 

мишљење у односу на медијску 

слику и може короз пример да 

објасни процес тумачеља 

медијских порука. 

Ученик је способан да дефинише 

своје професионалне 

циљеве,може да препзна и опише 

вештине, способности и особине 

личности које су потребне за свет 

рада, ученик уме да напише своју 

професионалну биографију и 

пријаву за посао. 

 

  
Предмет се реализује кроз три 
наставне теме: 

 1. Права и слободе (3 часа): 

Подсећање на основна људска 
права и слободе са посебним 

освртом на право о слободаном 

приступу информацијама од 

јавног значаја  

2.Свет информација (12часова): 
Разумевање значаја 

информисаности у савременом 

грађанском друштву као и 
схватање улоге медија у 

грађанском друштву  

3.Свет професионалног 
образовања (17 часова): 

Оснаживање ученика у 

препозавању и представљању 
личних карактеристика које су 

значајне за даљи 

професионални развој 
 

 

 

 

 

Облици наставе:  теоријска настава  

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: дијалошка метода, 

илустративно предавање, демонстрација, 

игровне активности, рад на тексту, играње 

улога, симулације, интерактивне групе, мапе 

ума, презентације, експертска слагалица, 

дебате, дигиталне апликације за учење 

Облици рада: фронтални, индивидуални; 
групни; рад у пару 

 

Место реализације: учионица/ google 
учионица 

 

Начин оцењивања: Вредновање рада ученика 

врши се кроз праћење оставрености исхода 

Успешан: Ученик разуме описује,објашњава, 

дискутује, наводи примерe, резимира, 

парафразира појаве из наведених тема. Рад 

ученика је компетентан уз минималну помоћ 

наставника. 

 

Веома успешан: Ученик примењује и користи 

стечена знања и информације, открива и решава 

проблеме,истражује појаве, примењује методе у 

новим ситуацијама, процењује,  предвиђа појаве 

из претходно наведених тема Рад ученика је 

компетентан без подршке. 

Корелација 

Право, социологија са 

правима грађана 
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      ПРЕДМЕТ: Верска настава Православни катихизис     РАЗРЕД IV                             Oбразовни профил:  економски техничар               Просветни гласник бр. 11/2016-1 

 

Циљеви учења за предмет  
Исходи 

По завршетку теме ученик ће: 
Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

Упознавање ученика са 

садржајем предмета, планом и 

програмом и реализацијом 

наставе. 

Упознати ученике са садржајем и 

структуром свете Литургије;  

Представити ученицима 

хришћанско схватање историје 

као процес који у есхатону 

задобија свој смисао и испуњење;  

Упознати ученике са најважнијим 

догађајима из историје Цркве и 

светитељима српског рода.  

Омогућити ученицима да изграде 

хришћански став према 

савременом схватању слободе, 

љубави, заједнице...;  

Оспособити ученика да 

богословски размишља о 

биоетичким проблемима на 

основу одабраних примера;  

Упознати ученике са различитим 

богословским поимањима 

болести;  

Кроз разговор о болестима 

зависности подстаћи ученике да 

се одговорно суочавају са 

егзистенцијалним питањима;  

Кроз дискусију о проблемима 

моралности у социолошким 

оквирима помоћи ученицима да 

изграде правилан етички став о 

томе;  

Разговарати са ученицима о 

породичним вредностима и 

савременим изазовима;  

 

- моћи да сагледа садржаје којима 

ће се бавити настава 

Православног катихизиса у току 

4. године образовања и да уочи 

какво је његово предзнање;  

-моћи да препознаје елементе 

свете Литургије;  

-моћи да препозна да је 

благодатно искуство Литургије 

предокушај Царства Божјег;  

-моћи да назре космолошки и 

есхатолошки карактер Литургије;  

-моћи да тумачи литургијску 

молитву после светог Причешћа;  

-моћи да схвати да се Причешћем 

задобија отпуштење грехова, 

љубав нелицемерна, смелост 

према Богу, усвојење Царства 

Божјег.  

-бити свестан да се његов живот у 

Цркви не ограничава на време 

служења свете Литургије 

-моћи да схвати да историја има 

есхатолошко усмерење;  

-моћи да схвати разлог за гоњење 

хришћана у римском царству;  

-моћи да схвати да нема 

суштинске разлике између 

светосавског и хришћанског 

етоса;-моћи да наброји неке 

српске светитеље и да објасне 

како су они служили Богу и 

ближњима; -моћи да доведе у везу 

виђење таворске светлост са 

исихастичком праксом;  

-бити свестан могућности 

мистичког опита са Богом.  

-постати свестан да је егоизам 

суштински проблем човековог 

друштва, јер разара заједницу;  

-моћи да критички вреднује 

проблеме савремене цивилизације у 

светлу искуства Цркве (савремено 

схватање слободе, љубави, другог 

човека);  

-моћи да промишља о разлозима 

постојања болести и како се носити 

са њима са православног 

становишта  

-моћи да схвати да су болести 

зависности последица 

неиспуњености смислом и правим 

животним садржајима;  

-бити свестан да личност ниједног 

човека не сме да буде сведена на 

предмет, ствар или број;  

-бити свестан значаја 

јединствености, вредности и 

непоновљивости сопоствене 

личности и личности других људи;  

-бити свестан да је 

деперсонализација исто што и 

десакрализација човека;  

-моћи да увиди да је лек против 

опредмећења човека – искуство 

Цркве и да личност не постоји без 

заједнице слободе и љубави;  

-да схвати да је насиље немогуће 

ако је други за мене личност.  

-моћи да уочи у којој мери је 

напредовао и савладао градиво 

Православног катихизиса 4. 

разреда. 

 

I  Увод (1) 

II За живот света (9) 

III Историја и 

есхатологија у Цркви 

(12) 

IV Хришћанство у 

савременом свету (9) 

V  Тачно изложење 

Православне вере (2) 
 

Облици наставе:  теоријска настава 

(32), практична настава (1) 

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: дијалошка метода, 

илустративно предавање, 

демонстрација, игровне активности, 

рад на тексту, играње улога, 

симулације, интерактивне групе, 

презентације, дебате, дигиталне 

апликације за учење 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални; групни; рад у пару 

 

Место реализације: учионица, гугл 

учионица, Црква 

 

Начин оцењивања: усмено 

одговарање, домаћи радови, пројекти, 

праћење активности на часу 

(формативно), гугл алати за 

оцењивање. 

    

Корелација 

1. Српски језик и 

књижевност  

2. Философија  

3. Социологија  

4. Екологија  

5. Биологија  

6. Грађанско васпитање  

7. Историја  

8. Ликовна култура  

9. Музичка култура  
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СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 

      ПРЕДМЕТ    Пословна економија                   4.  РАЗРЕД                   Oбразовни профил:   Економски техничар                        Просветни гласник бр. 4/2013 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

-развијње знања и вештина, 

изградња вредносних ставова 

који оспособљавају ученике да 

успешно примењују економске 

принципе и 

законитости пословања предузећа 

у свакодневном животу и 

професионално се развијају у 

складу са сопственим потребама 

и интересима, развијају своју 

личност и потенцијале у 

одговорну, зрелу и 

комуникативну личност, активну 

у економском и сваком другом 

развоју 

друштва. 

 

-  дефинише стратегијско  и 

оперативно управљање, - 

разликује управљање различитим 

пословним подручјима 

-дефинише  појам  и значај 

производног менаџмента, његове 

задате као и садржину и начин 

остваривања  задатака 

производног менаџмент 

- објасни појам и значај 

менаџмент маркетинга, његове 

задате као и садржину и начин 

остваривања  задатака менаџмент 

маркетинга 

 - дефинише финансијски 

менаџмент, његове задатке, 

послове који се обављају у оквиру 

менаџмента финансија, принципе 

и и струменте финансијског 

менаџмента и начине котроле 

 

-дефинише трговински  менаџмент, 

његове задатке, послове који се 

обављају у оквиру трговинског  

менаџмента, принципе и и 

струменте трговинског  менаџмента 

и начине котроле  

-  појам и значај пројеката за рад и 

развој предузећа као и који су 

задаци и шта обухвата садржина 

послова пројектног 

менаџментапројектног менаџмента,  

-  дефинише на који начин се 

обавља функција која се односи на 

менаџмент људских ресурса, како 

се ствара и одржава добра пословна 

клима,  познаје начине решавања 

конфликта, разуме значај 

мотивације за рад, 

- дефинише и информационе 

системе и схвати значај управљања 

информационим системима 

 

1.Диверсификација 

управљања (3) 

2. Производни 

менаџмент(7) 

3. Менаџмент 

маркетинга(6) 

4. Финансијски 

менаџмент(16) 

5. Трговински 

менаџмент(13) 

6. Пројектни 

менаџмент(6) 

7. Менаџмент људских 

ресурса(10) 

8. Управљање 

информационим 

системима(5) 

Облици наставе:  теоријска настава  

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: :комбиновање 

раличитих метода:ситуацијски задаци, 

студија скучаја, вођена дискусија, 

предавање, решавање проблема 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални; групни; рад у пару 

 

 

Место реализације: учионица/ 

кабинет/ гугл учионица 

 

Начин оцењивања:  

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

● праћење остварености исхода 

● усмено излагање 

● тестове знања 

● активност на часу 

● домаћи задатак 

● тест практичних вештина 

    

Корелација 

-Основи економије 

-Маркетинг 

-Математика 

-Монетарна економија и 

банкарство 
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      ПРЕДМЕТ Пословна економија           4.  РАЗРЕД       Oбразовни профил:    Економски техничар                                  Просветни гласник бр.10/19 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 
● Стицање основних знања о 
финансијском менаџменту 

● Развијање вештине управљања 

финансијама предузећа 

● Стицање основних знања 

о циљевима и начинима 

обављања финансијске 
анализе у предузећу 

● Развијање способности 
ученика за процену 

успешности пословања 

предузећа на основу анализе 
финансијских показатеља 

● Развијање конвергентног и 

дивергентног мишљења кроз 
решавање проблемских и 

пројектних задатака 

● 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 
 

● наведе циљеве финансијске анализе 
● повеже циљеве финансијске анализе 

са корисницима 

● 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 

 

 
1.Финансијски менаџмент(24) 

2. Економско финансијска 

анализа пословања 
предузећа(38) 

 

 

 

 

Облици наставе:  теоријска настава  

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: :комбиновање 

раличитих метода:ситуацијски задаци, студија 

случаја, вођена  дискусија, предавање, 

решавање проблема 

 

Облици рада: фронтални, индивидуални; 

групни; рад у пару 

 

 

Место реализације: учионица/ 

кабинет/гугл учионица 

Начин оцењивања:  

Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

● праћење остварености исхода 

● усмено излагање 

● тестове знања 

● активност на часу 

● домаћи задатак 

● тест практичних вештина 

    

Корелација 

-Принципи економије 

.Економско пословање 

-Рачуновдство 

-Јавне финансије 

-Банкарство 

-Предузетништво 
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Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

 
Циљ наставе предмета 

рачуноводство је развијање 

функционалне рачуноводствене 

писмености, стицање знања, 

овладавање вештинама, изградња 

вредносних ставова који 

оспособљавају ученике да 

користе рачуноводствена знања и 

умења у свакодневном животу, 

да заинтересује ученике за даљи 

професионални развој у складу са 

сопственим потребама и 

интересима, да развијају своју 

личност и потенцијале у 

одговорну, аналитичну, 

систематичну, прецизну, 

комуникативну, професионално 

активну личност. 

 

Ученик ће бити у стању да: 

1. разликује евидентене цене робе, 

обрачуна и састави калкулацију цена 

трговинске робе, 

прикупити, контролише и попунити, 

документацију која прати набавку 

робе и интерно кретање робе, 

евидентира набавку робе по набавној 

и продајној цени, евидентира 

нефактурисану робу и робу на путу 

евидентира интерно кретање робе,  

евидентира нивелацију цена, вишкове 

и мањкове робе. 

2.  прикупити, контролише и 

попунити документацију која прати 

реализацију робе на велико и мало, 

евидентирати продају робе по 

различитим евиденционим ценама, 

обрачуна остварену РУЦ која је 

садршата у укупној вредности 

продате робе . 

3.схвати појам и значај 

спољнотрговинског промета, 

разликује документацију у вези увоза 

и извоза робе, умети да 

рачуноводствено спроведе процедуру 

робног промета са 

иностранством,евидентира 

спољнотрговинске послове кроз 

пословне књиге. 

4. уочи основне карактеристике 

комисионе и консигнационе трговине 

књиговодствено евидентира 

 

консигнационе и комисионе послове, 

разликовати документацију у вези са 

комисионим и консигнационим 

пословима 

5.Разликује врсте трошкова трговине 

знати евидентирати настале трошкове 

6.Дефинише структуру биланса успеха,  

моћи да сагледа ефекат прихода и 

расхода, умети да састави биланс 

успеха, умети да објасни процедуру 

утврђивања и расподеле резултата 

пословања 

7.Уочи сврху и значај МРС, познавати 

врсте МРС и знати њихову примену. 

8. Уочи специфичности пословања, 

књиговодства банкарских организација 

и контног оквира банке,  познавати 

структуру биланса стања и биланса 

успеха банке,спроводин евиденцију 

пословних промена средстава и извора 

средстава банака 

9. Схватити појам рачуноводственог 

планирања, контроле – ревизије и 

анализе 

 

Исходи блок наставе:  ученик  ће се у 

привредном друштву упознати са  

евиденцијом имовине и пословањем 

конкретног трговинског  предузећа. 

 

 

 

1.Евиденција набавке 

трговинске робе (24) 

2.Евиденција релизације 

трговинске робе (16) 

3.Евиденција увоза-извоза 

(16) 

4.Евиденција комисионих и 

консигнационих послова (8) 

5. Евиденција трошкова 

пословања (8) 

6. Утврђивање резултата 

пословаења ТП (12) 

7.Извештавање по МРС (4)  

8.Специфичности 

књговодства банака (28)9. 

Основе рачуноводственог 

планирања, контроле –

ревизије ианализе (12) 

Настава у блоку (30) 

 

Облици наставе:  теоријска настава  

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: :комбиновање 

раличитих метода:ситуацијски задаци, студија 

случаја, вођена  дискусија, предавање, 

решавање проблема 

 

Облици рада: фронтални, индивидуални; 

групни; рад у пару 

 

 

Место реализације: учионица/ 

кабинет/гугл учионица 

Начин оцењивања:  

Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

● праћење остварености исхода 

● усмено излагање 

● тестове знања 

● активност на часу 

● домаћи задатак 

● тест практичних вештина 

    

Корелација 

Пословна економија, 

Принципи економије 
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Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

 

-Оспособљавање ученика за 

евиденцију робног промета 

-Оспособљавање ученика са 

евиденцију увоза и извоза 

-Оспособљавање ученика за 

евиденцију услуга у робном 

промету 

-Оспособљавање ученика за 

утврђивање и евиденцију 

резултата и расподеле 

резултата пословања 

трговинских предузећа 

- Схватање улоге и 

значаја рачуноводства 

и рачуноводствених 

информација у пословном 

одлучивању и контроли 

пословања 

Ученик ће бити у стању да : 

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 основ 

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, 

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 финасијском 

књиговодству, евидентира утврђени 

кало и квар робе, усаглашава 

аналитичку и синтетичку 

евиденцију робе 

2. 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 разлике3. 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 уговора 

4. 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  

 
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 
 

Модули: 

 

1. Евиденција 

робног промета 

( 72 ) 

2. Евиденција 

увоза и извоза 

(16) 

3. Евиденција 

услуга робног 

промета ( 16 ) 

4. Утврђивање и 

расподела 

резултата 

половања 

трговинских 

предузећа ( 20 ) 

 

 

Корелација 

Пословна економија 

Облици наставе:  теоријска 

настава/вежбе/ 

Подела на групе:  одељење се 

приликом реализације вежби дели на 

групе 

 

Методе и технике: монолошка;  

дијалошка;  рад на тексту; 

Облици рада:  фронтални рад; 

групни рад;  рад у пару; 

индивидуaлни 

 

Место реализације: учионица 

Начин оцењивања: тестови знања, 

писмени задаци, усмено одговарање, 

домаћи радови,  праћење активности 

на часу (формативно) 
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Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

-Оспособљавање ученика за 

разумевање усменог говора 

 

-Оспособљавање ученика за 

разумевање прочитаних текстова 

 

-Оспособљавање ученика за 

кратко монолошко излагање на 

страном језику 

 

-Оспособљавање ученика за 

писање краћих текстова 

различитог садржаја 

 

-Оспособљавање ученика за 

учешће у дијалогу на страном 

језику и размену краћих писаних 

порука 

 

-Оспособљавање ученика да 

преводи, сажима и препричава 

садржај краћих усмених и 

писаних текстова 

 

-Оспособљавање ученика да 

користе медије као изворе 

информација и развијају 

критичко мишљење у вези са 

њима 

-разуме сложеније исказе који 

садрже фреквентне речи и 

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 

-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 текстовима 

(формулари, шеме, извештаји, 

решења) 

-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 

-реагује учтиво на питања , 

захтеве, позиве, извињења 

саговорника  

-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 

  -комуницира у свакодневним 

ситуацијама и размењује информације, 

блиске његовим интересовањима 

(писмено и усмено) 

  -преводи усмено или писмено поруке, 

уговоре, записнике 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 (интонација, 

прозодија, ритам) и морфосинтаксичке 

категорије (именички 

и глаголски наставци, основни ред 

речи) 

 

Competition (4) 

Innovation (5) 

Money-Negotiation (5) 

Market Research (6) 

Investment (6) 

Ethics (5) 

  

Облици наставе:  теоријска настава 

Подела на групе: не 

 

Методе и технике: дијалошка 

метода,илустративно предавање,рад 

на тексту,демонстрација,интерактивне 

групе,презентације,дебате,дигиталне 

апликације за учење 

Облици рада: 

фронтални,индивидуални,групни,рад 

у пару 

 

Место реализације: учионица,гугл 

учионица 

 

Начин оцењивања: тестови 

знања,усмено одговарање,домаћи 

радови,праћење активности на 

часу(формативно),гугл алати за 

оцењивање 

    

Корелација 

 

српски језик и 

књижевност 

 

-грађанско васпитање  

 

-маркетинг 

 

-пословна економија 
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Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

  

 стицање знања о 

основним 

карактеристикама 

монетарног и 

банкарског система и 

финансијског тржишта 

 

 овладавање вештинама 

које допринесе развоју 

економског начина 

размишљања, стицања 

компетенција 

значајних за 

свакодневни живот и 

даљи професионални 

развој 

 

 објасни и разуме 

суштину банкарског 

система 

 објасни улогу и 

функцију НБС 

 објасни и разуме 

надлежности и 

овлашћења централне 

банке  

 објасни и разуме 

примену инструмената 

монетарно-кредитне 

политике 

 објасни суштину 

банкарског пословања 

 објасни и разуме 

суштину платног 

система 

 објасни и разуме 

суштину управљања 

кредитним потенцијалом 

 објасни и разуме значај 

изградње савременог 

информационог система 

у банкама  

  

1.  Банка и наука о банкарству (8) 

2. Банкарски систем србије  (2) 

3. Народна банка Србије (15) 

4. Пословно банкарство Србије (7) 

5. банкарски послови и банкарско пословање (16) 

6. Платни промет у земљи (7) 

7. Банкарски менаџмент (5) 

8. Значај изградње информационог система у           

    банкама (6) 

Облици наставе:  теоријска 

настава  

Подела на групе:  НЕ 

 

Методе и технике: - дијалошка 

метода,, илустративно предавање, 

студија случаја ,  

Облици рада: фронтални, 

индивидуални; групни рад ; рад у 

пару 

 

Место реализације: учионица/, 

гугл учионица(ако  

 

Начин оцењивања: тестови 

знања,,пројекти, усмено 

одговарање,, домаћи задаци 

праћење активности на часу, гугл 

алати за оцењивање 

    

Корелација 

- Рачуноводство  

- Математика 

- Пословна економија 

- Основи економије 
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      ПРЕДМЕТ     БАНКАРСТВО       РАЗРЕД   четврти         Oбразовни профил:   ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР           Просветни гласник бр. 9/2019 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

 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 

 разликује кредите 

физичким иправним 

лицима 

 наведе услове за 

одобравање кредита 

физичким и правним 

лицима 

 идентификује улогу 

кредитног бироа 

 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 

 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 

 дефинише финансијско 

тржиште  и наведе 

сегменте финансијског 

тржишта 

 разликује учеснике и 

инструменте тржишта 

новца 

 објасни 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 ХОВ 

 дефинише берзу 

 наведе врсте и функције 

берзи 

 идентификује берзанске 

послове 

 разликује берзанске 

посреднике 

 наведе  и опише 

најважније светске берзе 

и 

 разликује методе 

трговања и индексе  на 

Београдској берзи 

 

Модул -1     Банкарско пословање   

(25) 

 

Модул-2    Финансијски 

информациони систем  (12) 

 

Модул – 3  Финансијска тржишта 

и хартије од вредности    (25) 

 

 

 

 

 

 

 

Облици наставе:  теоријска 

настава  

Подела на групе:  НЕ 

Методе и технике: - дијалошка 

метода,, илустративно 

предавање, студија случаја  

Облици рада: фронтални, 

индивидуални; групни рад ; рад 

у пару 

Место реализације: учионица/, 

гугл учионица(ако  

Начин оцењивања: тестови 

знања,, , пројекти, усмено 

одговарање,, праћење 

активности на часу, гугл алати за 

оцењивање 

    

Корелација 

- Принципи економије 

- Рачуноводство 

- Јавне финансије 

- Економско пословање 
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СТАТИСТИКА                      РАЗРЕД   четврти                           Oбразовни профил:   ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР                             Просветни гласник бр.  4/2013 
 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

 Оспособљавање 

ученика за 

прикупљање, 

груписање и 

приказивање података 

  Оспособљавање 

ученика за примену 

одговарајућих мера за 

анализу економских 

појава 

  Оспособљавање 

ученика да користе 

податке из 

статистичких 

публикација, 

пословних књига и 

база података са 

интернета  

  Разумевање значаја 

доношења одлука на 

основу резултата 

статистичких 

истраживања и 

достављања 

статистичких 

информација свим 

корисницима  

 Повезивање добијених 

знања и вештина са 

осталим стручним 

предметима 

 Оспособљавање 

ученика за коришћење 

методе симулације 

проблема 

 

 задатке, поделу и значај 

пословне статистике  

 израчуна и анализира 

апсолутне и релативне 

показатеље динамике 

економских појава  

 израчуна и графички 

прикаже линеарни тренд  

 предвиди кретање 

појаве у будућем 

периоду 

 израчуна и анализира 

индивидуалне и групне 

индексе физичког обима 

производње/промета, 

цена, вредности  

 израчуна и анализира 

индивидуалне и групне 

индексе продуктивности 

рада,  

 одабере и примени 

одговарајући метод за 

статистичко 

истраживање  зарада  

 састави извештај на 

основу добијених 

резултата  

  

1. Основни појмови о пословној статистици (4) 

2. Статистичко  обухватање производње и промета  (7) 

3. Статистичко  истраживање динамике производње                          

    и промета (14) 

4. Статистичко приказивање сталних средстава                

     предузећа (15) 

5. Статистичко обухватање запослених (9) 

6. Статистичко обухватање продуктивности рада  (5) 

7. Статистика нето зараде (плата)   (13) 

Облици наставе:  теоријска 

настава  

Подела на групе:  НЕ 

 

Методе и технике: - дијалошка 

метода,, илустративно 

предавање, студија случаја  

 
Облици рада: фронтални, 

индивидуални; групни рад ; рад у 

пару 

 

Место реализације: учионица/, 

гугл учионица(ако  

 

Начин оцењивања: тестови 

знања,, писмени задаци, пројекти, 

усмено одговарање,, домаћи 

задаци праћење активности на 

часу, гугл алати за оцењивање 

    
Корелација 

- Рачуноводство  

- Пословна информатика  

- Математика 

- Пословна економија 

- Основи економије 
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      ПРЕДМЕТ   СТАТИСТИКА     РАЗРЕД   четврти    Oбразовни профил:   ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР           Просветни гласник бр. 9/2019 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

 Стицање основних знања о 

статистици  

 

 Оспособљавање ученика за 

рад са подацима; 

 

 Оспособљавање ученика за 

коришћење индексних 

бројева и анализе 

временских серија на 

конкретним емпиријским 

примерима; 

 

 Стицање основних знања о 

пословној статистици  

 

 Оспособљавање 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.  

 дефинише појам „индексни 

бројеви” 

  разликује врсте индексних 

бројева 

 дефинише  и 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 

 дефинише појам и 

основне функције 

пословне статистике 

 наведе изворе података 

пословне статистике; 

 идентификује 

одговарајуће изворе 

података из предузећа  

 наведе врсте података 

које предузећа у Србији 

достављају статистичким  

институцијама 

 изабере податке званичне 

статистике који се могу 

користити  за потребе 

предузећа 

 покаже статистичко 

обухватање производње и 

промета у предузећу 

применом одговарајући 

индекса 

 израчуна одговарајуће 

индексе коришћењем 

офтвера и анализира 

израчунате резултате 

 анализира израчунате 

резултате одговарајућих 

показатеља запослености 

 израчуна и анализира 

индексе зарада на 

коришћењем софтвера 

 израчуна  и анализира 

индексе продуктивности  

рада  коришћењем 

софтвера 

 

 

Модул -1     Индексни бројеви и 

анализа временских серија  (32) 

 

Модул-2    Пословна статистика   

(30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Облици наставе:  вежбе  

Подела на групе:  ДА 

Методе и технике: - дијалошка 

метода,, илустративно предавање, 

студија случаја  

Облици рада: фронтални, 

индивидуални; групни рад ; рад у 

пару 

Место реализације: учионица/, гугл 

учионица(ако  

Начин оцењивања: тест, домаћи 

задатак, активност на часу, праћење 

практичног рада, тест практичних 

вештина 

    

Корелација 

- Пословна информатика 

- Математика 

- Принципи економије 

- Рачуноводство 

- Економско пословање 
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ПРЕДМЕТ:  УСТАВНО И ПРИВРЕДНО ПРАВО                        РАЗРЕД: IV-2              Oбразовни профил:  Економски техничар                              Просветни гласник бр.: 4/2013 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 
Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

 

- Стицање основних знања о 

грађанском праву; 

- Упознавање са  суштином 

имовинско-правних односа; 

- Оспособљавање за коришћење 

усвојених знања  из области 

уговора робног промета у 

стварности; 

- Развијање логичког мишљења и 

закључивања. 

 

 

У ченик ће бити у стању да:  

 

 знати да објасни појам 

грађанског права 

моћи да разликује делове г 

рађанског права 

 дефинисати својину 

 знати да објасни садржину 

својине 

умети да објасни ствари као 

најчешћи повод размене на 

тржишту 

објасни облигационони однос; 

објасни појам уговора; 

објасни значај рокова и начин 

њиховог рачунања у уговорном 

односу; 

објасни појам, врсте и 

последице доцње уговорних 

страна; 

 

 

 



објасни средства обезбеђења 

облигација; 

објасни начине престанка 

уговора; 

објасни појам  и елементе уговора 

о продаји; 

објасни радње од којих се састоји 

закључивање уговора о продаји ; 

објасни права и обавезе уговорних 

страна из уговора о продаји; 

објасни транспортне клаузуле; 

састави уговор о продаји на 

основу задатих елемената; 

објасни уговоре у привреди; 

наведе права и обавезе уговорних 

страна уговора у привреди; 

попуни једноставнији примерак 

уговора из привреде на основу 

задатих елемената 

 

 

- Грађанско право  (7) 

- Грађанско-правни однос 

(5) 

- Облигационо право (5) 

- Уговор (15) 

- Уговор о продаји робе 

(4) 

- Уговор о посредовању 

(4) 

- Уговор о трговинском 

заступању (4) 

- Уговор о комисиону (4) 

- Уговор о ускладиштењу 

(4) 

- Уговор о отпремању (4) 

- Уговор о превозу (4) 

- Уговор о осигурању (6) 

 

 

  

Облици наставе: 

- теоријска настава 

 

Подела на групе:  - не 

 

Методе и технике: 

- дијалошка метода, 

- демонстрација, 

- рад на тексту, 

- играње улога, 

- симулације, 

- презентације 

 

Облици рада: 
- фронтални, 

- рад у пару, 

- идивидуални 

- комбиновани 

 

Место реализације: 

- учионица, 

- гугл учионица 

 

Начин оцењивања:  

тестови знања, усмено одговарање, 

домаћи радови, пројекти, праћење 

активности на часу (формативно), 

гугл алати за оцењивање 

 

    

Корелација 

 

- Српски језик и 

књижевност 

- Економска група 

предмета 
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ПРЕДМЕТ: ПРАВО                         РАЗРЕД: IV-2                        Oбразовни профил:   Економски техничар                                                                    Просветни гласник бр.: 9/2019 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

 

- Стицање знања о 

посебним  врстама уговора у 

привреди у  складу са 

позитивним 

правним  прописима; 

- Оспособљавање ученика 

за  комуникацију са 

државним  органима;   

- Оспособљавање ученика  за 

предузимање радњи 

у  пореском поступку;  

- Формирање става ученика  о 

правним 

последицама  пореских 

прописа 

 

Ученик ће бити у стању да:   
 

● објасни појам и особине 

облигација  

● 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  

   ● састави уговор о продаји на 

основу  задатих елемената  

   ● објасни појам, својства и 

елементе  уговора о 

осигурању  

   ● објасни права и обавезе 

осигураника и  осигуравача  

  ● наведе права и обавезе 

уговорних  страна уговора у 

привреди 

● разликује врсте управног 

поступка  

 ● наведе органе надлежне за 

вођење  управног поступка  

 

 

● 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  

 ● повеже неблаговремено и 

нетачно  утврђивање пореза са 

одговарајућим  санкцијама  

● састави жалбу на решење 

пореског  органа   

 ● разликује пореска кривична 

дела и  пореске прекршаје  

● објасни појам јавних набавки  

● објасни процедуре јавних 

набавки  

● објасни појам и циљ 

инспекцијског  надзора 

● разликује начине 

покретања  инспекцијског 

поступака  

● разликује овлашћења 

инспектора у  вршењу надзора  

● анализира мере у 

инспекцијском  надзору 

 

 

 

- Права и обавезе у вези 

са пословањем  (31) 

 - Комуникација са 

државним органима (31) 

 

 

 

  

Облици наставе: 

- теоријска настава 

 

Подела на групе:  - не 

 

Методе и технике: 

- дијалошка метода, 

- демонстрација, 

- рад на тексту, 

- играње улога, 

- симулације, 

- презентације 

 

Облици рада: 
- фронтални, 

- рад у пару, 

- идивидуални 

- комбиновани 

 

Место реализације: 

- учионица, 

- гугл учионица 

 

Начин оцењивања:  

тестови знања, усмено одговарање, 

домаћи радови, пројекти, праћење 

активности на часу (формативно), 

гугл алати за оцењивање 

 

    

Корелација 

 

-Економија 

- Канцеларијско 

пословање 

- Српски језик и 

књижевност 

- Рачунарство и 

информатика 

- Пословна и 

административна обука 

- Пословна информатика 

са електронским 

пословањем 

- Вештине комуникације 

- Пословна психологија 

- Култура језичког 

изражавања 
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Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 
– Стицање знања о маркетингу 

и маркетинг активностима 
– Стицање знања о 

маркетиншким 
истраживањима 

– Развијање способности и 
овладавање вештинама 
маркетиншких истраживања 

– Стицање знања о основним 
инструментима маркетинга 

– Развијање способности 
комуникације са окружењем 

– Развијање способности 
тимског рада 

– Развијање навика и 
умешности у коришћењу 
разноврсних извора знања 

 

 

● дефинише појам и улогу 

маркетинга 

● опише развој концепта маркетинга 

● објасни интегралност и 

динамичност маркетинга 

● уочи нужност примене маркетинга 

● наведе врсте маркетинг активности 

● објасни значај планирања и 

организовања маркетинг 

активности 

разуме значај контроле и ревизије 

маркетинг активности 

● објасни функције тржишта 

● разликује врсте тржишта 

● разуме концепт сегментације 

тржишта 

● разликује основне 

стратегије маркетинга 

● уочи значај конкуренције на 

тржишту 

● дефинише појам 

маркетинг истраживања 

● разликује циљеве 

маркетинг истраживања 

● објасни изворе за 

маркетинг истраживања 

● разуме значај и сврху 

истраживања тржишта у 

пословном одлучивању 

● разликује методе и 

технике истраживања 

тржишта 

● објасни методе прикупљања 

података 

● примени различите методе и 

технике истраживања тржишта 

● објасни начине обраде 

прикупљених података 

● објасни улогу МИС-а 

уочи нужност примене SWOT 

анализе 

● дефинише појам маркетинг микса 

● опише производ као 

инструмент маркетинга 

● класификује производе према 

различитим критеријумима 

● уочи важност дизајна и марке 

производа 

● објасни асортиман и врсте 

асортимана производа 

● дефинише појам и фазе 

животног циклуса производа 

● објасни процес прихватања 

новог производа 

● разликује начине 

позиционирања производа на 

тржишту 

● дефинише појам и улогу цене 

као инструмента маркетинга 

● објасни начине диференцирања цена 

● уочи специфичности канала 

дистрибуције 

● објасни маркетинг стратегије 

наступа на тржишту 

● објасни улогу тржишне 

комуникације 

● презентује облике промоције 

● разуме мотиве тражње и куповине 

и понашање потрошача 

● објасни врсте, циљеве и 

планирање економске пропаганде 

● опише креирање пропагандне поруке 

● објасни критеријуме за избор медија 

● идентификује средства 

економске пропаганде 

● доведе у везу трошкове 

економске пропаганде и обим 

продаје 

објасни како се мере ефекти економске 

пропаганде 

 

Основи маркетинга 12 

Тржиште и маркентишка 

истраживања 18 

Инструменти 

маркетинга 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Облици наставе:  теоријска настава  

Подела на групе:  не 

 

● Методе и технике активно 

орјентисану наставу, користећи 

реалне ситуације из праксе. 

● Препоручене методе: студија 
случаја и игра улога 

Коришћење презентација 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални, групни 

 

Место реализације: учионица/  

 

Начин оцењивања:  

● праћење остварености исхода 
● усмено излагање 
● тестове знања 
● активност на часу 

домаћи задатак 
    

Корелација 

 

Економско пословање, 

пословна 

коресподенција и 

комуникација, пословна 

економија  
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Циљ предмета Исходи Садржај: Садржај: 
Начин остваривања садржаја 

програма 

Циљ наставног 

предмета пословна 

информатика је 

стицање знања, 

овладавање 

вештинама 

и формирање 

вредносних ставова 

који доприносе 

развоју информатичке 

писмености 

неопходне за даље 

школовање, живот и 

рад у савременом 

друштву, као и 

оспособљавање 

ученика да ефикасно и 

рационално користе 

рачунаре на начин 

који не угрожава 

њихово 

физичко и ментално 

здравље. 

 

 опише функције базе података  

 наведе пример коришћења базе података  

 схвати однос између реалних ентитета и табела 

 креира табелу у бази  

 подешава својства табеле и поља у табели  

 увози податке у базу података из других 

извора података 

 уноси податке у базу путем готових форми или 

директно у табелу  

 креира различите једноставне  упите 

 креира комплексне  упите 

 креира и користи акционе упите 

 направи једноставан извештај 

 направи комплексан извештај 

 направи и користи форму 

 направи и користи форму са подформом 

 креира и користи функционалну базу података   

 објасни елементе и основне функције 

електронског пословања 

 користи заштиту и мере безбедности 

уелектронског пословања  

 дефинише концепт електронске трговине  

 наведе предности и ограничења у е-трговини  

 наведе моделе е-трговине, објасни Б2Б, Б2Ц, 

Ц2Ц модел 

 користи пословног електронског писма 

 примењује структуру електронског писма  

 наведе могућности пружања услуга државних 

органа и јавних служби 

 објасни модел Г2Б, Г2Ц, Г2Г 

 наведе предности и ограничења е-трговине 

 наведе системе плаћања он-лајн трговине 

 наведе начине заштите сигурности податка 

 

БАЗЕ ПОДАТАКА: Увод у програм за рад са 

базама података.Појам података и информације. 

Ентитет. Логичка организација података. Основне 

карактеристике програма. Изглед екрана. Објекти 

базе података. Креирање, снимање и отварање базе 

података. Рад са табелама. Типови података. 

Креирање табеле. Унос и измена података. 

Оператори. Особине- својства поља. Увоз и извоз 

података из друге датотеке. Постављање кључа 

табеле. Модификовање табеле. Форматирање 

табеле. Позиционирање и ажурирање података. 

Скривање и замрзавање колона у табели. Брисање и 

копирање структуре табеле. Сортирање података 

табеле. Филтрирање података табеле. Штампање 

табеле. Повезивање табела. Типови релација. 

Референцијални интегритет. Упити. Креирање 

упита. Оператори. Рад са изразима. Функције за рад 

са текстом. Функције за рад са датумима. 

Математичке функције. Финансијске функције. 

Функције конверзије. Агрегатне функције. 

Параметарски упити. SQL сумарни упити. Акциони 

упити. Упит брисања. Упит додавања. Упит 

ажурирање. Упит прављења табела. Унакрсни 

упити. Извештаји. Израда извештаја помоћу 

чаробњака. Дизајнирање извештаја. Груписање и 

сортирање података извештаја. Подизвештаји. 

Графикони и дијаграми у извештају. Извештаји за 

штампање налепница. Извештаји за циркуларна 

писма. Штампање извештаја. Обрасци. Израда 

обрасца помоћу чаробњака. Дизајнирање обрасца. 

Модификовање обрасца. Контролни објекти на 

обрасцу. Особине контролних објеката. 

Подобрасци. Рад са макроима. Командна табла. 

ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ: Облици 

електронског пословања. Електронска трговина и 

банкарство. Системи плаћања. Распрострањеност 

електронског пословања. Заштита и сигурност у ел.  

пословању.  

БАЗЕ ПОДАТАКА 

(56) 

ЕЛЕКТРОНСКО 

ПОСЛОВАЊЕ (10) 

 

 
 

 

Корелација: 

-савремена 

пословна 

кореспонденција, 

-рачуноводство 

-статистика. 
 

Облици рада: 

вежбе 66 

 

Подела одељења у групе: 

Одељење се дели у групе 

приликом реализације 

 

Место извођења наставе: 

Рачунарски кабинет 

 

 

Методе рада на часу: 

тимски рад; презентација својих 

радова и групних пројеката  

 

Начин оцењивања: 

Праћење напредовања ученика у 

складу са Правилником о 

оцењивању. 

 

Вредновање остварености 

исхода се врши кроз:  

праћење остварености исхода, 

тестове практичних вештина, 

активност на часу, електронски 

тестови, индивидуални пројекти 
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Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

● Развијање вештина 

обављања промета робе у 

земљи 

● Стицање вештине 

рачуноводственог приказивања 

пословних процеса 

● Оспособљавање ученика за 

самостално обављање 

рачуноводствених послова 

● Оспособљавање ученика за 

примену рачуноводствених 

начела и књиговодствених 

начела уредности 

● Оспособљавање ученика за 

коришћење књиговодственог 

софтвера 

● Стицање знања и вештина на 

пословима финансијског 

извештавања 

● 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 

● изврши набавку робе на 

домаћем тржишту 

● организује пријем, отпрему 

и складиштење робе 

● креира лагер листу 

● састави калкулације цена робе 

● планира активности 

рачуноводствене службе 

● изврши контролу 

примљене документације 

од опште- комерцијалне 

службе 

● састави налоге за књижење 

● води аналитичку и 

синтетичку евиденцију 

купаца и добављача 

● евидентира набавку и продају робе 

у робном и финансијском 

књиговодству 

● усагласи аналитичку и 

синтетичку евиденцију робе, 

купаца и добављача 

● књижи вишкове и мањкове робе  

 

● по попису (у велепродаји ) 

● књижи нивелације цена 

● изврши плаћања доспелих обавеза 

● састави и пошаље опомене купцима 

за кашњења у плаћањима 

● заведе рачуне у Књигу 

примљених рачуна и Књигу 

издатих рачуна 

● води Књигу евиденције прометa 

за велепродају (КЕПУ) 

● књижи остварену разлику у цени 

● књижи расходе и приходе 

трговинског привредног друштва 

● изврши предзакључна књижења 

● користи одговарајући 

књиговодствени софтвер 

● припреми финансијске извештаје 

помоћу програма за 

књиговодство 

● процени предности електронске 

обраде података 

● сагледа обим сарадње 

привредног друштва са другим 

предузећима 

● опише план маркетинга и његове 

делове 

● учествује у изради рекламног и 

пропагандног материјала 

● сагледа рад набавне и продајне 

службе 

● објасни токове дистрибуције 

промотивног материјала 

● састави обавештење – оглас 

о промоцији 

● наведе асортиман робе реалног 

трговинског привредног друштва 

● састави потребну документацију 

за набавку и продају робе 

● спроведе набавку и продају робе 

 

- Опште комерцијални 

послови трговинског 

привредног друштва 

(26) 

- Рачуноводствени 

послови трговинског 

привредног друштва 

(26) 

- Коришћење програма 

за књиговодствене 

послове (10) 

-  Пословање 

трговинског 

привредног друштва 

(90)  

 

Облици наставе:  теоријска 

настава/вежбе/настава у блоку  

Подела на групе:  да 

 

Методе и технике: дијалошка метода, 

илустративно предавање, 

демонстрације, презентације, 

дигиталне апликације за учење 

Облици рада: фронтални рад, 

индивидуални, групни рад, рад у пару, 

кроз симулацију рада у виртуелном 

привредном друштву (двочас) 

 

 

Место реализације: учионица, гугл 

учионица, у предузећу у коме је 

могуће реализовати наведене исходе 

или у бироу за економско пословање 

 

 

● Начин оцењивања: 
 

●  тестови знања, 

●  усмено одговарање,  

● домаћи рад,  

● пројекти, 

●  гугл и алати за оцењивање, праћење 

остварености исхода 

● активност на блок настави 

● праћење практичног рада 

● прегледање документације 

● писани извештај 

 

 

    

Корелација 

 

- основи економије  

- пословна економија 

- административна 

обука 

- рачуноводство 
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             ПРЕДМЕТ:  ПРЕДУЗЕТНИШТВО              4. РАЗРЕД           Oбразовни профил: Економски техничар       Просветни гласник бр.:  9/2019 
 

Циљеви учења за предмет Исходи Садржај 

Начин остваривања садржаја 

програма 

 

 

– Развијање пословних и 

предузетничких знања, вештина и 

понашања; 

– Развијање предузетничких 

вредности и способности да се 

препозна предузетничка 

могућност (шанса) у пословном 

окружењу; 

– Развијање пословног и 

предузетничког начина 

размишљaња; 

– Оспособљавање за 

формулисање и процену 

пословних идеја; 

– Оспособљавање за 

самозапошљавање; 

– Оспособљавање за израду 

једноставног пословног плана 

мале фирме; 

– Развијање способности 

комуникације са окружењем; 

– Развијање способности тимског 

рада; 

– Развијање навика и умешности у 

коришћењу разноврсних извора 

знања; 

– Развијање интереса за даљи 

професионални развој у складу са 

сопственим потребама; 

– Развијање личних и 

професионалних ставова; 

 

 

● дефинише појам предузетништва; 

● објасни значај предузетништва; 

● наведе карактеристике предузетника; 

● објасни значај мотивационих фактора 

у предузетништву; 

● доведе у однос појмове иновативност, 

предузимљивост и предузетништво; 

● наведе адекватне примере 

предузетништва из локалног 

окружења; 

● разликује корпоративно и социјално 

предузетништво; 

● препозна различите начине 

отпочињања посла у локалној 

заједници; 

● објасни правне форме за регистрацију 

пословних субјеката у Србији;  

● опише основне кораке у процесу 

регистрације привредних субјеката 

у Србији; 

● познаје институције за подршку 

предузетнишву; 

● разликује облике нефинансијске и 

финансијске подршке; 

● наведе могуће начине финансирања 

сопствене делатности; 

● објасни суштину основних функција 

менаџмента; 

● наведе особине успешног менаџера; 

● изабере најприкладнију 

организациону форму привредне 

активности; 

● објасни значај ИКТ за савремено 

пословање; 

 

 

● опише важност непрекидног 

иновирања производа или услуга; 

● примени креативне технике 

изборапословне идеје; 

● познаје механизме процене 

пословних идеја; 

● вреднује пословне идеје; 

● разуме садржај и значај бизнис 

плана; 

● објасни значај планирања и 

селекције људских ресурса за 

потребе организације; 

● објасни основне елементе 

производног плана; 

● истражи међусобно деловање 

фактора који утичу на тржиште; 

● анализира информације о 

тржишту; 

● састави маркетинг план; 

● састави биланс стања и биланс 

успеха; 

● објасни на примеру појам и 

врсте трошкова, цену коштања и 

инвестиције; 

● израчуна преломну тачку 

рентабилности на једноставном 

примеру; 

● разуме токове готовине; 

● припреми бизнис план уз 

подршку наставника ментора; 

● изради коначан (једноставан) 

бизнис план за сопствену бизнис 

идеју; 

● презентује бизнис план; 

● оцени сопствени бизнис план на 

основу задатих критеријума; 

 

1. Основи предузетништва (30) 

2. Пословни план (32) 

 

 

 

 

Облици наставе:   
вежбе  

 

Подела на групе:  да/не 

 

Методе и технике:  
– Мини предавања 

– Симулација 

– Студија случаја 

– Дискусија 

 

Облици рада: 

фронтални рад, групни рад, рад у пару, 

индивидуaлни 

 

Место реализације:  
Кабинет/учионица 

Кабинет са рачунарском опремом и 

прикључком на интернет 

Гугл учионица 

 

Начин оцењивања:  
● тест 

● домаћи задатак 

● активност на часу 

● праћење практичног рада 

● израда практичних радова (маркетинг, 

организационо-производни и 

финансијски план) 

● израда коначне верзије бизнис плана 

● презентација бизнис плана 

● гугл алати за оцењивање 

 

 

    

Корелација 

 

- Пословна и административна 

обука 

- Рачуноводство 

- Маркетинг 

- Економија 

- Пословна економија 

- Основи економије 
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4.2 ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИЧАР 

ПРВИ РАЗРЕД 

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 

      ПРЕДМЕТ  Српски језик и књижевност              РАЗРЕД   1.                             Oбразовни профил:финансијски техничар   (111)                               Просветни гласник бр.11/2013 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

 

-Проширивање и продубљивање 

знања о српском књижевном 

језику; 

Развијање и неговање језичке  

културе, поштовање правила 

књижевног (стандардног) језика у 

усмeном и писаном изражавању; 

Подстицање ученика на 

усавршавање говорења, писања и 

читања, као и неговање културе 

дијалога; 

Оспособљавање за ефикасно 

комуницирање; 

Оспособљавање ученика да 

користе стручну литературу и 

језичке приручнике; 

Продубљивање и проширивање 

знања о српској и светској 

књижевности; 

Оспособљавање за 

интерпретацију књижевних 

текстова; 

Унапређивање књижевних знања 

и читалачких вештина; 

Упознавање и проучавање 

репрезентативних дела српске и 

опште књижевности, књижевних 

жанрова, књижевноисторијских 

 разликује врсте уметности и 

њихова изражајна средства 

 објасни појам и функцију 

књижевности као уметности 

и однос књижевности и 

других уметности 

 наведе научне дисциплине 

које се баве проучавањем 

књижевности 

 познаје књижевне родове и 

врсте и разликује њихове 

основне одлике 

 разликује књижевне родове и 

врсте 

 одреди тему, мотив, сиже, 

фабулу, лик и идеју у 

књижевном делу 

износи своје утиске и запажања о 

књижевном делу, тумачи његове 

битне чиниоце и вреднује га 

 објасни значај митологије за 

античку књижевност и развој 

европске културе 

 наведе имена аутора, називе 

обрађених дела и 

класификује их по културама 

којима припадају, 

књижевним родовима и 

врстама 

 

 наведе најзначајније 

представнике и њихова дела 

 објасни значење појмова 

хуманизам и ренесанса 

 наводи и на обрађеним делима 

образлаже одлике епохе 

 упореди вредности средњег 

века са вредностима 

хуманизма и ренесансе 

 објасни значај уметности 

хуманизма и ренесансе за 

развој европске културе и 

цивилизације 

 објасни функцију језика и 

појам језичког знака 

 разуме природу модерног 

књижевног (стандардног) 

језика 

 наведе фазе развоја књижевног 

језика до 19. века 

наведе дисциплине које се баве 

проучавањем језичког система 

 уме да се служи правописом 

 разликује гласовне 

алтернације 

 влада акценатским гласовним 

системом књижевног 

(стандардног) језика и да га 

 
 Увод у проучавање 

књижевног дела (15 

часова) 

 Књижевност старог 

века (13 часова) 

 Средњовековна 

књижевност ( 

12часова) 

 Народна књижевност 

(13часова) 

 Хуманизам и ренесанса 

(10часова) 

 Општи појмови о језику 

(6 часова) 

 Фонетика (11 часова) 

 Правопис 1 (9 часова) 

 Култура изражавања 

(22 часа) 

 

Облици наставе:  теоријска настава/  

Подела на групе:  да/ne 

 

Методе и технике: комбиновање 

(вербално-текстуалне, 

илустративно-демонстративне, 

мапа ума, истраживачка,вртешка 

идеја, играње улога...) 
 

Облици рада: 

фронтални, индивидуални, групни, 

у пару 

 

Место реализације: учионица/ 

кабинет/ фискултурна 

сала/кухиња/угоститељски 

објекат...../гугл учионица(ако 

планирате да је користите и убудуће у 

редовној настави) 

 

Начин оцењивања: :  Усмено 

излагање, тест објективног типа, 

писмени задатак, домаћи 

задатак,активност на часу. 

Оцењивање се врши у складу са 

важећим Правилником о оцењивању 

ученика у ср.школи. 

Корелација 

Историја, Верска настава, 

Грађанско васпитање, 

Ликовна култура, 

Музичка култура 
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појава и процеса у књижевности; 

Унапређивање знања о 

сопственој култури и културама 

других народа; 

Развијање хуманистичког и 

књижевног образовања и 

васпитања на најбољим делима 

српске и светске културне 

баштине; 

Упућивање ученика на 

истраживачки и критички однос 

према књижевности; 

Обезбеђивање функционалних 

знања из теорије и историје 

књижевности; 

Развијање трајног интересовања 

за нова сазнања. 

 

 тумачи и вреднује уметничке 

чиниоце у обрађеним делима 

 објасни универзалне поруке 

књижевности старог века 

 

 наведе најзначајније 

споменике јужнословенске 

културе, језик,  писмо и век у 

ком су настали 

 именује ауторе и дела 

 разуме поетику жанрова 

средњовековне књижевности 

 лоцира обрађене текстове у 

историјски контекст 

 објасни значај 

средњовековне књижевности 

за српску културу 

анализира изабране текстове уз 

претходно припремање путем 

истраживачких задатака 

 разликује лирске, епске и 

лирско-епске песме 

 уочи одлике усмене 

уметности речи 

(колективност, варијантност, 

формулативност) 

 процењује етичке вредности 

изнете у делима народне 

књижевности 

 тумачи ликове, битне 

мотиве, фабулу, сиже, 

композицију и поруке у 

одабраним делима 

упореди уметничку 

интерпретацију стварности  и 

историјске чињенице 

 

примењује у говору 

 

 примени знања о гласовним 

алтернацијама у складу са 

језичком нормом 

 примени употребу великог и 

малог слова у складу са 

језичком нормом 

подели речи на крају реда у складу 

са језичком нормом 

 

Култура изражавања 

 опише стања, осећања, 

расположења, изрази ставове, 

донесе закључке у усменом и 

писаном изражавању 

 разликује функционалне 

стилове 

 препозна и примени одлике 

разговорног и 

књижевноуметничког 

функционалног стила 

попуњава формуларе, уплатнице, 

захтеве и слично у складу са 

језичком нормом 
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      ПРЕДМЕТ         Енглески језик                    РАЗРЕД         I               Oбразовни профил:   финансијски техничар                                                            Просветни гласник бр.11/2013 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

Оспособљавање ученика за 

разумевање усменог говора 

Оспособљавање ученика за 

разумевање прочитаних текстова 

Оспособљавање ученика за 

кратко монолошко излагање на 

страном језику 

Оспособљавање ученика за 

писање краћих текстова 

различитог садржаја 

Оспособљавање ученика за 

учешће у дијалогу на страном 

језику и размену краћих писаних 

порука 

Оспособљавање ученика да 

преводи, сажима и препричава 

садржај краћих усмених и 

писаних текстова 

Оспособљавање ученика да 

користе медије као изворе 

информација  

 

Ученик ће бити у стању да: 

разуме реченице, питања и 

упутства из свакодневног говора 

(кратка упутства изговорена споро 

и разговетно)  разуме општи 

садржај  краћих, прилагођених 

текстова (рачунајући и стручне), 

у непознатом тексту да препознаје 

познате речи, изразе и реченице 

(нпр. у огласима, на плакатима), 

разуме општи садржај и смисао 

краћих текстова 

(саопштења,формулара са 

подацима о некој особи, основне 

команде на машинама,компјутеру  

употребљава једноставне изразе и 

реченице да би представио 

свакодевне, себи блиске личности, 

активности, ситуације и догађај, 

саставља кратак текст (мејл, писмо) 

о одговарајућој теми , пише кратке 

поруке релевантне за посао (место и 

термини састанка)  пише краћи 

текст  о себи и свом окружењу , 

попуњава  формулар где се траже 

опширнији лични и пословни 

подаци, 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, напише кратко 

лично писмо, поруку, разгледницу, 

честитку, на једноставан начин 

сажме и преприча садржај краћих 

текстова, користи садржаје медијске 

продукције  

 

 

 

Personality:37 

Invention: 37 

The Arts: 37 

Living: 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Облици наставе:  теоријска настава  

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: дијалошка 

метода, илустративно предавање, 

демонстрација, 

рад на тексту, играње улога, 

симулације, интерактивне групе, 

презентације 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални; групни; рад у пару 

 

Место реализације: учионица/ гугл 

учионица 

 

Начин оцењивања: тестови 

знања,писмени задаци, 

усмено одговарање, домаћи радови, 

праћење активности на часу 

(формативно), гугл алати за 

оцењивање 

    

Корелација 

 

Српски језик и 

књижевност,  Историја, 

Екологија, Рачунарство и 

информатика, Основи 

економије 
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Циљеви учења за 

предмет  
Исходи Садржај 

Начин остваривања 

садржаја програма 

 Упознавање са 

основним појмовима 

математичке логике 

 Проширивање знања о 

скупу реалних бројева 

 Упознавање са 

појмовима апсолутна и 

релативна грешка 

 стицање основних 

знања из сразмера и 

пропорција као битних 

релација међу 

величинама у 

економији 

 Оспособљавање за 

примену пропорција и 

процената на решавање 

реалних проблеме 

 Проширивање знања о 

полиномима  

 Разумевање поступка 

растављања полинома 

на чиниоце и 

одређивања НЗС и НЗД 

полинома 

 Обнављање основних 

појмова у геометрији 

 Проширивање знања  о 

троугловима и 

четвороугловима 

 Проширивање знања о 

линеарној једначини, 

нејeднaчини и функцији  

 Оспособљавање за 

анализу графика 

функције и његову 

примену 

 Примена знања о 

линеарним 

једначинама, системима 

и неједначинама на 

реалне проблеме 

 Правити разлику између константних, 
променљивих, бројевних израза, формула 

 Препознати исказ и утврдити његову истинитост, 

Утврдити тачност исказне формуле 

 Користити математичке симболе за запис реченице 

 разликује различите записе бројева из скупова N, Z, 
Q, и те бројеве приказује на бројној правој и пореди 

их.  

 разликује основне подскупове скупа реалних 

бројева (N, Z, Q, I) и уочава релације NZQR, 

IR 

 израчуна вредност једноставног рационалног 

бројевног израза поштујући приоритет рачунских 
операција и употребу заграда 

 одреди апсолутну вредност реалног броја и 
графички интерпретира на бројевној оси 

 заокругли број на одређени број децимала, одреди 
апсолутну и релативну грешку 

 израчуна одређен део неке величине, одреди 

непознате чланове просте пропорције 

 прошири или скрати размеру и   примени је у 

решавању проблема поделе 

 препозна директну или обрнуту пропорционалност 

две величине , примени je при решавању 

једноставних проблема и.  прикаже графички 

 одреди непознату главницу, проценат или 

процентни износ 

 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 

 разликује основне и изведене геометријске појмове 

, разликује међусобни однос углова (суседни, 
упоредни, унакрсни, комплементни, суплементни)  

 наведе и примени везе између углова са  

паралелним (или нормалним крацима) , наведе и 
примени релације везане за унутрашње и 

спољашње углове троугла 

 дефинише појмове симетрала дужи, симетрала 
угла, тежишна дуж и средња линија троугла, 

конструише симетралу дужи, симетралу угла и 
висину троугла 

 конструише значајне тачке троугла, наведе својство 
тежишта, наведе основне релације  

 разликује врсте четвороуглова и њихове особине, 
наведе  ставове о паралелограму и уме да их 

примени, наведе  особине специјалних 

паралелограма 

 формулише Талесову теорему и  примени је на 

поделу дужи на n једнаких делова 

 дефинише појам линеарне једначине, реши 

линеарну једначину, примени линеарну једначину 

на решавање проблема 

 реши једначину које се своди на линеарну 

једначину, дефинише појам линеарне функције, 

прикаже аналитички, табеларно и графички 

линеарну функцију 

 реши линеарну неједначину и графички прикаже 
скуп решења 

реши систем  линеарних једначина са две непознате 

 

САДРЖАЈ: 

Логика и скупови Основне логичке и 

скуповне операције. Важнији закони 

закључивања. Основни математички појмови, 

дефиниција, аксиома, теорема, доказ. 

Декартов производ. Елементи комбинаторике 

(пребројавање коначних скупова): правило 

збира и правило производа. 

Реални бројеви Преглед бројева; операције, 

поље реалних бројева. Приближне вредности 

реалних бројева (грешке, граница грешке, 

заокругљивање бројева).  

Пропорционалност величина Размера и 

пропорција, пропорцијалност величина 

(директна, обрнута, уопштење); примене 

(сразмерни рачун, рачун поделе и мешања). 

Процентни рачун, каматни рачун. Таблично и 

графичко приказивање стања, појава и 

процеса. 

Увод у геометрију Тачка, права и раван; 

односи припадања и распореда. Међусобни 

положаји тачака, правих и равни. Дуж, угао, 

диедар. Нормалност правих и равни. Угао 

између праве и равни, угао између две равни.  

Изометријске трансформације Подударност 

фигура, подударност троуглова; изометријска 

трансформација. Вектор, једнакост вектора и 

операције са векторима; примене. 

Транслација. Ротација. Симетрија  

Логика и скупови 10 часова 

Реални бројев 12 часова 

Увод у геометрију 15 часова  

Изометријске трансформације 16 часова 

Рационални алгебарски изрази 15 часова 

Линеарне једначине и неједначине 21 

час 

Хомотетија и сличност 10 часова 

 

За реализацију 4 писмена задатка са 

исправкама планирано је 12 часова. 

Облици наставе:  теоријска 

настава  111 часова 

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: 

дијалошка, вербалне метода, 

демонстрација, дискусија, 

презентације, дигиталне 

апликације за учење, 

пројектно истраживачки рад 

Облици рада: : фронтални, 

индивидуални, групни, рад у 

пару 

 

Место реализације: 

учионица/ кабинет 

/гугл учионица 

 

Начин оцењивања:  

Вредновање остварености 

исхода 

вршити кроз: 

1. усмену проверу знања; 

2. писмену провера знања; 

3. тестове знања; 

4. активност на часу.  

Корелација 

 статистика 

 рачуноводство 

 пословна 

информатика 

  Садржај: 

Примене изометријских трансформација 

у доказним и конструктивним задацима 

о троуглу, четвороуглу, многоуглу и 

кругу 

Рационални алгебарски изрази 
Полиноми и операције са њима; 

дељивост полинома. Растављање 

полинома на чиниоце. Важније 

неједнакости (доказивање). Операције са 

рационалним алгебарским изразима 

(алгебарски разломци). 

Линеарне једначине и неједначине. 

Линеарна функција Линеарне 

једначине са једном и више непознатих. 

Еквивалентност и решавање линеарних 

једначина са једном непознатом. 

Линеарна функција и њен график. 

Систем линеарних једначина са две и 

три непознате (разне методе решавања). 

Примена линеарних једначина и система 

линеарних једначина на решавање 

различитих проблема. Линеарне 

неједначине са једном непознатом и 

њихово решавање. Неједначине облика 

(ax+b)(cx+d)<0 (>, <=,>=).  

Хомотетија и сличност Размера и 

пропорционалност дужи; Талесова 

теорема и њене примене. Хомотетија; 

хомотетија и сличност. Сличност 

троуглова; примена код правоуглог 

троугла, Питагорина теорема. Примена 

сличности  
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Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 
Усвајање значења појмова податак, 

информација, информатика 

Усвајање знања о структури и 

компонентама рачунарског система 

Упознавање структуре software-a   

Оспособљавање за коришћење 

графичке оперативне средине 

Схватање значаја програма за обраду 

текста 

Оспособљавање за форматирање 

текстова 

Оспособљавање за рад са табелама  и 

другим текстуалним и нетекстуалним 

објектима 

Повезивање са другим апликацијама 

Схватање значаја и могућности 

програма за израду презентација 

Оспособљавање за израду и 

форматирање слајдова 

Оспособљавање за додавање 

текстуалних и нетекстуалних 

објеката 

Анимација објеката на слајдовима и 

прелаза између слајдова 

Повезивање са другим апликацијама 

Прикупљање података и њихово 

табеларно и графичко приказивање 

Упознавање са могућностима 

програма за рад са табелама и радно 

окружење 

Упознавање са организацијом радног 

листа и радне свеске 

Унос и исправљање података, изрази, 

функције  

 Израда графикона 

Стицање знања, вештина и 

формирање вредносних ставова 

информатичке писмености 

неопходних за живот и рад у 

савременом друштву-Интернет 

Сагледавање значаја развоја 

савремених информатичких 

технологија 

 

Схватање значаја информатике у свим 

областима људске делатности и њен 

утицај на елокупни развој савременог 

друштва 

 

Упознавање са структуром 

рачунарског система и 

функционисањем и наменом 

компоненти рачунарског система 

 

Познавати структуру software-a 

Познавати основне појмове и 

карактеристике графичке оперативне 

средине 

Могућност примене у пракси 

поступака рада у графичком 

окружењу 

 

Умети да дизајнира радно окружење 

Вешто користити могућности 

обликовања текста 

Знати да користи постојеће форме 

текста 

Умети да направи табеларно 

структуирани текст 

Знати да увезе податке из других 

апликација 

Знати да припреми за штампу и 

одштампа текст 

 

умети да дизајнира радно окружење 

вешто користити могућности 

обликовања слајда   

знати да користи постојеће стилова 

презентација 

  умети да направи фото албум 

 умети да направи интерактивну  

презентацију   знати да увезе податке из 

других апликација 

Схватање основних принципа рада са 

табелама   

Знати да ефикасно препознаје разне 

типове података и ефикасно користи 

изразе и функције 

Умети да креира и интерпретира разне 

типове графикона 

Уме да повезује (увози и извози) 

податке у друге програме 

Умети да припреми за штампу и 

одштампа табеле и графиконеобјасни 

појам и структуру Интернета ,разликује 

начине повезивања рачунара са 

Интернетом ,разликује Интернет – 

сервисе ,објасни појмове хипертекста и 

WWW ,користи садржаје са веба 

(WWW – сервиса) ,проналази садржаје 

на вебу помоћу 

претраживача,процењује садржаје са 

веба на критички начин , преузима 

садржаје са веба,комуницира путем 

електронске поште ,разликује 

предности и недостатке електронске 

комуникације ,користи разноврсне 

Интернет – сервисе ,попуњава и шаље 

веб – базиране обрасце , објашњава 

појам електронског пословања 

,примени сервис „у облаку“,објашњава 

могуће злоупотребе Интернета 

,примењује безбедносне мере приликом 

коришћења Интернета , примењује 

правила лепог понашања на мрежи 

,поштује ауторска права за садржаје 

преузете са мреже  

 

 

Основе рачунарске 

технике (10) 

 

Основе рад у 

оперативном систему са 

графичким интерфејсом 

(8) 

 

Текст процесор (16) 

 

Слајд презентације (10) 

 

Рад са табелама (18) 

 

Интернет и електронска 

комуникација (12) 

 

 

Облици наставе:  вежбе 

Подела на групе:  да 

 

Методе и технике: монолошко-

дијалошка, демонстрације 

Облици рада: 

Индивидуални, групни  

 

Место реализације: Учионица- 

рачунарски кабинет/гугл учионица 

Начин оцењивања:  

Усмено излагање , тест 

Праћење практичног рада  

 Тест практичних вештина 

Самостални практични рад 

    

Корелација 

Савремена пословна 

кореспонденција 

Економска група 

предмета   

Статистика 

Математика 
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Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 
1. Подстицање раста и развоја 

и утицање на правилно држање тела 

(превенција постуралних 

поремећаја); 

2. Развој и усавршавање 

моторичких способности и 

теоријских знања неопходних 

самостални рад на њима; 

3. Стицање моторичких умења 

(вештина) и теоријских знања 

неопходних за њихово  усвајање; 

4. Проширење и 

продубљавање интересовања које су 

ученици стекли у основној школи и 

потпуније сагледавање спортске 

гране, за коју показују посебан 

интерес; 

5. Усвајање знања ради 

разумевања значаја и суштине 

физичког васпитања дефинисаних 

општим циљем овог предмета 

(васпитно-образовног подручја); 

6. Мотивација ученика за 

бављење физичким активностима и 

формирање позитивних психо-

социјалних образаца понашања; 

7. Оспособљавање ученика да 

стечена умења, знања и навике 

користе у свакодневним условима 

живота и рада. 

8.          Атлетика; 

9.  Спортска гимнастоика  

(Вежбе на справама и тлу); 

10.  Спортска игра: Фудбал, 

кошарка и одбојка. 

. Препозна везе између 

физичке активности и здравља; 

2. 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; 

3. Одабере и изведе вежбе 

обликовања и вежбе из корективне 

гимнастике, које ће превентивно 

утицати на могуће негативне утицаје 

услед рада у одабраној професији; 

 

4. Именује  моторичке 

способности које треба развијати, као 

и основна средства и методе за њихов 

развој; 

5. 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; 

6. 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 

 

 

 

7. 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; 

8. Сагледа негативне утицаје 

савременог начина живота (пушење, 

дрога, насиље, деликвентно понашање) 

и буде свестан да је физичким, односно 

спортским активностима могуће 

предупредити негативне утицаје; 

 

9. самостално бира физичку, 

односно спортску активност и изводи је  

у окружењу у коме живи. 

 

10. Препозна нетолерантно 

понашање својих другова и реагује на 

њега, шири дух пријатељства, буде 

истрајан је у својим активностима. 

11. Се правилно односи према 

окружењу у којме вежба, рекреира се и 

бави се спортом, што преноси у 

свакодневни живот 

12. Учествује на школском 

такмишењу и у систему школских 

спортских такмичења 

 

 

ОПШТА ФИЗИЧКА 

ПРИПРЕМА: 11-

ЧАСОВА 

 

1.Вежбе обликовања 

(јачања, лабављење и 

растезање); 

2.Вежбе из корективне 

гимнастике; 

3.Провера стања 

моторичких и 

функционалних 

способности; 

4.Вежбе снаге; 

АТЛЕТИКА:16-

ЧАСОВА 

 

       1.Трчања; 

       2. Скокови; 

ГИМНАСТИКА:19-

ЧАСОВА 

       1.    Вежбе у партеру; 

       2.   Прескок; 

КОШАРКА:18-ЧАСОВА 

ОДБОЈКА: 10-ЧАСОВА 

 

Корелација 

Биологија 

• Физика 

• Екологија и 

заштита животне средине 

• Ликовна култура 

• Музичка култура 

 

Облици наставе:  теоријска 

настава/практична настава 

Подела на групе:  да/не 

 

Методе и технике: Вербално-

демонстративне. 

 

Облици рада: Фронтални, 

индивидуални, групни , у пару. 

 

Место реализације: фискултурна 

сала и отворени нтерени. 

 

Начин оцењивања: Тренутно важећи 

правилник о оцењивању ученика у 

средњем  образовању и васпитању 

(„СЛ. Гласник  РС“, бр. 82/2015). 
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      ПРЕДМЕТ   Историја                                                          РАЗРЕД   I              Oбразовни профил:Финансијски техничар                                     Просветни гласник бр. 11/2013 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 
Унапређивање знања о основним 

методама рада историјске науке. 

Унапређивање знања о основним 

елементима хронологије и њене 

употребе у историјском контексту. 

 Познавање периодизације историје. 

Познавање обележја праисторије и 

њених најважнијих локалитета у 

Европи и Србији. 

Упознавање са глобалним прегледом 

цивилизација старог века. 

Разумевање основних одлика 

цивилизација старог века. 

Унапређивање знања о друштвеним 

структурама и државним 

институцијама у цивилизацијама 

старог века. 

 Разумевање одлика религија и 

верских схватања у старом веку. 

Проширивање знања о култури 

цивилизација старог века и њеним 

главним тековинама.  

Уочавање основних одлика привреде 

и свакодневног живота у 

цивилизацијама старог века.   

Уочавање утицаја историјског 

наслеђа цивилизација старог века на 

савремени свет. 

 Разумевање основних одлика епохе 

средњег века. 

Унапређивање знања о друштвеним 

структурама и државним 

институцијама у средњем веку. 

Разумевање одлика религије и 

верских схватања у средњем веку 

Проширивање знања о 

средњовековној култури и њеним 

главним тековинама.  

 Уочавање основних одлика привреде 

и свакодневног живота у средњем 

веку.  

дефинише појам историје; 

разликује историју као науку и као 

наставни предмет; 

препозна различите начине рачунања 

времена у прошлости и садашњости; 

објасни значај историјских извора у 

изучавању и разумевању прошлости;  

разликује историјске изворе од 

историјске литературе; 

опише начин живота у праисторији 

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 

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 

старог века;  

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; 

наведе и образложи организациону 

структуру православне и католичке 

цркве; 

сагледа значај Великограскола и 

опише, на примеру Византије, 

Франачке, Француске, Енглеске и 

Немачке, друштвену структуру и 

државно уређење у средњем веку; 

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; 

објасни узроке и последице Српске 

револуције 

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; 

идентификује основне одлике привреде 

у периоду од краја XV до краја XVIII 

 

-Увод у историју -2 часа  

-Праисторија-3 часа  

-Стари век – настанак и 

развој старих 

цивилизација-18 часова  

-Средњи век – друштво 

држава и култура 9 

часова  

-Јужни словени и њихови 

суседи у средњем веку – 

4 часа  

-Западно европске земље 

сталешке монархије –

јужно словенски народи 

и њихови суседи под 

страном влашћу од XVI 

века до краја  XVIII века. 

-Српска револуција (I,II) 

-Европа –нови век 

од  XVI   до  XVIII   века  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Облици наставе:  теоријска настава  

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике:  

Облици рада: фронтални, групни, рад 

у пару 

 

Место реализације: учионица/ 

кабинет/ фискултурна 

сала/кухиња/угоститељски 

објекат...../гугл учионица(ако 

планирате да је користите и убудуће у 

редовној настави) 

 

Начин оцењивања:  

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 
       праћење остварености исхода 
       тестове знања 
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 Уочавање утицаја историјког 

наслеђа средњег века на савремени 

свет. 

 Проширивање знања о историји 

српских држава у средњем веку. 

 Унапређивање знања о друштвеним 

структурама и државним 

институцијама у српским земљама у 

средњем веку. 

 Стицање знања о личностима које су 

обележиле средњи век у националној 

историји. 

 Разумевање одлика религије и 

верских схватања код Срба у 

средњем веку. 

Унапређивање знања о културном 

наслеђу Срба у средњем веку. 

Уочавање основних одлика привреде 

и свакодневног живота у српским 

земљама у средњем веку.   

Развијање свести о значају 

средњовековне државности за 

настанак модерне српске државе. 

Стицање знања о историји 

најзначајнијих европских држава од 

краја XV до краја XVIII века.  

 Унапређивање знања о друштвеним 

структурама и државним 

институцијама у Европи од краја XV 

до краја XVIII века. 

Разумевање значаја појаве 

протестантизма. 

 Проширивање знања о културним 

достигнућима у периоду од краја XV 

до краја XVIII века. 

Уочавање основних одлика привреде 

и свакодневног живота у периоду од 

краја XV до краја XVIII века.  

Уочавање утицаја историјског 

наслеђа периода од краја XV до прве 

половине ХIХ века на савремени 

свет. 

 

његове последице; 

опише настанак и ширење ислама;  

разуме узроке и последице крсташких 

ратова; 

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;  

истакне одлике свакодневног  живота 

друштвених слојева у српским 

земљама у средњем веку; 

 

века; 

 
 

    

Корелација 

 

Српски језик и 

књижевност 

Грађанско васпитање 

Верска настава 
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     ЕКОЛОГИЈА                                 РАЗРЕД  ПРВИ                           ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИЧАР                                                               Просветни гласник  бр .11/2013 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 
Циљ и задаци предмета је да ученици развију еколошку писменост, 

способности и вештине и ставове у свакодневном животу, да развију 

мотивацију и интересовања за екологију као науку уз примену етичности и 

права будућих генерација на чистију животну средину.Задаци наставе 

екологије су да ученици-усвоје наставне садржаје екологије са научног 

аспекта као осов за професионални развој и школовање, разумеју опште 

законитости које владају у природи и прихвате их као основ ѕа формирање 

сопствених и општих норми понашања према средини у којој живе;стекну 

способности интегративног мултидисциплинарног приступа наставним 

садржајима, развију способности посматрања, уочавања, упоређивања и 

анализирања;-развију способности логичког критичког мишљења, 

закључивања и решавања проблема;-развију научну писменост, способност 

за писану и вербалну комуникацију на матерњем језику о екологији као 

науци;-развију функционална знања из екологије;-способност коришћења 

информационих технологија;-развију способност проналажења 

прикупљања података;-разумеју значај еколошке(органске)призводње;-

развију способност за рад у тиму, самовредновање, самостално 

презентовање резултата рада и вршњачко учење;-прихвате да су очување и 

заштита животне средине, поштовање и чување националне и светске 

културне баштине, одговорно коришћење природних ресурса и заштита 

животиња њихови приоритетни задаци;-развију свест о важности здравља и 

практикују здраве стилове живота;-развију толерантно, хумано понашање 

без обзира на националне, религијске и друге разлике межу људима;-

формирају радне навике и одговоран однос према рада;-оспособе се за 

самостално и целоживотно учење. 

  

 

-На нивоу обавештености 

ученици треба да 

познају:опште карактеристике 

живота, вирусе, бактерије, као 

и изазиваче болести;грађу 

ћелије и процесе у њој, 

биологију развића, принципе 

генетике и еволуције и 

исказују одговоран однос 

према природи, њеној заштити 

и унапређивању. 

-.На нивоу разумевања 

ученици треба детаљније да 

познају грађу ћелије, 

процесекоји су везани за 

живот желије и феномене који 

проистичу из тих процеса, да 

исказују критички однос 

према проблемима загађивања 

и  

деградације животне средине, 

прихвате концепт одрживог 

развоја.Такоже је потребно да 

разумеју механизме 

наслеђивања и еволуционих 

промена 

схвате значај 

бактерија у 

индустрији, 

пољопривреди, 

фармацији, 

медицини, 

генетичком 

инжењерингу. 

-На нивоу примене, 

потребно је да умеју 

да повежу грађу 

ћелије са њеном 

функцијом, како би 

разумели суштину 

животних феномена 

и да стечена знања 

из екологија, 

заштите животне 

средине примене у 

решавању проблема 

из ове области. 

I Разноврсност и 

карактеристике живота  

  Вируси  

 Бактерије (5 ) 

II Биологија ћелије (10) 

 III :Биологија развића 

човека (9) 

IV Хумана генетика 

(10) 

V Заштита здравља (16) 

VI Екологија заштита и 

унапређивање животне 

средине и одрживи 

развој (18) 

1.1.Основни појмови и 

принципи екологије  

2.Заштита и 

унапређивање животне 

средине  

3.Заштита природе  

VII Еколошки 

здравствени и социјлни 

аспекти интегралног 

биолошког образовања 

и васпитања (2) 

Облици наставе:  теоријска 

настава 

Подела на групе:  да/не 

Не 

Методе и технике:  

Методе рада на 

часу:монолошко-

дијалошки,практични 

рад,демонстративно-

илустративни, истраживачки 

Облици рада: 

фронтални, групни, рад у пару 

 

Место реализације: учионица/ 

кабинет/...../гугл учионица 

 

Начин оцењивања:  

-писмено 

-усмено 

 -:формативно-праћење 

остварености исхода ; тестови 

знања; писмени 

задатак 

    

Корелација 

 

Корелација:хемија, 
фармација, 
пољопривреда, 
медицина 
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      ПРЕДМЕТ  ХЕМИЈА                 РАЗРЕД   први               Oбразовни профил: финансијски техничар                                 Просветни гласник бр.11/2013 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

– Развој функционалног система 

хемијског знања као подршке за 

изучавање стручних предмета; 

– Разумевање односа између 

структуре супстанци, њихових 

својстава као и могућности 

њихове примене; 

– Разумевање природних појава и 

процеса и хемијског приступа у 

њиховом изучавању; 

– Развој хемијске функционалне 

писмености; 

– Препознавање, разумевање и 

примена хемијских знања у 

свакодневном животу и 

професионалном раду; 

– Разумевање корисности од 

хемијске производње и за 

одабрану струку; 

– Развој способности за 

сагледавање потенцијалних 

ризика, могућности превенције и 

мерa заштите при хемијским 

незгодама у свакодневном 

животу и професионалном раду; 

– Развој одговорног става према 

коришћењу супстанци у 

свакодневном животу и у 

професионалном раду; 

– Развој комуникативности и 

спремности за сарадњу и тимски 

рад; 

● објасни електронеутралност 

атома 

● објасни појам изотопа и примену 

изотопа 

● разликује атом од јона 

● објашњава квантитативно 

значење симбола и формула 

● одреди број валентних електрона 

● дефинише појам релативне 

атомске масе и појам релативне 

молекулске масе 

● разуме појам количине супстанце 

и повезаност количине супстанце 

са масом 

● разликује јонску везу од 

ковалентне везе 

● разликује неполарну од поларне 

ковалентне везе 

● описује основне карактеристике 

металне везе 

● објасни значај и примену 

силицијума и германијума у 

електроници 

● објасни да су дисперзни системи 

● објасни појам и наводи примену 

аеросола, суспензија, емулзија и 

колоида 

● разуме утицај температуре на 

растворљивост супстанци 

● израчуна масени процентни 

садржај раствора 

● разуме појам количинске 

концентрације раствора 

● објашњава да хемијска промена 

значи настајање нових супстанци, 

раскидањем старих и стварањем 

нових хемијских веза 

● разликује реакције синтезе и 

анализе 

● врши стехиометријска 

израчунавања 

● описује да су неке реакције 

● прикаже електролитичку 

социјацију киселина, база и соли 

хемијским једначинама 

● разликује киселу, базну и 

неутралну средину на основу рH 

вредности раствора 

● објасни појам електролита 

● објасни напонски низ елемената 

● објасни процес оксидо-редукције 

као процесе отпуштања и 

примања електрона 

● објасни шта је оксидациони број 

и како се одређује оксидациони 

број атома у молекулима и јонима 

● одреди оксидационо и 

редукционо средство на основу 

хемијске једначине 

● објасни појам електролизе и 

илуструје примерима значај 

електролизе у струци 

● објасни појам корозије,заштита 

● објасни периодичну промену 

својстава елемената у ПСЕ 

● објасни стабилност атома 

племенитих гасова 

● разликује метале, неметале и 

металоиде 

● описује карактеристична својства 

неметала: водоника, кисеоника, 

азота, угљеника, силицијума, 

фосфора, сумпора, хлора и 

њихових важнијих једињења, 

њихову примену у струци , као и 

њихов биолошки значај 

● описује карактеристична својства 

метала: натријума, калијума, 

магнезијума, калцијума, 

алуминијума и олова и њихових 

важнијих једињења, њихову 

примену у струци , као и њихов 

биолошки значај 

● описује општа својства прелазних 

 

 

 

 

● Структура супстанци 

(14) 

● Диспрезни системи (8) 

● Хемијске реакције (18) 

● Хемија елемената и 

једињења (30) 

● Хемијски аспекти 

загађивања животне 

средине (4) 

 

 

Облици наставе:  теоријска / вежбе  

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике:  

Дијалоска метода, илустративно 

предавање, ,демонстрација, рад на 

тексту, интерактивне игре, 

презентације, дебате, дигиталне 

апликације за учење 

Облици рада: 

фронтални, индивидуални , рад у 

пару, групни 

 

Место реализације:  

учионица/ кабинет 

 

Начин оцењивања:  

● усмену проверу знања 

● писану проверу знања 

 

    

Корелација 

-Физика 

-Биологија 

-Познавање робе 

-Екологија и заштита 

животне средине 
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– Развој одговорности, 

систематичности, прецизности и 

позитивног става према учењу; 

– Развој свести о сопственим 

знањима и потреби за даљим 

професионалним напредовањем. 

егзотермне а неке ендотермне 

● наводи факторе који утичу на 

брзину хемијске реакције 

● објасни појам хемијске равнотеже 

● илуструје примерима значај 

хемијске равнотеже за процесе из 

свакодневног живота 

 

метала и важнијих једињења и 

њихову примену у струци 

● описује својства атома угљеника 

у органским молекулима 

● наводи класификације органских 

једињења (према елементарном 

саставу, типу хемијских веза и 

функционалним групама) 

● илуструје примерима биолошки 

значај органских једињења и 

њихову примену у свакодневном 

животу 

● објасни штетно дејство неких 

супстанци на животну средину и 

здравље људи 

● наводи најчешће изворе 

загађивања атмосфере, воде и тла 

● објасни значај пречишћавања 

воде и ваздуха 

● објасни значај правилног 

одлагања секундарних сировина 

● објасни како се правилно одлаже 

електронски отпад,рециклажа 
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      ПРЕДМЕТ Грађанско васпитање               РАЗРЕД први                Oбразовни профил:   финансијски техничар                                         Просветни гласник бр. 11/2013 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

- Стицање знања, развијање 

вештина, усвајање вредности и 

формирање ставова који су 

предпоставка за успешан, 

одговоран и ангажован живот у 

демократском друштву   

- Оснаживање ученика за 

поштовање, одбрану и 

афирмацију вредности 

демократског друштва 

- Јачање друштвене кохезије, 

уважавање различитости и 

подршка сузбијању сваког облика 

дискриминације и насиља. 

- Анализира сопствене особине и 

представи их другима  

- Препозна и анализира сличности и 

разлике унутар групе 

-прихвати друге ученике и уважава 

њихову личност 

-Препозна предрасуде, стереотипе, 

дискриминацију, нетолеранцију по 

различитим основама 

-Сагледа могуће последице 

нетолеранције, дискриминације, 

стереотипа, предрасуда 

-Аргументовано брани ставове 

-Активно слуша 

-Не угрожава мишљење других 

-Активно дебатује 

-Ради у групи/тиму 

-Препознаје предности тимског рада 

-Објасни потребу и важност учежћа 

младих у друштвеном животу 

-Објасни разлоге, ток и последицу 

сукоба 

-Препознаје сукоб и начине решавања 

сукоба 

-Објасни значај посредовања у сукобу 

-Препознаје и објасни врсте насиља 

-Идентификује и анализира узроке 

насиља 

-Идентификује и анализира могуће 

начине реаговања појединца у 

ситуацијама вршњачког насиља, из 

позиције жртве и посматрача 

-Прихвати одговорност за споствено 

понашање 

  

Предмет се реализује у 

оквиру три теме:  

1.Ја, ми и други (8 часова 

)  

 

2.Комуникација у 

групи(11 часова) 

 

3. Односи у 

групи/заједници(18 

часова)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Облици наставе:  теоријска настава  

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: дијалошка метода, 

илустративно предавање, демонстрација, 

игровне активности, рад на тексту, играње 

улога, симулације, интерактивне групе, мапе 

ума, презентације, експертска слагалица, 

дебате, дигиталне апликације за учење 

Облици рада: фронтални, индивидуални; 

групни; рад у пару 

 

Место реализације: учионица, гугл учионица 

 

Начин оцењивања: Вредновање рада ученика 

врши се кроз праћење оставрености исхода 

Успешан: Ученик разуме описује,објашњава, 

дискутује, наводи примерe, резимира, 

парафразира појаве из наведених тема. Рад 

ученика је компетентан уз минималну помоћ 

наставника. 

 

Веома успешан: Ученик примењује и 

користи стечена знања и информације, 

открива и решава проблеме,истражује 

појаве, примењује методе у новим 

ситуацијама, процењује,  предвиђа појаве 

из претходно наведених тема Рад ученика 

је компетентан без подршке 

    

Корелација 

Право, социологија са 

правима грађана, 

психологија 
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ПРЕДМЕТ: Верска настава Православни катихизис     РАЗРЕД I          Oбразовни профил:   финансијски техничар         Просветни гласник бр. 11/2016-1 

 

Циљеви учења за предмет  
Исходи 

По завршетку теме ученик ће: 
Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

Упознавање ученика са 

садржајем предмета, планом и 

програмом и реализацијом 

наставе. 

Стицање основног знања о 

Творцу и творевини. 

Разумевање разлике између вере, 

поверења, знања и богопознања. 

Истицање основних хришћанских 

врлина, важности очувања 

заједнице. 

Разумевање историјских 

чињеница о Светом Писму, 

канону, богонадахнутости, Цркви 

и утицаја на културу и 

цивилизацију. 

Стицање вештина хришћанског 

живота. 

-моћи да сагледа садржаје којима 

ће се бавити настава 

Православног катихизиса у току 

1. године  

-моћи да наведе неке од примера 

Откривења Бога у Библији;  

-моћи да разуме да се Бог из 

љубави открива човеку, 

позивајући га у заједницу;  

-бити подстакнут да непосредније 

учествује у богослужењу Цркве;  

-моћи да промишља о личној 

одговорности у односу према 

Богу и ближњима;  

- моћи да разуме да се Божје 

Откривење дешава и данас у 

Цркви и свету;  

-моћи да просуђује и препознаје 

сведочанства вере у свом животу. 

-моћи да увиди разлику између 

знања које се односи на ствари и 

познања које се односи на 

личности;  

-моћи да препозна да је вера 

слободан избор човека и да се 

сведочи личним животом;  

- моћи да објасни да је 

богопознање у православном 

искуству плод личне, слободне 

заједнице човека с Богом;  

- моћи да објасни да се вером 

живи кроз Литургију и подвиг.  

-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.  

-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. 

-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  

 

I  Увод (2) 

II Бог Откривења (7) 

III Вера, знање и 

богопознање (8) 

IV Хришћанин - човек 

Цркве (6) 

V Свето Писмо - Књига 

Цркве (6) 

VI Хришћански живот (8) 

 

 

Облици наставе:  теоријска настава 

(35 ), практична настава (2)  

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: дијалошка метода, 

илустративно предавање, 

демонстрација, игровне активности, 

рад на тексту, играње улога, 

симулације, интерактивне групе, 

презентације, дебате, дигиталне 

апликације за учење 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални; групни; рад у пару 

 

Место реализације: учионица, гугл 

учионица, Црква 

 

Начин оцењивања: усмено 

одговарање, домаћи радови, пројекти, 

праћење активности на часу 

(формативно), гугл алати за 

оцењивање 

    

Корелација 

1. Српски језик и 

књижевност  

2. Историја  

3. Ликовна култура  

4. Музичка култура  

5. Екологија  

6. Психологија  

7. Социологија  

8. Философија  

9. Грађанско васпитање  
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СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 
ПРЕДМЕТ Основи економије     РАЗРЕД ПРВИ       Oбразовни профил: Финансијски техничар                                   Просветни гласник бр. 4/2013 

 

Циљеви учења за предмет 

 

Исходи 

 

Садржај 
Начин остваривањасадржаја 

програма 

  ученик ће бити у стању 

да наведе школе 

економске мисли и 

и уочи разлике између 

њих, дефинисаће 

економију као науку, 

дефинисаће економске 

дисциплине, 

упоређивати поједине 

секторе привреде 

 

 ученик ће умети да 
дефинишу производњу 

, приведу и да 
наброји делатности 
привреде. објасни 
карактеристике 
појединих начина 
производње, 

 

 примени значај 

развијености 

производних снага у 

данашњим 

условима, 

 

 умети да објасни 

елементе друштвене 
производње 

 

●учениК ће моћи да наведе 
различите људске 

потребе, да 

објасни карактеристике 

производње у савременим 

условима, примени 

друштвену и техничку 

поделу рада на 

појединачном случају 

.анализирати разлику 
између ДБП, ДП и НД, 

 
● ученик ће бити у 

стању да наведе разлику 

између натуралне и робне 

производње, објасни 

разлику између робе и 

материјалног добра, 

упореди својства робе и 

новца, нализира закон 

вредности, однос П и Т и 

Тц и Тв, знаће да 

анализирају категорију 

понуде и тражње и њихов 

утицај на цене, моће да 

анализирају еластичност 

понуде и тражње на 

примеру 

 

Настанак и развој 

економских наука (6) 

 

Процес друштвене 

производње као предмет 

изучавања политичке 

економије (12) 

 

Основни појмови о 

друштвеној производњи 

(20) 

 

Робна производња и 

њене законитости (32) 

Облици наставе: теоријска 

Циљ наставе предмета основи настава/практична настава/ 

економије је стицање знања о вежбе/настава у блоку 

основним економским  

принципима и законима, Подела на групе: да/не 

формирање ставова и 

овладавање вештинама које 

допринесе развоју економског 

Методе и технике: Активно 

оријентисана настава 

начина размишљања као и 

подршка стицању компетенција 

значајних за 

Облици рада:Фронтални и групни 

рад 

свакодневни живот и даљи 

професионални развој уз примену 

концепта одрживог развоја. 

Место реализације: учионица/ 

кабинет/ фискултурна 

сала/кухиња/угоститељски 

објекат .... /гугл учионица 

  

  

Корелација 
Начин оцењивања: Оцењивање 

ученика се одвија у складу са 

 
 

Правилником о оцењивању  

 Основи економије, 
пословна економија, 
монетарна економија и 

 

 рачуноводство  
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      ПРЕДМЕТ: Рачуноводство                      РАЗРЕД      први                                  Oбразовни профил:   финансијски техничар             Просветни гласник бр. 4/2013 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 
 Упознавање са појмом 

рачуноводствa и књиговодства, 

његовим деловима и задацима  

Оспособљавање за разликовање 

различитих врста средстава и 

њихових извора 

Оспособљавање за обављање пописа 

Оспособљавање за састављање 

биланса стања 

Оспособљавање за разликовање 

различитих врста пословних догађаја 

Схватање и разликовање разних 

врста и облика конта 

Правилно књижење на контима 

Правилно књижење на контима, 

посебно на благајни и текућем 

рачуну 

Стицање основних знања о потреби 

материјала у привредном друштву 

Стицање основних знања о 

добављачима од којих се материјал 

купује 

Схватање евиденције готових 

производа 

Схватање евиденције потраживања 

од купаца 

Стицање основних знања о појму 

робе, цене и документације везане за 

робе 

Упознати се са појмом и 

карактеристикама простог 

књиговодства 

 

 

 

 

-  ученик ће разликовати облике 

привредних друштава, означити 

књиговодство као основни део 

рачуноводства 

-препознавати и разликовати врсте 

средстава и  извора средстава 

-схватити појам и значај 

инвентарисања; умети да саставе 

почетни инвентар 

- схватити појам биланса као 

финансијског извештаја, биласне 

равнотеже, знати да састави почетни 

биланс на основу инвентара 

-уочити различите врсте пословних 

догађаја, попуњавати различита 

књиговодствена документа, 

-  знаће да евидентира пословне 

промене на основу усвојених правила 

књижења на активним и пасивним 

контима 

-знаће да евидентира и утврди стање 

новчаних  средства у благајни и на 

текућем рачуну, попуни  инструменте 

платног прометаи и познаје поступак 

за отварање текућег рачуна предузећа 

код одабраних пословних банака 

-знаће да евидентира пословне 

промене везане за материјал, попуни 

документа везана за материјал, 

наводи и израчуна цене материјала, 

разликује аналитичку од синтетичке 

евиденције 

 

- познаје појмове доваљача и повериоца 

,знаће да евидентира пословне промене 

везане за добављача, познаје докумета 

која добија од добављача, разликује 

аналитичку од синтетичке евиденције 

- знаће да евидентира пословне промене 

везане за готове производ, попуни 

документа везана за готов производ, 

наводи и израчуна цене готових 

производа, разликује аналитичку од 

синтетичке евиденције 

-познаје и разликује термине дужника и 

купаца, знаће да евидентира пословне 

промене везане за купца, попуни 

документа везана за купца, разликује 

аналитичку од синтетичке евиденције 

- знаће да дефинише робу, познаје цене 

робе и начин њиховог израчунавања, 

знаће да евидентира пословне промене 

везане за робу, попуни документа 

везана за робу, разликује аналитичку од 

синтетичке евиденције 

-знаће шта представља просто 

књиговодсатво и како се утврђује 

имовина и резулатат у простом 

књиговодству 

 

уочити повезаност стечених теоријских 

знања и рада у занатским радњама и 

малим услужним  фирмама;   

евидентирати пословне промене у 

простом књиговодству, попуњавање 

документације; утврђивање имовине и 

пословног резултата у простом 

књиговодству 

1.Привредно друштво, 

рачуноводство и 

књиговодство (3) 

2.Средства и извори 

средстава (2+2) 

3.Инвентарисање (2+2) 

4.Почетни биланс стања 

(3+6) 

5.Пословне 

промене(догађаји) и 

књиговодствена документа 

(2+1) 

6.Књиговодствени рачуни – 

конта (3+4) 

7.Евиденција новчаних 

средстава (6+6) 

8.Евиденција материјала 

(3+2) 

9.Евиденција обавеза према 

добављачима (2+3) 

10.Евиденција готових 

производа (2+2) 

11.Евиденција потраживања 

од купаца (2+3) 

12.Евиденција робе (3+7) 

13.Просто књиговодство 

(1+2) 

Облици наставе:  теоријска 

настава/вежбе 

Подела на групе:  да 

 

Методе и технике: монолошка, 

дијалошка,  рад на тексту 

Облици рада: фронтални 

рад,групни рад,рад у пару, 

индивидуaлни 

 

Место реализације: учионица/ гугл 

учионица 

 

Начин оцењивања:  

Усмено 

излагање,активностначасу,тест 

знања, писмени задаци 

    

Корелација 

 

Пословна економија,  

пословна 

кореспонденција 

основи економије; 

пословна економија; 
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      ПРЕДМЕТ: Савремена пословна кореспонденција        РАЗРЕД  први            Oбразовни профил:  Финансијски техничар                                Просветни гласник бр.  4 /2013 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

-Упознавање ученика са појмом, 

циљем и задацима 

кореспонденције, савременом 

канцеларијом и развојем 

средстава за писање 

-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 

-Усвајање пословног понашања  

као предуслови за успешну 

пословну комуникацију 

-Стицање знања и вештина о 

коришћењу средстава везе, 

ефикасном и рационалном 

употребом рачунара (интернета) 

-Дефинише појам, циљ и задатке 

кореспонденције,  савремену 

канцеларију 

-разликује средства за писање 

-разликује потрошни материјал и 

користи га у складу са његовом 

наменом 

-користи технику куцања у 

алфанумеричком и нумеричком 

делу тастатуре 

-разликује форме обликовања 

текстова на матерњем и страним 

језицима  

-самостално обликује текстове 

-контролише тачност куцања и 

језичку исправност 

-дефинише значај и врсте 

кореспонденције 

-дефинише пословно писмо, 

разликује обавезне и необавезне 

елементе пословног писма 

-разликује форме обликовања 

пословног писма 

-обликује и састави пословно 

писмо према датим елементима,  

упит, понуду, поруџбину, 

предрачун, отпремницу, рачун, 

комисијски записник, 

рекламацију, одговор на 

рекламацију, ургенцију 

Објасни пословну кореспонденцију 

у предузећима, банкама и осталим 

организацијама 

-примени начела пословне 

кореспонденције 

-користи стил и фразе  

-примени пословни бонтон 

-зна да адресира и отпреми писану 

пошиљку, 

-примени правила за писање 

електронских писама (e-mail)\ 

-изради и попуни дату табелу 

-користи интернет за прикупљање 

потребних информација  

-користи средства везе телефон, 

телефакс, мобилни телефон 

поштујући правила телефонске 

комуникација 

-примени стечена знања и вештине 

при доношењу одлука у решавању 

проблема из свакодневног живпта 

-негују  интелектуалну радозналост 

морално расуђивање и стваралашко 

мишљење 

-унапреде сарадњу са другима, као 

и способности за тимски рад 

-Увод (5+0) 

-Техника куцања (9+21) 

-Самостално обликовање 

 текста (8+20)        

-Кореспонденција (7+15) 

- Начела пословне       

  кореспонденције (8+18) 

Облици наставе:  теоријска 

настава/вежбе 

Подела на групе:  да 

 

Методе и технике: активно 

оријентисана настава, демонстрација, 

симулирања радних ситуација,  

користе програм MS Word – за учење 

технике слепог куцања 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални, групни, рад у пару 

 

Место реализације: учионица/ 

кабинет за пословну кореспонденцију 

и комуникацију 

 

Начин оцењивања -усмена провера 

знања, тестове знања, активност на 

часу, домаћи задаци, тест практичних 

вештина 

Корелација 

- српски језик  

- страни језик 

- пословна економија 

- канцеларијско     

  пословање 

- пословна информатика 
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      ПРЕДМЕТ Пословна економија                    1. РАЗРЕД           Oбразовни профил:Финансијски техничар                                               Просветни гласник бр.4/2013 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 
 Схатање појма и значаја 

пословне економије(1.тема) 

 Разумевање предузећа као 

носиоца 

привређивања(2.тема) 

 Овладање појмом 

предузећа(3.тема) 

 Разумевање елемената 

предузећа, организационих 

облика и предузећа као 

система 

 Схватање појма и поделе 

функција(4.тема) 

 Стицање знања о 

средствима и изворима 

средстава(5.тема) 

 Схватање утицаја трошкова 

на циљеве 

предузећа(6.тема) 

 Разумевање појма и значаја 

ангажовања, као и утицаја 

ангажовања на циљеве 

предузећа(7.тема) 

 Стицање знања о 

резултатима 

пословања(8.тема) 

 Разумевање 

продуктивности, 

економичности и 

рентабилности(9.тема) 

 Овладавање појмовима 

економије 

предузећа(10.тема) 

 

 Разуме услове настанка 

економских наука(1.тема) 

 Дефинише пословну економију 

 Објасни значај носиоца 

привређивања и разликује 

различите носиоце 

привређивања(2.тема) 

 Дефинише појам 

предузећа(3.тема) 

 Разликује врсте предузећа према 

различитим критеријумима 

 Разликује организационе облике 

предузећа 

 Наводи елементе предузећа и 

објасни њихов значај 

 Објасни предузеће као систем 

 Дефинише појам 

функције(4.тема) 

 Разликује вертикалну и 

хоризонталну поделу функција 

 Објасни планирање, руковођење 

и извршење 

 Дефинише појам средстава и 

објасни њихов значај за 

пословање предузећа(5.тема) 

 Класификација средстава 

 Објасни изворе средстава и 

њихов значај 

 Дефинише појам улагања и 

разликује поједине врсте 

улагања(6.тема) 

 Објасни разлику између 

утрошака и трошкова те њихов 

утицај на резултате пословања 

 Графички прикаже трошкове 

 Израчуна цену коштања 

 Објасни разлику између 

ангажовања и 

трошења(7.тема) 

 Израчуна и објасни 

коефицијент ангажовања 

 Разликује елементе и појавне 

облике ангажовања 

 Разликује поједине облике 

резултата пословања(8.тема) 

 Утврди укупан приход и 

добитак 

 Објасни потребу усклађивања 

интереса запослених, 

предузећа и друштва кроз 

расподелу резултата 

 Разликује економске 

принципе(9.тема) 

 Израчунава показатеље 

успешности пословања 

предузећа и објасни резултате 

 Дефинише основне појмове у 

економији(10.тема) 

 

 

1.Увод у пословну 

економију(2) 

2.Носиоци 

привређивања(1) 

3.Предузеће(22) 

4.Функције пртедузећа(1) 

5.Средства и извори 

средстава(8) 

6.Трошкови пословања 

предузећа(13) 

7.Токови вредности у 

предузећу(12) 

8.Резултати пословања 

предузећа(6) 

9.Принципи о оцене 

пословања предузећа(8) 

10.Лексикон основних 

појмова(1) 

 

 

 

 

 

 

Облици наставе:  теоријска настава  

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: комбиновање раличитих 

метода:олуја идеја, студија случаја, вођена 

дискусија, предавање, решавање проблема 

Облици рада: фронтални, индивидуални, 

групни,рад у пару 

 

 

Место реализације: учионица/ кабинет/гугл 

учионица 

 

Начин оцењивања: тестови знања, 

усмено одговарање, домаћи радови,  

праћење активности на часу 

(формативно), гугл алати за 

оцењивање 

    

Корелација 

 

 Основи 

економије 

 Екологија 

 Рачуноводство 

 математика 
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ДРУГИ РАЗРЕД 

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 

      ПРЕДМЕТ  Српски језик и књижевност                    РАЗРЕД   2.             Oбразовни профил: финансијски техничар(111)                                     Просветни гласник бр.11/2013 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 
1. 1 Проширивање и 

продубљивање знања о 

српском књижевном језику; 

2. Развијање и неговање 

језичке  културе, 

поштовање правила 

књижевног (стандардног) 

језика у усмeном и писаном 

изражавању; 

3. Подстицање ученика на 

усавршавање говорења, 

писања и читања, као и 

неговање културе дијалога; 

4. Оспособљавање за 

ефикасно комуницирање; 

5. Оспособљавање ученика да 

користе стручну литературу 

и језичке приручнике; 

6. Продубљивање и 

проширивање знања о 

српској и светској 

књижевности; 

7. Оспособљавање за 

интерпретацију књижевних 

текстова; 

8. Унапређивање књижевних 

знања и читалачких 

вештина; 

9. Упознавање и проучавање 

репрезентативних дела 

српске и опште 

књижевности, књижевних 

жанрова, 

 разликује врсте уметности и 

њихова изражајна средства 

 објасни појам и функцију 

књижевности као уметности и 

однос књижевности и других 

уметности 

 наведе научне дисциплине које 

се баве проучавањем 

књижевности 

 познаје књижевне родове и 

врсте и разликује њихове 

основне одлике 

 разликује књижевне родове и 

врсте 

 одреди тему, мотив, сиже, 

фабулу, лик и идеју у 

књижевном делу 

износи своје утиске и запажања о 

књижевном делу, тумачи његове 

битне чиниоце и вреднује га 

 објасни значај митологије за 

античку књижевност и развој 

европске културе 

 наведе имена аутора, називе 

обрађених дела и класификује 

их по културама којима 

припадају, књижевним 

родовима и врстама 

 тумачи и вреднује уметничке 

чиниоце у обрађеним делима 

 објасни универзалне поруке 

књижевности старог века 

 

 

 уочи одлике усмене уметности 

речи (колективност, варијантност, 

формулативност) 

 процењује етичке вредности 

изнете у делима народне 

књижевности 

 тумачи ликове, битне мотиве, 

фабулу, сиже, композицију и 

поруке у одабраним делима 

упореди уметничку интерпретацију 

стварности  и историјске чињенице 

 наведе најзначајније представнике 

и њихова дела 

 објасни значење појмова 

хуманизам и ренесанса 

 наводи и на обрађеним делима 

образлаже одлике епохе 

 упореди вредности средњег века 

са вредностима хуманизма и 

ренесансе 

 објасни значај уметности 

хуманизма и ренесансе за развој 

европске културе и цивилизације 

  

 објасни функцију језика и појам 

језичког знака 

 разуме природу модерног 

књижевног (стандардног) језика 

 наведе фазе развоја књижевног 

језика до 19. века 

наведе дисциплине које се баве 

проучавањем језичког система 

 

Навести само број 

наставних јединица по 

областима/ модулима 
 

 Увод у проучавање 
књижевног дела (15 

часова) 

 Књижевност старог века 

(13 часова) 

 Средњовековна 
књижевност ( 12 часова) 

 Народна књижевност (13 

часова) 

 Хуманизам и ренесанса (10 

часова) 

 Општи појмови о језику (6 

часова) 

 Фонетика (11 часова) 

 Правопис 1 (9 часова) 

 Култура изражавања (22 

часа) 

 

 

 

Облици наставе:  теоријска настава/  

Подела на групе:  да/ne 

 

Методе и технике: комбиновање 

(вербално-текстуалне, илустративно-

демонстративне, мапа ума, 

истраживачка,вртешка идеја, играње 

улога...) 
 

Облици рада: 
фронтални, индивидуални, групни, у 

пару 

 

Место реализације: учионица/ гугл 

учионица 

Начин оцењивања: :  Усмено 

излагање, тест објективног типа, 

писмени задатак, домаћи 

задатак,активност на часу. 

Оцењивање се врши у складу са 

важећим Правилником о 

оцењивању ученика у ср.школи. 
 

 

Корелација 

Историја, Верска настава, 

Грађанско васпитање, 

Ликовна култура, 

Музичка култура 
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књижевноисторијских 

појава и процеса у 

књижевности; 

10. Унапређивање знања о 

сопственој култури и 

културама других народа; 

11. Развијање хуманистичког и 

књижевног образовања и 

васпитања на најбољим 

делима српске и светске 

културне баштине; 

12. Упућивање ученика на 

истраживачки и критички 

однос према књижевности; 

13. Обезбеђивање 

функционалних знања из 

теорије и историје 

књижевности; 

       14. Развијање трајног 

интересовања за нова сазнања. 

 

 наведе најзначајније споменике 

јужнословенске културе, језик,  

писмо и век у ком су настали 

 именује ауторе и дела 

 разуме поетику жанрова 

средњовековне књижевности  

 лоцира обрађене текстове у 

историјски контекст 

 објасни значај средњовековне 

књижевности за српску културу 

анализира изабране текстове уз 

претходно припремање путем 

истраживачких задатака 

 разликује лирске, епске и 

лирско-епске песме 

  

 

 уме да се служи правописом 

 разликује гласовне алтернације 
 влада акценатским гласовним 

системом књижевног 

(стандардног) језика и да га 

примењује у говору 

 

 примени знања о гласовним 

алтернацијама у складу са 

језичком нормом 

 примени употребу великог и 

малог слова у складу са језичком 

нормом 

подели речи на крају реда у складу са 

језичком нормом 

 опише стања, осећања, 

расположења, изрази ставове, 

донесе закључке у усменом и 

писаном изражавању 

 разликује функционалне стилове 

 препозна и примени одлике 

разговорног и 

књижевноуметничког 

функционалног стила 

попуњава формуларе, уплатнице, 

захтеве и слично у складу са језичком 

нормом 
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      ПРЕДМЕТ         Енглески језик                 РАЗРЕД  II                            Oбразовни профил:   финансијски техничар                                              Просветни гласник бр.11/2013 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

Оспособљавање ученика за 

разумевање усменог говора 

Оспособљавање ученика за 

разумевање прочитаних 

текстова 

Оспособљавање ученика за 

кратко монолошко излагање 

на страном језику 

Оспособљавање ученика за 

писање краћих текстова 

различитог садржаја 

Оспособљавање ученика за 

учешће у дијалогу на страном 

језику и размену краћих 

писаних порука 

Оспособљавање ученика да 

преводи, сажима и препричава 

садржај краћих усмених и 

писаних текстова 

Оспособљавање ученика да 

користе медије као изворе 

информација  

 

Ученик ће бити у стању да: 

- 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 

-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, зашто) у 

свакодневним текстовима ( 

рекламе, огласи, јеловници, 

проспекти) као и једноставнијим 

стручним текстовима ( 

формулари, шеме, извештаји) 

-описује ситуације, прича о дога 

ђајима 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 

-комуницира у свакодневним 

ситуацијама 

 

 

School:  36 

Working life: 36 

Shopping:  36 

Society:  36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Облици наставе:  теоријска настава  

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: дијалошка 

метода, илустративно предавање, 

демонстрација, 

рад на тексту, играње улога, 

симулације, интерактивне групе, 

презентације 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални; групни; рад у пару 

 

Место реализације: учионица/ гугл 

учионица 

 

Начин оцењивања: тестови 

знања,писмени задаци, 

усмено одговарање, домаћи радови, 

праћење активности на часу 

(формативно), гугл алати за 

оцењивање 

    

Корелација 

 

Српски језик и 

књижевност,  

Историја, Економска 

географија, Основи 

економије 
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      ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА                 РАЗРЕД: ДРУГИ                     Oбразовни профил: ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИЧАР                    Просветни гласник бр. 11/2013 

Циљеви учења за 

предмет  
Исходи Садржај 

Начин остваривања 

садржаја програма 

 Проширивање знања о  

степеновању и 

кореновању 

 Уочавање веза између 

степеновања и 

кореновања 

 Овладавање поступком 

рационалисања имениоца 

 Стицање основних знања 

о комплексним бројевима 

 Стицање основних знања 

потребних за решавање 

квадратних једначина 

 Оспособљавање за 

скицирање и анализу 

графика квадратне 

функције 

 Упознавање основних 

особина експоненцијалне 

и логаритамске функције 

 Примена стечених знања 

на решавање 

једноставнијих 

експоненцијалних и 

логаритамских једначина 

 Разумевање основних 

тригонометријских 

функција и идентичности 

 Оспособљавање за 

примену 

тригонометријских 

функција у практичним 

проблемима 

 Оспособљавање за 

скицирање и анализу 

графика 

тригонометријских 

функција 

 наведе особине операција степеновања са целим 
експонентом и примени их у трансформацијама 

једноставнијих израза, наведе особине операција 

кореновања и примени их у трансформацијама 
једноставних израза, наведе особине операција 

степеновања са рационалним изложиоцем и примени их 

у трансформацијама једноставнијих израза 

  рационалише именилац разломка у једноставним 

случајевима 

 дефинише појам имагинарна јединица и комплексни 
број,  сабира, одузима, множи и дели  два комплексна 

броја 

 реши непотпуну квадратну једначину у скупу R, наведе 

пример квадратне једначине која нема решења у скупу 
R , примени образац за решавање квадратне једначине  

 одреди природу решења квадратне једначине, растави 

квадратни трином  

 скицира и анализира график квадратне функције (да 

прочита нуле функције, максимум или минимум, где 
расте, а где опада) 

 прикаже аналитички, табеларно и графички 
експоненцијалну функцију, реши једноставније 

експоненцијалне једначине 

 прикаже аналитички, табеларно и графички 
логаритамску функцију, објасни шта је логаритам, 

наведе и примени правила логаритмовања при 
трансформацији једноставних израза 

 реши једноставније логаритамске једначине, користи 

калкулатор за одређивање вредности логаритама 

 дефинише основне тригоном. функције оштрог угла 

 израчуна основне тригонометријске функције оштрог 
угла правоуглог троугла када су дате две странице, 

конструише оштар угао ако је позната једна његова 
тригонометријска функција   

 наведе  тригонометријске идентичности и примењује их 

у  одређивању  вредности тригонометријских функција 

ако је позната вредност једне од њих 

 наведе вредности тригонометријских функција 
карактеристичних углова (од 30° , 45° , 60° ) и  са 

калкулатора прочита вредности за остале оштре углове  

и обрнуто (одређује оштар угао ако је позната вредност 
тригонометријске функције)  

 примени елементе тригонометрије правоуглог троугла 
на решавање практичних проблема 

 претвори угао изражен у радијанима у степене и 

обрнуто 

 покаже вредности тригонометријских функција углова 
у тригонометријском кругу 

 примени основне тригонометријске идентичности на 

израчунавање осталих тригонометријских функције ако 
је позната вредност једне тригонометријске функције   

 прикаже аналитички, табеларно и графички 
тригонометријске функције 

 примени адиционе формуле и формуле за двоструки 
угао и полуугао у једноставнијим задацима 

 применни синусну и косинусну теорему за решавање 

косоуглог троугла 

Садржај: 

Степеновање и кореновање Степен чији је 

изложилац цео број, операције; децимални запис 

броја у стандардном облику. Функција 𝑦 = 𝑥𝑛,𝑛 ∈

𝑁 и њен график. Корен; степен чији је изложилац 

рационалан број. Основне операције са коренима. 

Комплексни бројеви и основне операције са 

њима. Квадратна једначина и квадратна 

функција Квадратна једначина са једном 

непознатом и њено решавање, дискриминанта и 

природа решења квадратне једначине. Вијетове 

формуле и њихове једноставније примене; 

растављање квадратног тринома на линеарне 

чиниоце. Квадратна функција и њен график; 

екстремна вредност. Квадратне неједначине. 

Системи једначина са две непознате који садрже 

квадратну једначину (квадратна и линеарна, две 

чисто квадратне једначине). Ирационалне 

једначине. Експоненцијална функција; 

логаритамска функција Експоненцијална 

функција и њено испитивање (својства, график). 

Једноставније експоненцијалне једначине. Појам 

инверзне функције. Појам логаритма, основна 

својства. Логаритамска функција и њен график. 

Основна правила логаритмовања, 

антилогаритмовање. Декадни логаритми. 

Примене логаритама (геометрија, нумеричка 

математика, пракса). 

Степеновање и кореновање 18 

часова 

Квадратна једначина и 

квадратна функција 26 часова 

Експоненцијална и 

логаритамска функција 17 

часова  

Тригонометрија 33 часова 

За реализацију 4 писмена 

задатка са исправкама 

планирано је 12 часова. 

 

Облици наставе:  

теоријска настава 108 

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: 

дијалошка метода, 

демонстрација, 

презентације, дигиталне 

апликације за учење 

Облици рада: : 

фронтални, 

индивидуални, групни, 

рад у пару 

 

Место реализације: 

учионица/ кабинет 

/гугл учионица 

 

Начин оцењивања:  

Према важећем 

правилнику  о оцењивању 

ученика 

Вредновање остварености 

исхода 

вршити кроз: 

1. усмену проверу знања; 

2. писмену провера 

знања; 

3. тестове знања; 

4. активност на часу.  

Корелација 

 статистика 

 рачуноводство 

 пословна информатика 

   Садржај 

Елементи тригонометрије 

Тригонометријске функције 

оштрог угла; основне 

тригонометријске 

идентичности. Таблице 

вредности тригонометријских 

функција. Решавање 

правоуглог троугла. Уопштење 

појма угла (мерење угла, 

радијан). Тригонометријске 

функције ма ког угла; свођење 

на први квадрант, 

периодичност. Графици 

основних тригонометријских 

функција; график функције 

y=Asin(аx+b). Адиционе 

теореме (без доказа) и неке 

њихове последице. 

Једноставније 

тригонометријске једначине 

(𝑠𝑖𝑛𝑎𝑥 = 𝑏 и сл.). Синусна и 

косинусна теорема; решавање 

троугла. Примене 

тригонометрије (у метричкој 

геометрији, физици, пракси). 
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      ПРЕДМЕТ Физичко васпитање     РАЗРЕД  2-1         Oбразовни профил:  Финансијски техничар                         Просветни гласник бр. 11/2013 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 
1.Подстицање раста и развоја и 

утицање на правилно држање тела 

(превенција постуралних 

поремећаја); 

2.Развој и усавршавање моторичких 

способности и теоријских знања 

неопходних самостални рад на њима; 

3.Стицање моторичких умења 

(вештина) и теоријских знања 

неопходних за њихово  усвајање; 

4.Проширење и продубљавање 

интересовања које су ученици стекли 

у основној школи и потпуније 

сагледавање спортске гране, за коју 

показују посебан интерес; 

5.Усвајање знања ради разумевања 

значаја и суштине физичког 

васпитања дефинисаних општим 

циљем овог предмета (васпитно-

образовног подручја); 

6.Мотивација ученика за бављење 

физичким активностима и 

формирање позитивних психо-

социјалних образаца понашања; 

7.Оспособљавање ученика да стечена 

умења, знања и навике користе у 

свакодневним условима живота и 

рада.8.  Атлетика; 

9. Спортска гимнастоика  (Вежбе на 

справама и тлу)10. Спортска игра: 

Фудбал, кошарка и одбојка. 

Исходи предмета се остварују  кроз 

исходе циљева предмета. 

1.Препозна везе између физичке 

активности и здравља; 

2.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; 

3.Одабере и изведе вежбе обликовања 

и вежбе из корективне гимнастике, 

које ће превентивно утицати на 

могуће негативне утицаје услед рада у 

одабраној професији; 

4.Именује  моторичке способности 

које треба развијати, као и основна 

средства и методе за њихов развој; 

5.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; 

6.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 

7. 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; 

8. Сагледа негативне утицаје 

савременог начина живота (пушење, 

дрога, насиље, деликвентно понашање) 

и буде свестан да је физичким, односно 

спортским активностима могуће 

предупредити негативне утицаје; 

 

9. самостално бира физичку, 

односно спортску активност и изводи је  

у окружењу у коме живи. 

 

10. Препозна нетолерантно 

понашање својих другова и реагује на 

њега, шири дух пријатељства, буде 

истрајан је у својим активностима. 

11. Се правилно односи према 

окружењу у којме вежба, рекреира се и 

бави се спортом, што преноси у 

свакодневни живот 

12. Учествује на школском 

такмишењу и у систему школских 

спортских такмичења 

Вежбе обликовања 

(јачања, лабављење и 

растезање); 

Вежбе из корективне 

гимнастике; 

Провера стања 

моторичких и 

функционалних 

способности; 

Вежбе снаге 

Атлетика 

Спортска игра (кошарка, 

одбојка) 

Понављање и 

учвршћивање раније 

обучаваних елемената 

игре.  

Даље проширивање и 

продубљавање техничко-

тактичке 

припремљености ученика 

у складу са изборним 

програмом за дату игру. 

 

теоријска настава (3 часа) 

мерење и тестирање (9 

часова) 

практична настава 

(60часова) 

    

 

Облици наставе:  теоријска 

настава/практична настава/  

Подела на групе:  да/не 

 

Методе и технике: Вербално-

демонстративне. 

Облици рада: Фронтални, 

индивидуални, групни , у пару. 

 

Место реализације: учионица/ 

кабинет/ фискултурна 

сала/кухиња/угоститељски 

објекат...../гугл учионица(ако 

планирате да је користите и убудуће у 

редовној настави) 

 

Начин оцењивања: Тренутно важећи 

правилник о оцењивању ученика у 

средњем  образовању и васпитању 

(„СЛ. Гласник  РС“, бр. 82/2015). 

Корелација 

Биологија 

Физика 

Екологија и заштита животне средине 

Ликовна култура 

Музичка култура 
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      ПРЕДМЕТ Историја                                         РАЗРЕД      II                      Oбразовни профил:Финансијски техничар                                                     Просветни гласник бр.11/2013 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 
Унапређивање знања о српској 

националној историји у периоду од 

краја XVIII века до Првог светског 

рата. 

Проширивање знања о настанку 

модерне српске државе и 

најважнијим одликама српске 

државности. 

Уочавање улоге  знаменитих 

личности у развоју српске 

државности. 

Разумевање најзначајнијих идеја 

модерног доба и њиховог утицаја у 

процесу стварања српске државе. 

Разумевање међународног контекста 

у коме настаје југословенска држава. 

Проширивање знања о одликама 

југословенске државе између два 

светска рата. 

Проширивање знања о положају 

српског народа у југословенској 

краљевини. 

 Уочавање улоге  знаменитих 

личности у политичком и 

друштвеном животу југословенске 

краљевине. 

Разумевање међународног контекста 

и узрока Другог светског рата.  

Разумевање значаја изучавања 

холокауста и геноцида као феномена 

Другог светског рата. 

Унапређивање знања о посебностима 

Другог светског рата на 

југословенском простору. 

Сагледавање Другог светског рата и 

његових последица у историји 

српског народа. 

Уочавање последица Другог светског 

рата на друштвене, политичке, 

привредне и културне прилике.  

Унапређивање знања о друштвеним, 

Ученик ће бити у стању да : 

 идентификује основне 

одлике  периода у другој 

половини  XIX века до 

Првог светског рата у 

историји српског народа; 

 објасни узроке и последице , 

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; 

 опише, на примеру 

Француске, Велике 

Британије, Немачке, Русије 

и САД, друштвену 

структуру и државно 

уређење у периоду од друге 

половине  XIX  века до 

почетка XX века. 

 сагледа значај и последице 

појаве политичких идеја 

национализма, либерализма, 

радикализма и социјализма. 

 образложи најважније 

мотиве и узроке стварање 

југословенске државе; 

 уочи значај настанка 

југословенске државе за 

српски народ; 

 идентификује одлике 

 разуме распрострањеност 

покрета за ослобођење нација 

и угрожених мањинских 

група; 

 сагледа значај и 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. 

 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 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. 

 идентификује одлике 

 

Србија, Црна Гора и 

Срби у Хабзбуршком и 

Османском царству 

од  почетка XIX  века до 

првог светског рата  – 10 

часова; 

Европа и свет од краја 

XVIII века до Првог 

светског рата – 11 часова; 

Први светски рат и 

период између два рата 

13 часова 

Краљевина СХС – 

Југославија у међуратном 

периоду 8 часова   

Други светски рат 10 

часова  

Свет после другог 

светског рата 10 часова  

Југославија после другог 

рата 10 часова  

 

Облици наставе:  теоријска настава  

Подела на групе:  да/не 

 

Методе и технике:  

Облици рада: фронтални, групни, рад 

у пару, индивидуални 

 

Место реализације: учионица/ 

кабинет/ гугл учионица 

Начин оцењивања:  

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 
 праћење остварености исхода 

 тестове знања. 

 

    

Корелација 

 

Српски језик и 

књижевност 

Географија 

Грађанско васпитање 

Верска настава 
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политичким и привредним 

процесима у другој половини XX 

века. 

Разумевање главних  одлика хладног 

рата. 

Уочавање значаја деколонизације и 

других покрета еманципације. 

 Сагледавање последица пада 

Берлинског зида и распада 

Совјетског Савеза. 

 Проширивање знања о научно-

техничком напретку и културним 

достигнућима савременог света.  

 Уочавање изазова савременог света 

– глобализација, тероризам,  глад, 

болести, еколошки проблеми.  

 Проширивање знања о државном и 

друштвеном поретку социјалистичке 

Југославије. 

 Сагледавање међународног положаја 

југословенске државе у другој 

половини XX века. 

 Продубљивање знања о положају 

српског народа у југословенској 

федерацији. 

 Уочавање улоге  знаменитих 

личности у политичком, научном и 

културном животу социјалистичке 

Југославије. 

Разумевање последица распада 

југословенске државе. 

Сагледавање међународног положаја 

савремене српске државе. 

 Идентификовање проблема 

савремене српске државе. 

 

југословенске државе као 

монархије; 

 уочи и разуме међународни 

положај југословенске 

краљевине; 

 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 супротности у 

југословенској држави; 

 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; 

 разуме важност изучавања 

холокауста и геноцида као 

феномена Другог светског 

рата; 

 уочи узроке и последице 

хладноратовских сукоба; 

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 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. 
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      ПРЕДМЕТ Грађанско васпитање      РАЗРЕД други        Oбразовни профил:  финансијски техничар                                              Просветни гласник бр. 11/2013 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

- Упознавање ученика са врстама 

права,начинима и механизмима 

заштите права   

- Сагледавање значаја личног 

ангажовања у заштити 

сопствених права и права других 

људи 

- Подстицање ученика на активну 

партиципацију у животу школе  

- Развијање вештина планирања 

акција 

- Објасни значаји смисао људских 

права  

- Разликује врсте људских права  

-Објасни однос права и 

одговорности  

-Објасни универзалност и 

развијеност људских права  

-Објасни механизме заштите 

људских права  

-Објасни улогу институција 

појединца у заштити људска 

права  

-Идентификује проблеме у својој 

средини 

  

 
Предмет се реализује у оквиру 
две теме:  

1.Права и одговорности (18 

часова )  

Ова тематска целина уводи 

ученике у познавање и 
разумевање проблематике 

права и одговорности и развија: 

способности , ставове и 
поступке који воде заштити и 

остваривању права.  

 
2.Планирање и извођење акције 

(18 часова)  

Ова тематска целина припрема 
и подстиче ученике на активно 

учешће у животу школе и 

заједнице и омогућава 
систематизацију и практичну 

примену наученог у оквиру 

овог предмета. Ученици стичу 
потребна знања и вештине у 

идентификовању проблема који 

се тичу дечјих права у школи и 
средини и начнима израде 

плана акције којим би те 

проблеме могли да реше. 

 

 

 

 

 

Облици наставе:  теоријска настава  

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: дијалошка метода, 

илустративно предавање, демонстрација, 

игровне активности, рад на тексту, играње 

улога, симулације, интерактивне групе, мапе 

ума, презентације, експертска слагалица, 

дебате, дигиталне апликације за учење 

Облици рада: фронтални, индивидуални; 

групни; рад у пару 

 

Место реализације: учионица/ google 

учионица 

 

Начин оцењивања: Вредновање рада ученика 

врши се кроз праћење оставрености исхода 

Успешан: Ученик разуме описује,објашњава, 

дискутује, наводи примерe, резимира, 

парафразира појаве из наведених тема. Рад 

ученика је компетентан уз минималну помоћ 

наставника. 

 

Веома успешан: Ученик примењује и користи 

стечена знања и информације, открива и решава 

проблеме,истражује појаве, примењује методе у 

новим ситуацијама, процењује,  предвиђа појаве 

из претходно наведених тема Рад ученика је 

компетентан без подршке. Корелација 

Право, социологија са 

правима грађана 
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      ПРЕДМЕТ: Верска настава Православни катихизис     РАЗРЕД II                                Oбразовни профил: финансијски техничар             Просветни гласник бр. 11/2016-1 

 

Циљеви учења за предмет  
Исходи 

По завршетку теме ученик ће: 
Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

Упознавање ученика са 

садржајем предмета, планом и 

програмом и реализацијом 

наставе. 

Омогућити ученицима да стекну 

неопходно знање да узрок 

постојања света јесте личносни 

Бог Који слободно из љубави 

ствара свет;  
Пружити ученицима основ за 

разумевање прародитељског 

греха на основу библијског 

сведочанства, тумачења Светих 

Отаца и учења Цркве;  

Омогућити ученицима 

разумевање да се Стари Завет у 

главним цртама, периодима, 

личностима и догађајима може 

посматрати као праслика и најава 

новозаветних догађаја;  

Пружити ученицима основ за 

разумевање да је целокупан 

садржај старозаветне месијанске 

мисли остварен тек у Новом 

Завету у личности Господа Исуса 

Христа;  

Омогућити ученицима доживљај 

старозаветне побожности;  

Установити обим и квалитет 

знања и разумевања стечених у 

току школске године из 

Православног катихизиса  

 

 

- моћи да сагледа садржаје којима ће 

се бавити настава Православног 

катихизиса у току 2. године 

образовања и да уочи какво је његово 

предзнање;  

-моћи да интерпретира учење Цркве о 

стварању света;  

-моћи да објасни да је човек икона 

Божја зато што је слободан и 

подобије Бога зато што је способан за 

заједницу;  

-моћи да објасни да је Бог створио 

свет са циљем да вечно живи у 

заједници са Њим;  

-бити подстакнут да просуђује о 

смислу постојања човека и света;  

-моћи да разликује особености 

створеног и нествореног;  

-моћи да развија одговорност за 

сопствени живот и живот других;  

-моћи да преиспитује и вреднује 

однос према Богу, другом човеку и 

према творевини Божјој.  

-моћи да објасни у чему се састоји 

прародитељски грех; сагледа 

последице и превазилажење;  

-моћи да просуди о важности 

учествовања у Литургији;  

-бити подстакнут да се одговорније 

односи према природи;  

-моћи да стекне увид у личну 

одговорност за своје поступке и 

значају покајања;  

-моћи да уочи да се Бог у Старом и 

Новом Завету открива као личност и 

да га позива на заједницу.  

-моћи да, на примеру Каина и Авеља, 

закључи да је свако убиство –

братоубиство;Ноја,схвати значење 

појма праслика Христа и Цркве као 

места спасења;Вавилонске куле, схвати 

да ни једна људска заједница мимо Бога 

не води остварењу човековог 

назначења;  

-моћи да разуме да је откривење 

Аврааму почетак остваривања Цркве у 

историји;  

-бити свестан да је за богопознање 

неопходан личан сусрет са Богом;  

-моћи да разуме да је обећање 

потомства дато Аврааму духовног 

карактера.  

-знати да је старозаветна вера – вера у 

једнога Бога;  

-моћи да објасни нека од старозаветних 

пророштава која су се остварила у 

личности Христовој;  

-моћи да наведе који старозаветни 

догађаји јесу праслика Сина Божјег и 

новозаветне Цркве.  

-моћи да уочи разлику између 

уобичајеног значења речи пророк и 

њеног библијског смисла;  

-моћи да упореди Десет заповести са 

Христовим заповестима о љубави;  

-моћи да промишља о сопственом месту 

у историји спасења 

-моћи да се, подстакнут примерима, 

смелије суочи са грехом 

самооправдавања и сваким грехом, 

уопште;  

-моћи да уочи у којој мери је 

напредовао и савладао градиво. 

 

I  Увод (1) 

II Стварање света и 

човека (7) 

III Прародитељски 

грех (7) 

IV Свештена историја 

спасења (од Адама до 

Израиља) (6) 

V Свештена историја 

спасења (од Мојскија 

до Христа) (10) 

VIСтарозаветна 

ризница (6) 
 

 

Облици наставе:  теоријска настава 

(35 ), практична настава (2)  

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: дијалошка метода, 

илустративно предавање, 

демонстрација, игровне активности, 

рад на тексту, играње улога, 

симулације, интерактивне групе, 

презентације, дебате, дигиталне 

апликације за учење 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални; групни; рад у пару 

 

Место реализације: учионица, гугл 

учионица, Црква 

 

Начин оцењивања: усмено 

одговарање, домаћи радови, пројекти, 

праћење активности на часу 

(формативно), гугл алати за 

оцењивање 

    

Корелација 

 
1. Српски језик и 

књижевност  

2. Историја  

3. Географија  

4. Екологија  

5. Физика  

6. Философија  

7. Социологија  

8. Ликовна култура  

9. Музичка култура  
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СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 

      ПРЕДМЕТ: Основи економије     РАЗРЕД други                                  Oбразовни профил: финансијски техничар                     Просветни гласник бр. 4/2013 

 

Циљеви учења за предмет  
Исходи 

По завршетку теме ученик ће: 
Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

-стицање знања о 

карактеристикама и 

правилностима репродукције 

робног произвођача 

-стицање основних знања о 

мотивима  и показатељиам 

пословног успега робног 

призвођача 

-упознавање са појмом капитала 

и значајем појединих облика 

капитала за развој тржишне 

привреде 

-стицање знања о основним 

каракретистикама друштвене 

репродкције у савременом 

друштву 

-стицање знања о основним 

питањеима друштвено-

економског карактера привреде 

прелазног периода 

-умети да разликује појам робног 

произвођача од појма натурланог 

произвођача 

-умети да објасни појам 

производње вредности и порекла 

више вредности 

-умети да објасни утицај обрта и 

кружног кретања капитала и 

препознаове процесе у пракси 

-знати да дефинише различите 

својинске облике и дохотке у 

савременој робној привреди и да 

уочи њихов значај у тржишној 

привреди 

-моћи да објасни утицај закона и 

крупне робне производње на 

карактер и структиру појединих 

походака 

-умети да објасни карактеристике 

нове поделе рада, монополе и 

процеса интернационализације 

производње и капитала 

-моћи да анализира промене 

положаја радника у савременом 

друштву 
 

 

  

 

-Робни произвођач и 

његова репродукција – 20 

-Национални доходак као 

материјална основа 

расподеле у савременој 

привреди – 32 

Основне карактеристике 

процеса репродукције у 

савременом друштву - 20 

Облици наставе:  теоријска настава  

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: дијалошка метода, 

илустративно предавање, 

демонстрација, игровне активности, 

рад на тексту, играње улога, 

симулације, интерактивне групе, 

презентације, дебате, дигиталне 

апликације за учење 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални; групни; рад у пару 

 

Место реализације: учионица, гугл 

учионица,  

 

Начин оцењивања: Оцењивање 

ученика се одвија у складу са 

правилником о оцењивању 

    

Корелација 

 
Основи економије 

Пословна економија 

Монетарна еконоомија  

Рачуноводство 
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      ПРЕДМЕТ Пословна економија                              2. РАЗРЕД               Oбразовни профил: Финансијски техничар                                 Просветни гласник бр.4/2013 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 
-Разумевање значаја и улоге функција 

-Разликовање задатака и носилаца 

појединих функција у предузећу--

Разумевање појма делокруг рада, радно 

место и организациона јединица 

предузећа 

-Разумевање значаја и улоге функције 

планирања 

Разликовање врста планова 

Разумевање појма производне функције 

Разликовање видова,система и ритма  

производње 

Разумевање начина планирања ,припреме 

и контроле производње 

Разумевање појма и  значаја набавке 

Разумевање начела набавне политике 

Разликовање различитих категорија 

залиха 

Израда калкулације набавне цене 

Разумевање појма,  значаја и задатака  

продаје 

Разумевање начина планирања продаје 

Разумевање начина и значаја сарадње 

продаје са осталим функцијама у предузеу 

Разумевање појма,  значаја и задатака  

складишне функције 

Разумевање принципа организације 

складишта 

Упознавање документације која прати 

пријем и издавање из складишта 

Упознавање складишне евиденције 

Разумевање начина и значаја сарадње 

складишта са осталим функцијама у 

предузећу 

Разумевање појма,  значаја и задатака  

транспортне функције 

Разумевање транспортног осигурања 

Упознавање различитих врста транспорта 

Разумевање начина анализе транспортне 

функције 

Објасни значај и примену функција 

Објасни поделу функција у предузећу 

Наброји функције у предузећу 

Разликује послове, задатке и носиоце 

функција 

Објасни делокруг рада, радно место и 

организационе јединице у предузећу 

Објасни значај функције планирања 

Објасни организацију функције 

планирања 

Објасни значај функције производње 

Објасни активности припреме и 

контроле производње 

Објасни начин и значај сарадње 

производњеса осталим функцијама у 

предузећу 

Објасни појам и значај набавке 

Објасни различите категорије залиха 

Изради калкулацију набавне цене 

Објасни начин и значај сарадње 

набавке са осталим функцијама у 

предузећу 

Објасни појам, значај и задатке 

продаје 

Објасни поступак израде и разраде 

Објасни документацију која се користи 

у транспорту 

Уради анализу транспортне функције 

Објасни појам, значај и задатке 

финансијско-рачуноводствене функције 

Објасни послове финансијско-

рачуноводствене функције 

Наброји и попуни документацију везану 

за продају 

Упореди организацију функције у 

малим, средњим и великим 

предузећима 

Објасни начин и значај сарадње са  

осталим функцијама у предузећу 

Објасни појам, значај и задатке 

кадровске функције 

Објасни начин и значај сарадње са  

осталим функцијама у предузећу 

Објасни појам, значај и задатке 

функције контоле 

Разликује послове и методе контроле 

Објасни појам, значај и задатке 

функције истраживања и развоја 

Разликује фундаментална и примењена 

истраживаља 

Наведе и објасни групу општих послова 

Разликује посебне услове укојина 

 
1.Дефинисање појма 

функције(2) 

2.Функција планирања(1) 
3.Производна функција(10) 

4.Набавна функција(10) 

5.Продајна функција(13) 

6.Складишна функција(6) 

7.Транспортна функција(7) 

8.Финансијска функција (5) 
9.Кадровска функција(5) 

10.Функција контроле(5) 

11.Истраживачко-развојна 
функција(4) 

12.Општи  послови  у 

предузећу(2) 
13.Предузеће у посебним 

условима(1) 

14.Лексикон основних 
појмова(1) 

 

 
 

 

 
 

 

 

Облици наставе:  теоријска настава  

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: комбиновање раличитих 

метода:олуја идеја, студија случаја, вођена 

дискусија, предавање, решавање проблема 

Облици рада: фронтални, индивидуални, 

групни,рад у пару 

 

 

Место реализације: учионица/ кабинет/ гугл 

учионица 

 

Начин оцењивања; тестови знања, усмено 

одговарање, домаћи радови, , праћење 

активности на часу (формативно), гугл алати за 

оцењивање 

    

Корелација 

 

 Основи економије 

 Рачуноводство 

 Математика 
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Разумевање појма,  значаја и задатака 

финансијско-рачуноводствене функције 

Разумевање послова финансијско-

рачуноводствене функције 

Разумевање појма,  значаја и задатака 

кадровске функције  

Упознавање кадровске документације и 

евиденције 

Разумевање појма,  значаја и задатака 

функције контроле 

Разумевање послов а функције контроле 

Разумевање појма,  значаја и задатака 

функције истаживања и развоја 

Разликовање различитих послова у оквиру 

општих послова 

Разумевање пословања предузећа у 

посебним условима 

Овладавање појмовима економије 

предузећа 

 

 

плана продај 

Разликује битне и небитне делове 

купопродајног уговора 

Објасни начин и значај сарадње 

продаје са осталим функцијама у 

предузећу 

Објасни појам, значај и задатке 

складишне функције 

Објасни принципе организације 

складишта 

Попуни документацију која прати 

пријем и издавање из складишта 

Објасни појам, значај и задатке 

транспортне функције 

Објасни коришћење средстава 

транспорта 

Објасни транспортно осигурање 

 

предузеће послује 

Дефинише основне појмове у 

економији 
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  РАЧУНОВОДСТВО                   2.     РАЗРЕД                  Oбразовни профил:   Финансијски техничар                     Просветни гласник бр.4/2013 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 
-Стицање знања о билансу стања, 

билансној равнотежи 

-Оспособљавање ученика за 

састављање почетних биланса на 

основу инвентара 

-Упознавање ученика са врстама 

биланса 

- Стицање знања о појму пословних 

промена и њихпвпм утицају на 

биланс стања 

-Разумевање четири основне групе 

пословних промена 

-Разумевање активних и пасивних 

конта и правила књижења на контима 

-Разумевање закључка конта и 

пробног биланса 

-Стицање знања о двојном 

књиговодству и  пословним књигама 

двојног књиговодства 

-Стицање знања о приходима, 

расходим и билансу стања 

-Упознавање ученика са појмом и 

евиденцијом временских 

разграничења и утврђивањем 

резултата пословања 

*дефинише биланс стања  

*објаснио билансу равнотежу 

*наведе врсте биланса 

*Објасни пословне промене и њихов 

утицај на биланс 

*наведе четири групе пословних 

промена 

*Наведе ралоге за рашчлањавање 

биланса 

*објасни разлику између активних и 

пасивнх конта 

*Објасни правила књижења на 

контима 

*уме да састави биланс на основу 

конта стања и закључи их 

*Дефинише појам и  карактеристике 

двојног књиговодства 

*Разликује дневник , главну књигу и 

помоћне књиге двојног књиговодства 

*Разликујеи дефинише приходе и 

расходе 

*Објасни дејство прихода и расхода 

на биланс стања 

*Уме да прокњижи расходе и приходе 

на успешним контима 

 

 

*уме да уради закључни лист 

*Дефинише појам временских 

разграничења 

*Разликуј појам активних и пасивних 

временских разграничења 

*Разликује евиденцију на активним и 

пасивним временским разграничењима 

*уме да утврди резултат пословања и 

изврши расподелу 

 

 

 

Корелација 

-са осталим економским 

предметима 

 

 

-Почетни биланс 

стања(4+4) 

-Пословне промене и 

њихов утицај на биланс 

стања(4+4) 

-Рашчлањавање  биланса 

на конта(4+4) 

-Обухватање пословних 

промена на контима(2+2) 

-Састављање биланса на 

основу стања на 

контима(3+3) 

-Двојно књиговодство и 

принципи двојног 

књиговодства(2) 

-Пословне књиге двојног 

књиговодства(3+3) 

-Расходи и приходи(5+5) 

-Временско разграничење 

прихода и расхода(4+4) 

-Утврђивање резултата 

пословања(4+6) 

-настава у блоку(30 

Облици наставе:  теоријска настава/ 

вежбе/настава у блоку  

Подела на групе:  да 

 

Методе и технике:дијалошка, 

презентације, демонстрације, 

извршење задатка  

 

Облици рада:фронтални, рад у пару, 

илустративни, групн 

 

Место реализације: учионица/ гугл 

учионица 

 

 

 

Начин оцењивања: писмена провера, 

усмена провера, формативно(праћење 

актиности на часу и преко гугл 

учионице), гугл алати за проверу 
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      ПРЕДМЕТ: Савремена пословна кореспонденција       РАЗРЕД  други            Oбразовни профил: Финансијски  техничар                          Просветни гласник бр. 4/13 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

-Ученици развијају општу језичку 

и функционалну писменост, 

путем  образовања и васпитања, 

као слободне, креативне и 

културне личности, критичког 

ума и оплемењеног језика и 

укуса, способности, вештина и 

ставова корисних у свакодневном 

животу .Ефикасно и рационално 

користе рачунаре 

-да имају мотивацију за учење и 

интересовања за основне облике 

комуницирања са људима, 

колегама, руководиоцима, 

странкама 

Оспособљавање ученика за 

састављање пословних писама и 

попуњавање пратећих 

докумената, 

-Стицање знања и вештина 

потребних за успешну примену 

службене и пословне 

кореспонденције на практичним 

примерима 

Оспособљавање ученика за рад са  

поштом и класификацију 

докумената 

-Разумеју психолошке основе 

међуљудских односа, унапреде 

све облике комуникацијске 

вештине са странкама, 

запосленима 

-унапреде способности, за 

прикупљање, анализу, 

организацију, критичку процену, 

примену и преношење 

информација 

-примењују стечена знања и 

вештине при доносењу одлука у 

решавању проблема из 

свакодневног живота 

-самостално прикупљају 

информације из различитих 

извора (литература, интернет, 

часописи...) 

-усавршавају технику рада са 

текстовима 

-разликује текстове у блок и 

зупчастој форми 

-користе рачунар за састављање 

тексова, пословних писама и 

аката 

-обликује пословна писма према 

задатим елементима 

-самостално састави упит, понуду, 

поруџбину купопродајни уговор, 

фактуру.... 

-дефинишу појам, врсте и значај 

евиденције 

-користе правилно средства 

евиденције 

-примењују правила пословног 

бонтона у раду са странкама 

 

-дефинише појам састанка 

-изради план активности  

организовања састанка 

-састави  и пошаље позив 

учесницима за састанак 

-наведе појам, врсте и делове  

записника 

'-састави записник са састанка 

-изради и користи образце 

-разликује исправе и кратке саставе 

(потврде, реверс, признаница, 

пуномоћје) 

-попуњава налог за службено 

путовање и путни рачун 

-састави извештај са службеног 

путовања 

-објасни рад у појединим фазама 

рада са текућом  поштом 

-спроведе процедуру рада на 

појединим фазама на конкретном 

примеру 

-примени правила за писање (e-

mаil) 

-користи средства везе 

-дефинише појам, врсте и значај 

класификације. 

-класификује документацију према 

задатим параметрима 

-Усавршавање технике 

рада са текстовима (3 +6) 

-Рад са странкама (1+2) 

-Евиденција радних 

обавеза (1+2) 

-Састанци и записници 

(2+4) 

-Кореспонденција 

(25+50) 

-Кореспонденција и 

организација везана за 

службено путовање (1+2) 

-Поступак са поштом 

(1+2) 

-Коришћење средстава 

везе (2+4) 

-Класификација и 

архивирање докумената 

(1+2) 

 

Корелација 

 

- српски језик 

- страни језик 

- пословна информатика 

- пословна економија 

- рачуноводство 

- канцеларијско   

  пословање 

 

 

 

 

 

 

 

 

Облици наставе:  теоријска 

настава/вежбе 

Подела на групе:  да 

 

Методе и технике: Методе активно 

оријентисане наставе, користити 

примере из праксе и игру улога 

(симулацију), користити рачунар, 

пројекат  

Облици рада: фронтални, 

индивидуални, групни рад,  рад у пару 

 

Место реализације: учионица/ 

кабинет за пословну кореспонденцију 

и комуникацију/гугл учионица 

 

Начин оцењивања: ,  

-праћење остварености исхода, усмена 

провера знања, активност на часу, 

писмена провера знања,  домаћи 

задатак, тест практичних вештина, 

учешћа у различитим облицима 

групног рада, 
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Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

- Разумевање корелативних односа 

између економске географије и 

других природних и друштвених 

наука. 

- Проширивање знања о положају, 

месту и улози Србије као и 

уочавању општих географских 

карактеристика. 

- Стицање нових и продубљивање 

знања о основним облицима 

рељефа на Земљи. 

- Проширује знања о међусобној 

условљености Земљиних сфера. 

- Стицање нових и продубљивање 

знања о природи Србије и њеном 

утицају на живот и привредне 

делатности људи. 

- Проширивање знања о 

демографском развоју и распореду 

становништва Србије. 

- Уочавање демографских 

проблема и могућности њиховог 

превазилажења з асвеукупну 

друштвено-економски развитак 

наше земље. 

- Проширивање знања о насељима 

и факторима њиховог развоја. 

- Стицање и проширивање 

географских знања о регионалним 

целинама Србије и сагледавање 

њихових специфичности. 

- Стицање знања о светској 

привреди и привреди Србије. 

- Сагледавање потенцијала и 

могућности Србије за њену 

конкурентност у регионалној и 

светској привреди. 

- дефинише предмет изучавања, 

економске географије  

- објасни значај, развој и место 

економске географије у систему 

наука 

- дефинише појам и функције 

државних граница, разуме државно 

уређење Србије и познаје држав 

на облежја: грб, заставу, химну 

- анализира значај рељефа и 

климатских одлика за економски 

развој 

- објасни елементе и факторе 

климе, разликује климатске типове 

и њихове одлике 

- објасни улогу воде као ресурса у 

савременом друштву и привреди 

- закључује о економском значају 

вода за снабдевање насеља, 

наводњавање тла, производњу 

хидроенергије, пловидбу, 

рибарство и туризам 

- дискутује о загађивачима, 

последицама и мерама заштите 

- дефинише појам земљишта (тло), 

одреди типове тла, њихов састав и 

карактер 

- разликује Земљине сфере и 

разуме њихове узрочно-

последичне везе 

- објасни кретање становништва и 

територијални размештај 

- укаже на промену броја 

становника Србије и наведе 

факторе који условљавају промене 

становништва 

- дефинише појмове: наталитее, 

- објасни утицај економских 

фактора на привредни развој 

- разликује типове пољопривреде у 

савременим условима 

- наведе најзначајније области 

биљне и сточарске производње у 

свету и у Србији, као и главна 

светска риболовна подручја 

- објасни размештај старих и нових 

индустријских региона у свету 

- разуме процес транзиције старих и 

нових индустријских региона у 

свету током времена 

- анализира утицај природних и 

друштвених фактора на развој 

саобраћаја 

- разуме значај појединих 

саобраћајних грана на привредни 

развој 

- 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 

- дефинише појам глобализације 

- разликује одлике политичке, 

територијалне, економске и 

културне глобализације 

- наведе промене у светској 

економији које су настале под 

утицајем савремених процеса 

1. Увод у економску 

географију света и 

Србије (3) 

2. Економско-географска 

валоризација природних 

потенцијала света и 

Србије (10) 

3. Друштвено-географски 

фактори привређивања 

(10) 

4. Економско-географско 

дефинисање привреде и 

фазе развоја привреде у 

Србији (7) 

5. Пољопривреда у свету 

и Србији (9) 

6. Индустрија у свету и 

Србији (14) 

7. Промет у свету и 

Србији (10) 

8. Важне географске 

карактеристике 

савременог света (7) 

 

Облици наставе:  теоријско настава 

Подела на групе:  да 

 

Методе и технике: дијалошка метода, 

илустративно предавање, 

демонстрација, презентације, дебате, 

дигиталне апликације за учење 

Облици рада:индивидуални, 

фронтални, групни, рад у пару 

 

Место реализације: учионица/гугл 

учионица 

 

Начин оцењивања: усмено 

одговарање, домаћи радови, праћење 

активности на часу (формативно), 

гугл алати за оцењивање праћење 

остварених исхода, тестови знања 

    

Корелација 

Српски језик и 

књижевност 

Историја 

Рачунарство и 

информатика 

Канцеларијско 

пословање 

Стручни предмети 
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- Стицање нових знања о 

савременим економско-

географским и политичко-

географским процесима у свету и у 

Србији. 

- Стицање знања о савременим 

политичким и економским 

процесима у Европи и свету као 

услов напретка свих земаља и 

народа. 

- Старање реалне слике о Србији у 

светским размерама и савременим 

међународним процесима. 

 

 

 

 

морталитет и природни прираштај 

- дефинише појам миграције и 

разликује типове и видове 

миградија 

-објасни структуру становништва 

(биолошка, социо-економска, 

етничка и културолошка) 

- објасни утицај становништва на 

привредни развој користећи 

познате демографске појмове 

- објасни улогу различитих типова 

насеља у економском развоју 

- наведе промене на савременој 

политичкој карти света 

- објасни основну класификацију 

економских делатности 

- разуме узрочно-последични 

однос развоја привредних сектора 

и фактора који обликују привреду 

- опише фазе развоја привреде у 

свету и у Србији 

глобализације 

- разликује улогу, значај и видове 

деловања међународних 

организација 

- 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 унутра 

Европске уније 

- уочава предности и недостатке 

географског положаја Србије у 

савременим економским и 

политичким променама у свету и у 

Европи 

- наведе примере регионалних 

разлика  
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  Основи финансија                   2.     РАЗРЕД                  Oбразовни профил:   Финансијски техничар                     Просветни гласник бр.4/2013 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

Стицање знања о основним 

карактеристикама новца и 

монетарног система, 

формирање ставова и 

овладавање вештинама које 

доприносе развоју економског 

начина размишљања и 

исправног односа према новцу 

као и подршка стицању 

компетенција значајних за 

свакодневни живот и даљи 

професионални развој. 

 

Ученици треба да унапреде 

сарадњу са другима и 

способности за тимски рад. 

Разумеју суштину монетарних 

финансија, односно монетарне 

економије, формирају прави 

однос према новцу и да то 

примењују у свакодневном 

животу. 

Примењују стечена знања и 

вештине при коришћењу 

инструмената плаћања у 

свакодневном животу. 

Унапреде способности за 

прикупљање, анализу, примену 

и преношење информација 

релевантних за финансијско 

пословање. 

 

Унапреде стратегије и технике 

успешног учења и развију 

самоефикасност и позитивне 

ставове према учењу и 

образовању током читавог 

живота. 

Унапреде способност 

аргументације сопствених 

ставова и критичког мишљења. 

Негују интелектуалну  

радозналост, морално 

расуђивање и стваралачко 

мишљење. 

Развију ставове и вредности који 

доприносе њиховој 

креативности, 

предузимљивости, 

комуникативности и 

систематичности у раду. 

 

1. Увод - 10 

2. Новац -25 

3. Расподела 

националног 

дохотка- 15 

4. Јавне 

финансије - 20 

5. Пословне 

финансије - 10 

6. Банкарство - 10 

7. Осигурање-  5 

8. Међународне 

финансије 
 

Облици наставе:  теоријска настава/ 

вежбе/настава у блоку  

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике:дијалошка, 

презентације, демонстрације, 

извршење задатка  

 

Облици рада:фронтални, рад у пару, 

илустративни, групн 

 

Место реализације: учионица/ гугл 

учионица 

 

 

 

Начин оцењивања: писмена провера, 

усмена провера, формативно(праћење 

актиности на часу и преко гугл 

учионице), гугл алати за проверу 
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Финансијско пословање                   2.     РАЗРЕД                  Oбразовни профил:   Финансијски техничар                     Просветни гласник бр.4/2013 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 
Начин остваривањасадржаја 

програма 

Стицање знања и оспособљавање 

ученика за технику обављања 

финансијских послова, 

формирање ставова који 

доприносе развоју исправног 

односа према новцу, као и 

подршка стицању компетенција 

значајних за свакодневни живот и 

даљи професионални развој. 

 

 

Ученици треба да формирају 

здрав однос према новцу и 

примењују га у свакодневном 

животу. 

Примењују стечена знања и 

вештине при коришћењу 

инструмената плаћања у 

свакодневном животу. 

Унапреде способности за 

прикупљање, анализу, примену и 

преношење информација 

релевантних за финансијско 

пословање. 

Унапреде стратегије и технике 

успешног учења и развију 

самоефикасност и позитивне 

ставове према учењу и 

образовању током читавог 

живота. 

 

Унапреде способност аргументације 

сопствених ставова и критичког 

мишљења. 

Негују интелектуалну  радозналост, 

морално расуђивање и стваралачко 

мишљење. 

Развију ставове и вредности који 

доприносе њиховој креативности, 

предузимљивости, 

комуникативности и 

систематичности у раду. 

 

1. УВОД 

2. ИНСТРУМЕНТ

И ПЛАТНОГ 

ПРОМЕТА 

3. ПЛАТНИ 

ПРОМЕТ СА 

ИНОСТРАНСТВ

ОМ 

 

 

 

Корелација: 

Банкарско пословање, 

монетарна економија, 

пословне финансије, 

јавне финансије,.. 

 

Облици наставе:  теоријска настава/ 

вежбе/настава у блоку  

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике:дијалошка, 

презентације, демонстрације, 

извршење задатка  

 

Облици рада:фронтални, рад у пару, 

илустративни, групн 

 

Место реализације: учионица/ гугл 

учионица 

 

 

 

Начин оцењивања: писмена провера, 

усмена провера, формативно(праћење 

актиности на часу и преко гугл 

учионице), гугл алати за проверу 
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ТРЕЋИ РАЗРЕД 

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 

      Српски језик и књижевност     3. РАЗРЕД                                      Oбразовни профил: Финансијиски техничар                             Просветни гласник бр. 11/2013 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

Проширивање и продубљивање 

знања о српском књижевном 

језику; 

Развијање и неговање језичке  

културе, поштовање правила 

књижевног (стандардног) језика у 

усмeном и писаном изражавању; 

Подстицање ученика на 

усавршавање говорења, писања и 

читања, као и неговање културе 

дијалога; 

Оспособљавање за ефикасно 

комуницирање; 

Оспособљавање ученика да 

користе стручну литературу и 

језичке приручнике; 

Продубљивање и проширивање 

знања о српској и светској 

књижевности; 

Оспособљавање за 

интерпретацију књижевних 

текстова; 

Унапређивање књижевних знања 

и читалачких вештина; 

Упознавање и проучавање 

репрезентативних дела српске и 

опште књижевности, књижевних 

жанрова, књижевноисторијских 

појава и процеса у  

 Унапређивање знања о 

сопственој култури и културама 

других народа; 

Развијање хуманистичког и 

књижевног образовања и 

васпитања на најбољим делима 

српске и светске културне 

баштине; 

Упућивање ученика на 

истраживачки и критички однос 

према књижевности; 

Обезбеђивање функционалних 

знања из теорије и историје 

књижевности; 

Развијање трајног интересовања 

за нова сазнања. 
Исходи: 

 наведе одлике модерне, 

представнике и њихова дела 

 уочи и тумачи модерне 

елементе у изразу и форми 

књижевног дела 

 анализира одабрана дела, 

износи запажања и ставове 

 наведе одлике међуратне књ, 

представнике и њихова дела 

 наведе манифесте, књижевне 

покрете и струје у 

књижевности између два 

светска рата 

  

 успостави узајамни однос 

књижевних дела и времена у 

коме су настала 

 анализира одабрана дела, износи 

запажања и ставове 

 препозна просте, изведене и 

сложене речи 

 примени основне принципе 

творбе речи 

 препозна и одрeди вредност 

лексеме 

 уме да се служи речницима 

наведе примере синонима, 

антонима, хомонима, жаргона… 

 износи став, користи аргументе 

и процењује опште и сопствене 

вредности у усменом и писаном 

изражавању 

 

 

Оквирни број часова 

по темама 

 Модерна (32) 

 Међуратна 

књижевност (35) 

 Лексикологија (13) 

 Правопис 3 (6) 

 Култура изражавања 

(21) 
 

 

 

Облици наставе:  теоријска настава 

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: дијалошка метода, 

илустративно предавање, 

демонстрација, игровне активности, 

рад на тексту, играње улога, 

симулације, интерактивне групе, мапе 

ума, презентације, експертска 

слагалица, дебате, дигиталне 

апликације за учење 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални; групни; рад у пару 

 

 

Место реализације: учионица, гугл 

учионица 

 

Начин оцењивања: тестови знања, 

усмено одговарање, домаћи радови, 

пројекти, праћење активности на часу 

(формативно), гугл алати за 

оцењивање 

 

    

Корелација 

 

 

 Грађанско 

васпитање/Верс

ка настава  
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      ПРЕДМЕТ         Енглески језик                       РАЗРЕД      III                      Oбразовни профил:   финансијски техничар                                                    Просветни гласник бр.11/13 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

Оспособљавање ученика за 

разумевање усменог говора 

Оспособљавање ученика за 

разумевање прочитаних текстова 

Оспособљавање ученика за 

кратко монолошко излагање на 

страном језику 

Оспособљавање ученика за 

писање краћих текстова 

различитог садржаја 

Оспособљавање ученика за 

учешће у дијалогу на страном 

језику и размену краћих писаних 

порука 

Оспособљавање ученика да 

преводи, сажима и препричава 

садржај краћих усмених и 

писаних текстова 

Оспособљавање ученика да 

користе медије као изворе 

информација  

 

Ученик ће бити у стању да: 

- разуме основне поруке и захтеве 

исказане јасним стандардним 

језиком када је реч о блиским 

темама ( школа, 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 

- 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 

-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 

-напише једноставно пословно 

писмо према одређеном моделу 

-опише и појасни садржај схема и 

графикона везаних за струку 

 

 

 

Looks. 36 

Just do it: 36 

Going places: 36 

Eat up: 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Облици наставе:  теоријска настава  

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: дијалошка 

метода, илустративно предавање, 

демонстрација, 

рад на тексту, играње улога, 

симулације, интерактивне групе, 

презентације 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални; групни; рад у пару 

 

Место реализације: учионица/ гугл 

учионица 

 

Начин оцењивања: тестови знања, 

писмени задаци, 

усмено одговарање, домаћи радови, 

праћење активности на часу 

(формативно), гугл алати за 

оцењивање 

    

Корелација 

 

Српски језик и 

књижевност,  

Статистика, Право, 

Банкарско пословање, 

Пословна информатика 
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      ПРЕДМЕТ физичко васпитање  РАЗРЕД 3-1        Oбразовни профил: Финансијски техничар            Просветни гласник бр. 11/2013 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 
1. Подстицање раста и развоја 

и утицање на правилно држање тела 

(превенција постуралних 

поремећаја); 

2. Развој и усавршавање 

моторичких способности и 

теоријских знања неопходних 

самостални рад на њима; 

3. Стицање моторичких умења 

(вештина) и теоријских знања 

неопходних за њихово  усвајање; 

4. Проширење и 

продубљавање интересовања које су 

ученици стекли у основној школи и 

потпуније сагледавање спортске 

гране, за коју показују посебан 

интерес; 

5. Усвајање знања ради 

разумевања значаја и суштине 

физичког васпитања дефинисаних 

општим циљем овог предмета 

(васпитно-образовног подручја); 

6. Мотивација ученика за 

бављење физичким активностима и 

формирање позитивних психо-

социјалних образаца понашања; 

7. Оспособљавање ученика да 

стечена умења, знања и навике 

користе у свакодневним условима 

живота и рада. 

 Исходи предмета се остварују  кроз 

исходе циљева предмета. 

1. Препозна везе између 

физичке активности и здравља; 

2. 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; 

3. Одабере и изведе вежбе 

обликовања и вежбе из корективне 

гимнастике, које ће превентивно 

утицати на могуће негативне утицаје 

услед рада у одабраној професији; 

 

4. Именује  моторичке 

способности које треба развијати, као 

и основна средства и методе за њихов 

развој; 

5. 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; 

6. 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 

 

 

 

 

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; 

8. Сагледа негативне утицаје 

савременог начина живота (пушење, 

дрога, насиље, деликвентно понашање) 

и буде свестан да је физичким, односно 

спортским активностима могуће 

предупредити негативне утицаје; 

 

9. самостално бира физичку, 

односно спортску активност и изводи је  

у окружењу у коме живи. 

 

10. Препозна нетолерантно 

понашање својих другова и реагује на 

њега, шири дух пријатељства, буде 

истрајан је у својим активностима. 

11. Се правилно односи према 

окружењу у којме вежба, рекреира се и 

бави се спортом, што преноси у 

свакодневни живот 

12. Учествује на школском 

такмишењу и у систему школских 

спортских такмичења 

 

 

 

ОПШТА ФИЗИЧКА 

ПРИПРЕМА: 7-ЧАСОВА 

1. Вежбе 

обликовања (јачања, 

лабављење и растезање); 

2. Вежбе из 

корективне гимнастике; 

3. Провера стања 

моторичких и 

функционалних 

способности; 

4. Вежбе снаге; 

АТЛЕТИКА:17-

ЧАСОВА 

       1.Трчања; 

       2. Скокови; 

 ГИМНАСТИКА:26-

ЧАСОВА 

       1.    Вежбе у партеру; 

       2.   Прескок; 

 ОДБОЈКА: 22-ЧАСОВА 

 

Облици наставе:  теоријска 

настава/практична настава/ 

Подела на групе:  да/не 

 

Методе и технике: Вербално-

демонстративне.  

Облици рада: 
Фронтални,индивидуални,групни , 

у пару. 

 

Место реализације: фискултурна 

сала и отворени терени/гугл учионица 

 

Начин оцењивања: Тренутно важећи 

правилник о оцењивању ученика у 

средњем  образовању и васпитању 

(„СЛ. Гласник  РС“, бр. 82/2015). 

    

Корелација 

 

• Биологија 

• Физика 

• Екологија и 

заштита животне средине 

• Ликовна култура 

• Музичка култура 
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      ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА                    РАЗРЕД: ТРЕЋИ                     Oбразовни профил: ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИЧАР                    Просветни гласник бр. 11/2013 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 
Начин остваривања 

садржаја програма 

 Проширивање знања о 

полиедрима и обртним 

телима 

 Развој боље орјентације у 

простиру 

 Упознавање са појмом низа 

 Разумевање појмова 

аритметички и геометријски 

низ и примена на конкретне 

проблеме 

 Стицање основних знања о 

аналитичког геометрији у 

равни 

 Стицање основних знања из 

линеарног програмирања 

 Упознавање са основним 

елементима финансијске 

математике 

 Стицање основних знање из 

сложеног рачуна 

 Примена сложеног каматног 

рачуна у рачуну улога и 

рачуну ренте 

•Израчунати површину и 

запремину праве призме и 

пирамиде 

•Израчунати површину и 

запремину правог ваљка, купе и 

лопте 

•Знати да нађе граничну вредност 

низа 

•Препознати аритметички и 

геометријски низ и одредити 

њихов општи члан на основу 

познатих података 

•Израчунати растојање тачака, 

површину троугла у координатном 

систему 

•Написати једначину праве кроз 

једну и две тачке 

•Препознати једначине кружнице, 

елипсе, хиперболе и параболе и 

скицирати из у координатном 

систему 

•Геометријски решити линеарну 

неједначину 

•Геометријски решити систем 

линеарних неједначина 

•Умети да одреди екстреме 

линеарне функције на полугону у 

равни  

•Умети да препозна разлику 

између простог и сложеног 

каматног рачуна 

Разумети појам декурзивног 

обрачунавања интереса 

•Умети за израчуна увећану 

вредност главнице 

•Умети да израчуна време и 

каматну стопу 

•Умети да израчуна почетну 

вредност главнице  

•Умети да израчуна сложену камату 

•Израчунати број улагања 

•Израчунати каматну стопу 

•Разумети појам почетне вредности 

више периодичних сума које се 

исплаћују почетком или крајем периода 

•Умети да израчуна збир дисконтованих 

вредности 

•Умети да одреди вредност исплате 

крајем и почетком периода 

•Израчунати број исплата 

•Израчунати вредност каматне стопе 

 

САДРЖАЈ: 

Полиедри Полиедар; правилан 

полиедар.  Призма и пирамида; равни 

пресеци призме и пирамиде, косе слике 

у равни. Површина полиедра.  

Запремина полиедра (квадра, призме, 

пирамиде и зарубљене пирамиде).  

Обртна тела Цилиндрична, конусна и 

обртна површ. Прав ваљак, права купа, 

зарубљена права купа и њихове 

површине и запремине. Сфера и њени 

пресеци. Површина лопте, калоте и 

појаса; запремина лопте. 

Низови Основни појмови о низовима; 

гранична вредност низа. Аритметички 

низ. Геометријски низ. Неке примене 

низова. 

Аналитичка геометрија у равни 
Растојање две тачке. Подела дужи у 

датој размери. Површина троугла. 

Права: разни облици једначине праве, 

угао између две праве, одстојање тачке 

од праве. Линеарне неједначине са две 

непознате и системи линеарних 

неједначина са две непознате (уз 

графичку интерпретацију).  Криве 

линије другог реда (кружница, елипса, 

хипербола, парабола): једначина, однос 

праве и криве линије другог реда, 

тангента; заједничка својства. 

 

Полиедри 15 часова 

Обрта тела 9 часова 

Низови 12 часова  

Аналитичка геометрија у равни  30 

часова 

Линеарно програмирање 5 часова 

Финансијска математика 25 часова 

 

За реализацију 4 писмена задатка са 

исправкама планирано је 12 часова. 

 

Облици наставе:  теоријска 

настава 108 часова 

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: дијалошка 

метода, демонстрација, 

презентације, дигиталне 

апликације за учење 

Облици рада: : фронтални, 

индивидуални, групни, рад у 

пару 

 

Место реализације: 

учионица/ кабинет 

/гугл учионица 

 

Начин оцењивања:  

Вредновање остварености 

исхода 

вршити кроз: 

1. усмену проверу знања; 

2. писмену провера знања; 

3. тестове знања; 

4. активност на часу.  

 

Корелација 

 статистика 

 рачуноводство 

 пословна 

информатика 

  Садржај: 

Елементи линеарног 

програмирања Појам линеарног 

програмирања, примери 

(транспортни проблем и др). 

Решавање проблема линеарног 

програмирања - екстремна вредност 

израза Аx+By+C на конвексном 

полигону у равни (геометријски 

приступ). 

Елементи привредне и 

финансијске математике Прост 

каматни рачун; каматни број и 

каматни кључ, примене. Сложени 

каматни рачун: појам, израчунавање 

крајње вредности и почетне 

вредности капитала, броја периода и 

каматне стопе (декурзивно и 

антиципативно укамаћивање). Рачун 

улога: периодични улози (почетком 

или крајем обрачунског периода); 

израчунавање збира укамаћених 

вредности, износа улога, каматне 

стопе и времена улагања. Токови 

плаћања (крајем и почетком 

обрачунског периода): садашња 

вредност (уплате и исплате); 

израчунавање износа плаћања, 

каматне стопе и времена плаћања. 
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      ПРЕДМЕТ  Социологија          РАЗРЕД     трећи                                 Oбразовни профил: Финансијски техничар                                                 Просветни гласник бр.11/2013 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

Упознавање ученика са 

основним социолошким 

појмовима како би боље 

разумели савремено друштво 

и успешније остварили своју 

улогу о њему; 

 Упознавање ученика са 

структуром друштва, 

друштвеним групама , 

друштвеним раслојавањем, 

друштвеним установама и 

организацијама, друштвеним 

променама, развоју и 

противуречностима 

савременог друштва, како би 

развили кључне компетенције 

потребне за живот и 

партиципацију у демократски 

уређеном мултикултуралном 

друштву. 

 

Ученици су оспособљени да се 

лакше и брже сналазе у 

социолошким текстовима и да 

критички размишљају о 

друштву и глобалним 

социолошким појавама. 

Ученици су подстакнути да 

критички размишљају о 

породици, браку и етничким 

заједницама 

Ученици су оспособљени за 

дубље сагледавање проблема 

раслојавања у друштву и 

разлика између богатих и 

сиромашних у свету. 

Ученици су обновили и 

проширили знање о 

економским аспектима 

друштва стечено у другим 

наставним предметима. 

Ученици су проширили сазнања 

и подстакнути су да критички 

размишљају о политици, 

деловању политичких странака . 

свом будућем учешћу у 

политичком животу земље. 

Ученици су проширили и 

унапредили општу личну општу 

културу. 

Ученици су подстакнути на 

критичко размишљање о 

социјално – патолошким  

појавама у друштву, као и о 

сопственом понашању. 

Ученици схватају положај 

младих у савременом друштву. 

 

Појам и задаци 

социологије – 9  часова 

Социолошки приступ 

друштву – 9 часова 

 Друштвена структура 

и друштвене промене – 

23 часа 

 Основне области 

друштвеног живота – 

19  часова 

Појаве и проблеми 

савременог друштва – 

12 часова 

Облици наставе:  теоријска настав  

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: Монолошка 

метода, разговор, дијалог, 

демостративна метода,олуја 

идеја, видео презентација 

Облици рада: Фронтални рад, рад 

у групама, индивидуалан рад 

 

 

 

Место реализације: учионица/ 

кабинет/ фискултурна 

сала/кухиња/угоститељски 

објекат...../гугл учионица(ако 

планирате да је користите и убудуће у 

редовној настави) 

 

Начин оцењивања: Формативно – 

праћење остварености исхода – 

тестови, усмена провера знања, 

контролни задаци 

 

    

Корелација 

 

Историја,  право 
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      ПРЕДМЕТ Грађанско васпитање      РАЗРЕД трећи      Oбразовни профил:  финансијски техничар                                              Просветни гласник бр. 11/2013 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

Стицање знања о појму 

демократије,правилима и 

процедурама демократског 

одлушивања 

- Упознати ученике са смислом 

и значењем грађанског живота, 

политике и власти 

-Упознати ученике са основним 

грађанским и плитичким 

правима 

-Стицање основних знања о 

институцијама демократског 

друштва и улози грађана у 

њему 

-Схватање смисла и значаја 

права на грађанску 

иницијативу 

Објасни појмове демократија , 

политика, власт, грађански живот 

-Разликовање демократског од 

недемократског одлучивања  

-Разуме значај поштовања закона 

у демократској држави  

-Објасни карактеристике и улогу 

цивилног друштва  

-Идентификује проблеме у својој 

локалној заједници  

-Способност анализе различитих 

начина ограничења власти  

-Способност поштовања и 

неговања људских права и 

слобода 

- Покретање конкретних акција 

ученика у школи и ширем 

окружењу 

  
Демократија и политика (6 
часа) 

2.Грађанин и друштво (9 

часова) 
З.Грађанска и плитичка орава и 

право на грађанску 

иницијативу(11часова) 

4.Планирање конкретне акције 

(10 ) часова 
 

 

Корелација 

Право, социологија са 

правима грађана 

Облици наставе:  теоријска настава  

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: дијалошка метода, 

илустративно предавање, демонстрација, 

игровне активности, рад на тексту, играње 

улога, симулације, интерактивне групе, мапе 

ума, презентације, експертска слагалица, 

дебате, дигиталне апликације за учење 

Облици рада: фронтални, индивидуални; 
групни; рад у пару 

 

Место реализације: учионица/ google 
учионица 

 

Начин оцењивања: Вредновање рада ученика 

врши се кроз праћење оставрености исхода 

Успешан: Ученик разуме описује,објашњава, 

дискутује, наводи примерe, резимира, 

парафразира појаве из наведених тема. Рад 

ученика је компетентан уз минималну помоћ 

наставника. 

 

Веома успешан: Ученик примењује и користи 

стечена знања и информације, открива и решава 

проблеме,истражује појаве, примењује методе у 

новим ситуацијама, процењује,  предвиђа појаве 

из претходно наведених тема Рад ученика је 

компетентан без подршке. 
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      ПРЕДМЕТ: Верска настава Православни катихизис     РАЗРЕД III                               Oбразовни профил:   финансијски техничар               Просветни гласник бр. 11/2016-1 

Циљеви учења за предмет  
Исходи 

По завршетку теме ученик ће: 
Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

Упознавање ученика са 

садржајем предмета, планом и 

програмом и реализацијом 

наставе. 

Ученицима пружити основ за 

разумевање значаја Христове 

личности и Његовог живота за 

наше спасење;  

Упознати ученике да Христос у 

својој личности обједињује 

Царску, Првосвештеничку и 

Пророчку службу;  

Упознати ученике са 

есхатолошком димензијом свете 

Литургије;  

Ученицима пружити основ за 

разумевање да је и после свог 

Вазнесења Христос са нама у све 

дане до свршетка века;  

Подстицати ученике на 

хришћански однос према свету, 

себи и ближњима указивањем на 

пример Христа чији је живот 

испуњем безусловном љубављу 

према сваком човеку;  

Омогућити ученицима да схвате 

да је наш живот у Цркви 

незамислив без учешћа у светим 

Тајнама и упознавање са истим; 

Пружити ученицима основ за 

разумевање молитве, Литургије, 

људским потребама... 

Установити обим и квалитет 

знања и разумевања стечених у 

току школске године из 

Православног катихизиса. 

 

- моћи да сагледа садржаје којима 

ће се бавити настава 

Православног катихизиса у току 

3. године образовања и да уочи 

какво је његово предзнање;  

-моћи ће разуме значење израза 

Нови Адам, Месија и Емануил, 

Логос;  

-моћи да изложи зашто је Исус 

Христос као посредник између 

Бога и човека једини Спаситељ 

света;  

-моћи да наведе основне разлике 

између слике и иконе.  

-моћи да закључи да је Царство 

Божје заједница са Христом;  

-моћи да увиде актуелност 

Христове проповеди;  

-знати да је Христова проповед 

позив свима у Царство Божје;  

-моћи да увиде како поуке из 

Христове проповеди могу да 

примене на сопствени живот.  

-моћи да разуме да је свака 

заједничка трпеза израз 

заједништва;  

-моћи да разуме да Христос 

Тајном Вечером установљује 

начин на који ће остваривати 

заједницу са својим ученицима у 

све дане до свршетка века;  

-моћи да разуме да сва радост 

хришћанске вере извире из свести 

о победи над смрћу и Христовом 

сталном присуству;  

-моћи да, причешћујући се, 

доживљава себе као учесника 

Тајне Вечере; 

-моћи да у основим цртама изложи 

смисао Христовог страдања- смрти;  

-моћи да објасни да се Христос 

вазноси на небо да би узнео људску 

природу Оцу; и да би наша вера 

била слободна, а не изнуђена; 

-знати да је општење са Христом и 

данас могуће у заједници Духа 

Светога – у Цркви.  

-моћи да разуме да покајање 

подстиче човека да тражи Царство 

Божје; и да схватити, да се учешћем 

на Литургији учествује у Царству 

Божјем.  

-моћи на основном нивоу да тумачи 

Крштење и да објасни да 

Миропомазање значи примање 

дарова Светог Духа за служење у 

Цркви;  

-моћи да схвати да су исповест и 

покајање повратак у наручје Очево 

и заједницу Цркве;   

-моћи да међусобно разликује 

различите службе у Цркви 

(епископ, свештеник, ђакон, лаик) и 

увиди њихову повезаност;  

-бити свестан да све Тајне свој 

смисао добијају у Литургији.  

-моћи да препозна догађаје из 

историје спасења у Анафори 

Василија Великог, да тумачи 

молитву Оче   

-бити свестан да хришћанско 

братољубље превазилази крвно и 

национално порекло;  

-моћи да уочи у којој мери је 

напредовао и савладао градиво 

Православног катихизиса 3разреда. 

 

I  Увод (1) 

II Христос истинити Бог 

и истинити Човек (5) 

III Приближило се 

Царство Божије (7) 

IV Где је Христос ту је и 

Царство Божије (9) 

V Мој живот у Христу (5) 

VIСветотајински живот 

Цркве (4) 

VII Новозаветна ризница 

(6) 

 

Облици наставе:  теоријска настава 

(37) 

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: дијалошка метода, 

илустративно предавање, 

демонстрација, игровне активности, 

рад на тексту, играње улога, 

симулације, интерактивне групе, 

презентације, дебате, дигиталне 

апликације за учење 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални; групни; рад у пару 

 

Место реализације: учионица, гугл 

учионица, Црква 

 

Начин оцењивања: усмено 

одговарање, домаћи радови, пројекти, 

праћење активности на часу 

(формативно), гугл алати за 

оцењивање 

    

Корелација 

 
 
1. Српски језик и 

књижевност  

2. Грађанско васпитање  

3. Историја  

4. Екологија  

5. Географија  

6. Филозофија  

7. Психологија  

8. Социологија  

9. Ликовна култура  

10. Музичка култура  
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СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 

      РАЧУНОВОДСТВО                 3. РАЗРЕД                     Oбразовни профил:    Финансијски техничар                Просветни гласник бр.4/2013 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 
Начин остваривањасадржаја 

програма 

-Стицање знања о специфичности 

књиговодства и пословних књига 

у банкама 

-Разумевање биланса стања и 

успеха банке 

-Разумевање контног оквира 

-Оспособљавање ученика за 

разумевање разлика између 

сталних средстава, новчаних 

средстава и текућих обавеза у 

банци 

-Разумевање краткорочних и 

дугорочних пласмана  

-Упознавање ученика са 

приходима, расходима, 

финансијским резултатом банке 

- Стицање знања о 

специфичности књиговодства и 

пословних књига осигуравајућих 

организација 

-Упознавање ученика са 

евиденцијом средстава, обавеза, 

капитала, премије, накнаде штете 

-Стицање знања о евиденцији 

добитка, губитка,биланса  успеха 

и распореду резултата 

 

 

 

*Дефинише књиговодство и 

пословне књиге банака 

*Дефинише и разликује биланс 

стања и биланс успеха банке 

*Објасни контни оквир банке 

*Објасни евиденцију сталних 

средстава 

*Објасни евиденцију новчаних 

средстава 

*Објасни евиденцију обавеза у 

банци 

*Објасни пласмане и изворе 

средстава банке 

*Дефинише приходе и расходе 

банке 

*Уме да утврди финансијски 

резултат банке 

*Уме да распореди добитак банке 

*Уме да покрије губитак банке 

*Дефинише појам девизног 

пословања банке 

*Дефинише појам платног 

промета са иностранством 

*Наведе и објасни специфичности 

књиговодства осигуравајућих 

организација 

*Наведе и објасни пословне 

књиге осигуравајућих 

организација 

*Разликује евиденцију средстава, 

обавеза, кпитала, премије, 

накнаде штете 

*Дефинише биланс успеха 

*Утврђује резултат пословања 

Дефинише порески биланс 

*Дефинише и разликује јавне 

приходе од јавних расхода 

*Уме да евидентира јавне приходе 

и расходе 

 

-Специфичности 

књиговодства банкарских 

организација(18+35) 

-Специфичности 

књиговодства 

осигуравајућих 

организација (10+20) 

-Настава у блоку(30) 

 

 

 

 

 

Облици наставе:  теоријска настава/ 

вежбе/настава у блоку  

Подела на групе:  да 

 

Методе и технике:дијалошка, 

презентације, демонстрације, 

извршење задатка  

 

Облици рада:фронтални, рад у пару, 

илустративни, групн 

 

Место реализације: учионица/ гугл 

учионица 

 

 

 

Начин оцењивања: писмена провера, 

усмена провера, формативно(праћење 

актиности на часу и преко гугл 

учионице), гугл алати за проверу 

    

Корелација 

 

-са осталим економским 

пределима 
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Статистика                                                                      Трећи                                   Финансијски техничар Просветни гласник бр.4/2013 

 

Циљеви учења за предмет 

 

Исходи 

 

Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 Стицање основних знања о 

статистици  
 

 Стицање знања о основним 

статистичким појмовима 

 

 Оспособавање ученика за рад са 

подацима 

 

 Оспособљавање ученика да 

примењују мере централне 

тенденције и мере дисперзије 

 

 Стицање основних знања о простој 

линеарној регресији и корелацији 

 

 Стицање основних знања о  

релативним бројевима 

Да ученик дефинише: 

o појам и предмет „статистика“ 

o наведе карактеристике статистичког 

метода 

o разликује фазе статистичког 

истраживања 

o наведе области статистике 

o  наведе предмет 

статистичког истраивања 

o  дефинише основни скуп 

o    објасни значење 

статистичке јединице 

посматрања 

o    препознаје различите изворе 

података и методе 

прикупљања података 

o    доведе у везу прикупљање, 

сређивање и обраду података 

o     разликује серије структуре 

и временске серије 

o    направи одговарајуће 

статистичке табеле у функцији 

статистичког истраживања 
o     прикаже податке графички 
o     одреди адекватну врсту 

графичког приказа за презентацију 

различитих резултата статистичког 

истраживања 

o     дефинише аритметичку 

средину негруписаних података 

o     дефинише медијану као 

меру централне тенденције 

o    дефинише модус као меру 

централне тенденције 

o    доведе у везу однос између 

аритметичке средине, медијане 

и  модуса 

 

o дефинише геометријску и 
хармонијску средину 

o наведе мере дисперзије 
негруписаних података 

o дефинише интервал варијације, 

варијансу и стандардну девијацију 

o објасни аритметичку средину, 

варијансу и стандардну девијацију 

груписаних података 

o анализира израчунате мере 

централне тенденције и мере 

дисперзије 
o наведе циљеве регресионе и 

корелационе анализе 
o дефинише појам регресије 
o дефинише коефицијент просте 

линеарне корелације 

o објасни показатеље структуре 

o објасни базне и ланчане индексе 

o наведе статистичке 

коефицијентге 

 

1. Увод  (6) 

2. Статистичко посматрање  

(7) 

3. Сређивање и груписање 

података  (9) 

4. Приказивање статистичких 

података  (14) 

5. Анализа података (36) 

 

 

 

Корелација са другим 

предметима:  

- Пословна економија,  

--Пословна информатика, 

 -- Математика,  

 

Облици наставе: теоријска настава 

 

Подела на групе: не 

 

Методе и технике: монолошка, дијалошка 

метода,мапе ума,презентације,   

Облици рада: фронтални, индивидуални, 

групни 

 

Место реализације: учионица 

 

Начин оцењивања: усмено одговорање, 

контролни задаци, писмени радови, 

домаћи задаци, праћењее активности 

ученика на часу. 
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ПРЕДМЕТ: ПРАВО                           РАЗРЕД: III                                     Oбразовни профил: Финансијски  техничар                                                     Просветни гласник бр. : 4/2013 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 
Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

 

- Стицање  основних знања о 

праву; 

- Упознавање са основним 

правним институтима;  

- Развијање функционалне правне 

писмености; 

- Развијање логичког мишљења. 

 

Ученик ће бити у стању да:   
 

наброји врсте друштвених 

норми; 

дефинише појам права; 

објасни однос државе и права; 

објасни појам,елeменте и 

функције државе; 

објасни улогу државе у 

друштву; 

објасни државну организацију; 

класификује државне органе; 

објасни поделу власти на 

законодавну, извршну и судску; 

објасни појам и елементе 

правног поретка; 

објасни појам и елементе правне 

норме; 

разликује врсте правних норми; 

разликује врсте правних аката; 

разликује изворе права; 

објасни правну снагу правног 

акта; 

 

 



разликује субјекте права; 

објасни правну и пословну 

способност субјеката права; 

разликује објекте права; 

разликује правне чињенице; 

наведе врсте доказа; 

објасни значај правних средстава; 

разликује тужбу од жалбе; 

познаје облике демократије; 

објасни појам политичке странке; 

објасни значај избора; 

разликује територијалну 

аутономију и локалну самоуправу; 

схвати људска права и слободе и 

свој положај у друштву; 

 

зна на који начин се штите права 

и слободе грађана; 

 

 

 

- Друштвене норме (7) 

-  Основни појмови о 

држави (12) 

-  Правни поредак (2) 

-  Правне норме (3) 

-  Правни акти (9) 

-  Субјекти и објекти права и 

правне чињенице (8) 

-  Примена права (4) 

-  Правна средства (5) 

-  Правни систем (3) 

-  Демократија и систем 

власти (4) 

-  Србија као држава (6) 

-  Грађани и њихова права и 

слободе у Србији (9) 

 

 

  

Облици наставе: 

- теоријска настава 

 

Подела на групе:  - не 

 

Методе и технике: 

- дијалошка метода, 

- демонстрација, 

- рад на тексту, 

- играње улога, 

- симулације, 

- презентације 

 

Облици рада: 

- фронтални, 

- рад у пару, 

- идивидуални 

- комбиновани 

 

Место реализације: 

- учионица, 

- гугл учионица 

 

Начин оцењивања: 

тестови знања, усмено одговарање, 

домаћи радови, пројекти, праћење 

активности на часу (формативно), 

гугл алати за оцењивање 

    

Корелација 

 

- Српски језик и 

књижевност 

 

- Социологија 
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      ПРЕДМЕТ: Пословне финансије      3- разред     Oбразовни профил: Финансијски техничар       Просветни гласник бр. 4/13 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

Циљ наставе предмета пословне 

финансије је стицање знања, 

формирање ставова и овладавање 

вештинама које допринесе 

развоју економског начина 

размишљања у свету финансија, 

исправног 

односа према новцу, као и 

подршка стицању компетенција 

значајних а свакодневни живот и 

даљи 

професионални развој.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исходи предмета се остварују 

кроз исходе по темама: 

1. Ученик ће бити у стању 

да дефинише појам пословних 

финансија, функције пословних 

финансија, финансијко пословање 

предузећа, финансијску ситуацију 

и финансијску политику 

предузећа. 

2. Да разликује финансијске 

послове у предузећу и 

финансијске послове са банкама . 

Да дефинише  депоновање 

средстава и банкарске услуге. 

3. Да објасни послове 

обезбеђење средстава, послове 

платног промета, послове 

планирања, 

              послове анализе, послове 

контроле,послове информисања и 

управљања, кредитне послове 

,финансијске аранжмане, 

благајничко пословање. Да 

дефинише послове финансијских 

трансакција и да објасни 

финансијску функцију 

упредузећу, друштвеним 

делатностима и државним  

органима. Да наведе  моделе 

организације финансијске функције 

(финансијски сектор. финансијска 

оператива, финансијска служба). 

4. Да објасни појам 

финансирања, облике финансирања, 

принципе и правила финансирања. 

 

 

1. УВОД (10) 

2. ОРГАНИЗАЦИЈА 

ОБАВЉАЊА 

ФИНАНСИЈСКИХ 

ПОСЛОВА (20) 

3. ПОСЛОВИ 

ФИНАНСИЈСКЕ 

ФУНКЦИЈЕ (20) 

4. ПРИНЦИПИ 

ФИНАНСИРАЊА (20) 

 

 

Облици наставе:  теоријска настава 

Подела на групе: не 

 

Методе и технике: монолошка, 

дијалошка, симулација 

Облици рада: фронтални рад, групни 

рад, рад у пару, индивидуални 

 

Место реализације: учионица/ гугл 

учионица 

 

Начин оцењивања: Ученик се 

оцењује на основу усмене провере 

постигнућа и писмене провере 

постигнућа у складуса програмом 

наставног предмета.Ученик се 

оцењује и на основу активности и 

ученикових продуката рада, а 

нарочито: излагања и представљања, 

учешћа у дебати и дискусији, писања 

есеја, домаћих задатака, учешћа у 

различим облицима групног рада, 

рада на пројектима. 

Оцењивање се врши на основу 

важећег  Правилника о оцењивању 

ученика у средњој школи. 

    

Корелација 

 

: Садржај предмета 

пословне финансије је у 

корелацији са са 

садржајима других 

предмета као што су 

српски језик, историја, 

математика, основи 

економије,пословна 

економија,  

рачуноводство, а 

нарочито са предметима 

основи финансија, јавне 

финансије, финансијско  

пословање, банкарско 

пословање. 
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Назив предмета: ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА        Разред: ТРЕЋИ         Oбразовни профил: ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИЧАР    Просветни гласник бр. : 4/2013  
                                                                                                                                                    

Циљ предмета Исходи Садржај: Садржај: 
Начин остваривања 

садржаја програма 

Циљ наставног 

предмета пословна 

информатика је 

стицање знања, 

овладавање 

вештинама 

и формирање 

вредносних ставова 

који доприносе 

развоју информатичке 

писмености 

неопходне за даље 

школовање, живот и 

рад у савременом 

друштву, као и 

оспособљавање 

ученика да ефикасно и 

рационално користе 

рачунаре на начин 

који не угрожава 

њихово 

физичко и ментално 

здравље. 

 

 подешава радно окружење програма за табеларне 

прорачуне  

 управља табеларним документима и чува их у 

различитим верзијама 

 уноси податке различитих типова – појединачно и 

аутоматски 

 измени садржаје ћелија 

 сортира и поставља филтере 

 манипулише врстама и колонама 

 организује радне листове 

 уноси формуле у ћелије 

 форматира ћелије 

 бира, обликује  и модификује графиконе 

 подешава изглед странице за штампање табеларног 

документа 

  исправља грешке у формулама и тексту 

 прегледа и штампа табеларни документ. 

 обавља пренос фотографија са дигиталног фотоапарата на 

рачунар 

 наведе типове формата записа слика на рачунару 

 лоцира основне опције програма за обраду слика 

 скенира користећи програм за обраду слика 

 користи алате за селекцију делова слике 

 користи алате за исецање делова слике 

 манипулише деловима слике 

 промени величину слике и подлоге 

 побољша квалитет контраста и осветљења делова слике 

 црта основне графичке објекте 

 користи опције за рад са текстом и опције за филтере 

 користи опције за рад са слојевима 

 обавља конверзију боја 

 одабере одговарајући формат за снимање слике  

 штампа сликудодаје мултимедијалне садржаје у 

презентацију 

 примењује ефекте анимације над објектима презентације 

 примењује ефекте транзиције слајдова 

 управља начином приказа презентације 

 креира мултимедијалну презентацију неких фаза процеса 

рада у конкретној струци ученика 

 именује формате у којима може бити сачувана презент 

I РАД СА ТАБЕЛАМА (56) 

Стартовање програма за рад са табелама, 

изглед екрана, радни листови, радно 

окружење. Унос и брисање података. Унос 

и измена садржаја ћелије. Копирање, 

премештање и брисање. Аутоматско 

попуњавање садржаја ћелије. Замена 

података. Кретање. Тражење и 

позиционирање. Филтрирање података 

(аутоматско филтрирање). Сортирање и 

аутоматско сабирање. Форматирање 

ћелије. Валидација података. Заштита 

података. Формуле и функције. Аргументи 

и оператори. Апсолутно и релативно 

адресирање. Функције за сабирање, 

пребројавање, просек, максимум и 

минимум. Функције са условом. Логички 

оператори (и, или и негација). 

Међузбирови. Остале функције. Рад са 

графиконима. Штампање. Напредни рад са 

табелама. Напредно филтрирање 

(Аdvenced filter...). Изведене табеле и 

дијаграми. Алати за испитивање формула. 

II ОБРАДА СЛИКА (6) 

Скенер, дигитални апарат и камера као 

извор података. Основни атрибути слике: 

величина, резолуција, контраст, 

осветљење. Формати слике. 

III ИЗРАДА ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ (10) 

Изглед екрана. Објашњење појма објекта. 

Форматирање садржаја објекта. 

Дефинисање дизајна садржаја и позадине 

слајда. Промена редоследа слајдова. 

Транзиција слајдова. Анимирање објеката. 

Штампање презентације. Снимање 

презентације (разни формати). 

Рад са табелама 

(56) 

Обрада слика (6) 

Израда 

презентације (10) 

 

 

 

Корелација: 

Савремена 

пословна 

кореспонденција 

Рачуноводство 

статистика 

Облици рада: 

вежбе 72 часа 

 

Подела одељења у групе: 

Одељење се дели у групе 

приликом реализације 

 

Место извођења наставе: 

Рачунарски кабинет 

 

 

Методе рада на часу: 

Монолошка, дијалошка, 

практичан рад на рачунар 

Фронтални, индивидуални, 

групни 

Начин оцењивања: 

Праћење напредовања 

ученика у складу са 

Правилником о оцењивању. 

 

Вредновање остварености 

исхода се врши кроз:  

праћење остварености исхода, 

тестове практичних вештина, 

активност на часу, 

електронски тестови, 

индивидуални пројекти 
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Назив предмета: БАНКАРСКО ПОСЛОВАЊЕ        Разред: ТРЕЋИ         Oбразовни профил: ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИЧАР    Просветни гласник бр. : 4/2013  
                                                                                                                                                    

Циљ предмета Исходи Садржај: Садржај: 
Начин остваривања 

садржаја програма 

Стицање знања о 

соновним 

карактеристикама 

банкарског система 

гжФормирање ставова 

и овладавање 

вештинама које 

доприносе развоју 

економског начина 

размишљања 

стицање компетенција 

значајних за 

свакодневни живот и 

даљи професионални 

развој 

Ученик ће бити у стању да: 

Унапреди сарадњу са другима 

-се оспособи за тимски рад 

-разуме суштину банкарства 

-формира здрав оснос према новцу 

-примени стечена знања и вештине у свакодневном 

животу 

-унапреди способности за прикупљање, анализу, критичку 

процену и преношење информација значајних за 

банскарско пословање 

Увод – 5 часова 

Појам и врсте банака – 35 часова 

Централна банка, пословна банка и 

оснивање нанака, банкарски послови  - 35 

часова 

 

 

 

Корелација: 

Основи економије, 

пословна 

економија, 

монетарна 

економија, 

рачуноводство 

Облици рада: 

Теоријска настава 

 

Подела одељења у групе: 

не 

 

Место извођења наставе: 

Учионица 

 

Облици рада: фронтални и 

групни рад 

 

Методе рада на часу: 

Монолошка, дијалошка, 

практичан рад на рачунар 

Фронтални, индивидуални, 

групни, активно оријентисана 

настава 

Начин оцењивања: 

Праћење напредовања 

ученика у складу са 

Правилником о оцењивању. 
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ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 

      Српски језик и књижевност     4. РАЗРЕД                                      Oбразовни профил: Финансијски техничар                            Просветни гласник бр. 11/13 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

Проширивање и продубљивање 

знања о српском књижевном 

језику; 

Развијање и неговање језичке  

културе, поштовање правила 

књижевног (стандардног) језика у 

усмeном и писаном изражавању; 

Подстицање ученика на 

усавршавање говорења, писања и 

читања, као и неговање културе 

дијалога; 

Оспособљавање за ефикасно 

комуницирање; 

Оспособљавање ученика да 

користе стручну литературу и 

језичке приручнике; 

Продубљивање и проширивање 

знања о српској и светској 

књижевности; 

Оспособљавање за 

интерпретацију књижевних 

текстова; 

Унапређивање књижевних знања 

и читалачких вештина; 

Упознавање и проучавање 

репрезентативних дела српске и 

опште књижевности, књижевних 

жанрова, књижевноисторијских 

појава и процеса у књижевности; 

Унапређивање знања о 

сопственој култури и културама 

других народа; 

Развијање хуманистичког и 

књижевног образовања и 

 наведе обележја савремене 

поезије 

 тумачи песничка дела 

износећи доживљаје, запажања 

и образложења о њима 

изведе закључак о 

карактеристикама песничког 

језика, мотивима и форми у 

обрађеним песмама 

 именује различите прозне 

врсте и приповедне поступке  

 тумачи дело у складу са 

његовим жанровским 

особеностима  

 интегрише лично искуство 

током читања и тумачења дела 

 вреднује дело износећи 

аргументе  

 увиди разлику између 

традиционалне и  савремене 

драме 

 упореди драмски  књижевни 

текст са другим облицима 

његове интерпретације 

формулише личне утиске и 

запажања о драмском делу 

 препозна свевременост  

обрађених тема 

 тумачи дела износећи своја 

запажања и утиске и 

образложења о њима 

 одреди синтаксичке јединице и 

њихову функцију  

 одреди типове независних и 

зависних реченица, типове 

синтагми и типове напоредних 

конструкција 

 разуме појам конгруенције 

 познаје систем глаголских 

облика 

 примени правописне знаке у 

складу са језичком нормом 

 употреби знаке интерпункције у 

складу са језичком нормом 

 напише есеј поштујући 

структуру ове књижевне врсте 

 састави биографију, молбу, 

жалбу, приговор… 

 процењује вредност понуђених 

културних садржаја 

 

 

Оквирни број часова 

по темама 

 Савремена поезија ( 

14 часова) 

 Савремена проза ( 29 

часова) 

 Савремена драма (8 

часова) 

 Класици светске 

књижевности (8 

часова) 

 Синтакса (9 часова) 

 Правопис (6 часова) 

 Култура изражавања 

(22 часа) 
 

Облици наставе:  теоријска настава 

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: дијалошка метода, 

илустративно предавање, 

демонстрација, игровне активности, 

рад на тексту, играње улога, 

симулације, интерактивне групе, мапе 

ума, презентације, експертска 

слагалица, дебате, дигиталне 

апликације за учење 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални; групни; рад у пару 

 

 

Место реализације: учионица, гугл 

учионица 

 

Начин оцењивања: тестови знања, 

усмено одговарање, домаћи радови, 

пројекти, праћење активности на часу 

(формативно), гугл алати за 

оцењивање 

 

    

Корелација 

 

 

 Грађанско 

васпитање/Верс

ка настава 
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васпитања на најбољим делима 

српске и светске културне 

баштине; 

Упућивање ученика на 

истраживачки и критички однос 

према књижевности; 

Обезбеђивање функционалних 

знања из теорије и историје 

књижевности; 

Развијање трајног интересовања 

за нова сазнања. 
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      ПРЕДМЕТ         Енглески језик                                         РАЗРЕД   IV                      Oбразовни профил:   финансијски техничар                                   Просветни гласник бр.11/2013 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

Оспособљавање ученика за 

разумевање усменог говора 

Оспособљавање ученика за 

разумевање прочитаних текстова 

Оспособљавање ученика за 

кратко монолошко излагање на 

страном језику 

Оспособљавање ученика за 

писање краћих текстова 

различитог садржаја 

Оспособљавање ученика за 

учешће у дијалогу на страном 

језику и размену краћих писаних 

порука 

Оспособљавање ученика да 

преводи, сажима и препричава 

садржај краћих усмених и 

писаних текстова 

Оспособљавање ученика да 

користе медије као изворе 

информација  

 

 

Ученик ће бити у стању да: 

- разуме суштину битних 

информација са радија или 

телевизије, презентација или 

дискусија о актуелним збивањима 

или о стварима које се њега тичу 

на приватном и професионалном 

плану, уколико се говори разго- 

ветно стандардним језиком 

-разуме 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 

-разуме и схвати смисао 

сложенијих текстова, шематских 

приказа, упутстава,уговора 

 

 

-на изразитији начин води 

монолошки тип излагања 

-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 

-напише писмо или нешто дужи 

текст 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 

-образложи и одбрани свој став, 

разјасни неспоразуме 

 

 

 

 

 

One world:33 

Get well: 33 

In the spotlight: 33 

Good citizens:33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Облици наставе:  теоријска настава  

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: дијалошка 

метода, илустративно предавање, 

демонстрација, 

рад на тексту, играње улога, 

симулације, интерактивне групе, 

презентације 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални; групни; рад у пару 

 

Место реализације: учионица/ гугл 

учионица 

 

Начин оцењивања: тестови 

знања,писмени задаци, 

усмено одговарање, домаћи радови, 

праћење активности на часу 

(формативно), гугл алати за 

оцењивање 

    

Корелација 

 

Српски језик и 

књижевност,  Право, 

Пословне финансије, 

Статистика 
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      ПРЕДМЕТ Физичко васпитање                     РАЗРЕД  4                        Oбразовни профил:  Финансијски техничар              Просветни гласник бр. 11/2013 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

1.Подстицање раста и развоја и 

утицање на правилно држање 

тела (превенција постуралних 

поремећаја); 

2.Развој и усавршавање 

моторичких способности и 

теоријских знања неопходних 

самостални рад на њима; 

3.Стицање моторичких умења 

(вештина) и теоријских знања 

неопходних за њихово  усвајање; 

4.Проширење и продубљавање 

интересовања које су ученици 

стекли у основној школи и 

потпуније сагледавање спортске 

гране, за коју показују посебан 

интерес; 

5.Усвајање знања ради 

разумевања значаја и суштине 

физичког васпитања 

дефинисаних општим циљем овог 

предмета (васпитно-образовног 

подручја); 

6.Мотивација ученика за бављење 

физичким активностима и 

формирање позитивних психо-

социјалних образаца понашања; 

7.Оспособљавање ученика да 

стечена умења, знања и навике 

користе у свакодневним 

условима живота и рада. 

8. Атлетика; 

9. Спортска гимнастоика  (Вежбе 

на справама и тлу); 

10. Спортска игра 

Исходи предмета се остварују  

кроз исходе циљева предмета. 

1.Препозна везе између физичке 

активности и здравља; 

2.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; 

3.Одабере и изведе вежбе 

обликовања и вежбе из 

корективне гимнастике, које ће 

превентивно утицати на могуће 

негативне утицаје услед рада у 

одабраној професији; 

4.Именује  моторичке 

способности које треба развијати, 

као и основна средства и методе 

за њихов развој; 

5.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; 

6.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 садржаја 

7. 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; 

8. Сагледа негативне утицаје 

савременог начина живота 

(пушење, дрога, насиље, 

деликвентно понашање) и буде 

свестан да је физичким, односно 

спортским активностима могуће 

предупредити негативне утицаје; 

 

9. самостално бира физичку, 

односно спортску активност и 

изводи је  у окружењу у коме живи. 

 

10. Препозна нетолерантно 

понашање својих другова и реагује 

на њега, шири дух пријатељства, 

буде истрајан је у својим 

активностима. 

11. Се правилно односи према 

окружењу у којме вежба, рекреира 

се и бави се спортом, што преноси у 

свакодневни живот 

12. Учествује на школском 

такмишењу и у систему школских 

спортских такмичења 

 

Вежбе обликовања 

(јачања, лабављење и 

растезање); 

Вежбе из корективне 

гимнастике; 

Провера стања 

моторичких и 

функционалних 

способности; 

Вежбе снаге 

 

Атлетика 

Спортска игра 

(кошарка,одбојка,фудбал

) 

Понављање и 

учвршћивање раније 

обучаваних елемената 

игре.  

Даље проширивање и 

продубљавање техничко-

тактичке 

припремљености ученика 

у складу са изборним 

програмом за дату игру. 

 

теоријска настава (3 часа) 

мерење и тестирање (9 

часова) 

практична настава 

(50часова) 

 

 

 

Облици наставе:  теоријска 

настава/практична настава/   

Подела на групе:  да/не 

 

Методе и технике: Вербално-

демонстративне. 

Облици рада: Фронтални, 

индивидуални, групни , у пару. 

 

Место реализације: фискултурна 

сала/гугл учионица/отворени терени 

 

Начин оцењивања: Тренутно важећи 

правилник о оцењивању ученика у 

средњем  образовању и васпитању 

(„СЛ. Гласник  РС“, бр. 82/2015). 

КОРЕЛАЦИЈА 

Биологија 

Физика 

Екологија и заштита животне средине 

Ликовна култура 

Музичка култура 
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      ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА                      РАЗРЕД: ЧЕТВРТИ                        Oбразовни профил: ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИЧАР                        Просветни гласник бр. 11/2013 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 
Начин остваривања 

садржаја програма 

 Стицање основних 

знања о елементима 

зајма  

 Овладавање поступком 

амортизације поступком 

зајма 

 Стицање основних 

знања о конверзији зајма 

 Проширивање знања о 

особинама функцијама 

 Упознавање са  

појмовима инверзна и 

сложена функција 

 Упознавање са појмом 

гранична вредност 

функције 

 Разумевање појма извода 

функције 

 Оспособљавање за 

примену извода на 

испитивање својстава 

функције 

 Примена извода 

функције на економске 

функције-функција 

понуде, тражње, 

прихода, трошкова и 

добити 

 Стицање основних 

знања из комбинаторике 

 Стицање основних 

знања о вероватноћи и 

статистици 

 

• 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  

• 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 

• дефинише појам функције и врсте 

функција (1-1, НА и бијекција) 

• користи експлицитни и имплицитни облик 

функције 

• објасни и испита монотоност функције, 

ограниченост, парност, периодичност и 

одреди нуле функције 

• нацрта и анализира елементарне функције 

• одреди граничну вредност функције 

• наброји важне лимесе 

• одреди асимптоте дате функције 

• објасни проблем тангенте у датој тачки и 

проблем брзине 

• дефинише извод функције 

• примени правила диференцирања 

• примени таблицу елементарних извода 

• одреди екстремне вредности помоћу 

извода функције 

• испита монотоност функције помоћу 

извода испита и нацрта графике 

једноставних Функција 

• примени знање о монотоности функције и 

екстремним тачкама на економске функције 

• знати да одреди равнотежу тржишта 

• знати да израчуна добит 

• знати да одреди интервал рентабилности 

• знати да одреди еластичност економских функција 

• примени правило збира и правило производа  

• одреди број пермутација датог скупа 

• одреди број варијација датог скупа 

• одреди број комбинација датог скупа 

• напише пермутације (варијације, комбинације) 

датог скупа од највише четири члана 

• одреди  k-ти биномни коефицијент у развоју 

биномана n-ти степен 

• уочи случајне догађаје 

• препозна који су догађаји могући, повољни, 

сигурни, немогући 

• израчуна вероватноћу догађаја (статистичка и 

класична дефиниција вероватноће) 

• одреди условну вероватноћу догађаја А у односу 

на догађај B 

• наведе пример случајне променљиве 

• примени биномну расподелу 

 

САДРЖАЈ: 

Елементи финансијске математике Појам и врсте 

зајмова. Амортизација зајма једнаким ануитетима и 

једнаким отплатама: израчунавање зајма, ануитета, 

каматне стопе и броја ануитета; план амортизације 

зајма; веза између отплата; израчунавање зајма, 

отплаћеног дела зајма и остатка зајма помоћу прве 

отплате. Конверзија зајма. Амортизација зајмова 

подељених на обвезнице Функције Важнији 

појмови и чињенице о функцијама једне 

променљиве (дефинисаност, нуле, парност, 

монотоност, периодичност). Сложена функција 

(појам и једноставнији примери). Преглед важнијих 

елементарних функција. Полиноми (нуле полинома, 

Безуов став, примене). Непрекидност функције 

(геометријски смисао). Гранична вредност 

функције; неке карактеристичне граничне 

вредности, број е. Извод функције  Прираштај 

функције. Извод функције (проблем тангенте и 

брзине). Основне теореме о изводу  

Елементи привредне математике 

17 

Функције 22 

Извод функције 21 

Функцијска зависност економских 

величина 13 

Комбинаторика 7 

Вероватноћа 7 

 

За реализацију 4 писмена задатка 

са исправкама планирано је 12 

часова. 

Облици наставе:  

теоријска настава 99 

часова 

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: 

дијалошка метода, 

демонстрација, 

презентације, 

дигиталне апликације 

за учење 

Облици рада: 

фронтални, 

индивидуални, групни, 

рад у пару  

 

 

Место реализације: 

учионица/ кабинет/гугл 

учионица 

 

Начин оцењивања:  

Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз: 

1. усмену проверу 

знања; 

2. писмену провера 

знања; 

3. тестове знања; 

4. активност на часу 

Корелација 

Пословна информатика 

Садржај 

Изводи елементарних функција.. 

Испитивање функција (уз примену 

извода); график функције. Општа шема 

испитивања и скицирања графика 

функције. Примена извода у 

економији: функција тражње, цене и 

прихода, максимум прихода; функција 

укупних и просечних трошкова, 

минимум просечних трошкова; 

функција добити; еластичност 

функција: еластичност функција 

тражње, прихода и трошкова. 

Комбинаторика и вероватноћа 

Основна правила комбинаторике. 

Варијације, пермутације; комбинације 

без понављања. Случајни догађаји. 

Вероватноћа. Условна вероватноћа и 

независност. Случајне променљиве. 

Биномна и нормална расподела. 

Средња вредност и дисперзија. 

Популација, обележје и узорак. 

Основни задаци математичке 

статистике. Прикупљање, сређивање, 

графичко приказивање и нумеричка 

обрада података.  
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      ПРЕДМЕТ Грађанско васпитање      РАЗРЕД чeтврти       Oбразовни профил:  финансијски техничар                                              Просветни гласник бр. 11/2013 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

Схватање улоге медија у 

савременом грађанском друштву 

и разумевање значаја медија за 

формирање слике стварности код 

чланова друштва,  

Стицање знања о значају 

професионалног развоја. 

 

Ученик уме да наведе основна 

људска права , разуме процедуру 

подношења захтева за приступ 

информацијама од јавног 

значаја,развија критичко 

мишљење у односу на медијску 

слику и може короз пример да 

објасни процес тумачеља 

медијских порука. 

Ученик је способан да дефинише 

своје професионалне 

циљеве,може да препзна и опише 

вештине, способности и особине 

личности које су потребне за свет 

рада, ученик уме да напише своју 

професионалну биографију и 

пријаву за посао. 

 

  
Предмет се реализује кроз три 
наставне теме: 

 1. Права и слободе (3 часа): 

Подсећање на основна људска 
права и слободе са посебним 

освртом на право о слободаном 

приступу информацијама од 

јавног значаја  

2.Свет информација (12часова): 
Разумевање значаја 

информисаности у савременом 

грађанском друштву као и 
схватање улоге медија у 

грађанском друштву  

3.Свет професионалног 
образовања (17 часова): 

Оснаживање ученика у 

препозавању и представљању 
личних карактеристика које су 

значајне за даљи 

професионални развој 
 

 

 

 

 

Облици наставе:  теоријска настава  

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: дијалошка метода, 

илустративно предавање, демонстрација, 

игровне активности, рад на тексту, играње 

улога, симулације, интерактивне групе, мапе 

ума, презентације, експертска слагалица, 

дебате, дигиталне апликације за учење 

Облици рада: фронтални, индивидуални; 
групни; рад у пару 

 

Место реализације: учионица/ google 
учионица 

 

Начин оцењивања: Вредновање рада ученика 

врши се кроз праћење оставрености исхода 

Успешан: Ученик разуме описује,објашњава, 

дискутује, наводи примерe, резимира, 

парафразира појаве из наведених тема. Рад 

ученика је компетентан уз минималну помоћ 

наставника. 

 

Веома успешан: Ученик примењује и користи 

стечена знања и информације, открива и решава 

проблеме,истражује појаве, примењује методе у 

новим ситуацијама, процењује,  предвиђа појаве 

из претходно наведених тема Рад ученика је 

компетентан без подршке. 

Корелација 

Право, социологија са 

правима грађана 
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      ПРЕДМЕТ: Верска настава Православни катихизис     РАЗРЕД IV                             Oбразовни профил:   финансијски техничар               Просветни гласник бр. 11/2016-1 

 

Циљеви учења за предмет  
Исходи 

По завршетку теме ученик ће: 
Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 
Упознавање ученика са садржајем 

предмета, планом и програмом и 

реализацијом наставе. 

Упознати ученике са садржајем и 

структуром свете Литургије;  

Представити ученицима хришћанско 

схватање историје као процес који у 

есхатону задобија свој смисао и 

испуњење;  

Упознати ученике са најважнијим 

догађајима из историје Цркве и 

светитељима српског рода.  

Омогућити ученицима да изграде 

хришћански став према савременом 

схватању слободе, љубави, 

заједнице...;  

Оспособити ученика да богословски 

размишља о биоетичким проблемима 

на основу одабраних примера;  

Упознати ученике са различитим 

богословским поимањима болести;  

Кроз разговор о болестима 

зависности подстаћи ученике да се 

одговорно суочавају са 

егзистенцијалним питањима;  

Кроз дискусију о проблемима 

моралности у социолошким 

оквирима помоћи ученицима да 

изграде правилан етички став о томе;  

Разговарати са ученицима о 

породичним вредностима и 

савременим изазовима;  

Установити обим и квалитет знања у 

току школовања. 

 

- моћи да сагледа садржаје којима ће 

се бавити настава Православног 

катихизиса у току 4. године 

образовања и да уочи какво је његово 

предзнање;  

-моћи да препознаје елементе свете 

Литургије;  

-моћи да препозна да је благодатно 

искуство Литургије предокушај 

Царства Божјег;  

-моћи да назре космолошки и 

есхатолошки карактер Литургије;  

-моћи да тумачи литургијску молитву 

после светог Причешћа;  

-моћи да схвати да се Причешћем 

задобија отпуштење грехова, љубав 

нелицемерна, смелост према Богу, 

усвојење Царства Божјег.  

-бити свестан да се његов живот у 

Цркви не ограничава на време 

служења свете Литургије 

-моћи да схвати да историја има 

есхатолошко усмерење;  

-моћи да схвати разлог за гоњење 

хришћана у римском царству;  

-моћи да схвати да нема суштинске 

разлике између светосавског и 

хришћанског етоса;  

-моћи да наброји неке српске 

светитеље и да објасне како су они 

служили Богу и ближњима;  

-моћи да доведе у везу виђење 

таворске светлост са исихастичком 

праксом;  

-бити свестан могућности мистичког 

опита заједнице са Богом.  

-постати свестан да је егоизам 

суштински проблем човековог друштва, 

јер разара заједницу;  

-моћи да критички вреднује проблеме 

савремене цивилизације у светлу 

искуства Цркве (савремено схватање 

слободе, љубави, другог човека);  

-моћи да промишља о разлозима 

постојања болести и како се носити са 

њима са православног становишта  

-моћи да схвати да су болести 

зависности последица неиспуњености 

смислом и правим животним 

садржајима;  

-бити свестан да личност ниједног 

човека не сме да буде сведена на 

предмет, ствар или број;  

-бити свестан значаја јединствености, 

вредности и непоновљивости 

сопоствене личности и личности других 

људи;  

-бити свестан да је деперсонализација 

исто што и десакрализација човека;  

-моћи да увиди да је лек против 

опредмећења човека – искуство Цркве и 

да личност не постоји без заједнице 

слободе и љубави;  

-да схвати да је насиље немогуће ако је 

други за мене личност.  

-моћи да уочи у којој мери је 

напредовао и савладао градиво 

Православног катихизиса 4. разреда. 

 

I  Увод (1) 

II За живот света (9) 

III Историја и есхатологија 

у Цркви (12) 

IV Хришћанство у 

савременом свету (9) 

V  Тачно изложење 

Православне вере (2) 

 

Облици наставе:  теоријска настава 

(32), практична настава (1) 

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: дијалошка метода, 

илустративно предавање, 

демонстрација, игровне активности, 

рад на тексту, играње улога, 

симулације, интерактивне групе, 

презентације, дебате, дигиталне 

апликације за учење 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални; групни; рад у пару 

 

Место реализације: учионица, гугл 

учионица, Црква 

 

Начин оцењивања: усмено 

одговарање, домаћи радови, пројекти, 

праћење активности на часу 

(формативно), гугл алати за 

оцењивање. 

    

Корелација 

1. Српски језик и 

књижевност  

2. Философија  

3. Социологија  

4. Екологија  

5. Биологија  

6. Грађанско васпитање  

7. Историја  

8. Ликовна култура  

9. Музичка култура  
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СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 

Статистика                                                                      Четврти                                   Финансијски техничар Просветни гласник бр.4/2013 

 

Циљеви учења за предмет 

 

Исходи 

 

Садржај 
Начин остваривањасадржаја 

програма 

● Стицање основних знања о 

пословној статистици као 

области примењене статистике 

 

● Оспособљавање ученика за 
коришћење одговарајућих 

података за потребе предузећа 

  

 Оспособљавање ученика за 

коришћење индексних бројева и 

анализе временских серија  

Да ученик: 

● 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 

● покаже статистичко 

обухватање производње и 

промета у предузећу применом 

одговарајући индекса 

● израчуна одговарајуће индексе 

статистичко обухватања 

производње и промета у 

предузећу  

● 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  

● израчуна индексе 

продуктивности рада  

анализира израчунате индексе 

● разликује врсте индексних бројева 

● израчуна индивидуалне 

индексе производње,промета и 

цена 

● анализира на конкретним 

примерима израчунате 

индивидуалне индексе 

● дефинише и израчуна групне 

индексе производње, промета и 

вредности  

● израчуна индексе остварења плана 

по обиму, вредноси и 

структури 

● израчуна групне индексе 

методом агрегата и методом 

средњих вредности  

● објасни анализу временских серија 

● дефинише појмове „тренд”, 

„линеарни тренд”  

● израчуна вредности линеарног 

тренда 

● анализира израчунате вредности 

тренда и предвиђа будуће 

вредности на основу тренда 

● израчуна и анализира апсолутне 

и релативне показатеље 

динамике производње и промета 

1. Основни појмови о 

пословној статистици 

(4) 

2. Статистичко 

обухватање производње 

и промета  (7) 

3. Статистичко 

истраживање динамике 

производње и промета  

(14) 

4. Статистичко 

приказивање основних 

средстава 

(14)5. Статистичко 

обухватање 

запослених(10) 

5. Статистичко 

обухватање 

продуктивности рада 

(6) 

6. Статистика зарада 

      (11) 

Корелација 
Пословна 

економија, 

Пословна 

информатика, 

Математика, 

Финансијско 

пословање 

      

Облици наставе: теоријска настава 

 

Подела на групе: не 

 

Методе и технике: монолошка, 

дијалошка метода,мапе 

ума,презентације,   

Облици рада:фронтални, 

индивидуални, групни 

 

Место реализације: учионица 

 

Начин оцењивања: усмено 

одговорање, контролни задаци, 

писмени радови, домаћи задаци, 

праћењее активности ученика на 

часу. 
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ПРЕДМЕТ: ПРАВО                         РАЗРЕД :   IV               Oбразовни профил: Финансијски техничар                                                                Просветни гласник бр. : 4/2013 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 
Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

- Упознавање са грађанским 

правом и суштином имовинско-

правних односа; 

- Оспособљавање за коришћење 

усвојених правних појмова и 

знања у стварности; 

- Упознавање са облигацијама и 

дужничко - поверилачким 

односима; 

- Стицање основних знања о 

привредном праву; 

- Стицање основних знања о 

управном праву; 

- Упознавање ученика са 

управним поступком; 

- Упознавање ученика са 

утврживањем и наплатом јавних 

прихода. 

објасни појам грађанског права; 

 разликује статусно, стварно и 

облигационо право; 

разликовати појам и врсту 

ствари; 

објасни право својине; 

објасни појам грађанско-

правног односа;

схвати значај правних послова; 

наброји врсте правних послова; 

објасни облигациони однос; 

 разликује појам, врсте и изворе 

облигација;  

објасни појам и елементе 

уговора; 

разликује разлоге неважности 

уговора; 

наброји начине престанка 

уговора; 

наведе привредне субјекте 

 

дефинише берзе банке и 

осигуравајуће организације; 

разуме правни промет; 

дефинише управно право; 

разликује термине јавна управа, 

државна управа, недржавна управа 

и јавне службе; 

дефинише акте управе; 

дефинише управни поступак, 

начела и учеснике; 

разликује стварну и месну 

надлеђност; 

 дефинише јавне приходе; 

објасни појмове порезни 

обвезник, пореска основа, пореска 

стопа и олакшица; 

објасни обрачун јавних прихода и 

објасни шта мође ушинити 

незадовољни порески обвезник. 

 

 

- Грађанско право (7) 

- Грађанско-правни 

однос (5) 

- Облигационо право (5) 

- Уговор (15) 

- Правни субјекти (5) 

- Управно право (9) 

- Управни поступак (6) 

- Утврђивање и наплата 

јавних прихода (14) 

 

 

 

 Облици наставе: 

- теоријска настава 

 

 

Подела на групе:  - не 

 

Методе и технике: 

- дијалошка метода, 

- демонстрација, 

- рад на тексту, 

- играње улога, 

- симулације, 

- презентације 

 

Облици рада: 

- фронтални, 

- рад у пару, 

- идивидуални 

- комбиновани 

 

Место реализације: 

- учионица, 

- гугл учионица 

 

Начин оцењивања: 

тестови знања, усмено одговарање, 

домаћи радови, пројекти, праћење 

активности на часу (формативно), 

гугл алати за оцењивање 

 

    

Корелација 

 

- Српски језик и 

књижевност 

- Економска група 

предмета 
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      ПОСЛОВНЕ ФИНАНСИЈЕ                                4.  РАЗРЕД                              Oбразовни профил: Финансијски техничар                                   Просветни гласник бр.: 4/2013 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

Циљ наставе предмета пословне 

финансије је стицање знања, 

формирање ставова и 

овладавање вештинама које 

допринесе развоју економског 

начина размишљања у свету 

финансија, исправног односа 

према новцу, као и подршка 

стицању компетенција 

значајних за свакодневни 

живот и даљи професионални 

развој. 

 

1. Да објасне организацију плаћања у 

земљи, извршење плаћања и 

инструменте плаћања. 

2. Да дефинишу ХОВ, акцијски 

капитал, акције, обвезнице, 

краткорочне хов.  Да дефинишу 

финансијске односе са иностранством 

и основ заснивања њихових односа. 

Да објасне :  

Платни промет са иностранством 

(појам организације и вршење). 

 Појам девизног система и девизног 

пословања. 

Улога банака у девизном пословању. 

Средства међународног плаћања. 

Инструменти платног промета са 

иностранством. 

Начин међународних плаћања. 

Извршење међународних плаћања. 

Девизна контрола. 

3. Да наведу врсте контроле. Да 

разликују интерну и спољну контролу 

да познају улогу 

рачуноводства у контроли финансија.  

         

4. Да дефинишу: Основне елементе 

финансијског планирања. Изворе 

средстава. Улагање расположивих 

средстава. 

Да разлику : Планирани биланс успеха. 

План прихода од продаје. План 

производње. Планирање залиха. 

Планирање расхода. Планирање 

дугорочних улагања. Планирање 

новчаних токова.  

5.  Да објасне : Обрт новчаних 

средстава. Минимални ниво готовине. 

Управљање готовином. Наплата 

потраживања од купаца.  

6. Да дефинишу : Кредитну политику 

предузећа. Кредитне услови. Анализу 

кредита.  

7.  Да наведу  врсте залиха. Да 

разликују залихе сировина и 

материјала, залихе недовршене 

производње, залихе готових производа 

и да објасне трошкове залиха.  

8. Да објасне:   

Коефицијент обрта добављача. 

Коефицијент обрта купаца. 

Коефицијент обрта залиха. 

Коефицијент обрта обртних средстава. 

Стопа приноса уложених средстава. 

Цена капитала. 

 

Финансијско пословање 

предузећа у 

унутрашњем промету 

(10) 

Финансијско пословање 

предузећа са 

иностранством (10) 

Финансијска контрола (5) 

Финансијско планирање 

(10) 

Управљање новчаним 

средствима 

(готовинским) (5) 

Управљање 

потраживањима (5) 

Управљање залихама (5) 

Показатељи финансијске 

анализе (14) 

Облици наставе:  теоријска настава  

Подела на групе: не 

 

Методе и технике: монолошка, 

дијалошка, комбиновано, рад на 

тексту 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални и групни, рад у пару 

 

Место реализације: учионица/гугл 

учионица 

 

Начин оцењивања: Ученик се 

оцењује на основу усмене провере 

постигнућа и писмене провере 

постигнућа у складуса програмом 

наставног предмета.Ученик се 

оцењује и на основу активности 

иученикових продуката рада, а 

нарочито: излагања и представљања, 

учешћа у дебати и дискусији, писања 

есеја, домаћих задатака, учешћа у 

различим облицима групног рада, 

рада на пројектима. 

 

    

Корелација 

српски језик, историја, 

математика, основи 

економије,пословна 

економија,рачуноводство

основи финансија, јавне 

финансије, финансијско 

пословање, банкарско 

пословање.  

 
 



 

185 

 

      ПРЕДМЕТ        Јавне финансије                 РАЗРЕД      четврти                       Oбразовни профил:                   финансијски техничар                  Просветни гласник бр. 4/2013 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 
Начин остваривањасадржаја 

програма 

Разумевање различитих врста пореза и 
 Схватање значаја пореза  њиховог утицаја на привреду 

и друштво   

Разумевање начина функционисања појединих врста 

пореза 

Схватање принципа и начина на који се одређују 

висине такси   

 Разумевање појма и суштине таксе   

 Стицање знања о различитим врстама   такси (подела 

такси)у  Србији 

 -стицање знања о таксеном систему у Србији 

Разумевање појма, суштине и функција накнада 

 Стицање знања о појединим врстама  накнада 

Стицање знања о појединим врстама доприноса, 

Разумевање појма и улоге доприноса   

Стицање основних знања о развоју, основним 

карактеристикама и врстама јавних зајмова,о основним 

разлозима  за закључивање јавних зајмова 

Схватање емисије и амортизације 

Стицање знања о новој емисији новца као извору 

јавних прихода 

Разумевање појма и улоге буџета, Разумевање 

буџетских начела и функција буџета, Схватање значаја 

постојања буџетске резерве,Стицање знања о буџетској 

структури и процедури, Разумевање буџетске 

равнотеже, Стицање знања о буџетском систему наше 

земље, Стицање знања о завршном рачуну и значају 

контроле извршења буџета 

Стицање основних знања о финансирању друштвених 

потреба преко фондова, Разумевање улоге различитих 

врста фондова, Сагледавање прихода фондова 

Проширивање и утврђивање знања о појединим 

облицима привредних друштава и њиховим изворима 

средстава 

Сагледавање значаја држања и  ангажовања адекватног 

износа појединих облика пословних средстава за 

успешно пословање предузећа 

 

 

-Знати да објасни различите врсте 

пореза  

-Умети да објасни значај пореза за 

економију једне земље  рамишља о 

њиховом утицају на привреду и 

друштво  -Знати да објасни начин на 

који функционишу поједине врсте 

пореза 

Умети да објасни појам и значај 

такси  Знати да објасни шта утиче на 

висину такси  Препознавање 

различитих врста такси  Знати да 

објасни таксени систем у Србији 

Знати да објасни улогу функцију и 

значај накнада 

Знати да наведе и објасни поједине 

врсте накнада 

Знати да наведе и објасни поједине 

врсте доприноса Знати да објасни 

улогу и значај доприноса  

 

Знати да објасни основне појмове, 

карактеристике и врсте јавних зајмова 

Умети да објасни и критички сагледа 

улогу и ефекте јавног зајма на 

привреду једне земље 

Знати да објасни појам и значај буџета 

Поседовање знања о принципима и 

функцијама буџета 

Знати како изгледа структура и 

процедура буџета 

Умети да аналитички сагледава 

последице буџетске неравнотеже 

 

Знати да објасни 

основне појмове везане 

за фондове и њихово 

финансирање 

друштвених потреба, 

Умети да објасни улогу 

појединих врста 

фондова 

Знати да наведе 

основне 

карактеристике 

различитих облика 

привредних друштава 

Умети да самостално и 

аналитички размишља 

о управљању 

пословним средствима 

у предуећу 

 

 
Порези (10) 
Таксе (5) 
Накнаде (5) 
Доприноси (10) 
Јавни зајмови (6) 
Буџет (20) 
Финансирање 

друштвених потреба 

(5) 
Финансијска средства 

производних 

организација (5) 
 

 

 

Облици наставе:  теоријска 

настава  

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: рад на 
тексту,монолошко- 
дијалошка 

Облици рада: 

Фронтални , Групни,  
Индивидуални 
 

Место реализације: 

учионица/  

гугл учионица 

 

Начин оцењивања:  

активност на часу 
усмено излагање 
 писмена провера 
писани радови ученика 

    

Корелација 

 

Рачуноводство, 

основе финансија, 

пословна економија, 

Монетарна еконоија и 

банкарство 



 

186 

 

      ПРЕДМЕТ:  Давизно и царинско пословање                         4-разред        Oбразовни профил: Финансијски техничар             Просветни гласник бр. 4/ 2013 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

Циљ наставе предмета девизно и 

царинско пословање  је стицање 

знања, овладавање вештинама, 

формирање ставова и система 

вредности које доприносе  

унапређивању реалног погледа на 

међународну повезаност, слободно 

кретање робе, капитала, људи и 

услуга, као и подршка стицању 

компетенција значајних за 

свакодневни живот и даљи 

професионални развој.   

 

 Исходи предмета се остварују 

кроз исходе по темама; 

- ученик ће моћи  разликовати 

појам валуте,  девиза, девизног 

курса и девизног тржишта и 

врсте     девиза.  

- упознаће се са  функцијама и 

задацима међународних 

финансијских организацијама. 

- знаће да дефинише биланс 

плаћања са иностранством. 

-  моћи ће да разликује девизно 

пословања. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- моћи ће да дефинише царински 

систем и царинску политику 

- упознаће се са царинским 

пословима 

 

 

1. УВОД (6) 

2.

 МЕЂУНАРОДН

Е ФИНАНСИЈСКЕ 

ОРГАНИЗАЦИЈЕ (10) 

3. БИЛАНСИ 

ПЛАЋАЊА СА 

ИНОСТРАНСТВОМ (5) 

4. ДЕВИЗНО 

ПОСЛОВАЊЕ (15) 

5. ЦАРИНСКИ 

СИСТЕМ И 

ЦАРИНСКА 

ПОЛИТИКА (30) 

6. ЦАРИНСКИ 

ПОСЛОВИ (30) 

 

Облици наставе:  теоријска настава 

Подела на групе: не 

 

Методе и технике: монолошка, 

дијалошка, симулација 

Облици рада: фронтални рад, 

групни рад, рад у пару, 

индивидуални 

 

Место реализације: учионица/гугл 

учионица 

 

Начин оцењивања: усмено 

одговарање, презентације, домаћи 

задатак, праћење активности на часу 

Оцењивање се врши на основу 

важећег  Правилника о оцењивању 

ученика у средњој школи. 

    

Корелација 

Рачуноводство, пословне 

финансије, јавне 

финансије, банкарство. 
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ПРЕДМЕТ Банкарско пословање             РАЗРЕД 4          Oбразовни профил: Финансијски техничар                                      Просветни гласник бр.4/2013 

 Циљеви учења за предмет ИСХОДИ  Садржај Начин остваривањасадржаја 

програма 

 Стицање знања о 

Основним карактеристикама 

банкарског система  

 Формирање ставова и 

овладавање вештинама које 

доприносе развоју економског 

начина размишљања   

 Стицање компетенција 

значајних за свакодневни 

живот и даљи професионални 

развој 

 

Након реализованих наставних јединица 

ученик ће бити у стању да: 

 

●Унапреди сарадњу са другима се 

оспособи за тимски рад 

 

 разуме суштину банкарства 

 

 формира здрав однос према новцу 

 

 примени стечена знања и вештине у 

свакодневном животу 

 унапреди способности за 

прикупљање, анализу, критичку 

процену и преношење информација 

значајних за банкарско пословање 

 

 негује интелектуалну радозналост и 

стваралачко мишљење 

 

● 

 

 

● 

Техника банкарског пословања (15 часова) 

 

Кредити 

 Послови банака са становништвом  

Послови банака са иностранством  (17 

часова)  

Платни промет са иностранством  

● Принципи пословања банака  (5 часова) 

●  Банкарски менаџмент (5  часова) 

 Планирање, управљање, организација и 

контрола у банкама   
Финансијски информациони систем (4 

часа)   

Хартије од вредности (10 часова) 

 

 

Облици наставе: теоријска 

настава/практична настава/ 

вежбе/настава у блоку 

 

Подела на групе: да/не 

Методе и технике: Активно 

оријентисана настава 

Облици рада:Фронтални и групни рад 

 

Место реализације: учионица/ кабинет/ 

фискултурна сала/кухиња/угоститељски 

објекат /гугл учионица(ако планирате 

да је користите и убудуће у редовној 

настави) 

Корелација Начин оцењивања: Оцењивање 

ученика се одвија у складу са 

Основи економије, пословна економија, 

монетарна економија и рачуноводство 

Правилником о оцењивању 
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      ОСИГУРАЊЕ                                          4. РАЗРЕД                                                   Oбразовни профил: Финансијски техничар                           Просветни гласник бр.: 4/2013 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

Упознавање са појмом 

осигурањеа, заједнице 

ризике,функцијaма осигурања  

Упознавање докумената и лица у 

осигурању 

Стицање знања о појму и врстама 

осигурања имовине 

оспособљавање за примену 

различитих метода накнаде 

Стицање знања о појму и значају 

осигурања лица 

Усвајање знања о појму и врстама 

реосигурања и саосигурња 

Упознавање основних 

карактеристика социјалног 

осигурања  

Стицање знања о здравственом 

осигурању  

Стицање основних знања о 

пензионом и инвалидском 

осигурању 

- дефинише појам осигурања 

- разликовање врста 

ослигурања 

- објашњава функције и улоге 

осигурања  

- препознаје документа и лица 

у осигурању  

- разврстати елементе 

технничке организације 

осигурања 

- објашњава општа начела 

осигурања  

- разликује начела међусобно 

- примењује накнаде на 

различитим случајевима 

-  разликује вредност осигуране 

ствари и суме осигурања 

- дефинише и објашњава 

осигурање лица и осигурање 

живота 

- препознаје и наводи 

карактеристике осигурања од 

одговорности  

- препознаје и наводи разлике 

врста животног осигурања 

- дефинише и објашњава 

појмове реосигурање и 

саосигурање  

- наводи врсте реосигурња и 

њихове карактеристике 

- дефинише појам социјалног 

осигурања 

- наводи основне карактеристике 

здравственог и инвалидског 

осигурања применњује и 

анализира здравствено 

осигурање 

 

1. Увод (15) 

2. Осигурање имовине  

    (20) 

3. Осигурање лица (15) 

4. Реосигурање (6) 

5. Социјално осигурање      

    (10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Облици наставе:  теоријска настава  

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: монолошка, 

дијалошка, комбинована,рад на тексту 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални, групни, рад у пару 

 

Место реализације: учионица/ гугл 

учионица 

 

Начин оцењивања: усмено излагање, 

активност на часу, тест знања 

    

Корелација 

Право 
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Назив предмета: ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА        Разред: ЧЕТВРТИ      Oбразовни профил ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИЧАР  Просветни гласник бр. : 4/2013 
                                                                                                                                                                    

Циљ предмета Исходи Садржај: Садржај: 
Начин остваривања садржаја 

програма 

Циљ наставног 

предмета пословна 

информатика је 

стицање знања, 

овладавање 

вештинама 

и формирање 

вредносних ставова 

који доприносе 

развоју информатичке 

писмености 

неопходне за даље 

школовање, живот и 

рад у савременом 

друштву, као и 

оспособљавање 

ученика да ефикасно и 

рационално користе 

рачунаре на начин 

који не угрожава 

њихово 

физичко и ментално 

здравље. 

 

 опише функције базе података  

 наведе пример коришћења базе података  

 схвати однос између реалних ентитета и табела 

 креира табелу у бази  

 подешава својства табеле и поља у табели  

 увози податке у базу података из других 

извора података 

 уноси податке у базу путем готових форми или 

директно у табелу  

 креира различите једноставне  упите 

 креира комплексне  упите 

 креира и користи акционе упите 

 направи једноставан извештај 

 направи комплексан извештај 

 направи и користи форму 

 направи и користи форму са подформом 

 креира и користи функционалну базу података   

 објасни елементе и основне функције 

електронског пословања 

 користи заштиту и мере безбедности 

уелектронског пословања  

 дефинише концепт електронске трговине  

 наведе предности и ограничења у е-трговини  

 наведе моделе е-трговине, објасни Б2Б, Б2Ц, 

Ц2Ц модел 

 користи пословног електронског писма 

 примењује структуру електронског писма  

 наведе могућности пружања услуга државних 

органа и јавних служби 

 објасни модел Г2Б, Г2Ц, Г2Г 

 наведе предности и ограничења е-трговине 

 наведе системе плаћања он-лајн трговине 

 наведе начине заштите сигурности податка 

 

БАЗЕ ПОДАТАКА: Увод у програм за рад са 

базама података.Појам података и информације. 

Ентитет. Логичка организација података. Основне 

карактеристике програма. Изглед екрана. Објекти 

базе података. Креирање, снимање и отварање базе 

података. Рад са табелама. Типови података. 

Креирање табеле. Унос и измена података. 

Оператори. Особине- својства поља. Увоз и извоз 

података из друге датотеке. Постављање кључа 

табеле. Модификовање табеле. Форматирање 

табеле. Позиционирање и ажурирање података. 

Скривање и замрзавање колона у табели. Брисање и 

копирање структуре табеле. Сортирање података 

табеле. Филтрирање података табеле. Штампање 

табеле. Повезивање табела. Типови релација. 

Референцијални интегритет. Упити. Креирање 

упита. Оператори. Рад са изразима. Функције за рад 

са текстом. Функције за рад са датумима. 

Математичке функције. Финансијске функције. 

Функције конверзије. Агрегатне функције. 

Параметарски упити. SQL сумарни упити. Акциони 

упити. Упит брисања. Упит додавања. Упит 

ажурирање. Упит прављења табела. Унакрсни 

упити. Извештаји. Израда извештаја помоћу 

чаробњака. Дизајнирање извештаја. Груписање и 

сортирање података извештаја. Подизвештаји. 

Графикони и дијаграми у извештају. Извештаји за 

штампање налепница. Извештаји за циркуларна 

писма. Штампање извештаја. Обрасци. Израда 

обрасца помоћу чаробњака. Дизајнирање обрасца. 

Модификовање обрасца. Контролни објекти на 

обрасцу. Особине контролних објеката. 

Подобрасци. Рад са макроима. Командна табла. 

ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ: Облици 

електронског пословања. Електронска трговина и 

банкарство. Системи плаћања. Распрострањеност 

електронског пословања. Заштита и сигурност у 

електронском  пословању.  

БАЗЕ ПОДАТАКА 

(56) 

ЕЛЕКТРОНСКО 

ПОСЛОВАЊЕ (10) 

 

 
 

 

Корелација: 

-савремена 

пословна 

кореспонденција, 

-рачуноводство 

-статистика. 
 

Облици рада: 

вежбе 66 

 

Подела одељења у групе: 

Одељење се дели у групе 

приликом реализације 

 

Место извођења наставе: 

Рачунарски кабинет 

 

 

Методе рада на часу: 

тимски рад; презентација својих 

радова и групних пројеката  

 

Начин оцењивања: 

Праћење напредовања ученика у 

складу са Правилником о 

оцењивању. 

 

Вредновање остварености 

исхода се врши кроз:  

праћење остварености исхода, 

тестове практичних вештина, 

активност на часу, електронски 

тестови, индивидуални пројекти 
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4.3 ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР 

ПРВИ РАЗРЕД 

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 

      Српски језик и књижевност     1. РАЗРЕД                                      Oбразовни профил: Пословни администратор                                                   Просветни гласник бр. 10/2012 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

 Проширивање и 

продубљивање знања о 

српском књижевном 

језику; 

 Развијање и неговање 

језичке  културе, 

поштовање правила 

књижевног (стандардног) 

језика у усмeном и 

писаном изражавању; 

 Подстицање ученика на 

усавршавање говорења, 

писања и читања, као и 

неговање културе 

дијалога; 

 Оспособљавање за 

ефикасно комуницирање; 

 Оспособљавање ученика 

да користе стручну 

литературу и језичке 

приручнике; 

 Продубљивање и 

проширивање знања о 

српској и светској 

књижевности; 

 Оспособљавање за 

интерпретацију 

књижевних текстова; 

 Унапређивање 

књижевних знања и 

читалачких вештина; 

 Упознавање и 

 разликује врсте уметности и 

њихова изражајна средства 

 објасни појам и функцију 

књижевности као уметности и 

однос књижевности и других 

уметности 

 наведе научне дисциплине које 

се баве проучавањем 

књижевности 

 познаје књижевне родове и 

врсте и разликује њихове 

основне одлике 

 разликује књижевне родове и 

врсте 

 одреди тему, мотив, сиже, 

фабулу, лик и идеју у 

књижевном делу 

износи своје утиске и запажања о 

књижевном делу, тумачи његове 

битне чиниоце и вреднује га 

 објасни значај митологије за 

античку књижевност и развој 

европске културе 

 наведе имена аутора, називе 

обрађених дела и класификује 

их по културама којима 

припадају, књижевним 

родовима и врстама 

 тумачи и вреднује уметничке 

чиниоце у обрађеним делима 

 објасни универзалне поруке 

књижевности старог века 

 разликује лирске, епске и 

лирско-епске песме 

 уочи одлике усмене уметности 

речи (колективност, 

варијантност, формулативност) 

 процењује етичке вредности 

изнете у делима народне 

књижевности 

 тумачи ликове, битне мотиве, 

фабулу, сиже, композицију и 

поруке у одабраним делима 

упореди уметничку интерпретацију 

стварности  и историјске чињенице 

 наведе најзначајније 

представнике и њихова дела 

 објасни значење појмова 

хуманизам и ренесанса 

 наводи и на обрађеним делима 

образлаже одлике епохе 

 упореди вредности средњег века 

са вредностима хуманизма и 

ренесансе 

 објасни значај уметности 

хуманизма и ренесансе за развој 

европске културе и 

цивилизације 

 објасни функцију језика и појам 

језичког знака 

 разуме природу модерног 

књижевног (стандардног) језика 

 наведе фазе развоја књижевног 

 

Оквирни број часова 

по темама 

 Увод у проучавање 

књижевног дела (15 

часова) 

 Књижевност старог 

века (13 часова) 

 Средњовековна 

књижевност ( 12 

часова) 

 Народна књижевност 

(13 часова) 

 Хуманизам и 

ренесанса (10 

часова) 

 Општи појмови о 

језику (6 часова) 

 Фонетика (11 

часова) 

 Правопис 1 (9 

часова) 

 Култура изражавања 

(22 часа) 
 

 

 

 

 

 

 

Облици наставе:  теоријска настава 

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: дијалошка метода, 

илустративно предавање, 

демонстрација, игровне активности, 

рад на тексту, играње улога, 

симулације, интерактивне групе, мапе 

ума, презентације, експертска 

слагалица, дебате, дигиталне 

апликације за учење 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални; групни; рад у пару 

 

 

Место реализације: учионица, гугл 

учионица 

 

Начин оцењивања: тестови знања, 

усмено одговарање, домаћи радови, 

пројекти, праћење активности на часу 

(формативно), гугл алати за 

оцењивање 
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проучавање 

репрезентативних дела 

српске и опште 

књижевности, 

књижевних жанрова, 

књижевноисторијских 

појава и процеса у 

књижевности; 

 Унапређивање знања о 

сопственој култури и 

културама других 

народа; 

 Развијање хуманистичког 

и књижевног образовања 

и васпитања на најбољим 

делима српске и светске 

културне баштине; 

 Упућивање ученика на 

истраживачки и 

критички однос према 

књижевности; 

 Обезбеђивање 

функционалних знања из 

теорије и историје 

књижевности; 

14. Развијање трајног 

интересовања за нова сазнања. 

 наведе најзначајније 

споменике јужнословенске 

културе, језик,  писмо и век у 

ком су настали 

 именује ауторе и дела 

 разуме поетику жанрова 

средњовековне књижевности  

 лоцира обрађене текстове у 

историјски контекст 

 објасни значај средњовековне 

књижевности за српску 

културу 

анализира изабране текстове уз 

претходно припремање путем 

истраживачких задатака 

језика до 19. века 

наведе дисциплине које се баве 

проучавањем језичког система 

 уме да се служи правописом 

 разликује гласовне алтернације 

 влада акценатским гласовним 

системом књижевног 

(стандардног) језика и да га 

примењује у говору 

   примени знања о гласовним 

алтернацијама у складу са 

језичком нормом 

 примени употребу великог и 

малог слова у складу са 

језичком нормом 

подели речи на крају реда у 

складу са језичком нормом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Корелација 

 

 Историја 

 Ликовна култура 

 Географија 

 Грађанско 

васпитање/Верска 

настава  

 

 

 
 

 

 

 



 

192 

ПРЕДМЕТ  енглески језик                                  РАЗРЕД  I                  Oбразовни профил:  пословни администратор                                                 Просветни гласник бр10/2012 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

Оспособљавање ученика за 

разумевање усменог говора 

Оспособљавање ученика за 

разумевање прочитаних текстова 

Оспособљавање ученика за 

кратко монолошко излагање на 

страном језику 

Оспособљавање ученика за 

писање краћих текстова 

различитог садржаја 

Оспособљавање ученика за 

учешће у дијалогу на страном 

језику и размену краћих писаних 

порука 

Оспособљавање ученика да 

преводи, сажима и препричава 

садржај краћих усмених и 

писаних текстова 

Оспособљавање ученика да 

користе медије као изворе 

информација и развијају 

критичко мишљење у вези са 

њима 

 

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, формуларима, 

ознакама, етикетама) 

разуме бројеве (цене, рачуне, 

тачно време) 

у непознатом тексту препознаје 

познате речи, изразе и реченице 

(нпр. у огласима, на плакатима) 

разуме општи садржај и смисао 

краћих текстова 

(саопштења,формулара са 

подацима о некој особи, основне 

команде на машинама/компју-

теру, декларације о производима, 

упутства за употребу и примену) 

употребљава     једноставне изразе 

и реченице да би представио 

свакодевне, себи блиске 

личности, активности, ситуације и 

догађаје 

саставља кратак текст (мејл, 

писмо) о одговарајућој теми 

пише кратке поруке релевантне за 

посао (место и термини састанка) 

пише краћи текст о себи и свом 

окружењу 

попуњава формулар где се траже 

опширнији  лични и пословни 

подаци 

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 

на једноставан начин сажме и 

преприча садржај краћих текстова 

 

Садржај предмета се 

остварује кроз следеће 

теме: 

1) Personality (21) 

2) Invention (18) 

3) The Arts (18) 

4) Living (17) 

 

 

 

 

Облици наставе:  теоријска настава  

Подела на групе:  да 

 

Методе и технике: монолошка, 

дијалошка, илустративно-

демонстративна, игра улога 

Облици рада: фронтални рад,рад у 

пару,групни рад,индивидуални рад 

 

Место реализације: учионица/гугл 

учионица 

 

Начин оцењивања: усмена провера 

знања, активност на часу, тест знања, 

писмени задаци, домаћи задаци 

Оцењивање се врши на основу 

важећег Правилника о оцењивању 

ученика 

 

    

Корелација 

српски језик и 

књижевност, економска 

група предмета 
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      ПРЕДМЕТ физичко васпитање       РАЗРЕД 1-3                                     Oбразовни профил: пословни администратор                             Просветни гласник бр. 10/2012 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

Циљ предмета се остварује 

остварењем циљева појединачних 

тема:1. Подстицање раста и 

развоја и утицање на правилно 

држање тела (превенција 

постуралних поремећаја);2Развој 

и усавршавање моторичких 

способности и теоријских знања 

неопходних самостални рад на 

њима;3Стицање моторичких 

умења (вештина) и теоријских 

знања неопходних за њихово  

усвајање; 

4.Проширење и продубљавање 

интересовања које су ученици 

стекли у основној школи и 

потпуније сагледавање спортске 

гране, за коју показују посебан 

интерес; 

5.Усвајање знања ради 

разумевања значаја и суштине 

физичког васпитања 

дефинисаних општим циљем овог 

предмета (васпитно-образовног 

подручја); 

6.Мотивација ученика за 

бављење физичким активностима 

и формирање позитивних психо-

социјалних образаца 

понашања;7.Оспособљавање 

ученика да стечена умења, знања 

и навике користе у свакодневним 

условима живота и рада. 

 Исходи предмета се остварују  

кроз исходе циљева предмета. 

1. Препозна везе између 

физичке активности и здравља; 

2. 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; 

3. Одабере и изведе вежбе 

обликовања и вежбе из 

корективне гимнастике, које ће 

превентивно утицати на могуће 

негативне утицаје услед рада у 

одабраној професији; 

 

4. Именује  моторичке 

способности које треба развијати, 

као и основна средства и методе 

за њихов развој; 

5. 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; 

6. 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 

7. 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; 

8. Сагледа негативне утицаје 

савременог начина живота 

(пушење, дрога, насиље, 

деликвентно понашање) и буде 

свестан да је физичким, односно 

спортским активностима могуће 

предупредити негативне утицаје; 

 

9. самостално бира физичку, 

односно спортску активност и 

изводи је  у окружењу у коме живи. 

 

10. Препозна нетолерантно 

понашање својих другова и реагује 

на њега, шири дух пријатељства, 

буде истрајан је у својим 

активностима. 

11. Се правилно односи према 

окружењу у којме вежба, рекреира 

се и бави се спортом, што преноси у 

свакодневни живот 

12. Учествује на школском 

такмишењу и у систему школских 

спортских такмичења 

 

Садржај предмета: 

 

         - ОПШТА 

ФИЗИЧКА ПРИПРЕМА: 

11-ЧАСОВА 

 

        1. Вежбе 

обликовања (јачања, 

лабављење и растезање); 

        2. Вежбе из 

корективне гимнастике; 

        3. Провера стања 

моторичких и 

функционалних 

способности; 

        4. Вежбе снаге; 

 

         - АТЛЕТИКА:16-

ЧАСОВА 

 

       1.Трчања; 

       2. Скокови; 

 

       -     

ГИМНАСТИКА:19-

ЧАСОВА 

 

       1.    Вежбе у партеру; 

       2.   Прескок; 

 

        - КОШАРКА:18-

ЧАСОВА 

 

        -    ОДБОЈКА: 10-

ЧАСОВА 

Облици наставе:  теоријска 

настава/практична настава/ 

Подела на групе:  да/не 

 

Методе и технике:Вербално-

демонстративне. 

Облици рада: 
Фронтални,индивидуални,групни , 

у пару. 

 

Место реализације: фискултурна 

сала/кухиња./гугл учионица 

 

Начин оцењивања: Тренутно важећи 

правилник о оцењивању ученика у 

средњем  образовању и васпитању 

(„СЛ. Гласник  РС“, бр. 82/2015). 

Корелација: 

 Биологија 

• Физика 

• Екологија и заштита животне 

средине 

• Ликовна култура 

• Музичка култура 
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      ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА                  РАЗРЕД: ПРВИ                          Oбразовни профил: ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР           Просветни гласник бр. 10/2012 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

 Проширивање знања о скупу 

реалних бројева 

 Упознавање са појмовима 

апсолутна и релативна грешка 

 Проширивање знања о 

пропорцијама и процентном 

рачуну 

 Оспособљавање за примену 

пропорција и процената на 

решавање реалних проблеме 

 Обнављање основних појмова у 

геометрији 

 Проширивање знања  о 

троугловима и четвороугловима 

 Проширивање знања о линеарној 

једначини, нејeднaчини и 

функцији  

 Оспособљавање за анализу 

графика функције и његову 

примену 

 Примена знања о линеарним 

једначинама, системима и 

неједначинама на реалне 

проблеме 

 разликује различите записе бројева из 
скупова N, Z, Q, и те бројеве приказује 

на бројној правој и пореди их.  

 разликује основне подскупове скупа 

реалних бројева (N, Z, Q, I) и уочава 

релације NZQR, IR 

 израчуна вредност једноставног 

рационалног бројевног израза 
поштујући приоритет рачунских 

операција и употребу заграда 

 одреди апсолутну вредност реалног 
броја и графички интерпретира на 

бројевној оси 

 заокругли број на одређени број 

децимала 

 одреди апсолутну и релативну грешку 

 израчуна одређен део неке величине 

 одреди непознате чланове просте 

пропорције 

 прошири или скрати размеру и   
примени је у решавању проблема 

поделе 

 препозна директну или обрнуту  

 пропорционалност две величине , 
примени je при решавању 

једноставних проблема и  прикаже 

графички 

 одреди непознату главницу, проценат 

или процентни износ 

 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 

 разликује основне и изведене геометријске 

појмове  

 разликује међусобни однос углова 
(суседни, упоредни, унакрсни, 

комплементни, суплементни)  

 наведе и примени везе између углова са  
паралелним (или нормалним крацима)  

 наведе и примени релације везане за 
унутрашње и спољашње углове троугла 

 дефинише појмове симетрала дужи, 
симетрала угла, тежишна дуж и средња 

линија троугла 

 конструише симетралу дужи, симетралу 
угла и висину троугла 

 конструише значајне тачке троугла 

 наведе својство тежишта 

 наведе основне релације у 
једнакокраком, односно 

једнакостраничном троуглу 

 разликује врсте четвороуглова и њихове 
особине 

 наведе  ставове о паралелограму и уме 
да их примени  

 наведе  особине специјалних 
паралелограма 

 формулише Талесову теорему и  
примени је на поделу дужи на n једнаких 

делова 

 дефинише појам линеарне једначине 

 реши линеарну једначину 

 примени линеарну једначину на 

решавање проблема 

 реши једначину које се своди на 
линеарну једначину 

 дефинише појам линеарне функције 

 прикаже аналитички, табеларно и 

графички линеарну функцију 
 реши линеарну неједначину и графички 

прикаже скуп решења 

 

 Реални бројеви 9 

часова; 

 Пропорционалност 13 

часова; 

 Рационални алгебарски 

изрази           14 часова; 

 Геометрија  15 часова; 

 Линеарне једначине и 

неједначине  15 часова. 

 

За реализацију 4 писмена 

задатка са исправкама 

планирано је 8 часова. 

 

 

Облици наставе:  теоријска настава  

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: дијалошка метода, 

демонстрација, презентације, 

дигиталне апликације за учење 

Облици рада: : фронтални, 

индивидуални, групни, рад у пару 

 

Место реализације: учионица/ 

кабинет 

/гугл учионица 

 

Начин оцењивања:  

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

1. усмену проверу знања; 

2. писмену провера знања; 

3. тестове знања; 

4. активност на часу  

    

Корелација 

 

• Статистика 

• Рачунарство и 

информатика 

• Пословна 

информатика са 

електронским 

пословањем 

 

 

 

 

 

 

 



 

195 

      ПРЕДМЕТ   Рачунарство и информатика         РАЗРЕД        први             Oбразовни профил:      Пословни администратор             Просветни гласник бр. 10/2012 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

Оспособљавање ученика за 

коришћење основних 

могућности рачунарског 

система 

 

 

 

Оспособљавање ученика за рад 

са програмима за обраду текста 

 

 

 

Оспособљавање ученика за рад 

са програмом за табеларне 

прорачуне  

 

 

 

 

Оспособљавање ученика за 

израду слајд-презентација и 

њихово презентовање 

класификује фазе историјског 

развоја рачунара 

наведе примере употребе РС у 

свакодневном животу 

дефинише појмове хардвера и 

софтвера 

објасни Фон Нојманов модел 

рачунара 

разликује јединице за меру 

количине података 

разликује основне компоненте 

рачунара 

разликује факторе који утичу на 

перформансе рачунара 

разликује врсте софтвера 

дефинише оперативни систем 

(ОС) и наводи његове главне 

функције 

подешава радно окружење ОС 

хијерархијски организује 

фасцикле и управља фасциклама 

и датотекама 

разликује типове датотека 

користи текст едитор оперативног 

система 

црта помоћу програма за цртање у 

оквиру 

инсталира нови софтвер ОС 

компресује и декомпресује 

датотеке и фасцикле 

обезбеђује заштиту рачунара од 

штетно 

примењује и поштује законска 

решења у вези са ауторским 

правима и заштитом података  

инсталира периферне уређаје 

наводи примере и предности 

подешава радно окружење 

програма за табеларне прорачуне 

управља табеларним документима и 

чува их у различитим верзијама 

уноси податке различитих типова – 

појединачно и аутоматски 

измени садржаје ћелија 

манипулише врстама и колонама 

организује радне листове 

уноси формуле у ћелије 

форматира ћелије 

сортира и поставља филтере 

бира, обликује и модификује 

графиконе 

подешава изглед странице за 

штампање табеларног документа 

исправља грешке у формулама и 

тексту 

прегледа и штампа табеларни 

документ 

подешава радно окружење 

програма за израду слајд – 

презентације 

управља слајд – презентацијама и 

чува их у различитим форматима и 

верзијама 

припреми презентацију у складу са 

правилима и смерницама за израду 

презентације 

користи различите организације 

слајда, уноси и форматира текст на 

слајду, додаје објекте на слајд, 

 

Основе рачунарске технике 

(16) 

Обрада текста (16) 

Табеларни прорачуни (16) 

Слајд-презентације (12) 

Интернет и електронска 

комуникација (14) 
 

 

 

 

 

 

Облици наставе:  вежбе 

Подела на групе:  да 

 

Методе и технике: 

Монолошка, дијалошка, рад у 

групама, методи активно 

орјентисане наставе 

 

Облици рада: лабораторијске 

вежбе , фронтални, групни, рад 

у пару, индивидуални 

 

 

Место реализације  

Рачунарски кабинет/ гугл 

учионица 

 

Начин оцењивања:  

Праћење остварених исхода, 

тест практичних вештина 

тестове знања 

усмено излагање, активност на 

часу, презентација 

 

    

Корелација 

 

Са свим предметима 
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Оспособљавање ученика за 

коришћење Интернета и 

електронску комуникацију 

умрежавања рачунара 

манипулише дељивим ресурсима 

у локалној мрежи 

управља штампањем докумената 

примењује здравствене и 

сигурносне мере заштите при 

коришћењу рачунара 

 

подешава радно окружење 

програма за обраду текста  

управља текстуалним 

документима и чува их у 

различитим верзијама 

креира и уређује текстуалне 

документе 

креира и уређује табеле 

уметне објекте у текст и 

модификује их 

проналази и исправља правописне 

и словне грешке помоћу алата 

уграђених у програм за обраду 

текста 

подешава параметре изгледа 

странице текстуалног документа 

прегледа и штампа текстуални 

документ. 

 

 

 

 

 

уноси белешке уз слајд, подешава 

позадину слајда, користи и 

модификује готове дизајн-теме, 

додаје и подешава анимационе 

ефекте објектима, бира и подешава 

прелазе између слајдова, израђује 

интерактивне слајд презентације, 

разликује врсте погледа на 

презентацију, подешава 

презентациу з јавно приказивање, 

припрема за приказивање са другог 

рачунара и излаже слајд-

презентацију 

 

објасни појам и структуру 

Интернета,разликује начине 

повезивања рачунара са 

Интернетом, као и Интернет-

сервисе, користи садржаје са веба, 

проналази ,процењује, преузима 

садржаје са веба; Комуницира 

путем електронске поште, разликује 

предности и недостатке 

електронске комуникације,користи 

разноврсне Интернет-сервисе, 

објашњава појам електронског 

пословања,примени сервис „у 

облаку“, примењује безбедносне 

мере  и правила лепог понашања на 

мрежи, поштује ауторска права за 

садржаје преузете са мреже 
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      ПРЕДМЕТ   Историја                                                          РАЗРЕД     I               Oбразовни профил:Пословни администратор                                        Просветни гласник бр 10/2012 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 
Начин остваривањасадржаја програма 

 

1. Стицање хуманистичког 

образовања и развијање 

историјске свести; 

2. Разумевање историјског 

простора и времена, 

историјских догађаја, појава 

и процеса и улоге 

истакнутих личности; 

3. Развијање индивидуалног и 

националног идентитета; 

4. Стицање и проширивање 

знања, развијање вештина и 

формирање ставова 

неопходних за разумевање 

савременог света (у 

националном, регионалном, 

европском и глобалном 

оквиру); 

5. Унапређивање 

функционалних вештина и 

компетенција неопходних за 

живот у савременом 

друштву (истраживачких 

вештина, критичког и 

креативног мишљења, 

способности изражавања и 

образлагања сопствених 

ставова, разумевања 

мултикултуралности, 

развијање толеранције и 

културе аргументованог 

дијалога); 

6. Оспособљавање за 

ефикасно коришћење 

информационо-

комуникационих 

технологија;  

               Развијање свести о потреби 

сталног усавршавања и свести о 

важности неговања културе 

Ученик ће бити у стању да : 

 дефинише појам историје; 

 разликује историју као 

науку и као наставни 

предмет; 

 препозна различите начине 

рачунања времена у 

прошлости и садашњости;  

 наведе основне историјске 

периоде у развоју 

човечанства и одреди 

граничне датуме који их 

деле; 

 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 

 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 главне тековине епохе 

средњег века у савременом 

добу; 

 препозна значај тековина 

епохе средњег века за 

савремени светме узроке и 

последице крсташких ратова; 

 наведе одлике српске 

државности у средњем веку; 

 наведе главне тековине српске 

средњовековне културе и уочи 

њихову присутност у 

савременом добу; 

 препозна значај 

средњовековне државности за 

настанак модерне српске 

државе. 

 идентификује основне 

одлике  периода од краја XV 

до краја XVIII века у историји 

Европе; 

 наведе главне тековине 

периода од краја XV до краја 

XVIII века и препозна њихов 

значај у савременом добу. 

 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; 

 објасни положај Срба у 

Хабзбуршкој монархији; 

 идентификује основне одлике 

привреде у српским земљама 

од краја XV до краја XVIII 

века; 

 

Навести само број 

наставних јединица по 

областима/ модулима 

 

 

 Увод – 5 часова; 

 Цивилизације старог 

века – 12 часова; 

Европа и Средоземље у 

средњем веку – 15 часова; 

 Срби и њихово 

окружење у средњем 

веку – 18 часова; 

 Европа и свет од краја 

XV дo краја XVIII века 

– 13 часова; 

Српски народ под страном 

влашћу од краја XV дo краја 

XVIII века – 11 часова 

 

Корелација 

 

Српски језик и књижевност 

Географија 

Социологија са правима 

грађана 

Музичка култура 

Ликовна култура 

Грађанско васпитање 

Верска настава 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Облици наставе:  теоријска 

настава/практична настава/ вежбе/настава 

у блоку  

Подела на групе:  да/не 

 

Методе и технике:  

Облици рада: 

 

Место реализације: учионица/ кабинет/ 

фискултурна сала/кухиња/угоститељски 

објекат...../гугл учионица(ако планирате да 

је користите и убудуће у редовној настави) 

 

Начин оцењивања:  

Вредновање остварености исхода вршити 

кроз: 

 праћење остварености исхода 

 тестове знања. 
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Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 
- Стицање знања о предмету 

проучавања, подели, значају и месту 

географије у систему наука 

- Уочавање и схватање корелације 

између географије и других наука 

- Проширивање знања о положају, месту 

и улози Србије на Балкану и 

југоисточној Европи као и сагледавање 

сложених друштвено-економских 

процеца и промена уочавањем општих 

географских карактеристика 

- Стицање нових и продубљених знања 

о природи Србије и њеном утицају  на 

живот и привредне делатности људи 

- Сагледавање физичко-географских 

компонената простора Србије и 

разумевање  њиховог значаја  за живот 

људи и могућности развоја привреде 

- Проширивање знања о демографском 

развоју и распореду становништва у 

Србији као и уочавање демографских 

проблема наше земље и могућностима 

њиховог превазилажења  

- Формирање свести о неговању 

националног и културног идентитета 

- Проширивање знања о насељима и 

факторима њиховог развоја 

- Разумевање вредности сопственог 

културног наслеђа и повезаности са 

другим културама и традицијама 

- Развијање свести о вредности и значају 

антропогених културних добара 

- Уочавање трансформације насеља и 

њихових мрежа и система 

- Проширивање и продубљивање знања 

о привреди Србије и њеним основним 

карактеристикама 

- Сагледавање потенцијала и  

могућности Србије за њену 

конкурентност у светској привреди 

- Стицање и проширивање географских 

- дефинише  предмет изучавања, значај, 

развој и место  географије у систему 

наука 

- разликује природне и друштвене 

елементе географског простора и схвата  

њихове узајамне  узрочно-последичне 

везе и односе  

- одреди  место географије у систему  

наука  

- дефинише појам и функције државних 

граница, разуме државно уређење 

Србије и познаје  државна обележја: грб, 

заставу, химну 

- дефинише појам југоисточна Европа, 

лоцира на карти  Балканско полуострво 

и идентификује његове опште 

географске карактеристике 

- анализира  промене на политичкој карти 

Балканског полуострва: настанак и 

распад Југославије, стварање нових 

држава и облици њихове сарадње  

- дефинише појам географски положај и  

наведе његову поделу 

- одреди  укупан географски положај  

Србије 

- дискутује о предностима и недостацима 

географског положаја Србије 

- одреди у геолошком саставу Србије 

заступљеност стена различите старости, 

састава и порекла, значајних за појаву 

руда и минерала 

- лоцира и кратко описује постанак 

великих и основних макро целина 

рељефа у оквиру геотектонске 

структуре Србије  

- објасни елементе и факторе климе, 

разликује климатске типове у Србији и 

њихове одлике 

- направи преглед водног богатства 

Србије: одреди развођа сливова, објасни 

постанак, поделу и значај језера и 

- објасни демографске проблеме и  

популациону политику у Србији  

- дефинише појам дијаспоре и  

објасни однос и везе дијаспоре и Србије 

- лоцира и именује градове и подручја на 

којима живи српско становништво  

- објасни основне  карктеристике  

становништва Републике Српске 

- лоцира аутохтоне српске територије  

- разликује фазе у исељавању Срба у  

прекоокеанске земље 

- дефинише појам насеља 

- објасни  постанак, развој и размештај 

насеља Србије 

- наведе факторе развоја и трансформације 

насеља и њихових мрежа и система 

- лоцира и образлаже улогу градских 

центрара Србије 

- лоцира осовине (појасеве) развоја Србије: 

Дунавско-савска, Велико-моравска и 

Јужно-моравска 

- разликује врсте, функције и типове 

насеља. 

- разликује  значење појмова урбанизација, 

деаграризација, индустријализација и 

терцијаризација. 

- именује антропогена културна добра и 

објасни њихову заштиту 

- анализира утицај природних и 

друштвених чиниоца на условљеност 

развоја и размештаја привреде Србије и 

групише гране привреде по секторима 

- дефинише гране пољопривреде у ужем и 

ширем смислу 

- препозна основне функције шумарства,  

значај шума, факторе који их угрожавају 

и мере заштите  

- утврди значај лова и риболова 

- дефинише значај Енергетике и 

Рударства  

- објасни појмове: индустрија и  

1. Географија – предмет, 

подела, значај и место 

географије у систему 

наука (4) 

2. Савремене компоненте 

географског положаја 

Србије (5) 

3. Природни ресурси 

Србије и њихов 

економско географски 

значај (14) 

4. Становништво Србије 

(9) 

5. Насеља Србије (9) 

6. Привреда Србије (12) 

7. Регионалне целине 

Србије (12) 

8. Србија и савремени 

процеси у Европи и свету 

(9) 

 

 

Облици наставе:  теоријско настава 

Подела на групе:  да 

 

Методе и технике: дијалошка метода, 

илустративно предавање, 

демонстрација, презентације, дебате, 

дигиталне апликације за учење 

Облици рада:индивидуални, 

фронтални, групни, рад у пару 

 

Место реализације: учионица/гугл 

учионица 

 

Начин оцењивања: усмено 

одговарање, домаћи радови, праћење 

активности на часу (формативно), 

гугл алати за оцењивање праћење 

остварених исхода, тестови знања 
    

Корелација 

 

 

-            Српски језик и 

књижевност 

- Математика 

- Историја 

- Биологија 

- Грађанско 

васпитање 

- Верска настава 
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знања орегионалним целинама Србије 

и сагледавање њихових 

специфичности 

- Стицање знања о савременим 

политичким  и економским процесима  

у Европи и свету као услова напретка 

свих земаља и народа 

- Стварање реалне слике о Србији у 

светским размерама и савременим 

међународним процесима 

термоминералних вода  

- закључује о економском значају вода за 

снабдевање насеља, наводњавање тла, 

производњу хидроенергије, пловидбу, 

рибарство и туризам 

- дискутује о загађивачима, последицама 

и мерама заштите 

- дефинише појам земљиште (тло), 

одреди типове тла на простору Србије, 

њихов састав и карактер 

- познаје утицај физичко-географских 

фактора на формирање типова 

вегетације и разноврсност животињског 

света панонске  и планинске области 

Србије 

- дефинише: појам природна средина, 

предмет проучавања заштите природе, 

значај заштите и унапређивања природе 

- наведе елементе природне средине, 

загађиваче воде, ваздуха, земљишта; 

последице загађивања и мере заштите  

- препозна појаве штетне по своје 

природно и културно окружење  

- дефинише и разликује заштићена 

природна добра у Србији 

- опише антропогеографска обележја и  

историјско-географски континуитет 

насељавања Србије 

- објасни кретање становништва и 

територијални размештај становништва 

у Србији  

- укаже на промену броја становника 

Србије и наведе факторе који 

условљавају  промене становништва 

- дефинише појмове: наталитет, 

морталитет и природни прираштај 

- дефинише појам и разликује типове и 

видове миграција 

- објасни структуру становништва у 

Србији   

- разликује појмове националног, 

етничког и културног идентитета 

- изгради  став о једнаким правима људи  

индустријализација, одрживи развој и 

наведе факторе развоја и размештаја, 

поделу индустрије и њен значај   

- анализира утицај природних и 

друштвених фактора на развој 

саобраћаја, кратко опише врсте 

саобраћаја и њихов значај 

- дефинише појмове: трговина, трговински 

и платни биланс и одреди значај 

трговине  

- анализира утицај природних и 

друштвених фактора на развој туризма, 

дефинише и наведе поделу туризма 

- дефинише појам регије и лоцира их на 

карти Србије (Војводина и њене 

предеоне целине, Шумадија и 

Поморавље, западна Србија, 

Старовлашко-рашка висија, источна 

Србија, јужно Поморавље, Косово и 

Метохија 

- дефинише и објашњава појмове: процес 

интеграције,  демократска 

регионализација, глобализација 

- лоцира на карти земље чланице ЕУ, 

опише историјат развоја, наведе циљеве 

и дефинише проблеме унутар Уније 

- објасни услове које Србија треба да 

испуни да би постала равноправна 

чланица заједнице. 

- разликује улогу, значај и видове 

деловања међународних организација 

- објасни улогу, значај и видове деловања 

Светске банке и Међународног 

монетарног фонда и улогу Србије у овим 

организацијама 

- опише историјат развоја УН, наведе 

циљеве и структуру организације  и 

образложи привженост Србије УН 

- разликује одлике различитих видова 

глобализације и приоритете Србије у 

погледу процеса глобализације 
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Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

1. Проширивање знања о нивоима 

организације биолошких система, 

грађи и функцији ћелије, току и 

значају ћелијских деоба;  

2. Разумевање физиолошких 

процеса у људском организму;  

3. Упознавање са основним 

фазама  развића човека;  

4. Разумевање основних 

принципа наслеђивања особина; 

5. Разумевање проблема везаних 

за период одрастања и облике 

ризичног понашања и схватање 

улоге и значаја породице 

-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 митозе и 

мејозе 

-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  

-објасни размену гасова у 

плућима и ткивима  

-објасни варење, ресорпцију хране  

-објасни улогу екскреторних 

органа  

-објасни улогу органа за 

размножавање 

-објасни процесе сперматогенезе и 

оогенезе 

-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 

-упореди ДНК, хроматин, хромозом  

-дефинише ген, геном, генотип, 

фенотип 

-објасни основна правила 

наслеђивања особина (Менделова 

правила) 

-објасни типове наслеђивања 

особина  

-наведе наследне болести човека и 

њихове узроке 

-препозна проблеме везане за 

период одрастања 

-објасни значај породице 

-опише биолошку функцију 

породице 

-дефинише појам „планирање 

породице“ 

-наведе облике заштите од 

нежељене трудноће 

-наведе облике ризичног понашања, 

најчешће полно преносиве болести  

и болести зависн 

1.Биологија ћелије 

    (10 часова) 

 

2.Основи физиологије 

човека (28 часова) 

 

3.Биологија развића 

човека (10 часова) 

 

4.Наслеђивање 

биолошких особина  

     (10 часова) 

 

5.Полно и репродуктивно 

здравље (10 часова) 

 

 

 

 

 

 

 

Облици наставе:  теоријска настава 

Подела на групе:  не 

Методе и технике: дијалошка метода, 

илустративно предавање, 

демонстрација, рад на тексту,  

интерактивне групе, презентације,  

дебате, дигиталне апликације за учење  

 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални, групни, рад у пару 

 

Место реализације: учионица, гугл 

учионица 

 

Начин оцењивања: тестови знања, 

усмено одговарање, домаћи радови, 

пројекти, праћење активности на часу 

(формативно), гугл алати за 

оцењивање 

    

Корелација 

-физика 

-хемија 

-српски језик 
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      ПРЕДМЕТ Грађанско васпитање               РАЗРЕД први                   Oбразовни профил:   пословни администратор                                  Просветни гласник бр. 10/2012 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

- Стицање знања, развијање 

вештина, усвајање вредности и 

формирање ставова који су 

предпоставка за успешан, 

одговоран и ангажован живот у 

демократском друштву   

- Оснаживање ученика за 

поштовање, одбрану и 

афирмацију вредности 

демократског друштва 

- Јачање друштвене кохезије, 

уважавање различитости и 

подршка сузбијању сваког облика 

дискриминације и насиља. 

- Анализира сопствене особине и 

представи их другима  

- Препозна и анализира сличности и 

разлике унутар групе 

-прихвати друге ученике и уважава 

њихову личност 

-Препозна предрасуде, стереотипе, 

дискриминацију, нетолеранцију по 

различитим основама 

-Сагледа могуће последице 

нетолеранције, дискриминације, 

стереотипа, предрасуда 

-Аргументовано брани ставове 

-Активно слуша 

-Не угрожава мишљење других 

-Активно дебатује 

-Ради у групи/тиму 

-Препознаје предности тимског рада 

-Објасни потребу и важност учежћа 

младих у друштвеном животу 

-Објасни разлоге, ток и последицу 

сукоба 

-Препознаје сукоб и начине решавања 

сукоба 

-Објасни значај посредовања у сукобу 

-Препознаје и објасни врсте насиља 

-Идентификује и анализира узроке 

насиља 

-Идентификује и анализира могуће 

начине реаговања појединца у 

ситуацијама вршњачког насиља, из 

позиције жртве и посматрача 

-Прихвати одговорност за споствено 

понашање 

  

Предмет се реализује у 

оквиру три теме:  

1.Ја, ми и други (8 часова 

)  

 

2.Комуникација у 

групи(11 часова) 

 

3. Односи у 

групи/заједници(18 

часова)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Облици наставе:  теоријска настава  

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: дијалошка метода, 

илустративно предавање, демонстрација, 

игровне активности, рад на тексту, играње 

улога, симулације, интерактивне групе, 

мапе ума, презентације, експертска 

слагалица, дебате, дигиталне апликације 

за учење 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални; групни; рад у пару 

 

Место реализације: учионица, гугл 

учионица 

 

Начин оцењивања: Вредновање рада 

ученика врши се кроз праћење 

оставрености исхода 

Успешан: Ученик разуме 

описује,објашњава, дискутује, наводи 

примерe, резимира, парафразира појаве из 

наведених тема. Рад ученика је 

компетентан уз минималну помоћ 

наставника. 

Веома успешан: Ученик примењује и 

користи стечена знања и информације, 

открива и решава проблеме,истражује 

појаве, примењује методе у новим 

ситуацијама, процењује,  предвиђа појаве 

из претходно наведених тема Рад ученика 

је компетентан без подршке 

    

Корелација 

 

 

Право, социологија са 

правима грађана, 

психологија 
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      ПРЕДМЕТ: Верска настава Православни катихизис     РАЗРЕД I                                 Oбразовни профил:  пословни администратор               Просветни гласник бр. 11/2016-1 

 

Циљеви учења за предмет  
Исходи 

По завршетку теме ученик ће: 
Садржај 

Начин 

остваривањасадржаја 

програма 

 

Упознавање ученика са 

садржајем предмета, 

планом и програмом и 

реализацијом наставе. 

Стицање основног знања о 

Творцу и творевини. 

Разумевање разлике између 

вере, поверења, знања и 

богопознања. 

Истицање основних 

хришћанских врлина, 

важности очувања 

заједнице. 

Разумевање историјских 

чињеница о Светом Писму, 

канону, богонадахнутости, 

Цркви и утицаја на културу 

и цивилизацију. 

Стицање вештина 

хришћанског живота. 

-моћи да сагледа садржаје којима ће се 

бавити настава Православног катихизиса 

у току 1. године  

-моћи да наведе неке од примера 

Откривења Бога у Библији;  

-моћи да разуме да се Бог из љубави 

открива човеку, позивајући га у 

заједницу;  

-бити подстакнут да непосредније 

учествује у богослужењу Цркве;  

-моћи да промишља о личној 

одговорности у односу према Богу и 

ближњима;  

- моћи да разуме да се Божје Откривење 

дешава и данас у Цркви и свету;  

-моћи да просуђује и препознаје 

сведочанства вере у свом животу. 

-моћи да увиди разлику између знања 

које се односи на ствари и познања које 

се односи на личности;  

-моћи да препозна да је вера слободан 

избор човека и да се сведочи личним 

животом;  

- моћи да објасни да је богопознање у 

православном искуству плод личне, 

слободне заједнице човека с Богом;  

- моћи да објасни да се вером живи кроз 

Литургију и подвиг.  

-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.  

-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. 

-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.  

 

I  Увод (2) 

II Бог Откривења (7) 

III Вера, знање и 

богопознање (8) 

IV Хришћанин - човек 

Цркве (6) 

V Свето Писмо - Књига 

Цркве (6) 

VI Хришћански живот (8) 
 

 

Облици наставе:  теоријска 

настава (35 ), практична 

настава (2)  

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: дијалошка 

метода, илустративно 

предавање, демонстрација, 

игровне активности, рад на 

тексту, играње улога, 

симулације, интерактивне 

групе, презентације, дебате, 

дигиталне апликације за 

учење 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални; групни; рад у 

пару 

 

Место реализације: 

учионица, гугл учионица, 

Црква 

 

Начин оцењивања: усмено 

одговарање, домаћи радови, 

пројекти, праћење активности 

на часу (формативно), гугл 

алати за оцењивање 

    

Корелација 

1. Српски језик и 

књижевност  

2. Историја  

3. Ликовна култура  

4. Музичка култура  

5. Екологија  

6. Психологија  

7. Социологија  

8. Философија  

9. Грађанско васпитање  

 

 



 

203 

 

СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 
ПРЕДМЕТ  пословни енглески језик                                  РАЗРЕД  I                  Oбразовни профил:  пословни администратор                                 Просветни гласник бр.  9/2019-3 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 
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 

Оспособљавање ученика да упозна 

језик струке у оноликој мери која му 

омогућава да користи страни језик 
ради вођења пословне комуникације 

Оспособљавање ученика за 

разумевање усменог говора и 

прочитаних текстова 

Оспособљавање ученика за кратко 

монолошко излагање на страном 
језику 

Оспособљавање ученика за писање 
краћих текстова различитог садржаја 

Оспособљавање ученика за учешће у 

дијалогу на страном језику и размену 

краћих писаних порука 

Оспособљавање ученика да преводи, 

сажима и препричава садржај  краћих 

усмених и писаних 

текстоваОспособљавање ученика да 

користе медије као изворе 

информација и развијају критичко м. 

разуме реченице, поруке, питања и 

упутства из свакодневног говора 

(кратка упутства изговорена споро и 
разговетно) 

разуме општи садржај краћих, 

прилагођених стручних текстова 

после неколико слушања или уз 

помоћ визуелних ефеката (на 

упутствима, формуларима, ознакама, 

етикетама) 

разуме бројеве (цене, рачуне, тачно 

време) 

у непознатом тексту препознаје 

познате речи, интернационализме, 

изразе и реченице (нпр. у огласима, 
на плакатима) 

разуме општи садржај и смисао 

краћих текстова и схематских приказа 

(саопштења,формулара са подацима о 

некој особи, основне команде на 

машинама/компјутеру, декларације о 

производима, упутства за употребу и 

примену) 

употребљава једноставне изразе и 

реченице да би представио себе и 

друге, активности, ситуације и 

догађаје, описао посао и 

задужењаводи краће забелешке 

на једноставан начин се споразумева са 

саговорником који говори споро и 

разговетно 

поставља једноставна питања у вези са 

познатим темама из струке као и да  

усмено или писмено одговара на иста 

(бројеви, подаци о количинама,време, 
датум) 

на једноставан начин сажме и преприча 
садржај краћих текстова или дијалога 

користи садржаје медијске продукције 

намењене учењу страних језика 

(штампани медији, аудио/видео записи, 
интернет итд.) 

препознаје и правилно користи основне 

фонолошке (интонација,прозодија, 

ритам) и морфосинтаксичке категорије 
(времена, основни ред речи) 

саставља кратак текст (мејл, писмо) о 

одговарајућој теми, пише кратке поруке 

релевантне за посао (место и термини 
састанка) 

пише краћи текст о себи и свом 

окружењупопуњава упитник и 

формулар где се траже опширнији 

лични и пословни подаци 

Садржај предмета се остварује 
кроз следеће теме: 

1. A NEW JOB (11 ) 

2. ORGANIZATIONS 

AND ROLES (13) 

3. QUALITY (11) 

4. MONEY (13) 

5. IMPORT-EXPORT (13) 

6. TRAVEL (13) 

 

 

Облици наставе:  теоријска настава  

Подела на групе:  да 

 

Методе и технике: монолошка, 

дијалошка, илустративно-
демонстративна, игра улога 

Облици рада: фронтални рад,рад у 

пару,групни рад,индивидуални рад 

 

Место реализације: учионица/гугл 

учионица 

 

Начин оцењивања: усмена провера 

знања, активност на часу, тест знања, 

писмени задаци, домаћи задаци 

Оцењивање се врши на основу 

важећег Правилника о оцењивању 

ученика 

 

    

Корелација 

српски језик и 

књижевност, енглески 

језик, економска група 

предмета, пословна обука 
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ПРЕДМЕТ: КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ           1. РАЗРЕД            Oбразовни профил: Пословни администратор                  Просветни гласник бр.: 10/2012 

 

Циљеви учења за предмет Исходи Садржај 

Начин остваривања 

садржаја програма 

 

- 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 канцеларијске 

процедуре;  

 

- Оспособљавање ученика за рад 

са текућом поштом;  

 

- Оспособљавање ученика за 

вођење евиденција и 

класификацију документације; 

 

• Објасни значај услова за рад у 

канцеларији; 

 

• Опише изглед канцеларијског 

простора; 

 

• Примењује канцеларијску 

опрему, алате и прибор у складу 

са наменом; 

 

• Разликује врсте потрошног 

материјала и користи га у складу 

са наменом; 

 

• Користи обрасце и оверава акте; 

  

• Објасни појам и елементе 

комуникације; 

 

• Разликује врсте комуникација;  

 

• Објасни предности и недостатке 

усмене и писане комуникације;  

 

• Објасни разлику између 

вербалне и невербалне 

комуникације; 

 

• Примењује формални и 

неформални облик 

комуницирања; 

 

• Разликује намену средстава  

комуникације (тел., компјутер);  

 

• Понаша се у складу са правилима пословног 

бонтона;  

 

• Примени правила хоризонталне и 

вертикалне комуникације у предузећу и 

конкретној служби;  

 

• Негује и одржава односе са већ стеченим 

пословним партнерима;  

 

• Препозна могуће баријере у комуникацији; 

 

• Примени различите методе решавања 

конфликтних ситуација; 

 

• Користи технику куцања у нумеричком и 

алфанумеричком делу тастатуре; 

 

• Обликује текстове у блок и зупчастој форми;  

 

• Оспособљавање за састављање пословних 

писама и попуњавање пратећих докумената 

канцеларијске процедуре;  

 

• Разликује обавезне и необавезне елементе 

пословних писама; 

 

• Обликује пословна писма према задатим 

елементима (упит, понуда, поруџбеница, 

отпремница, фактура, ургенција, комисијски 

записник, рекламација, итд.);  

 

1. Организација савремене 

канцел.- 6; 

2. Вештине комуницирања са 

пословним бонтоном - 15; 

3. Техника куцања и 

обликовање текстова -10; 

4. Пословна кореспонденција 

- 20; 

 

 

 

 

Облици наставе:   

теоријска настава/вежбе  

 

Подела на групе:  да/не 

 

Методе и технике:  
комбиновање (вербално-

текстуалне, илустративно-

демонстративне,..) 

 

Облици рада: 

фронтални, индивидуални, 

вежбе 

 

Место реализације:  
кабинет/гугл учионица 

 

Начин оцењивања:  
формативно-праћење 

остварености исхода, гугл 

алати за оцењивање 

 

Оцењивање се врши на 

основу важећег 

Правилника о оцењивању 

ученика у средњој школи. 

 

 

Корелација 

 

• Рачуноводство, 

• Српски језик и књижевност, 

• Пословни енглески језик, 

• Рачунарство и 

информатика, 

• Финансијско-

рачуноводствена обука, 

• Предузетништво 
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ПРАВО          1. РАЗРЕД,                                      Oбразовни профил: ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР                                   Просветни гласникбр.10/2012 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

Назив модула: Основи права и 

организација државе Трајање 

модула: 44 часова 

 

Стицање знања о 

врстама,положају и настанку и 

престанку привредних 

субјеката  Стицање знања о 

неопходности праћења 

позитивно важећих прописа и 

стручне литературе и прописа 

Назив модула: Привредни 

субјекти Трајање модула: 30 

часова 

 Стицање знања о 

врстама,положају и настанку и 

престанку привредних 

субјеката  Стицање знања о 

неопходности праћења 

позитивно важећих прописа и 

стручне литературе и прописа 

 

-  објасни појам,елeменте и 

функције државе;  објасни 

улогу државе у друштву;  
објасни државну 

организацију;  класификује 

државне органе;  објасни 
поделу власти на 
законодавну, извршну и 

судску;  објасни надлежност 
најважнијих државних 

органа;  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;  разликује 

врсте правних аката;  

разликује изворе права;  
објасни правну снагу правног 

акта;  објасни појам и 

елементе правног односа;  

разликује субјекте права;  
објасни правну и пословну 
способност субјеката права; 

 састави пуномоћје на 

основу задатих елемената;  

разликује објекте права;   

престанак правног односа; • 

разликује правне чињенице; • 

разликује добровољно и 

принудно понашање по правној 

норми; • објасни значење 

принципа уставности и 

законитости; • разликује својства 

појединачних правних аката; • 

објасни значај жалб 

наведе врсте привредних 

субјеката које предвиђа 

позитивно важећи закон; • 

објасни значај индивидуалних 

обележја привредног друштва; • 

објасни предузетника; • објасни 

појединачне облике привредних 

друштава; • разликује 

финансијске институције; • 

објасни значај јавних предузећа; 

• објасни садржину оснивачког 

акта за оснивање привредног 

друштва; • попуни образце за 

упис у Регистар привредних 

субјеката; • разликује закључак и 

решење о упису у Регистар 

привредних сујбеката; • 

разликује опште правне акте 

привредних субјеката; • објасни 

трансформације привредних 

друштава; • разликује стечај и 

ликвидацију као начин 

престанка рада привредног 

друштва. 

 Појам, елементи и функције 

државе  Улога државе у 

друштву  Појам и обележја 

државне организације  Врсте 

државних органа  Појам 

поделе власти (законодавна, 

извршна и судска власт)  

Надлежност Скупштине, 

Владe и органи правосуђа  

Право као механизам/ систем 

државе за управљање јавним 

пословима  Појам права  

Правни поредак  Појам и 

елементи правне норме  

Врсте правних норми  Појам 

и врсте правних акта  Извори 

права: Устав, закон, 

подзаконски правни акти, 

обичаји...  Правна снага 

правног акта  Субјекти права, 

правно овлашћење и правна 

обавеза  Пуномоћје  Појам и 

врсте објеката права  

Настанак, престанак и мењање 

правног односа  Правне 

чињенице  Примена права  

Уставност и законитост  

Правноснажност и извршност 

 Појам,својства и дејства 

жалбе 

 

Облик  наставе:  теоријска настава 

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: наставе Модул се 

реализује кроз активно орјентисану 

наставу, користећи реалне ситуације из 

праксе  Препоручене методе: - Студија 

случаја - Игра улога  Модул се реализје 

кроз један двочас 

Облици рада: фронтални, индивидуални; 

групни; рад у пару 

 

Место реализације: учионица, гугл 

учионица 

 

Начин оцењивања: тестови знања, 

усмено одговарање, домаћи радови, 

праћење активности на часу (формативно), 

гугл алати за оцењивање 

Корелација 

Економија -Канцеларијско пословање 

- Српски језик и књижевност -

Рачунарство и информатика -

Пословна и административна обука- 

Пословна информатика са 

електронским пословањем - Вештине 

комуникације - Пословна 

психологија-Култура језичког 

изражава 
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      ПРЕДМЕТ: Књиговодство                                    1- РАЗРЕД                Oбразовни профил: Пословни администратор            Просветни гласник бр.10/2012 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

Стицање основних знања о 

рачуноводству и његовим 

деловима. 

Стицање знања о 

рачуноводственом 

приказивању, евидентирању и 

пореклу 

имовине. Стицање знања о 

утицају расхода и прихода на 

капитал предузећа. 

Оспособљавање ученика за 

евиденцију готовинског и 

безготовинског платног  

промета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

: По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 

-разликује појмове рачуноводства 

и књиговодства 

-наведе циљ, задатке и методе 

књиговодства 

-наведе интерне и екстерне 

кориснике рачуноводствених 

информација 

-наведе рачуноводствена начела 

-објасни принципе уредног 

књиговодства 

-наведе принципе уредног 

књиговодства 

-препозна пословни догађај 

-дефинише појам 

књиговодственог документа  

-наведе битне елементе 

књиговодственог документа 

-класификује књиговодствена 

документа 

-разликује циљеве формалне, 

рачунске и суштинске контроле 

-наведе разлоге чувања 

књиговодствених докумената 

-дефинише средства и изворе 

средстава 

-наведе и објасни средстава и 

изворе средстава 

-шематски прикаже основну 

рачуноводствену једначину 

-објасни бруто и нето имовину 

-класификује средства и изворе 

средстава 

-дефинише појам инвентарисања 

-наведе врсте инвентарисања 

објасни утицај расхода и прихода 

на биланс стања 

-дефинише правила евидентирања 

на успешним контима примењује 

правила књижња на успешним 

контима 

-састави закључни лист на основу 

датих података 

-објасни значај биланса успеха 

-састави биланс стања и биланс 

успеха на основу закључног листа 

-објасни позитиван и негативан 

финансијски резултат 

-утврди и књижи финансијски 

резултат на основу датих података 

-објасни улогу благајне у предузећу 

-разликује налогодавна и 

правдајућа докумената 

-попуни документацију везану за 

благајну 

-исплати аконтацију за службени 

пут 

-ликвидира путни рачун 

-састави извештај и закључи 

благајну 

-разликује готовинско и 

безготовинско плаћање 

-евидентира благајнички извештај 

на конту благајне  

-објасни улогу и значај текућег 

рачуна 

-разликује инструменте платног 

промета 

-попуњава инструменте платног 

промета 

-евидентира извод банке 

1.Увод у књиговодство 

(5+10) 

2.Инвентарисање, 

билансирање и књижење 

на контима стања (13+26) 

3.Расходи, приходи и 

утврђивања финансијског 

резултата (15+30) 

4.Евиденција платног 

промета (4+8) 

 

 

Облици наставе:  теоријска настава/ 

вежбе 

Подела на групе:  да/не 

 

Методе и технике: : монолошка, 

дијалошка, симулација 

Облици рада: : фронтални рад, 

групни рад, рад у пару, индивидуални 

 

 

Место реализације: кабинет/гугл 

учионица 

 

Начин оцењивања: -усмено 

излагање 

-тестове знања 

-активност на час 

-писмени задатак 

Оцењивање се врши на основу 

важећег  Правилника о оцењивању 

ученика у средњој школи. 

 

 

    

Корелација 

 

-Пословна и 

административна обука 

-Економија 

-Канцеларијско 

пословање 

-Предузетништво 

-Статистика 

-Пословна информатика 

са електронским 

пословањем 
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      ПРЕДМЕТ   НЕМАЧКИ ЈЕЗИК               ПРВИ  РАЗРЕД                           Oбразовни профил:      ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР                 Просветни гласник бр.  10/2012 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

Слушање: Оспособљавање 

ученика за разумевање 

усменог говора. 

Читање: Оспособљавање 

ученика за разумевање 

прочитаних текстова. 

Говор: Оспособљавање 

ученика за кратко монолошко 

излагање и за учешће у 

дијалогу на страном језику. 

Причање: Оспособљавање 

ученика за писање краћих 

текстова различитих садржаја. 

Интеракција: Оспособљавање 

ученика за учешће у дијалогу 

на страном језику и размену 

краћих писаних порука. 

Медијација: Оспособљавање 

ученика да преводи, сажима и 

препричава садржај краћих 

усмених и писаних текстова. 

Слушање: 

-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 

Читање: 

-разуме општи садржај и 

смисао краћих 

текстова(саопштења,формулар 

са подацима о некој особи , 

основне команде на 

компијутеру,упутства за 

употребу и коришћење 

Говор: 

-Употребљава једноставне 

изразе и реченице да би 

представио свакодневне, себи 

блиске личности, активности, 

ситуације и догађаје 

Интеракција: 

-на једноставан се начин 

споразумева са саговорником 

који говори споро и разговетно 

-поставља једноставна питања у 

вези са познатим темам из 

живота и струке као и да усмено 

или писмено одговара на иста   

- Пише кратке поруке 

релевантне за посао (место, 

термини састанка) 

-попуњава формулар где се 

траже лични подаци 

 

-Alltagsleben ( 8) 

-Städte ( 8) 

-Fachtexte (20) 

-Kunst ( 7) 

-Freizeitaktivitäten ( 9 ) 

-Fremde Sprachen (12) 

-Wohnen ( 10) 

 

Облици наставе:  теоријска 

настава/практична настава/ 

вежбе/настава у блоку  

Подела на групе:  да/не 

 

Методе и технике: : монолошка, 

дијалошка, демонстративна 

Облици рада: : фронтални, 

индивидуални, рад у пару, рад у 

групи 

 

Место реализације: учионица/ 

кабинет/ фискултурна 

сала/кухиња/угоститељски 

објекат...../гугл учионица(ако 

планирате да је користите и убудуће у 

редовној настави) 

 

Начин оцењивања: Начин 

оцењивања: усмена провера знања, 

контролни и писмени задаци, 

активност на часу, домаћи задатак. 

Оцењивање се врши у складу са 

важећим  Правилником о 

оцењивању ученика 

    

Корелација 

 

српски језик и 

књижевност, пословна 

кореспонденција 
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ЕКОНОМИЈА              1. РАЗРЕД                                      Oбразовни профил: Пословни администратор                                                                Просветни гласник бр.: 10/20 12 

 

Циљеви учења за 

предмет  
Исходи Садржај 

Начин 

остваривањасадржаја 

програма 

 
Стицање основних 

знања о значењу и 

значају предузећа у 

тржишној привреди  

Стицање знања о 

циљевима и врстама 

предузећа  

Стицање основних 

знања о средствима и 

изворима средстава 

предузећа  

Стицање основних 

знања о трошковима и 

врстама трошкова 

предузећа   

Стицање основних 

знања о калкулацијама 

трошкова предузећа  

Стицање основних 

знања о резултатима 

пословања предузећа  

 

објасни појам пословне економије као система 

економских наука 

дефинише појам и услове за настанак предузећа 

наведе карактеристике предузећа 

опише процес стварања вредности 

наведе разлоге постојања предузећа 

дефинише поделу рада и специјализацију 

класификује предузећа на основу различитих 

критеријума 

наведе привредна друштва према важећем Закону о 

привредним друштвима 

дефинише и наведе врсте јавних предузећа 

идентификује значај циљева предузећа за ефикасност и 

ефективност предузећа 

дефинише окружење предузећа 
наведе врсте окружења предузећа 
дефинише функције предузећа 
разликује функције предузећа 

дефинише средства предузећа  
препозна критеријуме за поделу средстава предузећа 

наведе врсте средстава предузећа  

дефинише основна средства  

наведе врсте основних средстава  

дефинише обртна средства  

наведе врсте обртних средстава  

разликује изворе средстава предузећа  

опише процес трансформације уложених ресурса у 

резултате  

дефинише трошење фактора производње  

разликује појмове – трошкови и утрошци  

наведе врсте трошкова  

наведе трошкове према местима настанка  

наведе трошкове према везаности за носиоце  

наведе трошкове према начину преношења на носиоце  

разликује трошкове у кратком року  

дефинише фиксне трошкове  

дефинише варијабилне трошкове  

дефинише граничне трошкове  

опише динамику укупних трошкова  

- разликује трошове у дугом року 

- дефинише калкулације трошкова  

- разликује калкулације трошкова  

- израчуна цену коштања бирајући 

адекватну калкулацију  

- дефинише приход предузећа 

- разликује врсте прихода предузећа 

- дефинише просечан и маргиналан приход  

- идентификује факторе који утичу на 

приход предузећа  

- анализира везу укупног прихода и 

тражње за производима предузећа  

- дефинише профит предузећа  

- опише изворе профита предузећа  

- наведе врсте прихода предузећа  

- израчуна укупан приход и профит 

предузећа  

- разликује основне економске принципе 

пословања  

- дефинише продуктивност  

- доведе у везу производњу и 

продуктивност  

- наведе циљеве мерења продуктивности 

предузећа  

- опише значај пораста продуктивности  

- доведе у везу људске ресурсе и 

продуктивност  

- дефинише економичност  

- идентификује изворе економичности  

- дефинише рентабилност  

- наведе значење и значај рентабилности 

предузећа  

- наведе циљеве мерења рентабилности 

предузећа  

- идентификује факторе унапређења 

рентабилности  

- израчунава економске принципе 

пословања предузећа   

- упореди израчунате показатеље  

 

1) Предузеће (16) 

2) Средства предузећа (10) 

3) Трошкови (24) 

4) Резултати пословања 

предузећа (10) 

5) Економски принципи 

пословања предузећа (14) 

Облици наставе:  теоријска 

настава  

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: 

монолошка, дијалошка, 

комбиновано, рад на тексту  

Облици рада: фронтални, 

индивидуални ,  групни, рад у 

пару 

 

Место реализације: 

учионица/ гугл учионица 

 

Начин оцењивања: усмено 

излагање, активност на часу, 

тест знања. 

    

Корелација 

Књиговодство, 

Канцеларијско пословање , 

Рачунарство и 

информатика, Пословна и 

административна обука  

Пословна информатика са 

електронским пословањем, 

Вештине комуникације, 

Пословна психологија 
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ДРУГИ РАЗРЕД 

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 
 

ПРЕДМЕТ  енглески језик                                  РАЗРЕД  II                  Oбразовни профил:  пословни администратор                                                 Просветни гласник бр.  10/2012 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

Оспособљавање ученика за 

разумевање усменог говора 

Оспособљавање ученика за 

разумевање прочитаних текстова 

Оспособљавање ученика за 

кратко монолошко излагање и за 

учешће у дијалогу на страном 

језику 

Оспособљавање ученика за 

учешће у дијалогу на страном 

језику и размену краћих писаних 

порука 

Оспособљавање ученика да 

преводи, сажима и препричава 

садржај краћих усмених и 

писаних текстова 

Оспособљавање ученика да 

користе медије као изворе 

информација и развијају 

критичко мишљење у вези са 

њима 

 

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 (на улици,на 

шалтеру) и правилно их користи 

чита и разуме различите врсте 

кратких и прилагођених текстова 

( једноставнија 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, зашто) у 

свакодневним текстовима ( 

рекламе, огласи,  јеловници, 

проспекти) као и једноставнијим 

стручним текстовима  ( 

формулари, шеме, извештаји) 

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 комуницира 

у свакодневним ситуацијама и 

размењује информације, блиске 

његовим интересовањима (писмено 

и усмено) 

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 и обављања 

посла 

 

Садржај предмета се 

остварује кроз следеће 

теме: 

1) School (22) 

2) Working life (18) 

3) Shopping (17) 

4) Society (15) 

 

Облици наставе:  теоријска настава  

Подела на групе:  да 

 

Методе и технике: монолошка, 

дијалошка, илустративно-

демонстративна, игра улога 

Облици рада: фронтални рад,рад у 

пару,групни рад,индивидуални рад 

 

Место реализације: учионица/гугл 

учионица 

 

Начин оцењивања: усмена провера 

знања, активност на часу, тест знања, 

писмени задаци, домаћи задаци 

Оцењивање се врши на основу 

важећег Правилника о оцењивању 

ученика 

 

    

Корелација 

српски језик и 

књижевност, економска 

група предмета 
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      ПРЕДМЕТ  Српски језик и књижевност                                                      РАЗРЕД   2.                       Oбразовни профил: пословни администратор   Просветни гласник бр.10/2012 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 
Циљеви предмета: 

1. Схватање и разумевање стила,тема и 

мотива одређене епохе  

2. Препознавање европских тенденција одр. 

епохе у појавама, делима и личностима  

3. Неговање опште културе и вештине 

мишљења  

4. Упознавање ученика са поетиком 

књижевности романтизма 

5. Схватање и разумевање стила,тема и 

мотива епохе 

6. Неговање опште културе и вештине 

мишљења      

7. Упознавање ученика са карактеристикама 

књижевне епохе реализма 

8. Уочавање веза између европског и српског 

реализма 

9. Неговање опште културе и вештине 

мишљења  

10. Уочавање економских појава у делима 

писаца реализма   

11. Развијање осећаја за естетске и моралне 

вредности  

12. Развијање и неговање љубави према 

књизи 

13. Усвајање знања о морфолошким 

категоријама речи  

14. Унапређивање језичких способности и 

знања  

15. Упућивање ученика да се користе 

речницима правописним приручницима 

16. Практично усвајање и богаћење језика 

17. Упознавање ученика са језиком као 

гласовним системом  

 

18. Утемељивање наставе писмености и 

наставе граматике на језичким вежбањима 

 класицизма и 

просветитељства и њихове 

представнике у 

књижевности 

 објасне значај Венцловића и 

Орфелина за развој језика и 

књижевности код Срба 

 препозна одлике 

просветитељства на 

обрађеним делима 

 објасни значај Доситејевог 

рада за српску културу и 

књижевност 

 направи паралелу у обради 

истих мотива у европској и 

српској књижевности 

наведе особине  ликова у 

обрађеним делима и заузме став 

према њиховим поступцима 

наведе представнике 

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 представнике 

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 понашања јунака 

у обрађеним делим 

 одреди врсту речи и 

граматичке категорије 

      употреби у усменом и 

писаном изражавању облике 

речи у складу са језичком 

нормо 

 примени правила одвојеног 

и састављеног писања речи 

у складу са језичком 

нормом 

 изражава размишљања и 

критички став према 

проблемима и појавама у 

књижевним текстовима и 

свакодневном животу 

 препозна одлике стручно-

научног стила 

примени одлике новинарског 

стила 

 

 

 

Навести само број 

наставних јединица по 

областима/ модулима 

 

 Барок , класицизам, 

просветитељство (17 

часова) 

 Романтизам   (25 

часова) 

 Реализам (28 часова) 

 Морфологија (12 

часова) 

 Правопис (7 часова) 

 Култура изражавања 

(22 часа) 
 

Облици наставе:  теоријска настава/  

Подела на групе:  да/ne 

 

Методе и технике: комбиновање 

(вербално-текстуалне, 

илустративно-демонстративне, 

мапа ума, истраживачка,вртешка 

идеја, играње улога...) 
 

Облици рада: 

фронтални, индивидуални, групни, 

у пару 

 

Место реализације: учионица/ 

кабинет/ фискултурна 

сала/кухиња/угоститељски 

објекат...../гугл учионица(ако 

планирате да је користите и убудуће у 

редовној настави) 

 

Начин оцењивања: :  Усмено 

излагање, тест објективног типа, 

писмени задатак, домаћи 

задатак,активност на часу. 

Оцењивање се врши у складу са 

важећим Правилником о 

оцењивању ученика у ср.школи. 

 

 

Корелација 

 

 

Историја, Верска настава, 

Грађанско васпитање, 

Ликовна култура, 

Музичка култура 
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      ПРЕДМЕТ физичко васпитање    РАЗРЕД 2-3    Oбразовни профил: Пословни администратор                      Просветни гласник бр. 10/2012 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 
Циљ предмета се остварује 

остварењем циљева појединачних 

тема: 

1. Подстицање раста и развоја 

и утицање на правилно држање тела 

(превенција постуралних 

поремећаја); 

2. Развој и усавршавање 

моторичких способности и 

теоријских знања неопходних 

самостални рад на њима; 

3. Стицање моторичких умења 

(вештина) и теоријских знања 

неопходних за њихово  усвајање; 

4. Проширење и 

продубљавање интересовања које су 

ученици стекли у основној школи и 

потпуније сагледавање спортске 

гране, за коју показују посебан 

интерес; 

5. Усвајање знања ради 

разумевања значаја и суштине 

физичког васпитања дефинисаних 

општим циљем овог предмета 

(васпитно-образовног подручја); 

6. Мотивација ученика за 

бављење физичким активностима и 

формирање позитивних психо-

социјалних образаца понашања; 

7. Оспособљавање ученика да 

стечена умења, знања и навике 

користе у свакодневним условима 

живота и рада. 

8.          Атлетика; 

9. Спортска гимнастоика  

(Вежбе на справама и тлу); 

10. Спортска игра: Рукомет, 

кошарка и одбојка. 

 

 Исходи предмета се остварују  кроз 

исходе циљева предмета. 

1. Препозна везе између 

физичке активности и здравља; 

2. 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; 

3. Одабере и изведе вежбе 

обликовања и вежбе из корективне 

гимнастике, које ће превентивно 

утицати на могуће негативне утицаје 

услед рада у одабраној професији; 

 

4. Именује  моторичке 

способности које треба развијати, као 

и основна средства и методе за њихов 

развој; 

5. 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; 

6. 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 

 

 

 

7. 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; 

8. Сагледа негативне 

утицаје савременог начина 

живота (пушење, дрога, насиље, 

деликвентно понашање) и буде 

свестан да је физичким, односно 

спортским активностима могуће 

предупредити негативне 

утицаје; 

 

9. самостално бира 

физичку, односно спортску 

активност и изводи је  у 

окружењу у коме живи. 

 

10. Препозна нетолерантно 

понашање својих другова и 

реагује на њега, шири дух 

пријатељства, буде истрајан је у 

својим активностима. 

11. Се правилно односи 

према окружењу у којме вежба, 

рекреира се и бави се спортом, 

што преноси у свакодневни 

живот 

12. Учествује на школском 

такмишењу и у систему 

школских спортских такмичења 

- ОПШТА 

ФИЗИЧКА ПРИПРЕМА: 

11-ЧАСОВА 

1. Вежбе 

обликовања (јачања, 

лабављење и растезање); 

2. Вежбе из 

корективне гимнастике; 

3. Провера стања 

моторичких и 

функционалних 

способности; 

4. Вежбе снаге; 

- АТЛЕТИКА 

       1.Трчања; 

       2. Скокови; 

3.Бацања 

       -     ГИМНАСТИКА 

       1.    Вежбе у партеру; 

       2.   Прескок; 

3.ниска греда 

        - КОШАРКА 

        -    ОДБОЈКА 

 

Облици наставе:  теоријска 

настава/практична настава 

Подела на групе:  да/не 

 

Методе и технике: Вербално-

демонстративне. 

Облици рада: 
Фронтални,индивидуални,групни , 

у пару. 

 

Место реализације:фискултурна 

сала/кухиња/гугл учионица 

 

Начин оцењивања: Тренутно важећи 

правилник о оцењивању ученика у 

средњем  образовању и васпитању 

(„СЛ. Гласник  РС“, бр. 82/2015). 

 

    

Корелација 

 

• Биологија 

• Физика 

• Екологија и 

заштита животне средине 

• Ликовна култура 

• Музичка култура 
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      ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА              РАЗРЕД: ДРУГИ               Oбразовни профил: ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР                            Просветни гласник бр. 10/2012 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

 Разумевање основних 

тригонометријских функција и 

идентичности 

 Оспособљавање за примену 

тригонометријских функција у 

практичним проблемима 

 Проширивање знања о  

степеновању и кореновању 

 Уочавање веза између 

степеновања и кореновања 

 Овладавање поступком 

рационалисања имениоца 

 Стицање основних знања о 

комплексним бројевима 

Упознавање основних 

својстава функција 

 Оспособљавање за 

представљање података 

различитим графичким 

облицима и анализу датих 

података 

 Стицање основних знања 

потребних за решавање 

квадратних једначина 

 Оспособљавање за скицирање 

и анализу графика квадратне 

функције 

 Проширивање знања о телима 

 Уочавање односа у простору 

 Разумевање површине и 

запремине тела и примена на 

конкретне примере 

 дефинише основне тригонометријске 
функције оштрог угла 

 израчуна основне тригонометријске 
функције оштрог угла правоуглог 

троугла када су дате две странице 

 конструише оштар угао ако је позната 
једна његова тригонометријска 

функција   

 наведе  тригонометријске 

идентичности и примењује их у  
одређивању  вредности 

тригонометријских функција ако је 

позната вредност једне од њих 

 наведе вредности тригонометријских 

функција карактеристичних углова (од 

30° , 45° , 60° ) и  са калкулатора 
прочита вредности за остале оштре 

углове  и обрнуто (одређује оштар 

угао ако је позната вредност 
тригонометријске функције)  

 примени елементе тригонометрије 
правоуглог троугла на решавање 

практичних проблема 

 наведе особине операција степеновања 
са целим експонентом и примени их у 

трансформацијама једноставнијих 
израза 

 наведе особине операција кореновања 
и примени их у трансформацијама 

једноставних израза 

 наведе особине операција степеновања 
са рационалним изложиоцем и 

примени их у трансформацијама 

једноставнијих израза 

  рационалише именилац разломка у 

једноставним случајевима 

 дефинише појам имагинарна јединица 

и комплексни број 
 

 сабира, одузима, множи и дели  два 
комплексна броја 

 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; 

 реши непотпуну квадратну једначину у 
скупу R 

 наведе пример квадратне једначине која 

нема решења у скупу R  

 примени образац за решавање квадратне 

једначине  

 одреди природу решења квадратне 

једначине 

 растави квадратни трином  

 скицира и анализира график квадратне 
функције (да прочита нуле функције, 

максимум или минимум, где расте, а 

где опада)  

 израчуна обим и површину фигура у 

равни  

 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 

 

 Тригонометрија 

правоуглог троугла  9 

часова; 

 Степеновање и 

кореновање 16 часова; 

 Функција и график 

функције    7 часова; 

 Квадратна једначина и 

квадратна функција  17 

часова; 

 Тела  17 часова. 

 

За реализацију 4 писмена 

задатка са исправкама 

планирано је 8 часова. 

 

 

Облици наставе:  теоријска настава  

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: дијалошка метода, 

демонстрација, презентације, дигиталне 

апликације за учење 

Облици рада: : фронтални, 

индивидуални, групни, рад у пару 

 

Место реализације: учионица/ кабинет 

/гугл учионица 

 

Начин оцењивања:  

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

1. усмену проверу знања; 

2. писмену провера знања; 

3. тестове знања; 

4. активност на часу  

 

    

Корелација 

 Статистика 

 Рачунарство и 

информатика 

 Пословна информатика 

са електронским 

пословањем 
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      ПРЕДМЕТ Историја                                 РАЗРЕД  II                                    Oбразовни профил:Пословни администратор                       Просветни гласник бр.10/2012 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

 Стицање знања о историји 

најзначајнијих држава у 

периоду од краја XVIII века 

до Првог светског рата.  

 Разумевање и вредновање 

утицаја историјског наслеђа 

периода од краја XVIII века 

до Првог светског рата на 

савремени свет. 

 Унапређивање знања о 

српској националној историји 

у периоду од краја XVIII века 

до Првог светског рата. 

 Проширивање знања о 

настанку модерне српске 

државе и најважнијим 

одликама српске државности. 

 Уочавање улоге  знаменитих 

личности у развоју српске 

државности. 

•    Разумевање међународног 

контекста и узрока Првог 

светског рата. 

•    Унапређивање знања о 

учешћу Србије и Црне Горе у 

Првом светском рату. 

•    Сагледавање Првог светског 

рата и његових последица у 

историји српског народа. 

•    Уочавање последица Првог 

светског рата на међународне 

односе и друштвене, политичке, 

привредне и културне прилике. 

Разумевање међународног 

контекста у коме настаје 

Ученик ће бити у стању да : 

 историјског периода од краја 

XVIII века до Првог светског 

рата; 

 сагледа значај и последице 

појаве политичких идеја 

национализма, либерализма, 

радикализма и социјализма; 

 XVIII века до Првог светског 

рата и именује истакнуте 

ствараоце; 

 наведе главне тековине 

периода од краја XVIII века 

до Првог светског рата и 

препозна њихов значај у 

савременом добу.  

 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;  

 опише улогу истакнутих 

личности у Српској 

револуцији, у развоју 

државних иституција и 

формирању модерног 

политичког система; 

 разуме узроке и међународни 

контекст избијања Првог 

светског рата; 

 опише ток Првог светског 

 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; 

 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; 

 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; 

 

Навести само број 

наставних јединица по 

областима/ модулима 

 

 Европа и свет од 

краја XVIII века до 

Првог светског рата 

– 14 часова; 

 Србија, Црна Гора и 

Срби у Хабзбуршком 

и Османском царству 

од  краја XVIII века 

до Првог светског 

рата – 14 часова; 

 Први светски рат и 

револуције у Русији 

и Европи – 7 часова; 

 Свет између Првог и 

Другог светског рата 

– 8 часова; 

 Југословенска 

краљевина – 7 

часова; 

 Други светски рат – 8 

часова; 

 Свет после Другог 

светског рата – 7 

часова; 

 Југославија после 

Другог светског рата 

– 7 часова. 

 

 

 

 

Облици наставе:  теоријска 

настава/практична настава/ 

вежбе/настава у блоку  

Подела на групе:  да/не 

 

Методе и технике:  

Облици рада: 

 

Место реализације: учионица/ 

кабинет/ фискултурна 

сала/кухиња/угоститељски 

објекат...../гугл учионица(ако 

планирате да је користите и убудуће у 

редовној настави) 

 

Начин оцењивања:  

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

 праћење остварености исхода 

 тестове знања. 
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југословенска држава. 

•    Проширивање знања о 

одликама југословенске државе 

између два светска рата. 

•    Проширивање знања о 

положају српског народа у 

југословенској краљевини. 

Унапређивање знања о посебностима 

Другог светског рата на 

југословенском простору. 

•    Сагледавање Другог светског рата 

и његових последица у историји 

српског народа. 

Унапређивање знања о друштвеним, 

политичким и привредним 

процесима у другој половини XX 

века. 

Разумевање главних  одлика хладног 

рата. 

Уочавање изазова савременог света – 

глобализација, тероризам,  глад, 

болести, еколошки проблеми 

Разумевање последица распада 

југословенске државе. 

•    Сагледавање међународног 

положаја савремене српске државе. 

•    Идентификовање проблема 

савремене српске државe 

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  ушла у ратни сукоб са 

Аустроугарском и Немачком; 

 лоцира места најважнијих 

битака које је српска војска 

водила током Првог светског 

рата; 

 сагледа промењену слику 

света после Првог светског 

рата; 

 идентификује основне 

одлике  историјског периода 

између два светска рата;   

 сагледа значај и последице 

појаве тоталитарних 

политичких идеја и 

идеологија; 

 

 образложи допринос 

југословенских 

антифашистичких покрета 

победи савезника у Другом 

светском рату; 

 сагледа промењену слику света 

после Другог светског рата; 

 идентификује основне одлике 

политичког, друштвеног, 

привредног, научног и 

културног развоја послератног 

света; 

 уочи узроке и последице 

хладноратовских сукоба; 

 разуме распрострањеност 

покрета за ослобођење нација и 

угрожених мањинских група; 

 разуме место и улогу Србије у 

савременом свету; 

 утврди значај чланства Србије у 

међународним организацијама; 

 идентификује проблеме 

савремене српске државе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Корелација 

Српски језик и 

књижевност 

 

Географија 

 

Социологија са правима 

грађана 

 

Музичка култура 

 

Ликовна култура 

 

Грађанско васпитање 

 

Верска настава 
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      ПРЕДМЕТ: Ликовна култура                РАЗРЕД: 2-3          Oбразовни профил:    пословни администратор                 Просветни гласник бр. 10/2012. 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 
Начин остваривањасадржаја 

програма 
 

 Упознавање са значајем 

визуелне уметности и 

применом 

технике,материјала и 

елемената композиције 

 Упознавање са развојем 

дизајна,применом 

принципа компоновања и 

начином коришћења 

различитих информација 

као подстицај за 

стваралачки рад  

 Упознавање са врстама 

простора,елементима 

амбијента и значајем 

обликовања простора 

 Упознавање одабраних 

уметницких дела и 

споменика културе и 

улоге визуелне 

уметности у 

савременомдруштву 

 Разматра значај визуелне уметности за 

будуће занимање 

 Реализује идеју одабраном техником и 

материјалом 

 Пореди радове дизајнера на основу 

договореног критеријума  

 Реализује замисао у одабраном задатом или 

доступном материјалу 

 Користи различите информације као 

подстицај за стваралачки рад  

 Изрази утисак о амбијенту простора 

различитих намема  

 Разматра значај обликовања простора 

 Реализује замисао комбинујући задате и 

одабране елементе и материјал  

 Објасни значај одабраних уметничких дела 

и споменика културе  

 Тумачи визуелне поруке са којима се 

свакодневно среће 

Користи уметницка дела као подстицај за 

стваралачки рад  

Навести само број наставних 

јединица по областима/ модулима 

Општи део-улога и значај визуелне 

уметности коз историју. 

Значај визуелне уметности за будуће 

занимање; 

Основне традиционалне технике 

визуелних уметности.Утицај 

савремене технологије на визуелну 

уметност.Традиционални 

материјал,рециклирани 

материјал,материјал и предмети за 

рециклањжу 

Елементи композиције- 

линија,боја,текстура и валер. 

Производи уметничких заната од 

првих цивилизација до појаве 

индустријског дизајна.Развој 

дизајна.Принципи 

дизајна(дизајна).Дизајн у XXI веку; 

Извори(окружење, 

природа,уметничка 

дела,музика,филмови, 

литература...)и начини долажења до 

креативних идеја и решења. 

 

Облици наставе:  теоријска 

настава/практична настава 

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: дијалог, 

демонстрација 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални, групни 

 

Место реализације: учионица/ 

кабинет 

 

Начин оцењивања: 

 праћење остварености 

исхода  

 праћење процеса рада  

 разговор 

 пројектне задатке 

 

Корелација 

• Српски језик и књижевност 

• Историја  

• Биологија  

• Математика 

• Рачунарство и информатика 
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      ПРЕДМЕТ Грађанско васпитање      РАЗРЕД други        Oбразовни профил:  пословни администратор                                        Просветни гласник бр. 10/2012 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 
- Упознавање ученика са врстама 

права,начинима и механизмима 

заштите права   

- Сагледавање значаја личног 

ангажовања у заштити 

сопствених права и права других 

људи 

- Подстицање ученика на активну 

партиципацију у животу школе  

- Развијање вештина планирања 

акција 

- Објасни значаји смисао људских права  

- Разликује врсте људских права  

-Објасни однос права и одговорности  

-Објасни универзалност и развијеност људских 

права  

-Објасни механизме заштите људских права  

-Објасни улогу институција појединца у заштити 

људска права  

-Идентификује проблеме у својој средини 

 

 

Предмет се реализује у оквиру две теме:  

1.Права и одговорности (18 часова )  

Ова тематска целина уводи ученике у 

познавање и разумевање проблематике 

права и одговорности и развија: 

способности , ставове и поступке који воде 

заштити и остваривању права.  

 

2.Планирање и извођење акције (19 часова)  

Ова тематска целина припрема и подстиче 

ученике на активно учешће у животу 

школе и заједнице и омогућава 

систематизацију и практичну примену 

наученог у оквиру овог предмета. Ученици 

стичу потребна знања и вештине у 

идентификовању проблема који се тичу 

дечјих права у школи и средини и начнима 

израде плана акције којим би те проблеме 

могли да реше. 

 

 

Облици наставе:  теоријска настава  

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: дијалошка метода, 

илустративно предавање, демонстрација, 

игровне активности, рад на тексту, играње 

улога, симулације, интерактивне групе, 

мапе ума, презентације, експертска 

слагалица, дебате, дигиталне апликације 

за учење 

Облици рада: фронтални, индивидуални; 

групни; рад у пару 

 

Место реализације: учионица/ google 

учионица 

 

Начин оцењивања: Вредновање рада 

ученика врши се кроз праћење 

оставрености исхода 

Успешан: Ученик разуме 

описује,објашњава, дискутује, наводи 

примерe, резимира, парафразира појаве из 

наведених тема. Рад ученика је 

компетентан уз минималну помоћ 

наставника.Веома успешан: Ученик 

примењује и користи стечена знања и 

информације, открива и решава 

проблеме,истражује појаве, примењује 

методе у новим ситуацијама, процењује,  

предвиђа појаве из претходно наведених 

тема Рад ученика је компетентан без 

подршке. 

Корелација 

Право, социологија са правима грађана 
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      ПРЕДМЕТ: Верска настава Православни катихизис     РАЗРЕД II                                Oбразовни профил: пословни администратор              Просветни гласник бр. 11/2016-1 

Циљеви учења за предмет  
Исходи 

По завршетку теме ученик ће: 
Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

Упознавање ученика са садржајем 

предмета, планом и програмом и 

реализацијом наставе. 

Омогућити ученицима да стекну 

неопходно знање да узрок 

постојања света јесте личносни Бог 

Који слободно из љубави ствара 

свет;  

Пружити ученицима основ за 

разумевање прародитељског греха 

на основу библијског сведочанства, 

тумачења Светих Отаца и учења 

Цркве;  

Омогућити ученицима разумевање 

да се Стари Завет у главним 

цртама, периодима, личностима и 

догађајима може посматрати као 

праслика и најава новозаветних 

догађаја;  

Пружити ученицима основ за 

разумевање да је целокупан 

садржај старозаветне месијанске 

мисли остварен тек у Новом Завету 

у личности Господа Исуса Христа;  

Омогућити ученицима доживљај 

старозаветне побожности;  

Установити обим и квалитет знања 

и разумевања стечених у току 

школске године из Православног 

катихизиса  

 

 

- моћи да сагледа садржаје којима ће се 

бавити настава Православног катихизиса 

у току 2. године образовања и да уочи 

какво је његово предзнање;  

-моћи да интерпретира учење Цркве о 

стварању света;  

-моћи да објасни да је човек икона Божја 

зато што је слободан и подобије Бога зато 

што је способан за заједницу;  

-моћи да објасни да је Бог створио свет са 

циљем да вечно живи у заједници са Њим;  

-бити подстакнут да просуђује о смислу 

постојања човека и света;  

-моћи да разликује особености створеног 

и нествореног;  

-моћи да развија одговорност за сопствени 

живот и живот других;  

-моћи да преиспитује и вреднује однос 

према Богу, другом човеку и према 

творевини Божјој.  

-моћи да објасни у чему се састоји 

прародитељски грех; сагледа последице и 

превазилажење;  

-моћи да просуди о важности учествовања 

у Литургији;  

-бити подстакнут да се одговорније 

односи према природи;  

-моћи да стекне увид у личну одговорност 

за своје поступке и значају покајања;  

-моћи да уочи да се Бог у Старом и Новом 

Завету открива као личност и да га позива 

на заједницу.  

-моћи да, на примеру Каина и Авеља, закључи 

да је свако убиство –братоубиство;Ноја,схвати 

значење појма праслика Христа и Цркве као 

места спасења;Вавилонске куле, схвати да ни 

једна људска заједница мимо Бога не води 

остварењу човековог назначења;  

-моћи да разуме да је откривење Аврааму 

почетак остваривања Цркве у историји;  

-бити свестан да је за богопознање неопходан 

личан сусрет са Богом;  

-моћи да разуме да је обећање потомства дато 

Аврааму духовног карактера.  

-знати да је старозаветна вера – вера у једнога 

Бога;  

-моћи да објасни нека од старозаветних 

пророштава која су се остварила у личности 

Христовој;  

-моћи да наведе који старозаветни догађаји 

јесу праслика Сина Божјег и новозаветне 

Цркве.  

-моћи да уочи разлику између уобичајеног 

значења речи пророк и њеног библијског 

смисла;  

-моћи да упореди Десет заповести са 

Христовим заповестима о љубави;  

-моћи да промишља о сопственом месту у 

историји спасења 

-моћи да се, подстакнут примерима, смелије 

суочи са грехом самооправдавања и сваким 

грехом, уопште;  

-моћи да уочи у којој мери је напредовао и 

савладао градиво. 

 

I  Увод (1) 

II Стварање света и човека 

(7) 

III Прародитељски грех (7) 

IV Свештена историја 

спасења (од Адама до 

Израиља) (6) 

V Свештена историја 

спасења (од Мојскија до 

Христа) (10) 

VIСтарозаветна ризница (6) 

 

 

Облици наставе:  теоријска 

настава (35 ), практична настава 

(2)  

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: дијалошка 

метода, илустративно 

предавање, демонстрација, 

игровне активности, рад на 

тексту, играње улога, 

симулације, интерактивне групе, 

презентације, дебате, дигиталне 

апликације за учење 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални; групни; рад у 

пару 

 

Место реализације: учионица, 

гугл учионица, Црква 

 

Начин оцењивања: усмено 

одговарање, домаћи радови, 

пројекти, праћење активности на 

часу (формативно), гугл алати за 

оцењивање 

    

Корелација 

 

1. Српски језик и 

књижевност  

2. Историја  

3. Географија  

4. Екологија  

5. Физика  

6. Философија  

7. Социологија  

8. Ликовна култура  

9. Музичка култура  
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СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 

ПРЕДМЕТ  пословни енглески језик                                  РАЗРЕД  II                  Oбразовни профил:  пословни администратор                                   Просветни гласник бр.  10/2012 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 
Начин остваривањасадржаја 

програма 

Усвајање знања из страног језика 

и јачање самопоуздања да у 

усменој и писаној комуникацији 

користи језик и да се 

компетентно и самосвесно 

споразумева са људима  

Оспособљавање ученика да 

упозна језик струке у оноликој 

мери која му омогућава да 

користи страни језик ради вођења 

пословне комуникације 

Оспособљавање ученика за 

разумевање усменог говора 

Оспособљавање ученика за 

разумевање прочитаних текстова 

Оспособљавање ученика за 

кратко монолошко излагање на 

страном језику 

Оспособљавање ученика за 

писање краћих текстова 

различитог садржаја 

Оспособљавање ученика за 

учешће у дијалогу на страном 

језику и размену краћих писаних 

порука 

Оспособљавање ученика да 

преводи, сажима и препричава 

садржај  краћих усмених и 

писаних текстова 

Оспособљавање ученика да 

користе медије као изворе 

информација и развијају 

критичко мишљење у вези са 

њима 

разуме караће исказе који садрже 

фреквентне речи и структуре 

(информације о личностима, 

послу, клијентима, куповини, 

ближем окружењу) 

разуме најбитније информације у 

кратким и једноставним 

обавештењима (преко разгласа, у 

бироу, на шалтеру, на тел. 

секретарици) и правилно их 

користи 

чита и разуме различите врсте 

прилагођених текстова ( 

једноставнија лична / пословна 

писма, позивнице, термини, 

проспекти, упутства, обрасци, 

решења, 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, зашто) у 

свакодневним текстовима ( 

рекламе, огласи, јеловници, 

проспекти) као и једноставнијим 

стручним текстовима ( 

формулари, шеме, извештаји, 

решења) 

описује ситуације, прича о дога 

ђајима 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 

саставља краћи текст (мејл, писмо) 

у одређене пословне сврхе 

(обавештење, уговарање, померање 

термина, дневни ред, конкурисање 

за посао) 

пише краћи текст о фирми, 

пословању и персоналу 

пише извештај на основу белешки  

комуницира у свакодневним 

ситуацијама и размењује 

информације, блиске његовим 

интересовањима (писмено и 

усмено) 

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 

(интонација,прозодија, ритам) и 

морфосинтаксичке категорије 

(времена) 

Садржај предмета се остварује 

кроз следеће теме: 

1. CAREER 

PROSPECTS (7 ) 

2. TIME IS MONEY 

(13) 

3. THE CUSTOMER 

(12) 

4. BUSINESS ONLINE 

(13) 

5. NOT FOR PROFIT 

(14) 

6. PROBLEM 

SOLVING (14) 

 

 

Облици наставе:  теоријска настава  

Подела на групе:  да 

 

Методе и технике: монолошка, 

дијалошка, илустративно-демонстративна, 

игра улога 

Облици рада: фронтални рад,рад у 

пару,групни рад,индивидуални рад 

 

Место реализације: учионица/гугл 

учионица 

 

Начин оцењивања: усмена провера 

знања, активност на часу, тест знања, 

писмени задаци, домаћи задаци 

Оцењивање се врши на основу 

важећег Правилника о оцењивању 

ученика 

 

    

Корелација 
српски језик и књижевност, 

енглески језик, економска 

група предмета, пословна 
обука 
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ПРЕДМЕТ: КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ           2. РАЗРЕД            Oбразовни профил: Пословни администратор                  Просветни гласник бр.: 10/2012 

 

Циљеви учења за предмет Исходи Садржај 

Начин остваривања 

садржаја програма 

 

- 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 канцеларијске 

процедуре;  

- Оспособљавање ученика за 

рад са текућом поштом;  

- Оспособљавање ученика за 

вођење евиденција и 

класификаcију документације; 

 

• Објасни појам службене 

кореспонденције; 

• Разликује врсте службене 

кореспонденције; 

• Објасни појам службеног 

акта; 

• Разликује обавезне и 

необавезне елементе дописа; 

• Креира допис у различитим 

формама на основу датих 

елемената; 

• Објасни појам поднеска и 

разликује врсте поднесака; 

• Креира различите врсте 

поднесака на основу датих 

елемената; 

• Састави реверс, овлашћење, 

потврду, признаницу, уверење 

у складу са радном 

ситуацијом; 

• Наведе и објасни фазе у раду 

са текућом поштом; 

• Утврди формалну исправност 

сваког приспелог акта; 

• Распореди пошту и акте у  

 

службе надлежне за решавање; 

• Заведи, здружи и обради акте и 

достави га странкама; 

• Прими електронску пошту и 

отпреми је на више адреса;  

• Архивира пошту и акте у 

складу са стеченим условима; 

• Дефинише појам, врсте и 

значај евиденција;  

• Евидентира дневне и недељне 

обавезе применом евиденционих 

средстава; 

• Објасни појам, врсте и значај 

класификација и изврши 

класификацију докумената 

према задатим критеријумима; 

•Објасни основе пословне 

културе; 

• Разликује врсте комуникација; 

• Користи средства за 

комуникацију; 

• Сарађује у тиму; 

• Објасни фазе вођења 

пословног разговора; 

 

1. Службена кореспонденција 

– 10; 

2. Евиденција и 

класификација докумената - 

Рад са поштом – 40; 

3. Кодекс пословног 

понашања и изградња 

пословног имиџа – 24; 

 

 

 

 

 

 

 

Облици наставе:  теоријска 

настава/ вежбе 

 

Подела на групе:  да/не 

 

Методе и технике:  
комбиновање (вербално-

текстуалне, илустративно-

демонстративне,..) 

 

Облици рада: 

фронтални, индивидуални, 

вежбе 

 

 

Место реализације:  

кабинет/ гугл учионица 

 

Начин оцењивања:  
формативно праћење 

остварености исхода, гугл 

алати за оцењивање. 

 

Оцењивање се врши на 

основу важећег Правилника 

о оцењивању ученика у 

средњој школи. 

 

    

Корелација 

 

• Рачуноводство, 

• Српски језик и књижевност, 

• Пословни енглески језик, 

• Рачунарство и информатика, 

• Финансијско-

рачуноводствена обука, 

• Предузетништво 
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ПРЕДМЕТ: ПРАВО                             РАЗРЕД: II-3                                Oбразовни профил: Пословни администратор                                                     Просветни гласник бр.: 10/2012 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 
Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

 

-  Оспособљавање ученика за 

спровођење поступка заснивања 

радног односа и остваривања 

права из радног односа; 

 

-   Оспособљавање ученика за 

израду поднесака и аката у 

поступку остваривању права, 

обавеза и одговорности из радног 

односа; 

 
-  Праћење позитивно важећих 

прописа и стручне литературе; 

 

- Схватање важности сталног 

праћења важећих правних пропи. 

 

У ченик ће бити у стању да:  
 
- објасни елементи и услове за 

заснивање радног односа: 

- разликује врсте радног односа; 

- разликује врсте радног времена; 

- објасни поступак заснивања 

радног односа; 

- примени законске прописе у 

вези са поступком заснивања 

радног односа; 

- разликује документа у поступку 

заснивања радног односа; 

- разликује форме обликовања 

аката и поднесака потребних у 

поступку заснивања радног 

односа; 

- састави сва акта и поднеске у 

поступку заснивања радног 

односа на основу задатих 

елемената; 

- попуни одговарајуће обрасце у 

поступку заснивања радног 

односа; 

- заводи документа и акте у 

одговарајуће евиденције 
- разликује одморе и одсуства; 

 

 

 

 

-разликује право на зараду, 

накнаду зараде и друга примања; 

- објасни распоређивање радника на 

друго радно место; 

- састави захтева за остваривање 

права из радног односа; 

- објасни садржину и форму 

решења; 

-састави решења о остваривању 

основних права из радног односа на 

основу задатих елемената ; 

-објасни појам заштите на раду; 

- разликује мере и видове заштите 

на раду; 

- објасни заштиту посебних 

категорија запослених лица; 

- објасни значај измена уговорених 

услова рада (анекс уговора о раду) ; 

- наведе разлоге за престанак 

радног односа; 

- врсте материјалне одговорности 

- синдикат запослених 

- надзор над применом закона и 

других прописа о радним односима. 

 

- Заснивање радног     

односа ( 34) 

 

- Евиденције у области 

радних односа (39) 

 

 

 

Облици наставе: 

- теоријска настава 

- вежбе 

 

Подела на групе:  - да 

 

Методе и технике: 

- дијалошка метода, 

- демонстрација, 

- рад на тексту, 

- играње улога, 

- симулације, 

- презентације 

 

Облици рада: 
- фронтални, 

- рад у пару, 

- идивидуални 

- комбиновани 

 

Место реализације: 

- учионица, 

- гугл учионица 

 

Начин оцењивања:  

тестови знања, усмено одговарање, 

домаћи радови, пројекти, праћење 

активности на часу (формативно), 

гугл алати за оцењивање 

 

    

Корелација 

 

- Економија 

- Канцеларијско 

пословање 

- Српски језик и 

књижевност 

- Рачунарство и 

информатика 

- Пословна и 

административна обука 

- Пословна информатика 

са електронским 

пословањем 

- Вештине комуникације 

- Пословна психологија 

- Култура језичког 

изражава 
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      ПРЕДМЕТ: КЊИГОВОДСТВО                 РАЗРЕД: 2. (други)                 Oбразовни профил: ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР                               Просветни гласник бр. 10/2012 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 
Начин остваривањасадржаја 

програма 

Оспособљавањеученика за 

евиденцију робе и пословних 

односаса комитентима 

Оспособљавање ученика за 

евиденцију основних средстава 

Oспособњавање ученика за 

евиденцију набавке и трошења 

материјала 

разликује појамове поверилаца и 

добављача, дужника и купаца 

повежедокумента са пословном 

променом набавкеробе 

повежедокумента са пословном 

променом продаје робе 

спроведекњиговодствену 

евиденцију настанка обавеза и 

потраживања (аналитички и 

синтетички) 

састави калкулацију продајне 

цене робе 

евидентира залихе робе у 

магацинском, робном и 

финансијском књиговодству по 

продајним ценама 

састави нивелацију продајне 

цене 

евидентира промену продајне 

цене 

водикњигу евиденције промета 

на основу датих података 

заведе фактуре у књигу 

примљених и издатих рачуна 

прати доспелост обавазаи 

потраживања 

евидентира измирење 

обавезаитрговачке попусте 

евидентира наплату 

потраживања 

разликујевредности основних 

средстава 

наведе евеиденције основних 

средстава 

 

разликујеначине прибављања 

основних средстава 

разликујеначине отуђивања 

основних средстава 

евидентира прибављање и 

отуђивање основних средстава кроз 

књигу основних средстава и 

нааналитичким контима 

повеже документа са пословном 

променом у вези са набавком и 

трошењем материјала 

састави калкулацију набавке 

материјала 

евидентира залихе материјала у 

магацинском, материјалном и 

финансијском књиговодству по 

стварним набавним ценама (FIFОи 

метод просечне набавне цене) 

евидентира залихе материјала у 

магацинском, материјалном и 

финансијском књиговодству по 

планским набавним ценама 

евидентира обрачун и исплатузарада 

на основу датог обрачуна 

евидентира трошкове горива и 

енергије 

евидентиратрошкове производних 

услуга 

евидентира трошкове амортизације 

на основу датог обрачуна 

евидентиранематеријалне трошкове 

изради извештаје о 

трошковимапословањ 

 

Евиденција робе и 

пословних односа са 

комитентима (38) 

Евиденција основних 

средстава и материјала 

(22) 

Евиденција трошкова 

пословања (14) 

 

Облици наставе:  теоријска 

настава/вежбе 

Подела на групе:  да 

 

Методе и технике:  Mодулсе 

реализуje путем метода активно 

оријентисане наставе 

Методе ситуација за учење,  

дијалошка метода, илустративно 

предавање, демонстрација, игровне 

активности, рад на тексту, играње 

улога, симулације, интерактивне 

групе, мапе ума, презентације, 

експертска слагалица, дебате, 

дигиталне апликације за учење 

Сви исходи се реализују кроз двочас 

Mодул се реализуje путем метода 

активно оријентисане наставе 

Препоручене методе: студија 

случајаНа основу књиговодствених 

докумената  
 

Облици рада: Вежбе  

 

Место реализације: учионица/ 

кабинет (кабинети за рачуноводство) 

Начин оцењивања: Вредновање 

остварености исхода вршити кроз: 
тестове знања 

активност на часу 

праћење практичног рада 

тест практичних вештина 

писмени задатак 

    

Корелација 

Пословна и 

административна обука 

Економија 

Канцеларијско 

пословање 

Предузетништво 

Статистика 

Пословна 

информатикаса 

електронским 

пословањем 
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    ПРЕДМЕТ:  НЕМАЧКИ ЈЕЗИК             РАЗРЕД: ДРУГИ                 Oбразовни профил: ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР                           Просветни гласник бр.  10/2012 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

Слушање: оспособљавање 

ученика за разумевање усменог 

говорa 

Читање: оспособљавање ученика 

за разумевање прочитаних 

текстова  

Говор: оспособљавање ученика за 

кратко монолошко излагање  

Писање: оспособљавање ученика 

за писање краћих текстова 

различитих садржаја 

Интеракција: оспособљавање 

ученика за учешће у дијалогу на 

страном језику 

Медијација: оспособљавање 

ученика д апреводи, сажима и 

препричава садржај краћих 

текстова 

 

Ученик ће бити у стању да: 

Слушање: разуме краће исказе 

који садрже фреквентне речи и 

структуре (информације о 

личностима, послу, породици, 

куповини, школи, ближем 

окружењу) 

 

Читање: чита и разуме различите 

врсте краћих и прилагођених 

текстова ( једноставнија лична 

пословна писма, позивнице, 

термини, проспекти, упутства, 

огласе 

Говор: описује ситуацијеи води 

једноставне разговоре ( 

телефонира ), даје информације и 

упутства, уговара термине 

 

Писање: 

-напише једноставно пословно 

писмо према одређеном моделу 

Интеракција: 

-комуницира у свакодневним 

ситуацијама и размењује 

информације блиске његовим 

интересовањима( писмено и 

усмено) 

 

Медијација: 

-преводи усмено или писмено 

кратке поруке у складу са 

потребама комуникације 

 

 

 

-Reisen (8) 

-Wohnen ( 10) 

-Freundschaften und Feier 

( 8) 

-Fachtexte (15) 

-Mode und Kleider (6) 

-Körper und Gesundheit ( 

8) 

-Lebensgeschichten ( 5) 

-Faszination Bahnhof (9) 

-Fremde Länder ( 5) 

 

Облици наставе:  теоријска 

настава/практична настава/ 

вежбе/настава у блоку  

Подела на групе:  да/не 

 

Методе и технике:  монолошка, 

дијалошка, демонстративна 

Облици рада: 

фронтални,индивидуални, рад у пару, 

рад у групи 

 

Место реализације: учионица/ 

кабинет/ фискултурна 

сала/кухиња/угоститељски 

објекат...../гугл учионица(ако 

планирате да је користите и убудуће у 

редовној настави) 

 

Начин оцењивања: усмена провера 

знања, контролни и писмени задаци, 

активност на часу, домаћи задатак. 

Оцењивање се врши на основу 

важећег Правилника о оцењивању  

ученика.  

 

    

Корелација 

српски језик и 

књижевност, пословна 

кореспонденција 
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РУСКИ ЈЕЗИК II                2.РАЗРЕД                           Oбразовни профил: Пословни администратор                                                   Просветни гласник бр.: 10/2012 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

-Оспособљавање ученика за 

разумевање усменог говора 

-Оспособљавање ученика за 

разумевање прочитаних 

текстова 

-Оспособљавање ученика за 

кратко монолошко излагање и 

учешће у дијалогу 

-Развијање вештине читања и 

писања на руском језику 

-Упознавање са културом, 

обичајима и историјом руског 

народа 

-Оспособљавање ученика да 

користе медије као извор 

информација и развијање 

критичког односа према њима 

Ученик ће бити у стању да: 

-разуме реченице, питања и упутства из 

свакодневног говора 

-разуме краће исказе који садрже 

фреквентне речи и структуре 

(информације о личностима, послу, 

породици, куповини, ближем 

окружењу) 

-разуме најбитније информације у 

кратким и једноставним обавештењима 

(преко разгласа, на улици, на шалтеру) 

-у тексту препознаје познате речи, 

изразе и реченице 

-чита и разуме различите врсте кратких 

и прилагођених текстова (једноставнија  

лична / пословна писма, позивнице, 

термини, проспекти, упутства, огласи) 

-открива значење непознатих речи на 

основу контекста или помоћу речника 

-описује ситуације и  прича о 

догађајима, користећи једноставне речи 

и изразе 

-води једноставне разговоре 

(телефонира), даје информације и 

упутства, уговара термине 

-реагује учтиво на питања, позиве, 

извињења саговорника 

-правилно користи облике именица 

(прве три промене), придева, личних и 

присвојних заменица, глагола кретања, 

глаголских прилога и заповедног 

начина 

 

 

-правилно претвара управни у 

неуправни говор и обрнуто и 

користи га у усменом и 

писменом излагању 

-наведе празнике које Руси 

славе, као и типично руске 

обичаје 

-наведе руске нобеловце и 

њихова најважнија дела 

 

Навести само број 

наставних јединица по 

областима 

 

1.Природа (10) 

2.Савремена Русија (11) 

3.Путовања (21) 

4.Традиција и обичаји 

(10) 

5.Странице руске 

историје (9) 

6.Руска култура (7) 

7.У свету књига (6) 

 

 

 

 

 

Облици наставе:  теоријска настава 

Подела на групе:  да 

 

Методе и технике: монолошка, 

дијалошка, илустративно-

демонстративна, комбинована, рад на 

тексту, играње улога, презентације 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални, групни, рад у 

паровима 

 

Место реализације: учионица /гугл 

учионица 

 

Начин оцењивања: формативно и 

сумативно 

- усмено одговарање, домаћи  радови, 

праћење активности на часу, 

контролни и писмени задаци 

-оцењивање се врши у складу са 

важећим  Правилником о оцењивању 

    

Корелација 

Српски језик и 

књижевност 

Историја 

Екологија 

Рачунарство и 

информатика 
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Циљеви учења за 

предмет  
Исходи Садржај 

Начин остваривања 

садржаја програма 

Стицање основних знања 

о развоју економије и 

принципима који се 

користе у економској 

науци  

Стицање основних знања 

о функционисању 

тржишта  

Стицање основних 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 улози 

финансијског система  

Стицање основних знања 

о новцу и функцијама 

новца  

Стицање основних знања 

о промени вредности 

новца и нивоа цена  

Стицање основних знања 

о незапослености као 

макроекономској 

варијабли  

 

- дефинише предмет изучавања 

економије као науке  

- дефинише потребе  

- наведе различите врсте потреба  

- доведе у везу неопходност размене 

добара ради задовољења потреба 

- дефинише реткост и избор  

- наведе принципе индивидуалног 

одлучивања  

- препозна утицај подстицаја на 

понашање људи и друштва  

- дефинише тржишну привреду  

- дефинише тржиште  

- дефинише појам „тржишна моћ“  

- наведе принципе функционисања 

привреде  

- дефинише инфлацију  

- препозна негативне последице 

инфлације  

- дефинише микроекономију  

- дефинише макроекономију  

- дефинише тражњу  

- разликује променљиве које утичу 

на тражњу  

- дефинише понуду  

- разликује променљиве које утичу 

на понуду  

- дефинише тржишну равнотежу  

- објасни закон понуде и тражње  

- дефинише појам трошкова  
- разликује експлицитне и  

- дефинише финансијске инструменте  

- наведе особине обвезница  

- наведе особине акција  

- дефинише тржиште зајмовних 

средстава  

 

- дефинише каматну стопу  

- дефинише новац 

- наведе функције новца  
- објасни функцију новца као средства 

размене  
- објасни функцију новца као обрачунске 

јединице  
- објасни функцију новца као чувара 

вредности  
- дефинише новчану масу  
- дефинише централну банку  
- наведе функције централне банке  
- дефинише пословну банку  
- опише укратко утицај пословних банака 

на понуду новца  
- наводи инструменте монетарне 

политике  
- дефинише инфлацију  
- увиђа везу између промене цена и 

промене вредности новца  
- наведе различите типове инфлације  
- дефинише незапосленост  
- разликује појмове „запослено лице“ и 

„незапослено лице“  
- дефинише радну снагу  
- дефинише стопу незапослености  
- препозна како политика државе утиче 

на незапосленост (пример: Закон о 
минималној надници)  
имплицитне трошкове  

- разликује фиксне и варијабилне 

трошкове 

- разликује укупне и просечне трошкове  

- дефинише маргинални трошак  

- разликује трошкове на кратки и дуги 

рок  

- дефинише профит  

- разликује економски профит и 

рачуноводствени профит  

 

 

1) Основни појмови и принципи 

економске науке (40) 

2) Макроекономска теорија, анализа 

и политика (34) 

 

 

Облици наставе:  

теоријска настава  

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: 

монолошка, дијалошка, 

комбиновано, рад на тексту 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални и групни, 

рад у пару 

 

Место реализације: 

учионица/гугл учионица 

Начин оцењивања: 

усмено излагање, 

активност на часу, тест 

знања. 

Корелација 

Књиговодство, 

Канцеларијско пословање , 

Рачунарство и 

информатика, Пословна и 

административна обука  

Пословна информатика са 

електронским пословањем, 

Вештине комуникације, 

Пословна психологија 

    

Исходи 

- дефинише производну функцију  

- дефинише факторе производње  

- препозна специфичности 

тражње и понуде рада  

- објасни како се успоставља 

равнотежа на тржишту рада  

- дефинише појам капитал  

- објасни функционалну 

расподелу дохотка  

- утврди везу између 

микроекономије и 

макроекономије  

- дефинише макроекономију  

- препозна макроекономске 

варијабле и значај њиховог 

проучавања  

- дефинише економску политику  

- наведе циљеве и инструменте 

економске политике  

- дефинише финансијски систем  

- дефинише финансијске 

институције  

- дефинише финансијска 

тржишта  
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Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривања садржаја 

програма 

 

-Оспособљавање ученика да на 

основу психолошких сазнања и 

усвојених вештина допринесе 

ефикасности ефективности 

пословног понашања и успеха 

пословне организације 

-припрема ученика да 

адаптибилно реагује на промене у 

сфери рада и заштити се од 

последица неусклађености човека 

и рада  

-подршка ученику да преузме 

одговорност за сопствени 

професионални развој и препозна 

пословне могућности у радној 

средини и ширем социјалном 

окружењу 

 

- наведе предмет изучавања 

психологије и њене дисциплине 

-анализира утицај психолошких 

карактеристика на пословно 

понашање 

-објасни улогу е моција у 

пословном понашању 

-објасни узроке грешака у 

опажању особа 

-разуме динамику личности 

-опише организацију као групу 

-анализира понашање 

запослених у зависности од 

типа руковођења 

-објасни значај међуљудских 

односа за успех појединца и 

организације 

- на примеру објасни конфликт 

улога у организацији 

-наведе основне карактеристике 

комуникације у организацији 

-анализира структуру и 

динамику радних ти9мова 

Објасни психолошки аспект 

рада 

-наведе предмет и задатке 

психологије рада 

 

 

 

наведе и објасни факторе радне 

адаптације 

-препозна штетне последице 

неусклађености посла и човека 

-препозна примере флуктуације, 

апсентизма, сгоревања на послу, 

мобинга и психосоматских 

болести 

-Наведе функције 

професионалне оријентације и 

селекције 

-Напише сопствену пословну 

биографију 

-наведе стратегије мотивисања 

за рад 

-објасни концепт целоживотног 

учења и његов значај за 

професионални развој 

-тумачи основни циљ Стратегије 

каријерног вођења и саветовања 

у Србији 

 

 

 

1- Психолошке 

карактеристике 

појединца и пословно 

окружење(41) 

2- Особа у организацији 

као контексту 

пословног 

понашања(13) 

3- Рад као сфера живота 

(9) 

4- Професионални 

развој(11) 

 

Облик наставе:  теоријска  

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: дијалошка метода, 

илустративно предавање, 

демонстрација, игровне активности, 

рад на тексту, играње улога, 

симулације, интерактивне групе, мапе 

ума, презентације, експертска 

слагалица, дебате, дигиталне 

апликације за учење 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални; групни; рад у пару 

 

Место реализације: учионица, гугл 

учионица 

 

Начин оцењивања: тестови знања, 

усмено одговарање, домаћи радови, 

пројекти, праћење активности на часу 

(формативно), гугл алати за 

оцењивање 

    

Корелација 

 

-економија- основи 

менаџмента и основи 

маркетинга 

-Канцеларијско пословање 

-вештине комуникације 
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ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА СА ЕЛЕКТРОНСКИМ ПОСЛОВАЊЕМ      Разред: други       Образовни профил: пословни администратор             Просветни гласник бр. : 10/2012 

 

     Циљ предмета: Исходи предмета: Садржај предмета Начин остваривања садржаја 

програма 
Оспособљавање 

ученика за примену 

рачунара у струци 

Оспособљавање 

ученика за табеларна 

израчунавања 

Оспособљавање 

ученика за обраду 

слика 

Оспособљавање за 

израду 

мултимедијалних 

презентација 

Развијање способности 

за коришћење готових 

апликација  

Оспособљавање за 

самосталан рад 

Оспособљавање 

ученика за примену 

нових технологија 

Оспособљавање 

ученика за примену 

електронског 

пословања 

 објасни принципе представљања слика у рачунару 

(растерски, векторски)  

 разликује формате слика и њихове особине 

 изврши конверзију формата слике 

 мења димензије слике  

 мења капацитет фајла слике 

 унесе слајдове на презентацију 

 унесе и форматира текст на слајду 

 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 

 сачува презентацију у различитим форматима 

 отвори једну и више радних књига 

 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 

 користи функције 

 реши задатке помоћу функција 

 изради графиконеи 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 он-лине сервисе за табеларна израчунавања 

 припреми радну књигу за штампу 

 штампа податке из радне књиге 

 објасни елементе и основне функције 

електронског пословања 

 објасни телекомуникациони 

концептуелектронског пословања  

 користи заштиту и мере безбедности у 

електронском пословању  

 дефинише концепт електронске трговине  

 објасни електронско тржиште 

 наведе предности и ограничења у е-трговини 

 наведе моделе е-трговине 

 објасни Б2Б модел, Б2Ц модел, Ц2Ц модел 

 објасни улогу електронских посредника  

 наведе предност рекламирања на Интернету  

 дизајнира банер рекламу  

 примењује поступак рекламирања 

електронском поштом 

 користи стил пословног електронског писма 

 примењује структуру електронског писма  

 објасни предност УРЛ рекламирања  

 наведе могућности истраживања електронског 

тржишта 

 објасни појам интратрговине 

 наведе могућности пружања услуга државних 

органа и јавних служби 

 објасни модел Г2Б, Г2Ц, Г2Г 

 наведе могућности вођења електронске 

трговине путем бежичних уређаја 

 наведе предности виртуелних организација  

 објасни концепт виртуелне канцеларије  

 наведе предности и ограничења е-трговине 

 наведе системе плаћања он-лајн трговине 

 наведе начине заштите сигурности податка 

 наведе сигурносне стандарде на Интернету 

 

Рад са табелама (48) 

Обрада слика и израда 

презентација (45) 

Увод у електронско 

пословање (18) 

 

 

Корелација: 

Економија, 

Канцеларијско 

пословање,  Српски 

језик и књижевност, 

Рачунарство и 

информатика, Пословна 

и административна 

обука, Статистика, 

Култура језичког 

изражавања 

Предмет се реализује кроз 

часове :  

вежби     
 

Подела одељења на групе:  

Одељење се дели на групе 

приликом реализације 
 

Место извођења наставе:  

Кабинет за информатику 

 

Методе рада на часу: 

Монолошка, дијалошка, 

практичан рад 

 

Облици рада: 

Фронтални, индивидуални, 

групни 

 

Начин оцењивања: 

праћење остварености исхода, 

тестови знања, 

 активност на часу, 

 домаћи задатак, 

 тест практичних вештина 
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ТРЕЋИ РАЗРЕД 

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 

      ПРЕДМЕТ  Српски језик и књижевност                                     РАЗРЕД   3.                      Oбразовни профил: пословни администратор         Просветни гласник бр.10/2012 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 
1. Проширивање и продубљивање знања о 

српском књижевном језику;  
2. Развијање и неговање језичке културе, 

поштовање правила књижевног 

(стандардног) језика у усмeном 
 и писаном изражавању;  

3. Подстицање ученика на усавршавање 

говорења, писања и читања, као и 
неговање културе дијалога;  

4. Оспособљавање за ефикасно 

комуницирање;  
5. Оспособљавање ученика да користе 

стручну литературу и језичке приручнике;  

6. Продубљивање и проширивање знања о 
српској и светској књижевности;  

7. Оспособљавање за интерпретацију 

књижевних текстова;  

8. Унапређивање књижевних знања и 

читалачких вештина;  

9. Упознавање и проучавање 
репрезентативних дела српске и опште 

књижевности, књижевних жанрова, 

књижевноисторијских појава и процеса у 
књижевности;  

10. Унапређивање знања о сопственој 

култури и културама других народа;  
11. Развијање хуманистичког и 

књижевног образовања и васпитања на 

најбољим делима српске 
 и светске културне баштине;  

12. Упућивање ученика на истраживачки 

и критички однос према књижевности;  

13. Обезбеђивање функционалних знања 

из теорије и историје књижевности;  
14. Развијање трајног интересовања за 

нова сазнања.  

наведе одлике правца, 

представнике и њихова дела  

 препозна модерне елементе у 

изразу и форми књижевног дела  

 анализира одабрана дела, износи 

запажања и ставове 

наведе одлике праваца, 

представнике и њихова дела  

наведе манифесте, књижевне 

покрете и струје у књижевности 

између два светска рата  

успостави узајамни однос 

књижевних дела и времена у коме 

су настала  анализира одабрана 

дела, износи запажања и ставове  

препозна просте, изведене и 

сложене речи  

 

примени основне принципе 

творбе речи 

 

препозна и одрeди вредност 

лексеме 

уме да се служи речницима 

наведе примере синонима, 

антонима, хомонима, жаргона… 

 

примени правописна правила у 

писању сложеница, полусложеница 

и синтагми  

скраћује речи у складу са 

прописаним правилима  

износи став, користи аргументе и 

процењује опште и сопствене 

вредности у усменом и писаном 

изражавању 

 

 

 

Модерна књижевност 32 

часова 

Међуратна књижевност 26 

часова 

Лектира -   12 часова 

 

 

Творба речи и правопис – 3 часа 

Лексикологија – 6 часова 

Синтакса – 7 часоba 

 

Усмено и писмено изражавање 

– 19 часова 

 

 

Уводно-закључни часови – 3 

часа 

 

Облици наставе:  теоријска настава/  

Подела на групе:  НЕ 

 

Методе и технике: комбиновање 

(вербално-текстуалне, илустративно-

демонстративне, мапа ума, 

истраживачка,вртешка идеја, играње 

улога...) 

 

Облици рада: 
фронтални, индивидуални, групни, у 

пару 

 

Место реализације: учионица/ гугл 

учионица 

Начин оцењивања: :  Усмено 

излагање, тест објективног типа, 

писмени задатак, домаћи 

задатак,активност на часу. 

Оцењивање се врши у складу са 

важећим Правилником о оцењивању 

ученика у ср.школи. 

Корелација 

Историја, Верска настава, 

Грађанско васпитање, 

Ликовна култура, 

Музичка култура 
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Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 
Начин остваривањасадржаја 

програма 

Оспособљавање ученика за 

разумевање усменог говора 

Оспособљавање ученика за 

разумевање прочитаних текстова 

Оспособљавањеученика за кратко 

монолошко излагање и за учешће 

у дијалогу на страном језику 

Оспособљавање ученика за 

писање краћих текстова 

различитог садржаја 

Оспособљавање ученика за 

учешће у дијалогу на страном 

језику и размену краћих писаних 

порука 

Оспособљавање ученика да 

преводи, сажима и препричава 

садржај краћих усмених и 

писаних текстова 

Оспособљавање ученика да 

користе медије као изворе 

информација и развијају 

критичко мишљење у вези са 

њима 

 

Ученик ће бити у стању да: 

 разуме основне поруке и захтеве 

исказане јасним стандардним 

језиком када је реч о блиским 

темама ( школа, 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 

 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 

 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 

 попуњава рачуне, признанице и 

хартије од вредности 

 напише једноставно пословно 

писмо према одређеном моделу 

 опише и појасни садржај схема и 

графикона  везаних за струку 

 поведе, настави и заврши неки 

једноставан  разговор, под 

условом да је лице у лице са 

саговорником 

 буде схваћен у размени идеја и 

информација о блиским темама у 

предвидљивим, свакодневним 

ситуацијама 

 сажима садржај текста, филма, 

разговара и сл. 

 идентификује различита гледишта 

о истој теми 

 

Садржај предмета се 

остварује кроз следеће 

теме: 

1) Looks (22) 

2) Just do it (16) 

3) Going places (18) 

4) Eat up (16) 

 

 

 

 

Облици наставе:  теоријска 
настава  

Подела на групе:  да 

 

Методе и технике: монолошка, 
дијалошка, илустративно-
демонстративна, игра улога 

Облици рада: фронтални рад,рад у 
пару,групни рад,индивидуални рад 

 

Место реализације: учионица/гугл 
учионица 

 

Начин оцењивања: усмена провера 
знања, активност на часу, тест 
знања, писмени задаци, домаћи 
задаци 

Оцењивање се врши на основу 
важећег Правилника о оцењивању 
ученика 

 

    

Корелација 

српски језик и 

књижевност, економска 

група предмета 
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Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 
Начин остваривањасадржаја 

програма 
Циљ предмета се остварује 

остварењем циљева појединачних 

тема: 

Подстицање раста и развоја и 

утицање на правилно држање тела 

(превенција постуралних 

поремећаја); 

Развој и усавршавање моторичких 

способности и теоријских знања 

неопходних за самостални рад на 

њима; 

Стицање моторичких умења 

(вештина) и теоријских знања 

неопходних за њихово  усвајање; 

Проширење и продубљавање 

интересовања које су ученици стекли 

у основној школи и потпуније 

сагледавање спортске гране, за коју 

показују посебан интерес; 

Усвајање знања ради разумевања 

значаја и суштине физичког 

васпитања дефинисаних општим 

циљем овог предмета (васпитно-

образовног подручја); 

Мотивација ученика за бављење 

физичким активностима и 

формирање позитивних психо-

социјалних образаца понашања; 

 

 

Препознаје 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; 

 

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; 

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 

 

 

 

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; 

 

Самостално бира физичку, односно 

спортску активност и изводи је  у 

окружењу у коме живи. 

 

Препозна нетолерантно понашање 

својих другова и реагује на њега, шири 

дух пријатељства, буде истрајан је у 

својим активностима. 

Се правилно односи према окружењу у 

којме вежба, рекреира се и бави се 

спортом, што преноси у свакодневни 

живот 

Учествује на школском такмишењу и у 

систему школских спортских 

такмичења 

 

 

Садржај предмета: 

Вежбе обликовања (јачања, 

лабављење и растезање); 

Вежбе из корективне 

гимнастике; 

Провера стања моторичких 

и функционалних 

способности; 

Вежбе снаге 

Атлетика 

Спортска игра(кошарка, 

одбојка) 

Понављање и учвршћивање 

раније обучаваних 

елемената игре.  

Даље проширивање и 

продубљавање техничко-

тактичке припремљености 

ученика у складу са 

изборним програмом за дату 

игру. 

 

Предмет се реализује кроз 

следеће облике наставе: 

 

теоријска настава (3 часа) 

мерење и тестирање (9 

часова) 

практична настава (58 

часова) 

 

 

Облици наставе:  теоријска 

настава/практична настава/  

Подела на групе:  да/не 

 

Методе и технике: 

вербална,демонстративна 

Облици 

рада:фронтални,индивидуални,груп

ни , у пару 

 

Место реализације:  фискултурна 

сала и отворени терени 

 

Начин оцењивања: Тренутно 

важећи правилник о оцењивању 

ученика у средњем  образовању и 

васпитању 

(„СЛ. Гласник  РС“, бр. 82/2015). 

 

 

Корелација 
Музичка култура 

Српски језик и књижевост 

Математика 

Екологија и заштита жиботне средине 
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Годишњи фонд часова: 72, недељни фонд часова: 2 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

 Упознавање са координатном 
методом 

 Разумевање зависности положаја 
праве и међусобног положаја две 
праве  од коефицијената k и n 

 Разумевање зависности положаја 
кружнице и међусобног положаја 
праве и кружнице од 
коефицијената у њиховим 
једначинама 

 Упознавање са појмом низа 

 Разумевање појмова 
аритметички и геометријски низ 
и примена на конкретне 
проблеме 

 Стицање основних знања и 
примена простог каматног рачуна 

 Стицање основних знања из 
сложеног каматног рачуна 

 Примена сложеног каматног 
рачуна у рачуну улога 

 Примена сложеног каматног 

рачуна у рачуну ренте 

 примени Гаусов алгоритам на 
решавање система  линеарних 
једначина(3*3) 

 израчуна растојање између две тачке 
и обим троугла ако су дате координате 
његових темена 

  разликује општи облик једначине 
праве од екплицитног облика и 
преведе један запис у други 

  објасни 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 паралелности две 
праве 

 израчуна растојање тачке од праве 

 преведе општи облик једначине 
кружнице у екплицитни  

 одреди положај кружнице у 
Декартовом координатном систему и 
полупречник кружнице 

 препозна низ и  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 

 препозна геометријски низ,објасни  
шта су n и q и  израчуна тражени члан 
низа 

 израчуна збир првих n чланова 
геометријског низа 

 

 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  

 примени 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 

 

 Аналитичка геометрија у 
равни: 17 часова;  

 Низови 7 часова; 

 Елементи   привредне  
математике: 40 часова. 
 

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

 

 
 

 

Облици наставе:  теоријска настава  

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: дијалошка метода, 

демонстрација, презентације, дигиталне 

апликације за учење 

Облици рада: : фронтални, 

индивидуални, групни, рад у пару 

 

Место реализације: учионица/ кабинет 

/гугл учионица 

 

Начин оцењивања:  

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

1. усмену проверу знања; 

2. писмену провера знања; 

3. тестове знања; 

4. активност на часу  

    

Корелација 

 Статистика 

 Рачунарство и 

информатика 

 Пословна информатика 

са електронским 

пословањем 
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      ПРЕДМЕТ Грађанско васпитање      РАЗРЕД трећи      Oбразовни профил:  пословни администратор                                            Просветни гласник бр. 10/2012 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

Стицање знања о појму 

демократије,правилима и 

процедурама демократског 

одлушивања 

- Упознати ученике са смислом и 

значењем грађанског живота, 

политике и власти 

-Упознати ученике са основним 

грађанским и плитичким правима 

-Стицање основних знања о 

институцијама демократског 

друштва и улози грађана у њему 

-Схватање смисла и значаја права 

на грађанску иницијативу 

 

 

Објасни појмове демократија , 

политика, власт, грађански живот 

-Разликовање демократског од 

недемократског одлучивања  

-Разуме значај поштовања закона 

у демократској држави  

-Објасни карактеристике и улогу 

цивилног друштва  

-Идентификује проблеме у својој 

локалној заједници  

-Способност анализе различитих 

начина ограничења власти  

-Способност поштовања и 

неговања људских права и 

слобода 

- Покретање конкретних акција 

ученика у школи и ширем 

окружењу 

  
Демократија и политика (6 часа) 
Одређивање појма демократије и плитике, као 

предусловима политичке партиципације грађана. 

Обрађују се механизмифункционисања и 
институције демократије, као и начини контроле и 

ограничења власти у демократском поретку.  

2.Грађанин и друштво (9 часова) 

Тематска целина посвећена је 

појму,карактеристикама и вредностима грађанског 
друштва.Централне теме су : однос државе и 

граћанског друштва, појам грађанина и значај и 

начин његовог учествовања у политици. 
З.Грађанска и плитичка орава и право на грађанску 

иницијативу(11часова) 

Ова тематска целина односи се на појам и културу 
људских права, као и на улогу грађанина и 

залагању за остваривање ових права.Детаљније се 

обрађују право на грађанску иницијативукоје 
омогућава партиципацију грађана у процесу 

донишељаодлука и право на самоорганизовање 

грађана, кроз које се учесници упознају са улогом 
невладиних организација. 

4.Планирање конкретне акције (10 ) часова 

У оквиру ове тематске целине ученицима се 
пружају основна знања и вештине које су 

неопходне за решавање њима важнихи блиских 

проблема,кроз реализацију конкретних 
локалних акција. На овај начин ученици имају 

прилие да сами узму активно учешће 

примењујући претходно стечена знања. У оквиру 
ове целине, предвиђене су јавне 

презентације нацрта акција и резултата у школи.

  

 

 

 

 

Облици наставе:  теоријска настава  

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: дијалошка метода, 

илустративно предавање, демонстрација, 

игровне активности, рад на тексту, играње 

улога, симулације, интерактивне групе, мапе 

ума, презентације, експертска слагалица, 

дебате, дигиталне апликације за учење 

Облици рада: фронтални, индивидуални; 
групни; рад у пару 

 

Место реализације: учионица/ google 
учионица 

 

Начин оцењивања: Вредновање рада ученика 

врши се кроз праћење оставрености исхода 

Успешан: Ученик разуме описује,објашњава, 

дискутује, наводи примерe, резимира, 

парафразира појаве из наведених тема. Рад 

ученика је компетентан уз минималну помоћ 

наставника. 

 

Веома успешан: Ученик примењује и користи 

стечена знања и информације, открива и решава 

проблеме,истражује појаве, примењује методе у 

новим ситуацијама, процењује,  предвиђа појаве 

из претходно наведених тема Рад ученика је 

компетентан без подршке. 

Корелација 

Право, социологија са правима грађана 
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      ПРЕДМЕТ: Верска настава Православни катихизис     РАЗРЕД III                               Oбразовни профил:   пословни администратор               Просветни гласник бр. 11/2016-1 

 

Циљеви учења за предмет  
Исходи 

По завршетку теме ученик ће: 
Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 
Упознавање ученика са садржајем 

предмета, планом и програмом и 

реализацијом наставе. 

Ученицима пружити основ за 

разумевање значаја Христове 

личности и Његовог живота за наше 

спасење;  

Упознати ученике да Христос у 

својој личности обједињује Царску, 

Првосвештеничку и Пророчку 

службу;  

Упознати ученике са есхатолошком 

димензијом свете Литургије;  

Ученицима пружити основ за 

разумевање да је и после свог 

Вазнесења Христос са нама у све 

дане до свршетка века;  

Подстицати ученике на хришћански 

однос према свету, себи и ближњима 

указивањем на пример Христа чији је 

живот испуњем безусловном 

љубављу према сваком човеку;  

Омогућити ученицима да схвате да је 

наш живот у Цркви незамислив без 

учешћа у светим Тајнама и 

упознавање са истим; 

Пружити ученицима основ за 

разумевање молитве, Литургије, 

људским потребама... 

Установити обим и квалитет знања и 

разумевања стечених у току школске 

године из Православног катихизиса. 

 

- моћи да сагледа садржаје којима ће 

се бавити настава Православног 

катихизиса у току 3. године 

образовања и да уочи какво је његово 

предзнање;  

-моћи ће разуме значење израза Нови 

Адам, Месија и Емануил, Логос;  

-моћи да изложи зашто је Исус 

Христос као посредник између Бога и 

човека једини Спаситељ света;  

-моћи да наведе основне разлике 

између слике и иконе.  

-моћи да закључи да је Царство Божје 

заједница са Христом;  

-моћи да увиде актуелност Христове 

проповеди;  

-знати да је Христова проповед позив 

свима у Царство Божје;  

-моћи да увиде како поуке из 

Христове проповеди могу да примене 

на сопствени живот.  

-моћи да разуме да је свака заједничка 

трпеза израз заједништва;  

-моћи да разуме да Христос Тајном 

Вечером установљује начин на који 

ће остваривати заједницу са својим 

ученицима у све дане до свршетка 

века;  

-моћи да разуме да сва радост 

хришћанске вере извире из свести о 

победи над смрћу и Христовом 

сталном присуству;  

-моћи да, причешћујући се, 

доживљава себе као учесника Тајне 

Вечере; 

-моћи да у основим цртама изложи 

смисао Христовог страдања- смрти;  

-моћи да објасни да се Христос вазноси 

на небо да би узнео људску природу 

Оцу; и да би наша вера била слободна, а 

не изнуђена; 

-знати да је општење са Христом и 

данас могуће у заједници Духа Светога 

– у Цркви.  

-моћи да разуме да покајање подстиче 

човека да тражи Царство Божје; и да 

схватити, да се учешћем на Литургији 

учествује у Царству Божјем.  

-моћи на основном нивоу да тумачи 

Крштење и да објасни да 

Миропомазање значи примање дарова 

Светог Духа за служење у Цркви;  

-моћи да схвати да су исповест и 

покајање повратак у наручје Очево и 

заједницу Цркве;   

-моћи да међусобно разликује 

различите службе у Цркви (епископ, 

свештеник, ђакон, лаик) и увиди 

њихову повезаност;  

-бити свестан да све Тајне свој смисао 

добијају у Литургији.  

-моћи да препозна догађаје из историје 

спасења у Анафори Василија Великог, 

да тумачи молитву Оче   

-бити свестан да хришћанско 

братољубље превазилази крвно и 

национално порекло;  

-моћи да уочи у којој мери је 

напредовао и савладао градиво 

Православног катихизиса 3разреда. 

 

I  Увод (1) 

II Христос истинити Бог и 

истинити Човек (5) 

III Приближило се Царство 

Божије (7) 

IV Где је Христос ту је и 

Царство Божије (9) 

V Мој живот у Христу (5) 

VIСветотајински живот 

Цркве (4) 

VII Новозаветна ризница (6) 

 

Облици наставе:  теоријска настава 

(37) 

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: дијалошка метода, 

илустративно предавање, 

демонстрација, игровне активности, 

рад на тексту, играње улога, 

симулације, интерактивне групе, 

презентације, дебате, дигиталне 

апликације за учење 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални; групни; рад у пару 

 

Место реализације: учионица, гугл 

учионица, Црква 

 

Начин оцењивања: усмено 

одговарање, домаћи радови, пројекти, 

праћење активности на часу 

(формативно), гугл алати за 

оцењивање 

    

Корелација 

 

 

1. Српски језик и 

књижевност  

2. Грађанско васпитање  

3. Историја  

4. Екологија  

5. Географија  

6. Филозофија  

7. Психологија  

8. Социологија  

9. Ликовна култура  

10. Музичка култура  
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ПРЕДМЕТ  пословни енглески језик                                  РАЗРЕД  III                  Oбразовни профил:  пословни администратор                                 Просветни гласник бр.  10/2012 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

Усвајање знања из страног језика 

и јачање самопоуздања да у 

усменој и писаној комуникацији 

користи језик и да се 

компетентно и самосвесно 

споразумева са људима  

Оспособљавање ученика да 

упозна језик струке у оноликој 

мери која му омогућава да 

користи страни језик ради вођења 

пословне комуникације 

Оспособљавање ученика за 

разумевање усменог говора 

Оспособљавање ученика за 

разумевање прочитаних текстова 

Оспособљавање ученика за 

кратко монолошко излагање на 

страном језику 

Оспособљавање ученика за 

писање краћих текстова 

различитог садржаја 

Оспособљавање ученика за 

учешће у дијалогу на страном 

језику и размену краћих писаних 

порука 

Оспособљавање ученика да 

преводи, сажима и препричава 

садржај  краћих усмених и 

писаних текстова 

Оспособљавање ученика да 

користе медије као изворе 

информација и развијају 

критичко мишљење у вези са 

њима 

разуме поруке и захтеве исказане 

јасним стандардним језиком када 

је реч о блиским стручним темама  

разуме глобално суштину нешто 

дужих разговора са једним или 

више саговорника 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 

разуме текстове блиске струци ( 

стандардна писма, информације о 

процесу рада у струци) који су 

писани обичним језиком или 

језиком струке 

разуме смисао садржаја као и 

важније детаље у извештајима, 

презентацијама, брошурама и 

уговорима везаним за струку 

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  

 

попуњава рачуне, признанице и 

хартије од вредности 

напише пословно писмо према 

одређеном моделу различите 

садржине 

опише и појасни садржај схема и 

графикона везаних за струку 

води белешке , пише извештај на 

основу белешки 

поведе, настави и заврши неки 

једноставан разговор, под условом 

да је лице у лице са саговорником 

буде схваћен у размени идеја и 

информација о блиским темама у 

предвидљивим, свакодневним 

ситуацијама на послу 

сажима садржај текста, филма, 

разговара и сл. 

идентификује различита гледишта о 

истој теми 

коректно употребљава једноставне 

структуре користећи зависне 

реченице  

Садржај предмета се 

остварује кроз следеће 

теме: 

1. Communication (11 ) 

2. Careers (13) 

3. Employment (10) 

4. Import-Export (13) 

5. Marketing (12) 

6. Retail (13) 

 

 

Облици наставе:  теоријска настава  

Подела на групе:  да 

 

Методе и технике: монолошка, 

дијалошка, илустративно-

демонстративна, игра улога 

Облици рада: фронтални рад,рад у 

пару,групни рад,индивидуални рад 

 

Место реализације: учионица/гугл 

учионица 

 

Начин оцењивања: усмена провера 

знања, активност на часу, тест знања, 

писмени задаци, домаћи задаци 

Оцењивање се врши на основу 

важећег Правилника о оцењивању 

ученика 

    

Корелација 

српски језик и 
књижевност, енглески 
језик, економска група 
предмета, пословна 
обука 
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Kанцеларијско пословање                                              Трећи                                   Пословни администратор Просветни гласник бр. 10/2012 

 

Циљеви учења за предмет 

 

Исходи 

 

Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

организовање и систематичност у 

канцеларијском пословању  

 

набавке и продаје за потребе предузећа  

 

бљавање ученика за 

архивирање и класификацију архивске 

грађе  

 

 

o управља временом  

софтвере и друга средства за планирање 

на основу датих упутстава  

гантограма  

канцеларијских активности на основу 

датих упутстава  

активности на основу датих упутстава  

прикупљање информација  

 

 

мљену и послату 

пошту у рачунару  

фолдере  

заштиту података  

који се често понављају на основу датих 

елемената  

е  

 

презентовања  

 

организовање састанка  

састанка  

 

 

o објасни фазе тока састанка  

 води састанак  

записника  

 

датих елемената  

службеног путовања  

службеног путовања  

 

 

 

 

 

 

максималних и оптималних залиха  

еде процедуру набавке на 

конкретну радну ситуацију  

најповољнију према одређеним 

критеријумима  

на основу датих података  

 

у 

вези са продајом на основу задатих 

елемената  

 

 

 

докумената  

 

одржавања архивске грађе  

кта 

1. ПЛАНИРАЊЕ, 

ОРГАНИЗОВАЊЕ И 

ПРАЋЕЊЕ 

КАНЦЕЛАРИЈСКИХ 

АКТИВНОСТИ (42) 

 

2. ОБАВЉАЊЕ 

АДМИНИСТРАТИВНИХ 

ПОСЛОВА У ОБЛАСТИ 

НАБАВКЕ И ПРОДАЈЕ ЗА 

ПОТРЕБЕ ПРЕДУЗЕЋА  

(22) 

 

3. АРХИВИРАЊЕ И 

КЛАСИФИКАЦИЈА 

АРХИВСКЕ ГРАЂЕ   (8) 

 

Корелација са другим 

предметима: 

 

-   Право  

-   Пословна иформатика са 

електронским пословањем  

-  Култура језичког 

изражавања  

-  Пословна и административна 

обука  

-  Вештине комуникације  

 

 

 

 

Облици наставе: вежбе 

 

Подела на групе: да 

 

Методе и технике: монолошка, дијалошка 

метода, игра улога, симулација, студија 

случаја, интерактивне групе, мапе 

ума, презентације, дигиталне 

апликације за учење. 

 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални; групни. 

 

Место реализације: кабинет 

 

Начин оцењивања: тестови знања, 

усмено одговарање, домаћи задатак, праћење 

остварености исхода, активност на часу 
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Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 
Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

 

- Стицање знања о посебним 

врстама уговора у привреди и 

оспособљавање ученика за 

састављање уговора у складу са 

позитивним правним прописима 

 

- Упознавање ученика о правним 

аспектима пословања привредних 

субјеката и банака 

 

- Упознавање ученика са 

хартијама од вредности и 

правним аспектима у пословању 

са њима 

- Праћење позитивно важећих 

прописа и стручне литературе 

- Схватање важности сталног 

праћења важећих правних 

прописа 

 

Ученик ће бити у стању да:   
 

објасни облигационони однос; 

објасни појам уговора; 

објасни значај рокова и начин 

њиховог рачунања у уговорном 

односу; 

објасни појам, врсте и 

последице доцње уговорних 

страна; 

објасни средства обезбеђења 

облигација; 

објасни начине престанка 

уговора; 

објасни појам  и елементе 

уговора о продаји; 

објасни радње од којих се 

састоји закључивање уговора о 

продаји ; 

објасни права и обавезе 

уговорних страна из уговора о 

продаји; 

објасни транспортне клаузуле; 

састави уговор о продаји на 

основу задатих елемената; 

 

 

 

 

објасни уговоре у привреди; 

наведе права и обавезе уговорних 

страна уговора у привреди; 

попуни једноставнији примерак 

уговора из привреде на основу 

задатих елемената 

наведе врсте банкарских послова; 

објасни банкарски и новчани 

депозит; 

објасни врсте уговора о кредиту; 

објасни уговор о текућем рачуну; 

разликује права и обавезе банке и 

имаоца текућег рачуна; 

попуни приступницу за отварање 

текућег рачуна; 

разликује хартије од вредности; 

објасни преносивост права на 

хартијама од вредности; 

попуни меницу; 

попуни чек 

 

 

 

- Права и обавезe  у вези 

са пословањем (52) 

 

. Банкарски послови и 

хартије од вредности (20) 

 

 

  

Облици наставе: 

- теоријска настава 

 

 

Подела на групе:  - не 

 

Методе и технике: 

- дијалошка метода, 

- демонстрација, 

- рад на тексту, 

- играње улога, 

- симулације, 

- презентације 

 

Облици рада: 
- фронтални, 

- рад у пару, 

- идивидуални 

- комбиновани 

 

Место реализације: 

- учионица, 

- гугл учионица 

Начин оцењивања:  

тестови знања, усмено одговарање, 

домаћи радови, пројекти, праћење 

активности на часу (формативно), 

гугл алати за оцењивање 

 

    

Корелација 

 

 -Економија 

- Канцеларијско 

пословање 

- Српски језик и 

књижевност 

- Рачунарство и 

информатика 

- Пословна и 

административна обука 

- Пословна информатика 

са електронским 

пословањем 

- Вештине комуникације 

- Пословна психологија 

- Култура језичког 

изражавања 
 



 

236 
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Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

-Оспособљавање ученика за 

разумевање усменог говора 

-Оспособљавање ученика за 

разумевање прочитаних 

текстова 

-Оспособљавање ученика за 

кратко монолошко излагање и 

учешће у дијалогу на руском 

језику 

-Оспособљавање ученика за 

писање краћих састава на 

различите теме 

-Оспособљавање ученика да 

преводе и препричавају 

садржај усмених и писаних 

текстова 

-Оспособљавање ученика да 

користе медије као изворе 

информација и развијају 

критички однос према њима 

-Оспособљавање ученика за 

тимски рад 

Ученик ће бити у стању да: 

-разуме реченице, питања и 

упутства из свакодневног говора и 

одговори на њих 

-разуме основне поруке и захтеве 

исказане јасним стандардним 

језиком када је реч о блиским 

темама (школа, посао, хоби) 

-разуме глобално суштину нешто 

дужих разговора или дискусија на 

састанцима, који се односе на 

мање сложене садржаје из струке 

-разуме једноставније текстове 

(стандардна писма, информације о 

процесу рада у струци) 

-разуме опис догађаја и осећања и 

репродукује их  својим речима 

-разуме основни садржај као и 

важније детаље у извештајима, 

брошурама и уговорима, везаним 

за струку 

-правилно користи неодређене 

заменице и глаголе кретања са и 

без префикса 

-препозна и правилно употреби 

облике компаратива и 

суперлатива придева 

-правилно користи основне 

бројеве уз именице у различитим 

падежима 

 -правилно користи у говору и 

писању именице свих пет 

именичких промена 

-правилно говори и чита датуме 

(када су познати  дан, месец и 

година, месец и година , само 

година)  

 

Навести само број 

наставних јединица по 

областима 

 

1.Учење страних језика 

(9) 

2.Србија (10) 

3.Заштита природе (7) 

4.Пријатељство (6) 

5.Путовања (12) 

6.Русија (11) 

7.Руски обичаји (11) 

8.Савремена омладина 

(6) 

 

 

 

Облици наставе:  теоријска настава  

Подела на групе:  да 

 

Методе и технике: дијалошка, 

монолошка, комбинована, 

илустративно-демонстративна, рад на 

тексту, играње улога, презентације 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални, рад у пару, групни 

рад 

 

Место реализације: учионица/ гугл 

учионица 

 

Начин оцењивања: формативно и 

сумативно 

-усмено одговарање, домаћи радови, 

праћење активности на часу, 

контролни и писмени задаци 

-оцењивање се врши у складу са 

важећим  Правилником о оцењивању 

    

Корелација 

Српски језик и 

кеижевност 

Екологија 

Географија 

Рачунарство и 

информатика 
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Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

Слушање: оспособљавање 

ученика за разумевање усменог 

говора 

Читање: оспособњавање ученика 

за разумевање прочитаних 

текстова 

Говор: оспособљавање ученика за 

кратко монолошко излагање и за 

учешће у дијалогу на страном 

језику 

Писање: оспособљавање ученика 

за писање краћих текстова 

различитих садржаја 

Интеракција: оспособљавање 

ученика за учешће у дијалогу на 

страном језику и размену краћих 

писаних порука 

Медијација: оспособљавање 

ученика да преводи, сажима и 

препричава садржај краћих 

усмених и писаних текстова 

 

Слушање:  Ученик 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, 

поставља питања и тражи 

објашњења у вези са темом 

дискусије разговора 

Читање: разуме једноставније 

текстове (стандардна писма, 

информације о процесу рада у 

струци) који су писани обичним 

језиком или језиком струке  

-разуме основни садржај као и 

важније детаље у 

извештајима,брошурама и 

уговорима вежаним за струку 

 

 

 

Говор:  Ученик уме да 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 хартије од вредности 

-напише једноставно пословно 

писмо према одређеном моделу 

Интеракција: поведе, настави и 

заврши неки једноставан разговор 

Знања о језику: коректно 

употребљава једноставне структуре 

користећи зависне реченице ( уз 

одређене  грешке које глобални 

смисао не доводи у питање) 

 

 

 

-Alltag ( 12 ) 

-Fachtexte (19) 

-Berufe ( 7 ) 

-Feste und Feier ( 7 ) 

-Andere Menschen, andere 

Kulturen ( 11 ) 

-Kultur ( 11 ) 

-Mode ( 5 ) 

 

Облици наставе:  теоријска 

настава/практична настава/ 

вежбе/настава у блоку  

Подела на групе:  да/не 

 

Методе и технике: : монолошка, 

дијалошка, демонстративна 

Облици рада: 

фронтални,индивидуални, рад у пару, 

рад у групи 

Место реализације: учионица/ 

кабинет/ фискултурна 

сала/кухиња/угоститељски 

објекат...../гугл учионица(ако 

планирате да је користите и убудуће у 

редовној настави) 

 

Начин оцењивања:  

усмена провера знања, контролни и 

писмени задаци, активност на часу, 

домаћи задатак 

Оцењивање се врши на основу 

важећег Правилника о оцењивању 

ученика. 

 

    

Корелација 

 

српски језик, пословна 

коресподенција 
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 Економија                                                                    Трећи                                   Пословни администратор Просветни гласник Бр. 10/2012 

 

Циљеви учења за предмет 

 

Исходи 

 

Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

 Стицање знања о улози 

менаџмента у организацијама.  

 Стицање знања о начинима 

организовања.  

 Стицање знања о организационој 

култури . 

 

 Упознавање ученика са основним 

појмовима из маркетинга.  

 Стицање основних знања о 

тржишном комуницирању  

 

o објасни улогу менаџмента у 

организацији  

пословање предузећа  

 

вештине менаџера  

одговорног понашања предузећа  

пословању предузећа  

циљева пословања  

азликује врсте планова  

 

процеса организовања  

организационе структуре – 

организациони дизајн  

структуру  

организационе културе  

културе на пословање и пословне 

резултате организације  

симболичке елементе организационе 

културе  

организационе културе  

пословну концепцију  

окружења 

маркетингом  

истраживања  

истраживања  

истраживања  

маркетинг истраживања  

истраживања тржишта  

 

информационог система  

комуницирања  

комуницирања  

комуницирања  

њену улогу у маркетинг миксу  

привредне пропаганде  

комуницирања  

њихову улогу  

начај и задатке односа са 

јавношћу (Public Relations)  

 

Јавношћу и начине спровођења 

 

1. Основи менаџмента  

(29) 

 

2. Основи маркетинга 

(43) 

Облици наставе: теоријска  

 

Подела на групе: не 

Методе и технике: 

 монолошка, дијалошка метода, 

илустративно предавање, рад на тексту, 

 интерактивне групе, мапе 

ума, презентације, дигиталне 

апликације за учење. 

 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални; групни. 

 

Место реализације: учионица/ 

 

 

Начин оцењивања: тестови знања, 

усмено одговарање, домаћи радови, 

 праћење активности на часу 

 

 

Корелација са другим 

предметима: 

- Књиговодство  

- Канцеларијско пословање  

- Рачунарство и 

информатика  

- Пословна и 

административна обука  

- Вештине комуникације  

- Пословна психологија 
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      ПРЕДМЕТ: Култура језичког изражавања                   3. РАЗРЕД                          Oбразовни профил:  Пословни администратор                     Просветни гласник бр. 10/2012 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

● Отклањање типичних 

правописних грешака 

● Оспособљавање ученика 

да успешно примењују 

типографска правила у 

текстовима пословне и 

службене 

кореспонденције 

● Оспособљавање ученика 

да теоријска знања из 

граматике примењују у 

усменом и писаном 

изражавању у складу са 

језичком нормом 

● Оспособљавање ученика 

да правилно 

употребљавају 

фреквентне речи и изразе 

страног порекла 

● Оспособљавање ученика 

да препознају негативна 

обележја бирократског 

језика 

● Оспособљавање ученика 

да поштују својства 

доброг говора 

● правилно употреби 

велико и мало слово, 

примени знања о 

гласовима и гласовним 

променама, правилно 

испише речи у смислу 

спојено/одвојено, 

правилно и учинковито 

користи интерпункцију 

● правилно демонстраира 

типографска правила при 

обради текста на 

рачунару 

● правилно демонстрира 

одређена граматичка 

правила из области 

морфологије и синтаксе 

● правилно употреб и речи 

страног порекла у писању 

и говору   

 

● препозна сувишне 

„бирократизме“ у 

административном стилу  

замени стереотипне 

бирократске изразе и фразе 

поштујући принципе 

правилности, јасноће, 

језгровитости и 

сврсисходности 

● употреби одговарајући 

поздрав у складу са 

околностима и прилика м а  

изабере одговарајућа 

језичка средства при 

обраћању и ословљавању  у 

складу са пословним 

бонтоном успостави везу, 

адекватно поздрави 

саговорника, представи се, 

води и заврши службени 

телефонски разговор 

избегне употребу 

поштапалица у сопственом 

говору  

Примена основних 

правописних правила (30 

часова)   

Примена типографских 

правила при обради 

текстова на рачунару (7 

часова)   

Примена граматичких 

правила у писању и 

говору (22 часа)  

Употреба речи и израза 

страног порекла (5 

часова)   

Специфичности 

бирократског језика (4 

часа)   

Основе говорне културе 

(4 часа)  

 

Укупно: 72 

 

Облици наставе:  теоријска 

настава/вежбе/ 

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: дијалошка метода, 

илустративно предавање, 

демонстрација, игровне активности, 

рад на тексту, играње улога, 

симулације, интерактивне групе, мапе 

ума, презентације, експертска 

слагалица, дебате, дигиталне 

апликације за учење 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални; групни; рад у пару 

 

Место реализације:  

 

● Теоријска настава се 

реализује у учионици   

● Вежбе се реализују у 

кабинету информатике 

  

Начин оцењивања:  
 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 1. праћење остварености 

исхода 2. тестове знања 

    

Корелација 

Српски језик и 

књижевност 

 Канцеларијско 

пословање  

Вештине комуникације  

Пословна психологија 

Пословна информатика 

са ел. пословањем 

Рачунарство и 

информатика 
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ВЕШТИНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ              3. РАЗРЕД,                                      Oбразовни профил: Пословни администратор                                  Просветни гласник бр.10/ 2012 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

-Разумевање комуникације као 

социјалне интеракције и њене 

улоге у различитим сферама 

живота и рада 

 

-упознавање ученика са 

принципима конструктивне 

комуникације, тимским радом и 

сарадњом 

 

-оспособљавање ученика за 

примену техника конструктивне 

комуникације 

 

-оснаживање ученика за 

конструктивно реаговање у 

конфликтним ситуацијама 

 

-упознавање с а основним 

карактеристикама јавне и 

масовне комуникације и 

комуникације у организацији 

 

-објасни значај, улогу и 

циљеве комун икације у 

личном , друштвеном и 

професионалном животу 

-разликује основне врсте 

комуникације 

-уочи повезаноствербалног и 

невербалног изражавања 

-анализира комуникациони 

процес 

-објасни разликеизмеђу 

теорија комуникације 

-Дискутује о сличностима и 

разликам комуникације некад 

и сад 

-разматра предности и 

недостатке која се одвија уз 

помоћ савремене технологије 

-повеже знања из ове области 

са сопственим искуством 

-препозна факторе који 

отежавају и олакшавају 

комуникацију 

-разликује насилну од 

ненасилне комуникације 

-разликује комуникацију 

засновану на хијерархијском 

моделу моћи од оне засноване 

на кооперативном моделу 

-наведе примере 

конструктивне комуникацвије  

у различитим сферама живота 

- разликује конструктивну од 

неконструктивне комуникације 

-објасни појмове емпатија, 

децентрација, асертивност 

-разликује активно слушање од 

неслушања и користи вештину 

активног слушања 

-сагледа позицију друге особе и 

уважи њене потребе, осећања 

-искаже себе на начин који не 

угрожава друге 

искаже иницијативу и прихвати 

одговорност за процес 

комуникације 

-сарађује у групним активностима 

-аргументовано дискутује 

-дефинише сукоб и наведе врсте 

-Препозна фазе конфликта и 

могуће исходе 

-препозна конструктивни и 

деструктивни потенцијал 

конфликта 

-разликује могуће начине 

решавања сукоба 

-препозна факторе који утичу на 

решавање сукоба у 

интеркултуралном окружењу 

-наведе основне карактеристике 

комуникације у организацији,  

-уочи начине комуницирања 

особе задужене за односе са 

јавношћу 

-направи петоминутну 

презентацију пред разредом 

-искаже критички однос према 

мас медијима 

Комуникација као социјална 

интеракција( 17часова) 

 

Принципи конструктивне 

комуникације(23) 

 

Вештине конструктивне 

комуникације( 12) 

 

Решавање конфликтних 

ситуација(10) 

 

Комуникација у организацији, 

јавна и масовна 

комуникација(10) 
 

Облик наставе:  вежбе 

 

Подела на групе:  да 

 

Методе и технике: дијалошка метода, 

илустративно предавање, 

демонстрација, игровне активности, 

рад на тексту, играње улога, 

симулације, интерактивне групе, мапе 

ума, презентације, експертска 

слагалица, дебате, дигиталне 

апликације за учење 

 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални; групни; рад у пару 

 

Место реализације: учионица, гугл 

учионица 

 

Начин оцењивања: тестови знања, 

усмено одговарање, домаћи радови, 

пројекти, праћење активности на часу 

(формативно), гугл алати за 

оцењивање 

    
Корелација 

 
-српски језик и књижевност 

-страни језик 

-пословна психологија 

-социологија са правима 

грађана 

-грађанско васпитање 
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      ПРЕДМЕТ    СТАТИСТИКА    РАЗРЕД   трећи        Oбразовни профил:     ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР             Просветни гласник бр.  10/2012 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

 Оспособљавање ученика 

за прикупљање, 

груписање и приказивање 

података 

 

  Оспособљавање ученика 

за примену одговарајућих 

мера за анализу 

економских појава 

 

  Оспособљавање ученика 

да користе податке из 

статистичких 

публикација, пословних 

књига и база података са 

интернета  

 

  Разумевање значаја 

доношења одлука на 

основу резултата 

статистичких 

истраживања и 

достављања статистичких 

информација свим 

корисницима  

 

 Повезивање добијених 

знања и вештина са 

осталим стручним 

предметима 

 

 Оспособљавање ученика 

за коришћење методе 

симулације проблема 

 задатке, поделу и значај 

статистике  

 објасни методе објасни 

појам,  

 испитивања  и разликује 

фазе статистичког 

истраживања  

 изради програм 

статистичког посматрања 

од дефиисања циља до 

израде статистичког 

упитника  

  прикупи и контролише 

податке за статистичко 

истраживање  

 групише податке у 

статистичке серије и 

креира одговарајуће 

статистичке табеле у 

функцији статистичког 

истраживања  

 креира графичке приказе 

података за презентацију 

различитих резултата 

статистичког 

истраживања  

 израчуна средње 

вредности и тумачи 

добијене показатеље  из 

интервалних и 

неинтервалних серија 

 

 

 израчуна и 

анализира апсолутне 

и релативне 

показатеље 

динамике 

економских појава  

 израчуна и графички 

прикаже линеарни 

тренд и анализира  

 предвиди кретање 

појаве у будућем 

периоду 

 израчуна и 

анализира 

индивидуалне и 

групне индексе 

физичког обима 

промета, цена, 

вредности  

 израчуна и 

анализира индексе 

нето зарада 

 састави извештај на 

основу добијених 

резултата 

 

Модул 1 -  Дескриптивна 

анализа    (31) 

Модул 2 -  Статичка и 

динамичка анализа   (41) 

 

 

 

 

Облици наставе:  теоријска 

настава  

Подела на групе:  ДА 

 

Методе и технике: - дијалошка 

метода,, илустративно 

предавање, студија случаја  

 

Облици рада: фронтални 

индивидуални; групни рад ; рад 

у пару 

 

Место реализације: учионица/, 

гугл учионица 
 

Начин оцењивања: тестови 

знања,, писмени задаци, 

пројекти, усмено одговарање,, 

праћење активности на часу, 

гугл алати за оцењивање 

    

Корелација 

- Књиговодство 

- Рачунарство и 

информатика  

- Пословна информатика са 

електронским 

пословањем  

- Економија 
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  ПРЕДМЕТ:  ПОСЛОВНА И АДМИНИСТРАТИВНА ОБУКА        3. РАЗРЕД          Oбразовни профил: Пословни администратор            Просветни гласник бр.: 10/2012  

 

Циљеви учења за предмет Исходи Садржај 
Начин остваривања садржаја програма 

 

 

Циљ предмета пословна и 

административна обука за образовни 

профил пословни администратор 

јесте у  оспособљавању ученика за 

обављање административнх послова 

за потребе одређених служби у 

привредном друштву кроз 

неопходност сталног прилагођавања 

променљивим захтевима тржишта 

рада, потреби континуираног 

образовања и стручног усавршавања, 

развој каријере и унапређење 

могућности запослења, стицање 

вештина и рутине за обављање 

послова набавке и продаје, 

књиговодствених послова, опште 

правних послова, повезивање 

теоријских и практичних знања у 

раду у бироу, као и развијање 

компетенција, вештина и 

способности за самостално обављање 

послова у предузећу симулацијом 

реалних радних процеса и токова  и 

вештине организовања, планирања, 

праћења и контроле пословања. 

 

 

- Ученик ће умети да оснује 

предузеће и започне 

пословање предузећа, примени 

стечена знања и вештине за 

заснивање радног односа, 

примени знања и вештине за 

обављање административних 

послова у предузећу. 

 

- Ученик ће  стећи вештине и 

рутине у обављању општих, 

правних и кадровских 

послова. 

 

- Ученик ће применити знања 

и вештина за обављање 

послова набавке, продаје и 

књиговодства. 

 

- Ученик ће стећи вештину и 

рутину у обављању послова 

књиговодственe евиденцијe и 

платног промета. 

 

 

Исходи наставе у блоку:  

 

Уочити повезаност 

стечених теоријских знања 

и рада у реалном 

предузећу, проверити 

стечена теоријска знања и 

уочити разлике у решавању 

појединих проблема  у 

односу теорије и праксе, 

уочити корелацију са 

другим предметима, умети 

самостално да врши 

административне послове. 

 

1. Од идеје до оснивања 

привредног друштва (42) 

2. Општи правни и кадровски 

послови (34) 

3. Послови набавке и продаје (34) 

4. Послови књиговодствене 

евиденције и платног промета 

(34) 

5. Блок настава (30) 

 

 

Облици наставе:   
вежбе/настава у блоку  

 

Подела на групе:  да/не 

 

Методе и технике:  
монолошка, дијалошка, симулација 

 

Облици рада: 

фронтални рад, групни рад, рад у пару, 

индивидуaлни 

 

Место реализације:  
Биро за обуку (виртуелно предузеће), 

блок настава – привредна друштва, гугл 

учионица. 

 

Начин оцењивања:  
усмено излагање, активност на часу 

(формативно), израда презентација, 

групни рад на задатим темама и задацима, 

гугл алати за оцењивање. 

    

Корелација 

 

Канцеларијско пословање,  

Право,  

Књиговодство,  

Предузетништво,  

Рачунарство и информатика,  

Српски језик и књижевност,  

Статистика,  

Економија,  

Пословни енглески језик  
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ПРЕДМЕТ: СПОЉНОТРГОВИНСКО ПОСЛОВАЊЕ        3. РАЗРЕД             Oбразовни профил: Пословни администратор         Просветни гласник бр. 10/2012 

 

Циљеви учења за предмет Исходи Садржај 

Начин остваривања 

садржаја програма 

 

– Упознавање ученика са 

основним појмовима у спољној 

трговини; 

 

– Оспособљавање ученика за 

девизно пословање; 

 

– Упознавање ученика са 

платним билансом; 

 

– Упознавање ученика са 

међународним кретањем 

капитала; 

 

– Упознавање ученика са улогом 

међународних финансијских 

организација; 

 

– Упознавање ученика са 

основним појмовима везаним за 

царине; 

 

– Упознавање ученика са улогом 

државе у регулисању спољне 

трговине и мерама које доноси; 

 

- Ученик ће знати да дефинише спољну 

трговину и наброји њене карактеристике, 

објасни улогу и значај спољне трговине, 

објасни значај спољне трговине за 

Републику Србију, наброји и објасни 

аргументе за ограничење трговине, објасни 

принципе, спољнотрговинског пословања, 

разликује субјекте, спољнотрговинског 

пословања  у земљи и иностранству, 

објасни карактеристике предузећа и 

друштва за увоз иизвоз разликује и објасни 

врсте спољнотрговинских послова 

разликује облике спољнотрговинских 

послова,… 

 

- Ученик ће бити у стању да разликује 

системе и средства међународних плаћања, 

валуте и девизе, дефинише девизни курс и 

разликује врсте, дефинише и разликује 

врсте девизног тржишта и субјекте који 

послују на њему, разликује инструменте 

платног промета са иностранством и 

објасни их, објасни облике плаћања према 

иностранству, објасни посебне ризике код 

спољнотрг. пословања и предузимање 

превентивних мера, дефинише платни 

биланс. 

 

- Ученик ће знати да објасни садржај 

платног биланса и разликује врсте, објасни 

трговински биланс, разликује 

трансакције у платном билансу, објасни 

промене у структури међународне 

размене, објасни улогу и развој 

мултинационалних и TNK, објасни 

значај и последице глобализације 

светске привреде. 

 

- Ученик ће знати да дефинише 

међународно кретање капитала и његов 

значај, разликује облике међународно 

кретања капитала, објасни позитивне и 

негативне ефекте увоза капитала, 

објасни значај извоза капитала, објасни 

улогу кредита као облик међународног 

кретања капитала, објасни акције, 

обвезнице, директне стране 

инвестиције, заједничка улагања. 

 

- Ученик ће бити у стању  разликује 

међународне финансијске организације 

и објасни њихову улогу, разликује 

трговинске споразуме, објасни улогу 

WТО, објасни аргументе приступа 

слободне трговине,  

 

- Ученик ће моћи објасни улогу и значај 

царине, разликује врсте царина и 

аргумент за њихово увођење,… 

1. Спољна 

трговина  - 20 

2. Девизно 

пословање  - 14 

3. Платни биланс и 

међународна 

размена  - 10 

4. Међународно 

кретање капитала - 

10 

5. Међународне 

финансијске 

организације  - 10 

6. Царине  - 8 

 

 

 

Облици наставе:  теоријска 

настава  

 

Подела на групе:  да/не 

 

Методе и технике:  
монолошка, дијалошка, 

студија случаја, пројекат, 

симулација 

 

Облици рада: 

фронтални, индивидуални, рад 

у пару, рад у групи 

 

 

Место реализације:  

учионица/гугл учионица 

 

 

Начин оцењивања: 

усмено излагање, активност на 

часу (формативно), тест, гугл 

алати за оцењивање 

  

    

Корелација 

 

- Економија, 

- Канцеларијско 

пословање,  

- Географија 
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ЕКОНОМСКА ГЕОГРАФИЈА                 3.   РАЗРЕД                                      Oбразовни профил:    Пословни администратор                            Просветни гласник бр. 10/2012 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

- Стицање знања о узајамним 

односима економскогеографских 

објеката и појава у простору. 

- Стицање знања о појму и 

класификацији природних услова 

и извора и разумевање 

међудејства и размештаја 

природних ресурса у свету и у 

нашој земљи. 

- Стицање знања о основним 

друштвеногеографским 

факторима и њиховом 

интеракцијском односу са 

природно географским 

елементима геопростора. 

- Стицање знања о савременим 

економско-географским појавама, 

процесима и објектима и 

њиховим фундаменталним везама 

са становништвом и природном 

средином. 

- Стицање знања о појму, 

структури и значају привреде. 

- Познавање и разумевање 

неуједначености интеграцијских 

процеса на глобалном нивоу. 

- Развијање способности 

коришћења различитих извора 

информација и самосталног и 

тимског учестовања у 

истраживачким пројектима. 

- умети да јасно препознаје 

економске објекте у простору 

- знати предмет проучавања 

економске географије 

- схвататити значај економске 

географије у стицању општих и 

стручних знања и умења 

- умети да дефинише размештај 

проиузодње у својој земљи и 

свету 

- знати појам природних услова и 

извора 

- знати класификацију 

најзначајнијих природних ресурса 

за потребе становништва и 

привреде 

- знати да су природни ресурси 

неједнако размештени на 

Земљиној површини 

- схвати међузависност 

физичкогеографских и 

економскогеографских елемената 

географске средине 

- уочити проблеме прекомерног 

загађења простора и начине 

њихове заштите 

- знати друштвеногеографске 

факторе развоја привреде 

- стећи знање о броју, динамици и 

густини насељености 

ствановништва света и наше 

земљепознавати основне структре 

становништва света и наше земље 

- знати оновне типове насеља 

- знати факторе локације насеља и 

утицај насеља на размештај 

произовдње 

- знати узроке и последице 

урбанизације 

- знати проблеме прекомерног раста 

градова 

- схватити утицај природних и 

друштвених фактора на размештај и 

развој привреде у свету и у нашој 

земљи 

- знати класификацују привредних 

делатности 

- схватити улогу привреде у развоју 

појединих територијалних целина 

- знати класификацију 

пољопривреде и њен значај у свету 

и код нас 

- знати савремене тенденције у 

развоју индустрије и појединих 

индустријских грана (електронска 

индустрија) 

- знати основне карактеристике и 

територијални размештај 

индустријских грана (енергетика и 

рударство, металургија, машинска 

индустрија, лака индустрија) 

- знати модерни развој промета у 

свету и код нас 

- схватити утицај терцијарног 

сектора на укупан привредни развој 

поједних територија 

- знати географску дистрибуцију 

појединачног развоја у свету 

- познатати чиниоце неуједначеног 

друптвеног и привредног развоја на 

глобалном нивоу 

- разумети интеграцијске процесе у 

свету и њихов значај 

 

1. Увод у економску 

географију (6) 

2. Економско-туристичка 

валоризација природних 

потенцијала (9) 

3. Друштвено-географски 

фактори привређивања 

(10) 

4. Економско-географско 

дефинисање привреде (7) 

5. Пољопривреда (6) 

6. Индустрија (11) 

7. Промет (6) 

8. Интераграцијски 

процеси у свету (17) 

 

 

 

Облици наставе:  

теоријско/пројектна настава 

Подела на групе:  да 

 

Методе и технике: дијалошка метода, 

илустративно предавање, 

демонстрација, презентације, дебате, 

дигиталне апликације за учење 

Облици рада:индивидуални, 

фронтални, групни, рад у пару 

 

Место реализације: учионица/гугл 

учионица 

 

Начин оцењивања: усмено 

одговарање, домаћи радови, пројекти, 

праћење активности на часу 

(формативно), гугл алати за 

оцењивање праћење остварених 

исхода, тестови знања 

    

Корелација 

Српски језик и 

књижевност 

Историја 

Социологија са правима 

грађана 

Рачунарство и 

информатика 

Канцеларијско 

пословање 

Стручни предмети 
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ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 

      Српски језик и књижевност     4. РАЗРЕД                                      Oбразовни профил: Пословни администратор                            Просветни гласник бр. 10/12 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

 Проширивање и 

продубљивање знања о 

српском књижевном 

језику; 

 Развијање и неговање 

језичке  културе, 

поштовање правила 

књижевног (стандардног) 

језика у усмeном и 

писаном изражавању; 

 Подстицање ученика на 

усавршавање говорења, 

писања и читања, као и 

неговање културе 

дијалога; 

 Оспособљавање за 

ефикасно комуницирање; 

 Оспособљавање ученика 

да користе стручну 

литературу и језичке 

приручнике; 

 Продубљивање и 

проширивање знања о 

српској и светској 

књижевности; 

 Оспособљавање за 

интерпретацију 

књижевних текстова; 

 Унапређивање 

књижевних знања и 

читалачких вештина; 

  

 наведе обележја савремене 

поезије 

 тумачи песничка дела 

износећи доживљаје, запажања 

и образложења о њима 

изведе закључак о 

карактеристикама песничког 

језика, мотивима и форми у 

обрађеним песмама 

 именује различите прозне 

врсте и приповедне поступке  

 тумачи дело у складу са 

његовим жанровским 

особеностима  

 интегрише лично искуство 

током читања и тумачења дела 

 вреднује дело износећи 

аргументе  

 увиди разлику између 

традиционалне и  савремене 

драме 

 упореди драмски  књижевни 

текст са другим облицима 

његове интерпретације 

формулише личне утиске и 

запажања о драмском делу 

 препозна свевременост  

обрађених тема 

 тумачи дела износећи своја 

запажања и утиске и 

образложења о њима 

 одреди синтаксичке јединице и 

њихову функцију  

 одреди типове независних и 

зависних реченица, типове 

синтагми и типове напоредних 

конструкција 

 разуме појам конгруенције 

 познаје систем глаголских 

облика 

 примени правописне знаке у 

складу са језичком нормом 

 употреби знаке интерпункције у 

складу са језичком нормом 

 напише есеј поштујући 

структуру ове књижевне врсте 

 састави биографију, молбу, 

жалбу, приговор… 

 процењује вредност понуђених 

културних садржаја 

 

 

Оквирни број часова 

по темама 

 Савремена поезија ( 

14 часова) 

 Савремена проза ( 29 

часова) 

 Савремена драма (8 

часова) 

 Класици светске 

књижевности (8 

часова) 

 Синтакса (8 часова) 

 Правопис (6 часова) 

 Култура изражавања 

(20 часа) 
 

Облици наставе:  теоријска настава 

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: дијалошка метода, 

илустративно предавање, 

демонстрација, игровне активности, 

рад на тексту, играње улога, 

симулације, интерактивне групе, мапе 

ума, презентације, експертска 

слагалица, дебате, дигиталне 

апликације за учење 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални; групни; рад у пару 

 

 

Место реализације: учионица, гугл 

учионица 

 

Начин оцењивања: тестови знања, 

усмено одговарање, домаћи радови, 

пројекти, праћење активности на часу 

(формативно), гугл алати за 

оцењивање 

 

    

Корелација 

 

 

 Грађанско 

васпитање/Верс

ка настава/ПАО 
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 Упознавање и 

проучавање 

репрезентативних дела 

српске и опште 

књижевности, 

књижевних жанрова, 

књижевноисторијских 

појава и процеса у 

књижевности; 

 Унапређивање знања о 

сопственој култури и 

културама других 

народа; 

 Развијање хуманистичког 

и књижевног образовања 

и васпитања на најбољим 

делима српске и светске 

културне баштине; 

 Упућивање ученика на 

истраживачки и 

критички однос према 

књижевности; 

 Обезбеђивање 

функционалних знања из 

теорије и историје 

књижевности; 

14. Развијање трајног 

интересовања за нова сазнања. 
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ПРЕДМЕТ  енглески језик                                  РАЗРЕД  IV                  Oбразовни профил:  пословни администратор                                                 Просветни гласник бр.10/2012 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

Оспособљавање ученика за 

разумевање усменог говора 

Оспособљавање ученика за 

разумевање прочитаних текстова 

Оспособљавање ученика за 

кратко монолошко излагање 

Оспособљавање ученика за 

писање краћих текстова 

различитог садржаја 

Оспособљавање ученика за 

учешће у дијалогу на страном 

језику и размену краћих писаних 

порука 

Оспособљавање ученика да 

преводи, сажима и препричава 

садржај краћих усмених и 

писаних текстова 

Оспособљавање ученика да 

користе медије као изворе 

информација и развијају 

критичко мишљење у вези са 

њима 

 

Ученик ће бити у стању да: 

разуме суштину битних 

информација са радија или 

телевизије, презентација или 

дискусија о актуелним збивањима 

или о стварима које се њега тичу 

на приватном и професионалном 

плану, уколико се говори  разго-

ветно стандардним језиком 

разуме 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 

разуме и схвати смисао 

сложенијих текстова, шематских 

приказа, упутстава,уговора 

разуме и користи обавештења из 

стручних текстова везаних за 

струку 

разуме текстове у којима се 

износи лични стaв или посебно 

гледиште 

на изразитији начин води 

монолошки тип излагања  

 

говори о утисцима,употребљавајући 

прецизније и комплексније 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 

напише писмо или нешто дужи 

текст 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 

поведе, настави и заврши унапред 

припремљен разговор, под условом 

да је лице у лице са саговорником 

оствари комуникацију о основним 

темама, под условом да је у стању 

да  тражи помоћ од саговорника 

образложи и одбрани свој став, 

разјасни неспоразуме 

сажима и препричава садржај 

текста, филма, разговара и сл.  

 

Садржај предмета се 

остварује кроз следеће 

теме: 

1) One world (15) 

2) Get well (15) 

3) In the spotlight 

(17) 

4) Good citizens (15) 

 

 

 

 

Облици наставе:  теоријска настава  

Подела на групе:  да 

 

Методе и технике: монолошка, 

дијалошка, илустративно-

демонстративна, игра улога 

Облици рада: фронтални рад,рад у 

пару,групни рад,индивидуални рад 

 

Место реализације: учионица/гугл 

учионица 

 

Начин оцењивања: усмена провера 

знања, активност на часу, тест знања, 

писмени задаци, домаћи задаци 

Оцењивање се врши на основу 

важећег Правилника о оцењивању 

ученика 

 

    

Корелација 

српски језик и 

књижевност, економска 

група предмета 
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      ПРЕДМЕТ физичко васпитање   РАЗРЕД 4-3     Oбразовни профил: Пословни администратор            Просветни гласник бр.10/2012 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

1.Подстицање раста и развоја и 

утицање на правилно држање 

тела (превенција постуралних 

поремећаја); 

2.Развој и усавршавање 

моторичких способности и 

теоријских знања неопходних 

самостални рад на њима; 

3.Стицање моторичких умења 

(вештина) и теоријских знања 

неопходних за њихово  усвајање; 

4.Проширење и продубљавање 

интересовања које су ученици 

стекли у основној школи и 

потпуније сагледавање спортске 

гране, за коју показују посебан 

интерес; 

5.Усвајање знања ради 

разумевања значаја и суштине 

физичког васпитања 

дефинисаних општим циљем овог 

предмета (васпитно-образовног 

подручја); 

6.Мотивација ученика за 

бављење физичким активностима 

и формирање позитивних психо-

социјалних образаца понашања; 

7.Оспособљавање ученика да 

стечена умења, знања и навике 

користе у свакодневним 

условима живота и рада. 

 

 

 

1.Препозна везе између физичке 

активности и здравља; 

2.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; 

3.Одабере и изведе вежбе 

обликовања и вежбе из 

корективне гимнастике, које ће 

превентивно утицати на могуће 

негативне утицаје услед рада у 

одабраној професији; 

 

4.Именује  моторичке 

способности које треба развијати, 

као и основна средства и методе 

за њихов развој; 

5.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; 

6.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 

 

 

7. 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; 

8. Сагледа негативне утицаје 

савременог начина живота 

(пушење, дрога, насиље, 

деликвентно понашање) и буде 

свестан да је физичким, односно 

спортским активностима могуће 

предупредити негативне утицаје; 

 

9. самостално бира физичку, 

односно спортску активност и 

изводи је  у окружењу у коме живи. 

 

10. Препозна нетолерантно 

понашање својих другова и реагује 

на њега, шири дух пријатељства, 

буде истрајан је у својим 

активностима. 

11. Се правилно односи према 

окружењу у којме вежба, рекреира 

се и бави се спортом, што преноси у 

свакодневни живот 

12. Учествује на школском 

такмишењу и у систему школских 

спортских такмичења 

 

-ОПШТА ФИЗИЧКА 

ПРИПРЕМА: 5-ЧАСОВА 

1.Вежбе обликовања 

(јачања, лабављење и 

растезање); 

2.Вежбе из корективне 

гимнастике; 

3.Провера стања 

моторичких и 

функционалних 

способности; 

4.Вежбе снаге; 

-АТЛЕТИКА:9-ЧАСОВА 

       1.Трчања; 

       2. Скокови; 

         ГИМНАСТИКА:16-

ЧАСОВА 

       1.    Вежбе у партеру; 

       2.   Прескок; 

КОШАРКА:12-ЧАСОВА 

ОДБОЈКА: 11-ЧАСОВА 

 ФУДБАЛ: 11-ЧАСОВА 

Облици наставе:  теоријска 

настава/практична настава 

Подела на групе:  да/не 

 

Методе и технике: Вербално-

демонстративне. 

 

Облици рада: 
Фронтални,индивидуални,групни , 

у пару. 

 

Место реализације:фискултурна сала 

и отворени терени/гугл учионица 

 

Начин оцењивања: Тренутно важећи 

правилник о оцењивању ученика у 

средњем  образовању и васпитању 

(„СЛ. Гласник  РС“, бр. 82/2015). 

    

Корелација 

• Биологија 

• Физика 

• Екологија и 

заштита животне средине 

• Ликовна култура 

• Музичка култура 
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      ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА                  РАЗРЕД: ЧЕТВРТИ                 Oбразовни профил: ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР                        Просветни гласник бр. 10/2012 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

 Стицање основних знања о 

елементима зајма  

 Овладавање поступком 

амортизације поступком зајма 

 Стицање основних знања о 

конверзији зајма  

 Примена елемената привредне и 

финансијске математике у 

практичним задацима из области 

пословне администрације 

 

 Разликовање врста 

распоређивања елемената скупа    

 Разумевање и примена   биномног 

обрасца 
 

 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  

 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 

 обрачуна плате за све раднике у 

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 

 примењује правило збира и 

производа и основне комбинаторне 

конфигурације 

 одреди број пермутација датога 

скупа 

 одреди број варијација датога скупа 

 одреди број комбинација датога 

скупа 

 уме да запише пермутације 

(варијације, комбинације) датога 

скупа од највише четири члана 

 примени биномни образац 

 уме да одреди  k-ти биномни 

коефицијент у развоју бинома на n-

ти степен 

 примени знање из комбинаторике 

на израчунавање вероватноће 

догађаја 

 Зајам 26 часова; 

 Примери практичне 

примене привредне и 

финансијске математике 

17 часова; 

 Комбинаторика: 13 

часова. 

 

За реализацију 4 писмена 

задатка са исправкама 

планирано је 8 часова 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Облици наставе:  теоријска настава  

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: дијалошка метода, 

демонстрација, презентације, 

дигиталне апликације за учење 

Облици рада: : фронтални, 

индивидуални, групни, рад у пару 

 

Место реализације: учионица/ 

кабинет 

/гугл учионица 

 

Начин оцењивања:  

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

1. усмену проверу знања; 

2. писмену провера знања; 

3. тестове знања; 

4. активност на часу  

 

    

Корелација 

 Статистика 

 Рачунарство и 

информатика 

 Пословна информатика 

са електронским 

пословањем 

 Административна 

обука 
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      ЛОГИКА СА ЕТИКОМ            4. разред                                 Oбразовни профил: Пословни администратор                                                                       Просветни гласник бр.10/2012 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

-Увођење ученика у предмет 

логике 

- Развој сазнања о појму и 

односима међу појмовима 

- Упознавање ученика са 

структуром суда, врстама судова 

и односима између судова 

- Оспособљавање ученика за 

логичко закључивање и за 

уочавање грешака у 

аргументацији, закључивању и 

доказивању 

- Развој сазнања о појму и 

предмету етике, значају моралних 

норми за живот појединца у 

друштва 

- Развој сазнања о идентитету  

- Развој способности 

идентификовања разликовања 

појмова пол  и род  

- Формирње  става о улози медија 

у креирању идентитета  - 

Упознавање ученика са основним 

етичким нормама и вредностима 

и развијање личног вредносног 

система 

- Препозна да и сам већ користи 

логку као и граматику 

- разликује мишљење од маште, 

надања, опажања и наводи примере 

из свакодневног живота 

- искаже дефиницију логике, разуме и 

опише у чему се састоји формални 

карактер логике 

- разликује принципе мишљења, 

наведе примере за основне логичке 

принципе и симболички их приказује 

- увиди разлику измежу појма, 

термина, опажаја, предмета, предстве 

- разликује обим и садржај појма, 

увиђа однос међу њима, наводи 

пример за обим  и садржај и 

дефинише обим и садржај појма 

- препознаје и именује појмове, 

набраја их, уочава разлику између 

појединачних и општих појмова 

- препознаје односе међу појмовима и 

именује их 

- наведе делове дефиниције, разликује 

прешироку и преуску дефиницију и 

даје примере дефиниције из своје 

струке 

- разликује чланове деобе од 

принципа деобе 

- увиђа значај принципа деобе 

самостално изводи једну деобу 

- разликује субјекат и предикат суда и 

увиђа значај копуле за квалитет суда 

-препознаје форму сложеног суда, 

разликује и именује логичке везнике 

и наводи примере  

-  разликује квантитет и квалитет 

суда, препознаје форму a,e,i,o суда и 

наводи примере 

- именује односе међу судовима 

- препознаје врсте закључивања на примерима 

из свакодневног живота 

- наведе и објасни четири фигуре силогизмаи 

изводи задате модусе силогизма 

- излаже примере за хипотетички и 

дисјунктивни силогизам 

- повезује форме закључивања у облику доказа 

- разликује случајне и намерне логичке грешке 

и препознаје и именује логичке грешке 

- примељују форме закључка и доказа 

-- набраја правила (норме) из различитих 

сфера  живота 

- издваја правила која слободно прихватамо и 

разликује их од оних које имају спољашње 

порекло 

- дефинише предмет етике 

- набраја  како се све манифестује лични 

идентитет 

- разликује утицаје који формирају лични 

идентитет 

- увиђа колика је моћ визуелног идентитета 

- препознаје утицај медија на формирање 

визуелног идентитета 

- уочава разлику између модних и етичких 

императивапрепознаје важније људске 

вредност 

- супроставаља медијски наметнуте животне 

идеале и етичке вредности 

- схавата постојање слободе избора 

- разуме везу између избора и одговорности 

-упоређује одговорне и неодговорне поступке 

- може да расправља о томе да ли је извор 

морала у нама или изван нас 

- увиђа разлику основних етичких праваца  

 

1.Увод у логику 

(4) 

2.Формална 

логика – појам, 

суд и закључак 

(23) 

3.Логичке грешке 

(5) 

4.Појам и зналај 

етике (5) 

5.Лични 

идентитет, 

слобода и 

одговорност (11) 

6.Основне етичке 

норме и врдности  

(16) 

 

 

Облици наставе:  теоријска 

настава 

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: дијалошка 

метода, дебате, дигиталне 

апликације за учење, 

демонстарција, презентације, 

игровне активности, рад на 

тексту 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални, групни, рад у 

пару 

 

Место реализације: 

учионица/ гугл учионица 

 

Начин оцењивања: усмено 

одговарање, тестови знања, 

домаћи рад, праћење 

активности на часу, гугл алати 

за оцењивање 

    

Корелација 

 

-Грађанаско 

васпитање 

-Српски језик и 

књижевност 

- Историја 

- Пословна 

психологија 
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ПРЕДМЕТ: СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА       РАЗРЕД: IV -3         Oбразовни профил: Пословни  администратор                          Просветни гласник бр. : 10/2012 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 
Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

 

- Оспособљавање  ученика за 

живот у друштву изложеном 

сталним променама и изазовима 

које доноси развој савременог 

друштва; 

 

-  Развијање способности, код 

ученика, за улогу одговорног 

грађанина, за живот у 

демократски уређеном и хуманом 

друштву; 

 

-  Унапређење  ученичке 

способности за све облике 

комуникације, дијалога и 

исказивања аргументованог 

става. 
 

 

Ученик ће бити у стању да: 

 
• схвати структуру и организацију 

друштва; 

• објасни улогу друштвених 

група;  

• 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; 

• схвати значај устава као 

највишег правног акта; 

• разликује устав од закона; 

• разликује уставност и 

законитост; 

• уочи значај владавине права и 

правне државе; 

• објасни појам, развој и облике 

суверености и демократије; 

 

 

 

 

• разликује законодавну, извршну и 

судску власт; 

• разликује удружења грађана и 

политичке партије; 

• схвати изборни поступак и 

конституисање скупштине и владе; 

• разликује државне органе власти; 

• схвати људска права и слободе и 

свој положај у друштву; 

• зна на који начин се штите права и 

слободе грађана; 

• разликује аутономију и локалну 

самоуправу; 

• уочи разлику и сличности између 

културе и цивилизације; 

• схвати настанак религије и 

религијског мишљења 
• разликује обичај и морал 

• схвати разлику између уметности, 

масовне културе; 

• идентификује друштвене промене. 

 

- Структура и организација 

друштва (13) 

- Држава и политика (13) 

- Устав и правна држава (7) 

- Људска права и слободе 

(10) 

-  Култура и друштво (15) 

-  Друштвене промене и 

развој друштва (6) 

 

 

 

 

 

Облици наставе: 

- теоријска настава 

 

Подела на групе:  - не 

 

Методе и технике: 

- дијалошка метода, 

- демонстрација, 

- рад на тексту, 

- играње улога, 

- симулације, 

- презентације 

 

Облици рада: 
- фронтални, 

- рад у пару, 

- идивидуални 

- комбиновани 

 

Место реализације: 

- учионица, 

- гугл учионица 

 

Начин оцењивања: 

тестови знања, усмено одговарање, 

домаћи радови, пројекти, праћење 

активности на часу (формативно), 

гугл алати за оцењивање 

 

 

    

Корелација 

 

- Српски језик и 

књижевност  

- Историја 

- Право 

- Култура језичког 

изражавања 
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      ПРЕДМЕТ: Реторика                                  4. РАЗРЕД                   Oбразовни профил: Пословни администратор                                Просветни гласник бр. 10/12 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 
Начин остваривањасадржаја 

програма 

● Упознавање са појмом 

реторике и беседништва.   

● Упознавање са значајем 

и циљем беседништва.   

● Развијање свести о 

општој култури, култури 

говора и вештини 

мишљења.   

● Упознавање са 

естетским, етичким и 

логичким принципима у 

говору.   

● Стицање сазнања о 

подели беседништва, 

врстама говора и 

различитим циљевима 

говора. 

●  Стицање сазнања о 

друштвеној улози 

беседништва.  Уочавање 

значаја демократије на 

развој и улогу 

беседништва   

● Упознавање са историјом 

беседништва од антике 

до савременог доба 

● Разуме појам реторике, 

односно беседништва.   

● Уочи циљ говора, 

заснованог на 

реченичном дискурсу, 

мимици, говору тела   

● Уочи функционалне 

разлике између говора и 

беседе.   

● Препозна тематску, 

односно предметну 

поделу беседништва.  

Разуме употребу 

различитих говорних 

стилова.   

● Класификује развој 

беседништва кроз 

историју људског 

друштва и улогу 

демократије на развој 

беседништва.  

● Састави беседу са свим 

елементима.   

● Дефинише прави циљ 

беседе. 

● Развије осећај мере у 

говору.  Наведе 

доминантне мисли.   

● Издвоји битно од небитног.  

Користи и распоређује 

аргументе.  Користи 

празана ход у беседи.  

● Састави имрповизовану 

беседу 

 

● Појам реторике 

(5)  

● Историјски 

развој 

беседништва (40)  

● Структура 

беседе (5) 

● Врсте говора  

(14) 

 

Укупно: 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Облици наставе:  теоријска настава 

Подела на групе:  да 

 

Методе и технике: дијалошка метода, 

илустративно предавање, 

демонстрација, игровне активности, 

рад на тексту, играње улога, 

симулације, интерактивне групе, мапе 

ума, презентације, експертска 

слагалица, дебате, дигиталне 

апликације за учење 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални; групни; рад у пару 

 

 

Место реализације: учионица/ 

кабинет/ фискултурна 

сала/кухиња/угоститељски 

објекат...../гугл учионица(ако 

планирате да је користите и убудуће у 

редовној настави) 

 

Начин оцењивања: састављање и 

излагање говора; израда тестова; 

активност на часу  

    

Корелација 

 

● Култура говора   

● Јавни наступ   

● Начини излагања 
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      ПРЕДМЕТ: Верска настава Православни катихизис     РАЗРЕД IV                             Oбразовни профил:  пословни администратор               Просветни гласник бр. 11/2016-1 

 

Циљеви учења за предмет  
Исходи 

По завршетку теме ученик ће: 
Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 
Упознавање ученика са садржајем 

предмета, планом и програмом и 

реализацијом наставе. 

Упознати ученике са садржајем и 

структуром свете Литургије;  

Представити ученицима хришћанско 

схватање историје као процес који у 

есхатону задобија свој смисао и 

испуњење;  

Упознати ученике са најважнијим 

догађајима из историје Цркве и 

светитељима српског рода.  

Омогућити ученицима да изграде 

хришћански став према савременом 

схватању слободе, љубави, 

заједнице...;  

Оспособити ученика да богословски 

размишља о биоетичким проблемима 

на основу одабраних примера;  

Упознати ученике са различитим 

богословским поимањима болести;  

Кроз разговор о болестима 

зависности подстаћи ученике да се 

одговорно суочавају са 

егзистенцијалним питањима;  

Кроз дискусију о проблемима 

моралности у социолошким 

оквирима помоћи ученицима да 

изграде правилан етички став о томе;  

Разговарати са ученицима о 

породичним вредностима и 

савременим изазовима;  

Установити обим и квалитет знања у 

току школовања. 

 

- моћи да сагледа садржаје којима ће 

се бавити настава Православног 

катихизиса у току 4. године 

образовања и да уочи какво је његово 

предзнање;  

-моћи да препознаје елементе свете 

Литургије;  

-моћи да препозна да је благодатно 

искуство Литургије предокушај 

Царства Божјег;  

-моћи да назре космолошки и 

есхатолошки карактер Литургије;  

-моћи да тумачи литургијску молитву 

после светог Причешћа;  

-моћи да схвати да се Причешћем 

задобија отпуштење грехова, љубав 

нелицемерна, смелост према Богу, 

усвојење Царства Божјег.  

-бити свестан да се његов живот у 

Цркви не ограничава на време 

служења свете Литургије 

-моћи да схвати да историја има 

есхатолошко усмерење;  

-моћи да схвати разлог за гоњење 

хришћана у римском царству;  

-моћи да схвати да нема суштинске 

разлике између светосавског и 

хришћанског етоса;  

-моћи да наброји неке српске 

светитеље и да објасне како су они 

служили Богу и ближњима;  

-моћи да доведе у везу виђење 

таворске светлост са исихастичком 

праксом;  

-бити свестан могућности мистичког 

опита заједнице са Богом.  

-постати свестан да је егоизам 

суштински проблем човековог друштва, 

јер разара заједницу;  

-моћи да критички вреднује проблеме 

савремене цивилизације у светлу 

искуства Цркве (савремено схватање 

слободе, љубави, другог човека);  

-моћи да промишља о разлозима 

постојања болести и како се носити са 

њима са православног становишта  

-моћи да схвати да су болести 

зависности последица неиспуњености 

смислом и правим животним 

садржајима;  

-бити свестан да личност ниједног 

човека не сме да буде сведена на 

предмет, ствар или број;  

-бити свестан значаја јединствености, 

вредности и непоновљивости 

сопоствене личности и личности других 

људи;  

-бити свестан да је деперсонализација 

исто што и десакрализација човека;  

-моћи да увиди да је лек против 

опредмећења човека – искуство Цркве и 

да личност не постоји без заједнице 

слободе и љубави;  

-да схвати да је насиље немогуће ако је 

други за мене личност.  

-моћи да уочи у којој мери је 

напредовао и савладао градиво 

Православног катихизиса 4. разреда. 

 

I  Увод (1) 

II За живот света (9) 

III Историја и 

есхатологија у Цркви 

(12) 

IV Хришћанство у 

савременом свету (9) 

V  Тачно изложење 

Православне вере (2) 
 

Облици наставе:  теоријска настава 

(32), практична настава (1) 

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: дијалошка метода, 

илустративно предавање, 

демонстрација, игровне активности, 

рад на тексту, играње улога, 

симулације, интерактивне групе, 

презентације, дебате, дигиталне 

апликације за учење 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални; групни; рад у пару 

 

Место реализације: учионица, гугл 

учионица, Црква 

 

Начин оцењивања: усмено 

одговарање, домаћи радови, пројекти, 

праћење активности на часу 

(формативно), гугл алати за 

оцењивање. 

    

Корелација 

1. Српски језик и 

књижевност  

2. Философија  

3. Социологија  

4. Екологија  

5. Биологија  

6. Грађанско васпитање  

7. Историја  

8. Ликовна култура  

9. Музичка култура  

  

 



 

254 

      ПРЕДМЕТ Грађанско васпитање      РАЗРЕД чeтврти       Oбразовни профил:  пословни администратор                                         Просветни гласник бр. 10/2012 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

Схватање улоге медија у 

савременом грађанском друштву 

и разумевање значаја медија за 

формирање слике стварности код 

чланова друштва,  

Стицање знања о значају 

професионалног развоја. 

 

Ученик уме да наведе основна 

људска права , разуме процедуру 

подношења захтева за приступ 

информацијама од јавног 

значаја,развија критичко 

мишљење у односу на медијску 

слику и може короз пример да 

објасни процес тумачеља 

медијских порука. 

Ученик је способан да дефинише 

своје професионалне 

циљеве,може да препзна и опише 

вештине, способности и особине 

личности које су потребне за свет 

рада, ученик уме да напише своју 

професионалну биографију и 

пријаву за посао. 

 

  
Предмет се реализује кроз три 
наставне теме: 

 1. Права и слободе (3 часа): 

Подсећање на основна људска 
права и слободе са посебним 

освртом на право о слободаном 

приступу информацијама од 

јавног значаја  

2.Свет информација (12часова): 
Разумевање значаја 

информисаности у савременом 

грађанском друштву као и 
схватање улоге медија у 

грађанском друштву  

3.Свет професионалног 
образовања (17 часова): 

Оснаживање ученика у 

препозавању и представљању 
личних карактеристика које су 

значајне за даљи 

професионални развој 
 

 

 

 

 

Облици наставе:  теоријска настава  

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: дијалошка метода, 

илустративно предавање, демонстрација, 

игровне активности, рад на тексту, играње 

улога, симулације, интерактивне групе, мапе 

ума, презентације, експертска слагалица, 

дебате, дигиталне апликације за учење 

Облици рада: фронтални, индивидуални; 
групни; рад у пару 

 

Место реализације: учионица/ google 
учионица 

 

Начин оцењивања: Вредновање рада ученика 

врши се кроз праћење оставрености исхода 

Успешан: Ученик разуме описује,објашњава, 

дискутује, наводи примерe, резимира, 

парафразира појаве из наведених тема. Рад 

ученика је компетентан уз минималну помоћ 

наставника. 

 

Веома успешан: Ученик примењује и користи 

стечена знања и информације, открива и решава 

проблеме,истражује појаве, примењује методе у 

новим ситуацијама, процењује,  предвиђа појаве 

из претходно наведених тема Рад ученика је 

компетентан без подршке. 

Корелација 

Право, социологија са 

правима грађана 
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СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 

ПРЕДМЕТ  пословни енглески језик                                  РАЗРЕД  IV                  Oбразовни профил:  пословни администратор                                    Просветни гласник бр .  10/2012 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 
Начин остваривањасадржаја 

програма 

Усвајање знања из страног језика 

и јачање самопоуздања да у 

усменој и писаној комуникацији 

користи језик и да се 

компетентно и самосвесно 

споразумева са људима 

Оспособљавање ученика да 

упозна језик струке у оноликој 

мери која му омогућава да 

користи страни језик ради вођења 

пословне комуникације 

Оспособљавање ученика за 

разумевање усменог говора 

Оспособљавање ученика за 

разумевање прочитаних текстова 

Оспособљавање ученика за 

кратко монолошко излагање на 

страном језику 

Оспособљавање ученика за 

писање краћих текстова 

различитог садржаја 

Оспособљавање ученика за 

учешће у дијалогу на страном 

језику и размену краћих писаних 

порука 

Оспособљавање ученика да 

преводи, сажима и препричава 

садржај  краћих усмених и 

писаних текстова 

Оспособљавање ученика да 

користе медије као изворе 

информација и развијају 

критичко мишљење у вези са 

њима 

разуме суштину битних 

информација са радија или 

телевизије, презентација или 

дискусија о актуелним збивањима 

у домену струке, уколико се 

говори разговетно стандардним 

језиком 

разуме 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 

разуме и схвати смисао 

сложенијих текстова, шематских 

приказа, упутстава,уговора 

разуме и користи обавештења из 

стручних текстова  

разуме текстове у којима се 

износи лични стaв или посебно 

гледиште 

на изразитији начин води 

монолошки тип излагања 

(презентација) 

говори о 

утисцима,употребљавајући 

прецизније и комплексније изразе  

даје дужи опис свакодневних 

радњи у пословном окружењу,  

 описује прошле активности, 

свакодневне обавезе, планове, 

радне задатке и начин 

организовања 

даје релевантне податке са неке 

презентације или из дискусије 

везане за струку 

напише писмо или нешто дужи 

текст да би саопштио информацију 

или указао на лични став или 

супротстављање мишљења  

напише извештај или протокол о 

догађају или са састанка 

поведе, настави и заврши унапред 

припремљен разговор, под условом 

да је лице у лице са саговорником 

образложи и одбрани свој став, 

разјасни неспоразуме 

сажима и препричава садржај 

текста, радио или ТВ емисије, 

разговара и сл. 

идентификује различита гледишта о 

истој теми 

пореди различите приказе истог 

догађаја у различитим медијима 

коректно употребљава сложеније 

структуре и процесе 

(номинализације, градације и 

трнасформације), контролише 

граматичка знања и исправља своје 

грешке 

 

Садржај предмета се остварује 

кроз следеће теме: 

1. Competition (11 ) 

2. Innovation (12) 

3. Money / Negotiation 

(9) 

4. Market research (9) 

5. Investment (11) 

6. Ethics (12) 

 

 

Облици наставе:  теоријска настава  

Подела на групе:  да 

 

Методе и технике: монолошка, 

дијалошка, илустративно-
демонстративна, игра улога 

Облици рада: фронтални рад,рад у 

пару,групни рад,индивидуални рад 

 

Место реализације: учионица/гугл 

учионица 

 

Начин оцењивања: усмена провера 

знања, активност на часу, тест знања, 

писмени задаци, домаћи задаци 

Оцењивање се врши на основу 

важећег Правилника о оцењивању 

ученика 

    

Корелација 
српски језик и књижевност, 

енглески језик, економска 

група предмета, пословна 

обука 
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ПРЕДМЕТ: ПРАВО                          РАЗРЕД:  IV-3                          Oбразовни профил: Пословни администратор                                                          Просветни гласник бр. : 10/2012 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 
Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

 

- Oспособљавање ученика за 

комуникацију са државним 

органима у поступку добијање 

јавних исправа 

- Cтицање вештина за израду 

поднесака и аката у одговарајућој 

форми  

- Праћење позитивно важећих 

прописа и стручне литературе 

- Схватање важности сталног 

праћења важећих правних 

прописа  

 

 

 

Ученик ће бити у стању да: 

   

објасни појам, врсте  и значај 

јавних књига; 

објасни значај вођења 

евиденције на непокретностима; 

разликује врсте евиденција на 

непокретностима; 

објасни садржај земљишно-

књижних листова; 

разликује врсте уписа у 

земљишне књиге; 

попуни захтев за добијање извод 

из земљишних књига на основу 

задатих елемената; 

наведе врсте јавних регистара; 

објасни појам јавних исправа; 

попуни захтеве за издавање 

различитих врста јавних исправа; 

објасни поступак издавања 

уверења и потврда у установама и 

привредним друштвима; 

објасни управни поступак; 

објасни појам и врсте странаке у 

управном поступку; 

разликује врсте надлежности; 

 

објасни заступање странке у 

управном поступку; 

објасни значај и врсте достављања 

позива и аката странци; 

објасни појам, врсте и значај 

рокова у управном поступку; 

наведе разлоге за изузеће 

службеног лица; 

наведе фазе управног поступка; 

наведе врсте доказа у управном 

поступку; 

објасни садржину и форму 

записника и забелешке на спису; 

објасни појам и форму закључка; 

објасни елемента решења у 

управном поступку; 

објасни својства и дејства жалбе у 

управном поступку; 

објасни поступак извршења 

решења; 

објасни појам јавних набавки; 

разликује врсте јавних набавки; 

објасни процедуре јавних 

набавки; 

објасни значај заштите слободне 

конкуренције.

 

 

- Јавне књиге, јавни 

регистри и јавне исправе 

(20) 

 

- Комуникације са 

државним органима (44) 

 

 

 

  

Облици наставе: 

- теоријска настава 

 

Подела на групе:  - не 

 

Методе и технике: 

- дијалошка метода, 

- демонстрација, 

- рад на тексту, 

- играње улога, 

- симулације, 

- презентације 

 

Облици рада: 

- фронтални, 

- рад у пару, 

- идивидуални 

- комбиновани 

 

Место реализације: 

- учионица, 

- гугл учионица 

 

Начин оцењивања: 

тестови знања, усмено одговарање, 

домаћи радови, пројекти, праћење 

активности на часу (формативно), 

гугл алати за оцењивање 

    

Корелација 

 

-Економија 

- Канцеларијско 

пословање 

- Српски језик и 

књижевност 

- Рачунарство и 

информатика 

- Пословна и 

административна обука 

- Пословна информатика 

са електронским 

пословањем 

- Вештине комуникације 

- Пословна психологија 

- Култура језичког 

изражавања 
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НЕМАЧКИ ЈЕЗИК                   РАЗРЕД :   ЧЕТВРТИ   РАЗРЕД                  Oбразовни профил: ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР                                     Просветни гласник бр.10/2012 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 
Начин остваривањасадржаја 

програма 

Слушање: оспособљавање 

ученика за разумевање усменог 

говора 

Читање: оспособљавање ученика 

за разумевање прочитаних 

текстова 

Говор: оспособљавање ученика за 

кратко монолошко излагање и за 

учешће у дијалогу на страном 

језику 

Писање: оспособљавање ученика 

за писање краћих текстова 

различитог садржаја 

Интеракција:оспособљавање 

ученика за учешће у дијалогу на 

страном језику и размену краћих 

писаних порука 

Медијација: оспособљавање 

ученика да преводи, сажима и 

препричава садржај краћих 

усмених и писаних текстова 

 

 

Ученик ће бити у стању да: 

-разуме суштину битних 

информација са радија или 

телевизије, презентација или 

дискусије о актуелним збивањима 

или о стварима које се њега тичу 

на приватном и професионалном 

плану, уколико се говори 

разговетно стандардним језиком 

Читање: 

-разуме и користи обавештења из 

стручних текстова везаних за 

струку 

-разуме текстове у којима се 

износи лични став или посебно 

гледиште 

Говор: 

-даје дужи опис свакодневних 

радњи из свог окружења, описује 

прошле активности, свакодневне 

обавезе, планове 

 

Говор: 

-представи припремљену 

презентацију која се односи на теме 

везане за области личног 

интересовања, школско градиво или 

струку 

Писање: 

-напише писмо или нешто дужи 

текст да би саопштио информацију 

или указао на лични став или 

супротстављање мишљења 

Интеракција: 

-оствари комуникацију о основним 

темама под условом да је у стању да 

тражи помоћ од саговорника 

Знања о језику: 

-контролише граматичка знања и 

исправља своје грешке 

 

 

 

 

 

Навести само број 

наставних јединица по 

областима/ модулима 

- Berufswelt (8) 

-Soziale Berufe (9) 

-Kunst  (10 ) 

-Medien ( 5 ) 

-Fachtexte ( 14 ) 

-Wohnen ( 14 ) 

-Kurzgeschichte ( 4 ) 

 

 

 

 

 

Облици наставе:  теоријска 

настава/практична настава/ 

вежбе/настава у блоку  

Подела на групе:  да/не 

 

Методе и технике: 
монолошка,дијалошка,демонстративн

а 

Облици рада:фронтални, 

индивидуални, рад у групи, рад у 

пару 

 

Место реализације: учионица/ 

кабинет/ фискултурна 

сала/кухиња/угоститељски 

објекат...../гугл учионица 

 

Начин оцењивања: усмена провера 

знања, контролни задатци, активност 

на часу, домаћи задатак, презентације 

Оцењивање се врши на основу 

важећег Правилника о оцењивању. 

    

Корелација 

 

-Српски језик,пословна 

коресподенција, 

 -Стручни предмети ( 

економска група ) 
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РУСКИ ЈЕЗИК II                   4.РАЗРЕД                                    Oбразовни профил:  Пословни администратор                                                     Просветни гласник бр.10/2012  

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

-Оспособљавање ученика за 

разумевање усменог говора 

-Оспособљавање ученика за 

разумевање прочитаних текстова 

-Оспособљавање ученика за 

кратко монолошко излагање и 

учешће у дијалогу  

-Оспособљавање ученика за 

писање краћих текстова 

различитог садржаја 

-Упознавање ученика са 

историјом и културом руског 

народа 

-Оспособљавање ученика да 

користе медије као извор 

информација и развијају 

критички однос према њима 

-Оспособљавање ученика за 

тимски рад 

Ученик ће бити у стању да: 

-разуме суштину битних 

информација са радија или 

телевизије, презентација или 

дискусија о актуелним збивањима 

или стварима,које се њега тичу, на 

приватном и професионалном 

плану 

-разуме суштину нешто дужих 

разговора или дискусија на 

састанцима, који се односе на 

мање сложене садржаје из струке 

-разуме и схвати смисао 

сложенијих текстова, шематских 

приказа, упутстава, уговора 

-разуме и користи обавештења из 

стручних текстова 

-разуме текстове у којима се 

износи лични став или посебно 

гледиште 

-описује ситуације, прича о 

догађајима 

-води једноставне разговоре 

-препозна и правилно користи 

облике радних и трпних 

глаголских придева 

-правилно  користи глаголска 

времена и глаголе кретања 

-правилно користи бројеве, 

присвојне придеве и присвојне 

заменице  уз именице у 

одговарајућим  падежима 

-правилно користи компаратив и 

суперлатив придева 

-препозна главне и споредне делове 

просте, просто-проширене и 

сложене реченице 

 

Навести само број 

наставних јединица по 

областима 

 

1.Из живота омладине (9) 

2.Школски живот (10) 

3.Наука и живот (9) 

4.У свету уметности (15) 

5.Знаменити Руси и Срби 

(10) 

6.Историјски споменици 

(6) 

7.Средства комуникације 

(6) 

 

Облици наставе:  теоријска настава 

Подела на групе:  да 

 

Методе и технике: дијалошка, 

монолошка, комбинована, 

илустративно-демонстративна, рад на 

тексту, играње улога, презентације 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални, рад у пару, групни 

рад 

 

Место реализације: учионица/ гугл 

учионица  

 

Начин оцењивања: формативно и 

сумативно 

-усмено одговарање, домаћи радови, 

праћење активности на часу, 

контролни и писмени задаци 

-оцењивање се врши у складу са 

важећим  Правилником о оцењивању  

    

Корелација 

Српски језик и 

књижевност 

Ликовна култура 

Историја 

Економска група 

предмета 

Рачунарство и 

информатика 
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      ПРЕДМЕТ Економија                                      4.  РАЗРЕД                                      Oбразовни профил: Пословни администратор                      Просветни гласник бр.10/2012 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

Стицање основних знања о 

привредном развоју 

Стицање основних знања о 

економским показатељима на 

нивоу националне економије  

  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 

• дефинише националну 

економију  

• објасни предмет 

изучавања националне економије  

• дефинише националну 

економију као примењену 

макроекономску дисциплину  

• објасни однос макро и 

микро економских дисциплина 

• дефинише бруто 

национални доходак  

• 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 појам привредног 

система  

• наведе елементе 

привредног система  

• објасни институције и 

организације као елементе 

привредног система  

• објасни везу привредног 

система и економске политике 

• наведе кључне 

макроекономске циљеве  

• наведе врсте економске 

политике  

• дефинише појам 

„транзиција“  

• објасни реформу 

привредног система у 

транзиционом периоду  

 

• дефинише економске 

интеграције  

• наведе разлоге економских 

интеграција  

• идентификује шансе 

глобализације  

• идентификује ризике 

глобализације  

• објасни улогу и функције 

Светске трговинске организације  

• наведе међународне 

финансијске организације  

• објасни улогу 

Међународног монетарног фонда 

(ММФ)  

• објасни улогу Међународне 

банке за обнову и развој  

• објасни улогу Европске 

инвестиционе банке  

• објасни сарадњу Републике 

Србије с међународним 

финансијским организацијама 

 

1) Привредни 

развој (20) 

2) Привредни 

систем и економска 

политика (10 ) 

3) Интеграција 

светске привреде (14) 

4) Одржив развој 

Републике Србије (20) 

 

 

Облици наставе:  теоријска настава 

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: индивидуални и 

групни  

Облици рада: монолошка, 

дијалошка, комбиновано 

 

Место реализације: учионица/ 

кабинет/гугл учионица 

 

Начин оцењивања: Усмено 

излагање, активност на часу, тест 

знања. 

Оцењивање се врши на основу 

важећег Правилника о оцењивању 

ученика у средњој школи. 

    

Корелација 

Књиговодство, 

Канцеларијско 

пословање , Рачунарство 

и информатика, 

Пословна и 

административна обука , 

Пословна информатика 

са електронским 

пословањем, Вештине 

комуникације, Пословна 

психологија 
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ПРЕДМЕТ:  ПОСЛОВНА И АДМИНИСТРАТИВНА ОБУКА     4. РАЗРЕД           Oбразовни профил: Пословни администратор           Просветни гласник бр.: 10/2012  

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривања садржаја 

програма 

 

 

Циљ предмета јесте у  оспособљавању 

ученика за обављање административнх 

послова за потребе одређених служби у 

привредном друштву кроз неопходност 

сталног прилагођавања променљивим 

захтевима тржишта рада, потреби 

континуираног образовања и стручног 

усавршавања, развој каријере и 

унапређење могућности запослења, 

стицање вештина и рутине за обављање 

послова набавке и продаје, 

књиговодствених послова, опште правних 

послова, повезивање теоријских и 

практичних знања у раду у бироу као и 

развијање компетенција, вештина и 

способности за самостално обављање 

послова у предузећу симулацијом реалних 

радних процеса и токова  и вештине 

организовања, планирања, праћења и 

контроле пословања.  

 

- Ученик ће умети да оснује 

предузеће и започне 

пословање предузећа, примени 

стечена знања и вештине за 

заснивање радног односа, 

примени знања и и вештина за 

обављање административних 

послова у предузећу. 

 

- Ученик ће применити знања 

и вештина за обављање 

сложенијих послова набавке, 

продаје и књиговодства. 

 

- Ученик ће бити вешт и 

овладаће активностима у 

обављању сложенијих послова 

опште, правне и кадровске 

службе. 

 

- Ученик ће стећи вештину и 

рутину у обављању 

сложенијих послова 

књиговодственe евиденцијe и 

платног промета.  

 

 

Исходи наставе у блоку:  

 

- Уочити повезаност 

стечених теоријских 

знања и рада у реалном 

предузећу, проверити 

стечена теоријска знања 

и уочити разлике у 

решавању 

појединих проблема у 

односу теорије и праксе, 

уочити корелацију са 

другим предметима, 

умети самостално да 

врши административне 

послове.  

 

- Рад у реалним 

условима пословања.  

 

- Повезивање знања и 

вештина стечених у 

оквиру стручних 

предмета са 

административним 

пословима предузећа. 

 

1. Општи, правни и кадровски 

послови и рад са поштом (53) 

2. Планирање и послови у набавној 

и продајној служби (54) 

3.Финансијско –рачуноводствени 

послови (53) 

4. Блок настава   (53) 

 

    

Корелација 

 

- Канцеларијско пословање,  

- Право,  

- Књиговодство,  

- Предузетништво,  

- Рачунарство и информатика,  

- Српски језик и књижевност , 

- Статистика, 

- Економија, 

- Пословни енглески језик,  

- Култура језичког изражавања,  

- Вештине комуникације,  

- Пословна психологија, 

- Други страни језик 

 

 

Облици наставе:   

вежбе/настава у блоку  

 

Подела на групе:  да/не 

 

Методе и технике:  
монолошка, дијалошка,  симулација 

 

Облици рада: 

фронтални рад, групни рад, рад у 

пару, индивидуaлни 

 

Место реализације:  
Биро за обуку (виртуелно предузеће), 

блок настава – привредна друштва, 

гугл учионица. 

 

Начин оцењивања:  
усмено излагање, активност на часу 

(формативно), израда презентација, 

групни рад на задатим темама и 

задацима, гугл алати за оцењивање 
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  Предузетништво                                                        Четврти                                  Пословни администратор Просветни гласник бр. 10/2012 

 

Циљеви учења за предмет 

 

Исходи 

 

Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

предузетништва;  

предузетника.  

o Развијање способности за 

уочавање, формулисање и 

процену; пословних идеја  

елементима маркетинг плана;  

 

 

суштином основних менаџмент 

функција и вештина;  

специфичностима управљања 

производњом/услугама и људским 

ресурсима;  

јем 

коришћења информационих 

технологија за савремено 

пословање;  

 

стања, биланса успеха и токова 

готовине као најважнијих 

финансијских извештаја у бизнис 

Да ученик: 

o наведе адеквадтне примере 

предузетништва из локалног 

окружења;  

предузетника;  

фактора у предузетништву;  

иновативнност, предузимљивост и 

предузетништво;  

 

отпочињања посла  

избора, селекције и вредновања 

пословних идеја;  

плана;  

фактора који утичу на тржиште: 

цена, производ, место, промоција и 

личност;  

информације о тржишту и развија 

индивидуалну маркетинг стратегију  

спровођењу теренских испитивања;  

људских ресурса за потребе 

организације;  

 

технологија за савремено пословање;  

 непрекидног 

иновирања производа или услуга;  

организациону и правну форму 

привредне делатности 

o изради и презентује организациони 

план за сопствену бизмис идеју;  

најједноставнијем примеру;  

 успеха и утврди 

пословни резултат на 

најједноставнијем примеру;  

расхода с једне стране и прилива и 

одлива новца са друге стране  

на најједноставнијем примеру;  

сопствене делатности;  

 се информише у одговарајућим 

институцијама о свим релевантним 

питањима од значаја за покретање 

 

1. ПРЕДУЗЕТНИШТВ

О И 

ПРЕДУЗЕТНИК  (9) 

2. РАЗВИЈАЊЕ И 

ПРОЦЕНА 

ПОСЛОВНИХ 

ИДЕЈА, 

МАРКЕТИНГ 

ПЛАН  (10) 

3. УПРАВЉАЊЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЈА  

(9) 

4. ПРАВНИ ОКВИР 

ЗА ОСНИВАЊЕ И 

ФУНКЦИОНИСАЊ

Е ДЕЛАТНОСТИ  

(10) 

5. ЕКОНОМИЈА 

ПОСЛОВАЊА, 

ФИНАНСИЈСКИ 

ПЛАН  (18) 

6. УЧЕНИЧКИ 

ПРОЈЕКАТ - 

ПРЕЗЕНТАЦИЈА 

ПОСЛОВНОГ 

ПЛАНА   (8) 

 

Облици наставе: вежбе  

Подела на групе: да 

Методе и технике: 

 монолошка, дијалошка метода, 

илустративна предавања, мини 

предавања, студија случаја, мапе 

ума, презентације, . 

 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални; групни. 

Место реализације: 

учионица/кабинет 

 

Начин оцењивања: тестови знања, 

усмено одговарање, домаћи задаци, 

 праћење активности ученика на часу, 
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плану;  

као основног мотива пословања;  

азумевање значаја ликвидности 

у пословању  

 

доведе у везу све делове бизнис 

плана;  

вештинама презентације бизнис 

плана  

 

 

 

плана у припреми бизнис плана;  

део сопственог бизнис плана.  

менаџера;  

е менаџмента 

услуга/производње;  

појам и врсте трошкова, цену 

коштања и инвестиције;  

једноставном примеру;  

и изради производни план за 

сопствену бизнис идеју у 

најједноставнијем облику ( 

самостално или уз помоћ 

наставника);  

бизниса;  

ликвидности у пословању предузећа;  

сопствену бизнис идеју самостално 

или уз помоћ наставника;  

своју бизнис идеју.  

 

наставника да повеже све урађене 

делове бизнис плана;  

бизнис план за сопствену бизнис 

идеју;  

јавног часа из предмета 

предузетништво.  

 

 

 

 

Корелација са другим 

предметима: 

- Економија 

- Право 

- Пословна и 

административна обука 

- Пословна психологија 

- Пословна информатика са 

електронским 

пословањем 

- Канцеларијско пословање 

- Вештине комуникације 

 

 

 

израда практичних радова, презентације 
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ПРЕДМЕТ: ФИНАНСИЈСКА АНАЛИЗА             4. РАЗРЕД             Oбразовни профил:  Пословни администратор       Просветни гласник бр. 10/2012 

 

Циљеви учења за предмет Исходи Садржај 

Начин остваривања 

садржаја програма 

 

 

– Стицање свести о томе да се 

помоћу показатеља из биланса 

прати успешност пословања 

предузећа; 

 

– Оспособљавање ученика да 

уоче како пословне промене 

утичу на биланс стања и 

биланс успеха; 

 

– Оспособљавање ученика да 

путем анализе финансијских 

показатеља процене 

финансијску ситуацију 

предузећа; 

 

– Разумевање важности 

дугорочне финансијске 

равнотеже предузећа; 

 

– Повезивање добијених знања 

и вештина са осталим 

стручним предметима; 

 

– Оспособљавање за 

коришћење методе симулације 

проблема; 

 

 

- Ученик ће бити у стању да објасни 

вертикалну и хоризонталну анализу, 

анализира структуру активе и пасиве 

биланса стања, анализира структуру 

пословних, финасијских и осталих 

прихода и расхода, зна да направи и 

утврди резултате подбиланса 

биланса успеха, анализира однос 

између расхода и прихода у билансу 

успеха, објасни биланс токова 

готовине (Cash Flow), састави и 

протумачи биланс токова готовине, 

анализира утицај пословних промена 

на билансе кроз практичне примере. 

 

- Ученик ће моћи да објасни појам 

финансијске анализе, наведе четири 

групе финансијских показатеља, 

израчуна их и анализира, израчуна и 

анализира коефицијент финансијске 

стабилности, наведе показатеље 

активности, израчуна и анализира 

коефицијент обрта укупних 

средстава, коефицијент обрта 

сталних средстава, коефицијент 

обрта залиха,   

 

коефицијент обрта добављача, 

израчуна и анализира просечан 

период плаћања обавеза према 

добављачима,  коефицијент обрта 

потраживања, коефицијент 

просечног периода наплате 

потраживања, наведе показатеље 

задужености, израчуна и 

анализира коефицијенте укупне 

задужености.  

 

- Ученик ће моћи да објасни појам 

финансијске структуре, наведе 

показатеље финансијске 

показатеље структуре, објасни 

појам анализе обртних средстава и 

израчуна и анализира брзину обрта 

обртних средстава, анализира 

целину и структуру обртних 

средстава, анализира однос између 

обртних средстава и њихових 

извора, објасни појам анализе нето 

обртног фонда, наведе факторе 

који одређују висину нето обртног 

фонда, израчуна и анализира нето 

обртни фонд. 

 

 

1. Анализа биланса - 24 

2. Анализа финансијске ситуације  - 24 

3. Анализа финансијске структуре -  16 

 

 

 

 

 

Облици наставе:  

теоријска настава  

 

Подела на групе:  да/не 

 

Методе и технике:  
студија случаја, 

монолошка, дијалошка 

 

Облици рада: 
фронтални, индивидуални, 

рад у пару, рад у групи 

 

Место реализације:  

учионица/гугл учионица 

 

Начин оцењивања: 

усмено излагање, тест,  

активност на часу 

(формативно), самостални 

практични радови, гугл 

алати за оцењивање  

    

Корелација 

 

- Књиговодство, 

- Пословно-административна обука,  

- Предузетништво,  

- Пословна економија 
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4.4 ТУРИСТИЧКО-ХОТЕЛИЈЕРСКИ ТЕХНИЧАР 

ПРВИ РАЗРЕД 

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 

      ПРЕДМЕТ  Српски језик и књижевност                       РАЗРЕД   1.                                 Oбразовни профил:туристички  техничар                       Просветни гласник бр.6/2018 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 
 

 Проширивање и 

продубљивање знања о 

српском књижевном језику; 

 Развијање и неговање 

језичке  културе, 

поштовање правила 

књижевног (стандардног) 

језика у усмeном и писаном 

изражавању; 

 Подстицање ученика на 

усавршавање говорења, 

писања и читања, као и 

неговање културе дијалога; 

 Оспособљавање за 

ефикасно комуницирање; 

 Оспособљавање ученика да 

користе стручну литературу 

и језичке приручнике; 

 Продубљивање и 

проширивање знања о 

српској и светској 

књижевности; 

 Оспособљавање за 

интерпретацију књижевних 

текстова; 

 Унапређивање књижевних 

знања и читалачких 

вештина; 

 Упознавање и проучавање 

 разликује врсте уметности и 

њихова изражајна средства 

 објасни појам и функцију 

књижевности као уметности и 

однос књижевности и других 

уметности 

 наведе научне дисциплине које 

се баве проучавањем 

књижевности 

 познаје књижевне родове и 

врсте и разликује њихове 

основне одлике 

 разликује књижевне родове и 

врсте 

 одреди тему, мотив, сиже, 

фабулу, лик и идеју у 

књижевном делу 

износи своје утиске и запажања о 

књижевном делу, тумачи његове 

битне чиниоце и вреднује га 

 објасни значај митологије за 

античку књижевност и развој 

европске културе 

 наведе имена аутора, називе 

обрађених дела и класификује 

их по културама којима 

припадају, књижевним 

родовима и врстама 

 тумачи и вреднује уметничке 

чиниоце у обрађеним делима 

 

 наведе најзначајније представнике 

и њихова дела 

 објасни значење појмова 

хуманизам и ренесанса 

 наводи и на обрађеним делима 

образлаже одлике епохе 

 упореди вредности средњег века 

са вредностима хуманизма и 

ренесансе 

 објасни значај уметности 

хуманизма и ренесансе за развој 

европске културе и цивилизације 

 објасни функцију језика и појам 

језичког знака 

 разуме природу модерног 

књижевног (стандардног) језика 

 наведе фазе развоја књижевног 

језика до 19. века 

наведе дисциплине које се баве 

проучавањем језичког система 

 уме да се служи правописом 

 разликује гласовне алтернације 

 влада акценатским гласовним 

системом књижевног 

(стандардног) језика и да га 

примењује у говору 

 

 примени знања о гласовним 

алтернацијама у складу са 

 

Навести само број 

наставних јединица по 

областима/ модулима 

 

 

 

 Увод у проучавање 

књижевног дела (15 

часова) 

 Књижевност старог 

века (13 часова) 

 Средњовековна 

књижевност ( 9часова) 

 Народна књижевност 

(12часова) 

 Хуманизам и ренесанса 

(9часова) 

 Општи појмови о језику 

(5часова) 

 Фонетика (6 часова) 

 Правопис 1 (8 часова) 

 Култура изражавања 

(22 часа) 

 

Облици наставе:  теоријска настава/  

Подела на групе:  да/ne 

 

Методе и технике: комбиновање 

(вербално-текстуалне, илустративно-

демонстративне, мапа ума, 

истраживачка,вртешка идеја, играње 

улога...) 

 

Облици рада: 

фронтални, индивидуални, групни, у 

пару 

 

Место реализације: учионица/ кабинет/ 

фискултурна сала/кухиња/угоститељски 

објекат...../гугл учионица(ако планирате да 

је користите и убудуће у редовној настави) 

 

Начин оцењивања: :  Усмено излагање, 

тест објективног типа, писмени задатак, 

домаћи задатак,активност на часу. 

Оцењивање се врши у складу са 

важећим Правилником о оцењивању 

ученика у ср.школи. 
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репрезентативних дела 

српске и опште 

књижевности, књижевних 

жанрова, 

књижевноисторијских 

појава и процеса у 

књижевности; 

 Унапређивање знања о 

сопственој култури и 

културама других народа; 

 Развијање хуманистичког и 

књижевног образовања и 

васпитања на најбољим 

делима српске и светске 

културне баштине; 

 Упућивање ученика на 

истраживачки и критички 

однос према књижевности; 

 Обезбеђивање 

функционалних знања из 

теорије и историје 

књижевности; 

       14. Развијање трајног 

интересовања за нова сазнања. 

 

 објасни универзалне поруке 

књижевности старог века 

 

 наведе најзначајније споменике 

јужнословенске културе, језик,  

писмо и век у ком су настали 

 именује ауторе и дела 

 разуме поетику жанрова 

средњовековне књижевности 

 лоцира обрађене текстове у 

историјски контекст 

 објасни значај средњовековне 

књижевности за српску културу 

анализира изабране текстове уз 

претходно припремање путем 

истраживачких задатака 

 разликује лирске, епске и 

лирско-епске песме 

 уочи одлике усмене уметности 

речи (колективност, 

варијантност, формулативност) 

 процењује етичке вредности 

изнете у делима народне 

књижевности 

 тумачи ликове, битне мотиве, 

фабулу, сиже, композицију и 

поруке у одабраним делима 

упореди уметничку интерпретацију 

стварности  и историјске чињенице 

 

језичком нормом 

 примени употребу великог и 

малог слова у складу са језичком 

нормом 

подели речи на крају реда у складу са 

језичком нормом 

 

Култура изражавања 

 опише стања, осећања, 

расположења, изрази ставове, 

донесе закључке у усменом и 

писаном изражавању 

 разликује функционалне стилове 

 препозна и примени одлике 

разговорног и 

књижевноуметничког 

функционалног стила 

попуњава формуларе, уплатнице, 

захтеве и слично у складу са језичком 

нормом 

 

 

 

 

Корелација 

Историја, Верска настава, 

Грађанско васпитање, 

Ликовна култура, 

Музичка култура 
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ПРЕДМЕТ         енглески језик      РАЗРЕД                 први                     Oбразовни профил:               туристичкo-хотелијерски техничар                      Просветни гласник бр. 6/2018 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 
Начин остваривањасадржаја 

програма 

 Оспособљавање ученика 

за разумевање усменог 

говора 

 Оспособљавање ученика 

за разумевање 

прочитаних текстова 

 Оспособљавање ученика 

за кратко монолошко 

излагање на страном 

језику 

 Оспособљавање ученика 

за писање краћих 

текстова различитог 

садржаја 

 Оспособљавање ученика 

за учешће у дијалогу на 

страном језику и размену 

краћих писаних порука 

 Оспособљавање ученика 

да преводи, сажима и 

препричава садржај 

краћих усмених и 

писаних текстова 

 Оспособљавање ученика 

да користе медије као 

изворе информација и 

развијају критичко 

мишљење у вези са њима 

 разуме реченице, питања 

и упутства из 

свакодневног говора 

(кратка упутства 

изговорена споро и 

разговетно)  

 разумео пшти садржај 

краћих, прилагођених 

текстова (рачунајући и 

стручне), 

 у  непознатом тексту да 

препознаје познате речи, 

изразе и  реченице (нпр. у 

огласима,  на плакатима), 

 разуме општи садржај и 

смисао краћих текстова 

(саопштења, формулара 

са подацима о  некој 

особи, основне команде 

на машинама/компјутеру, 

упутства за употребу и 

коришћење, 

 употребљава једноставне 

изразе и реченице да би 

представио свакодевне, 

себи блиске личности, 

активности, ситуације и 

догађај,  

 саставља кратак текст (мејл, 

писмо) о одговарајућој теми 

 пише кратке поруке 

релевантне за посао (место и 

термини састанка), 

 пише краћи текст  о себи и 

свом окружењу , 

 попуњава формулар где се 

траже опширнији лични и 

пословни подаци, 

 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, 

 напише кратко лично писмо, 

поруку, разгледницу, 

честитку, на једноставан 

начин, 

 сажме и преприча садржај 

краћих текстова, 

 користи садржаје медијске 

продукције намењене учењу 

страних језика (штампани 

медији, аудио/видео записи, 

компакт диск, интернет итд.) 

 

 

Personality (19) 

 

Invention (17) 

 

The Arts (15) 

 

Living (15) 

 

 

Облици наставе:  теоријска настава 

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: монолошка, 

дијалошка, илустративно-

демонстративна, игра улога 

Облици рада: фронтални рад,рад у 

пару, групни рад, индивидуални рад 

Место реализације: учионица/гугл 

учионица 

 

Начин оцењивања: усмена провера 

знања, активност на часу, тест знања, 

писмени задаци, домаћи задаци 

Оцењивање се врши на основу 

важећег Правилника о оцењивању 

ученика 

 

    

Корелација 

српски језик и 

књижевност, историја, 

економска група 

предмета 
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      ПРЕДМЕТ физичко васпитање      РАЗРЕД 1-4    Oбразовни профил: Туристичко-хотелијерски техничар   Просветни гласник бр. 6/2018. 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 
Начин остваривањасадржаја 

програма 

1.Подстицање раста и развоја и 

утицање на правилно држање 

тела (превенција постуралних 

поремећаја); 

2.Развој и усавршавање 

моторичких способности и 

теоријских знања неопходних 

самостални рад на њима; 

3.Стицање моторичких умења 

(вештина) и теоријских знања 

неопходних за њихово  усвајање; 

4.Проширење и продубљавање 

интересовања које су ученици 

стекли у основној школи и 

потпуније сагледавање спортске 

гране, за коју показују посебан 

интерес;Усвајање знања ради 

разумевања значаја и суштине 

физичког васпитања 

дефинисаних општим циљем овог 

предмета (васпитно-образовног 

подручја); 

6.Мотивација ученика за 

бављење физичким активностима 

и формирање позитивних психо-

социјалних образаца понашања; 

7.Оспособљавање ученика да 

стечена умења, знања и навике 

користе у свакодневним 

условима живота и рада. 

8. Атлетика;.Спортска 

гимнастоика  (Вежбе на справама 

и тлу); 

10.Спортска игра: Рукомет, 

кошарка и одбојка. 

1.Препозна везе између физичке 

активности и здравља; 

2.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; 

3.Одабере и изведе вежбе 

обликовања и вежбе из 

корективне гимнастике, које ће 

превентивно утицати на могуће 

негативне утицаје услед рада у 

одабраној професији; 

4.Именује  моторичке 

способности које треба развијати, 

као и основна средства и методе 

за њихов развој; 

5.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; 

6.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 

7.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; 

8.Сагледа негативне утицаје 

савременог начина живота 

(пушење, дрога, насиље, 

деликвентно понашање) и буде 

свестан да је физичким, односно 

спортским активностима могуће 

предупредити негативне утицаје; 

9.самостално бира физичку, 

односно спортску активност и 

изводи је  у окружењу у коме живи. 

10.Препозна нетолерантно 

понашање својих другова и реагује 

на њега, шири дух пријатељства, 

буде истрајан је у својим 

активностима. 

11.Се правилно односи према 

окружењу у којме вежба, рекреира 

се и бави се спортом, што преноси у 

свакодневни живот 

12.Учествује на школском 

такмишењу и у систему школских 

спортских такмичења 

 

 

ОПШТА ФИЗИЧКА 

ПРИПРЕМА: 11-ЧАСОВА 

1.Вежбе обликовања 

(јачања, лабављење и 

растезање); 

2.Вежбе из корективне 

гимнастике; 

3. Провера стања 

моторичких и 

функционалних 

способности; 

4.Вежбе снаге; 

АТЛЕТИКА 

       1.Трчања; 

       2. Скокови; 

3.Бацања  ГИМНАСТИКА 

       1.    Вежбе у партеру; 

       2.   Прескок; 

3.ниска греда 

        - КОШАРКА 

        -    ОДБОЈКА 

Облици наставе:  теоријска 

настава/практична настава  

Подела на групе:  да/не 

 

Методе и технике: Вербално-

демонстративне. 

Облици рада: 
Фронтални,индивидуални,групн

и , у пару. 

 

Место реализације: фискултурна 

сала/гугл учионица 

 

Начин оцењивања: Тренутно 

важећи правилник о оцењивању 

ученика у средњем  образовању и 

васпитању 

(„СЛ. Гласник  РС“, бр. 82/2015).     

Корелација 

 

• Биологија 

• Физика 

• Екологија и 

заштита животне средине 

• Ликовна култура 

• Музичка култура 
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      ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА               РАЗРЕД: ПРВИ      Oбразовни профил: ТУРИСТИЧКО-ХОТЕЛИЈЕРСКИ ТЕХНИЧАР                     Просветни гласник бр. 6/2018 

Годишњи фонд часова: 66 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 
Начин остваривања садржаја 

програма 

 Проширивање знања о скупу 
реалних бројева 

 Упознавање са појмовима 

апсолутна и релативна грешка 

 Проширивање знања о 
пропорцијама и процентном 
рачуну 

 Оспособљавање за примену 

пропорција и процената на 

решавање реалних проблеме 

 Проширивање знања о 
полиномима 

 Проширивање знања  о 
геометрији 

 Проширивање знања о линеарној 
једначини, нејeднaчини и 
функцији  

 Оспособљавање за анализу 
графика функције и његову 
примену 

 Примена знања о линеарним 

једначинама, системима и 

неједначинама на реалне 

проблеме 

 

 разликује различите записе бројева из 
скупова N, Z, Q, и те бројеве приказује 
на бројној правој и пореди их.  

 разликује основне подскупове скупа 
реалних бројева (N, Z, Q, I) и уочава 

релације NZQR, IR 

 израчуна вредност једноставног 
рационалног бројевног израза 
поштујући приоритет рачунских 
операција и употребу заграда 

 одреди апсолутну вредност реалног 
броја и графички интерпретира на 
бројевној оси 

 заокругли број на одређени број 
децимала 

 одреди апсолутну и релативну грешку 

 израчуна одређен део неке величине 

 одреди непознате чланове просте 
пропорције 

 прошири или скрати размеру и   
примени је у решавању проблема 
поделе 

 препозна директну или обрнуту 
пропорционалност две величине , 
примени je при решавању 
једноставних проблема и  прикаже 
графички 

 одреди непознату главницу, проценат 
или процентни износ 

 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 

 

 

 разликује основне и изведене геометријске 
појмове  

 разликује међусобни однос углова (суседни, 
упоредни, унакрсни, комплементни, 
суплементни)  

 наведе и примени везе између углова са  
паралелним (или нормалним крацима)  

 наведе и примени релације везане за 
унутрашње и спољашње углове троугла 

 дефинише појмове симетрала дужи, 
симетрала угла, тежишна дуж и средња 
линија троугла 

 конструише симетралу дужи, симетралу 
угла и висину троугла 

 конструише значајне тачке трогла 

 наведе својство тежишта 

 наведе и примени основне релације у 
једнакокраком, односно једнакостраничном 
троуглу 

 разликује врсте четвороуглова, наведе и 
примени њихове особине на одређивање 
непознатих елемената четвороугла 

 формулише Талесову теорему и  примени је 
на поделу дужи на n једнаких делова 

 дефинише појам линеарне једначине 

 реши линеарну једначину 

 примени линеарну једначину на решавање 
проблема 

 реши једначину које се своди на линеарну 
једначину 

 дефинише појам линеарне функције 

 прикаже аналитички, табеларно и графички 
линеарну функцију 

 реши линеарну неједначину и графички 
прикаже скуп решења 

 реши систем  линеарних једначина са две 
непознате 

 

 Реални бројеви 7 часова 

 Пропорционалност 10 

часова 

 Рационални алгебарски 

изрази 13 часова 

 Геометрија   

14 часова 

 Линеарне једначине и 

неједначине   

14 часова 
 

За реализацију 4 писменa 

задатка са исправкама 

планирано  је 8 часова 

 

 

Облици наставе:  теоријска 

настава  

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: дијалошка 

метода, демонстрација, 

презентације, дигиталне 

апликације за учење 

Облици рада: : фронтални, 

индивидуални, групни, рад у 

пару 

 

Место реализације: учионица/ 

кабинет 

/гугл учионица 

 

Начин оцењивања:  

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

1. усмену проверу знања; 

2. писмену провера знања; 

3. тестове знања; 

4. активност на часу  

 

    

Корелација 

 Рачунарство и 

информатика 

 Физика 

 Хемија 
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      ПРЕДМЕТ:  Рачунарство и информатика             РАЗРЕД: Први               Oбразовни профил: ТУРИСТИЧКО-ХОТЕЛИЈЕРСКИ ТЕХНИЧАР         Просветни гласник бр. 6/2018 

Годишњи фонд часова: 66, недељни фонд часова: 2 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 
Начин остваривања 

садржаја програма 

 Оспособљавање ученика за 

коришћење основних 

могућности рачунарског 

система 

 Оспособљавање ученика за 

рад са програмима за 

обраду текста 

 Оспособљавање ученика за 

рад са програмом за 

табеларне прорачуне 

 Оспособљавање ученика за 

израду слајд - презентација 

и њихово презентовање 

 Оспособљавање ученика за 

коришћење Интернета и 

електронску комуникацију 

1. класификује фазе историјског развоја 

рачунара 
2. наведе примере употребе ПЦ у 

свакодневном животу 

3. дефинише појмове хардвера и софтвера 
4. објасни Фон Нојманов модел рачунара 

5. разликује јединице за меру количине 

података 

6. разликује основне компоненте рачунара 

7. разликује факторе који утичу на 
перформансе рачунара 

8. разликује врсте софтвера 

9. дефинише оперативни систем (ОС) и 
наводи његове главне функције 

10. подешава радно окружење ОС 

11. хијерархијски организује фасцикле и 
управља фасциклама и датотекама 

12. разликује типове датотека 

13. користи текст едитор оперативног 
система 

14. црта помоћу програма за цртање у оквиру 

ОС15. инсталира нови софтвер 

16. компресује и декомпресује датотеке и 

фасцикле 

17. обезбеђује заштиту рачунара од штетног 
софтвера 

18. инсталира периферне уређаје 

19. наводи примере и предности умрежавања 
рачунара 

20. манипулише дељивим ресурсима у 

локалној мрежи 
21. управља штампањем докумената 

22. примењује здравствене и сигурносне 

мере заштите при коришћењу рачунара 
23. објасни утицај коришћења рачунара на 

животну средину 

24. примењује и поштује законска решења у 
вези са ауторским правима и заштитом 

података 

1. подешава радно окружење програма за 
обраду текста 

2. управља текстуалним документима и чува 

их у различитим верзијама 
3. креира и уређује текстуалне документе 

4. креира и уређује табеле 

5. уметне објекте у текст и модификује их 
6. направи циркуларна писма 

7. подешава параметре изгледа странице 

текстуалног документа 
8. проналази и исправља правописне и словне 

грешке помоћу алата уграђених у програм за 

обраду текста. 
9. прегледа и штампа текстуални документ. 

1. подешава радно окружење програма за 

табеларне прорачуне 

2. управља табеларним документима и чува их у 

различитим верзијама 
3. уноси податке различитих типова - 

појединачно и аутоматски 

4. измени садржаје ћелија 
5. сортира и поставља филтере 

6. манипулише врстама и колонама 

7. организује радне листове 
8. уноси формуле у ћелије 

9. форматира ћелије 

10. бира, обликује и модификује графиконе 
11. подешава изглед странице за штампање 

табеларног документа 

12. исправља грешке у формулама и тексту 

13. прегледа и штампа табеларни документ. 

1. подешава радно окружење програма за 

израду слајд - презентације 
2. управља слајд - презентацијама и чува их у 

различитим форматима и верзијама 

3. додаје и премешта слајдове 
4. припреми презентацију у складу са 

правилима и смерницама за израду презентације 

5. користи различите организације слајда 
6. уноси и форматира текст на слајду 

7. додаје објекте на слајд 

8. уноси белешке уз слајд 
9. подешава позадину слајда 

10. користи и модификује готове дизајн - теме 

11. додаје и подешава анимационе ефекте 
објектима 

12. бира и подешава прелазе између слајдова 

13. израђује интерактивне слајд презентације 
14. разликује врсте погледа на презентацију 

15. припрема за штампу и штампа презентацију 

16. подешава презентацију за јавно 
приказивање; 

17. припрема презентације за приказивање са 

другог рачунара 
18. излаже слајд-презентацију 

 Основе рачунарске технике 

12 

 Обрада текста 16 

 Табеларни прорачуни 16 

 Слајд - презентације 10 

 Интернет и електронска 

комуникација 12 часова 

Облици наставе: вежбе   

Подела на групе:  одељење се 

дели у две групе 

 

Методе и технике: дијалошка 

метода, демонстрација, 

презентације, дигиталне 

апликације за учење 

Облици рада: : фронтални, 

индивидуални, рад у пару 

 

Место реализације: рачунарски 

кабинет 

 

Начин оцењивања:  

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

1. праћење остварености исхода 

2. тестове практичних вештина 

3.тестове знања 

 

 

Корелација:  Сви предмети 

 

   Исходи 

1. објасни појам и структуру 

Интернета 
2. разликује начине повезивања 

рачунара са Интернетом 

3. разликује Интернет - сервисе 
4. објасни појмове хипертекста и 

ЊЊЊ 

5. користи садржаје са веба (ЊЊЊ 
- сервиса) 

6. проналази садржаје на вебу 

помоћу претраживача 

7. процењује садржаје са веба на 

критички начин 
8. преузима садржаје са веба 

9. комуницира путем електронске 

поште 
10. разликује предности и 

недостатке електронске 

комуникације 
11. користи разноврсне Интернет - 

сервисе 

12. попуњава и шаље веб - 
базиране обрасце 

13. објашњава појам електронског 

пословања 
14. примени сервис "у облаку" 

15. објашњава могуће злоупотребе 

Интернета 
16. примењује безбедносне мере 

приликом коришћења Интернета 

17. примењује правила лепог 
понашања на мрежи 

18. поштује ауторска права за 

садржаје преузете са мреже 
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      ПРЕДМЕТ Историја                                  РАЗРЕД I                         Oбразовни профил: Туристичко-хотелијерски  техничар                                          Просветни гласник бр.6/2018 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 
Начин остваривањасадржаја 

програма 
 

1. Стицање хуманистичког 

образовања и развијање 

историјске свести; 

2. Разумевање историјског 

простора и времена, 

историјских догађаја, појава 

и процеса и улоге 

истакнутих личности; 

3. Развијање индивидуалног и 

националног идентитета; 

4. Стицање и проширивање 

знања, развијање вештина и 

формирање ставова 

неопходних за разумевање 

савременог света (у 

националном, регионалном, 

европском и глобалном 

оквиру); 

5. Унапређивање 

функционалних вештина и 

компетенција неопходних 

за живот у савременом 

друштву (истраживачких 

вештина, критичког и 

креативног мишљења, 

способности изражавања и 

образлагања сопствених 

ставова, разумевања 

мултикултуралности, 

развијање толеранције и 

културе аргументованог 

дијалога); 

6. Оспособљавање за 

ефикасно коришћење 

информационо-

комуникационих 

технологија;  

               Развијање свести о потреби 

сталног усавршавања и свести о 

важности неговања културно-

                 историјске 

 дефинише појам историје; 

 разликује историју као науку 

и као наставни предмет; 

 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...). 

 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); 

 објасни државно уређење 

цивилизација Старог истока 

античке Грчке и Рима; 

  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; 

 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;  

 наведе главне тековине српске 

средњовековне културе и уочи 

њихову присутност у савременом 

добу; 

 препозна значај средњовековне 

државности за настанак модерне 

српске државе. 

 опише, на примеру Француске, 

Енглеске, Пруске, Аустрије, 

Русије и Шпаније, друштвену 

структуру и државно уређење у 

апсолутистичким монархијама; 

 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; 

 идентификује основне одлике 

привреде у периоду од краја XV 

до краја XVIII века; 

 идентификује основне одлике 

периода од краја XV до краја 

XVIII века у националној 

историји; 

 објасни положај Срба у 

Хабзбуршкој монархији; 

 истакне одлике 

свакодневног  живота 

друштвених слојева у српским 

земљама у периоду од краја XV 

до краја XVIII века 

 

Навести само број 

наставних јединица по 

областима/ модулима 

 Увод – 4 часова; 

 Цивилизације 

старог века – 11 

часова; 

Европа и Средоземље 

у средњем веку – 13 

часова; 

 Срби и њихово 

окружење у 

средњем веку – 16 

часова; 

 Европа и свет од 

краја XV дo краја 

XVIII века – 12 

часова; 

Српски народ под 

страном влашћу од 

краја XV дo краја 

XVIII века – 10 часова 

Облици наставе:  теоријска 

настава/практична настава/ 

вежбе/настава у блоку  

Подела на групе:  да/не 

 

Методе и технике:  

Облици рада: 

 

Место реализације: учионица/ 

кабинет/ фискултурна 

сала/кухиња/угоститељски 

објекат...../гугл учионица(ако 

планирате да је користите и убудуће у 

редовној настави) 

 

Начин оцењивања:  

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 
 праћење остварености исхода 

 тестове знања. 

     

Корелација 

Српски језик и 

књижевност 

Географија 

Социологија са 

правима грађана 

Музичка култура 

Ликовна култура 

Грађанско васпитање 

Верска настава 
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      ФИЗИКА                               1. разред                                    Oбразовни профил: Туристичко – хотелијерски техничар                                      Просветни гласник бр. 6/2018 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

- Развијање функционалне 

писмености – природно – научне 

и техничке; 

- Стицање знања о основним 

физичким појавама значајним за 

струку и разумевање основних 

физичких закона; 

- Стицање способности за 

уочавање, формулисање и 

решавање једноставнијих 

проблема; 

- Развијање способности и 

вештина за примену знања из 

физике у струци; 

- Стицање знања о природним 

ресурсима, њиховој 

ограничености и одрживом 

коришћењу; 

- Развијање правилног односа 

ученика према заштити, обнови 

и унапређењу животне средине; 

- Разуме значај физике као 

фундаменталне науке и њену везу 

са природним и техничким 

наукама; 

- Наведе основне физичке 

величине и њихове мерне 

јединице; 

- Разликује скаларне и векторске 

величине; 

- Дефинише појмове референтни 

систем, путања, пређени пут, 

материјална тачка; 

- Разликује равномерно и 

равномерно променљиво кретање 

и примењује законе кретања; 

- Разуме појмове сила, маса и 

импулс;  

- Формулише и примењује 

Њутнове законе; 

- Разликује масу од тежине тела; 

- Разуме појмове рада, енергије и 

снаге; 

- Схвати закон одржања 

механичке енергије и зна да га 

примени при решавању 

једноставних проблема; 

- Наведе особине гравитационе 

силе; 

- Дефинише центрипетално 

убрзање; 

 

- Разуме појмове угаона брзина, 

угаоно убрзање, период и 

фреквенција; 

- Схвати центрипеталну и 

центрифугалну силу, момент силе, 

момент инерције и момент 

импулса; 

- Разуме појмове унутрашња 

енергија и количина топлоте; 

- Дефинише термодинамичке 

принципе; 

- Разуме појам коефицијента 

корисног дејства; 

- Схвати појам наелектрисања; 

- Разуме Кулонов закон; 

- Разуме како настаје једносмерна 

струја; 

- Опише особине магнетног поља, 

сталних магнета и магнетног поља 

електричне струје; 

- Разуме појам магнетног флукса и 

појаву електромагнетне индукције; 

- Опише својства наизменичне 

струје; 

 

 

Увод у физику (2 часа) 

 

Кинематика (12 часова) 

 

Динамика (15 часова) 

 

Кружно и ротационо 

кретање (9 часова) 

 

Термодинамика (9 

часова) 

 

Електрично и магнетно 

поље (13 часова) 

 

 

Облици наставе:  теоријска настава  

 

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: Дијалошка, 

монолошка, демонстрациона, писани 

радови 

 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални, групни, рад у пару 

 

 

Место реализације: учионица/ гугл 

учионица 

 

Начин оцењивања: тестови знања, 

усмено одговарање, праћење 

активности на часу, гугл алати за 

оцењивање 

    

Корелација 

- Математика 

- Хемија 

- Рачунарство и 

информатика 
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      ГЕОГРАФИЈА                  1.  РАЗРЕД                                      Oбразовни профил:  Туристичко-хотелијерски техничар                                                Просветни гласник бр.6/2018 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 
Начин остваривањасадржаја 

програма 

- Стицање знања о предмету 

проучавања физичке географије, 

подели, значају  у систему наука 

- Проширивање знања о међусобној 

условљености Земљиних сфера, 

унутрашњој грађи Земље и 

основним тектонским процесима 

- Стицање нових и продубљених 

знања о основним облицима рељефа 

на Земљи 

- Проширивање знања о основним 

ерозивним и акумулационим 

процесима 

- Проширивање основних знања о 

факторима и елементима климе 

- Стицање знања о утицају климе на 

живот људи 

- Развијање свести о значају светског 

мора за живот и рад људи 

- Проширивање знања о подземним и 

површинским водама 

- Стицање знања о утицају човека на 

водне ресурсе 

- Упознавање са типовима и 

географским распоредом замљишта 

- Развијање свести о законитостима 

распореда биљног и животињског 

света на Земљи 

- Проширивање знања о утицају 

рељефа, временских прилика и 

водних објеката на туризам 

- дефинише предмет изучавања 

физичке географије, поделу и значај 

- разликује Земљине сфере и разуме 

њихове узрочно-последичне везе 

- наведе особине унутрашњих 

Земљиних сфера 

- зна узроке кретања литосферних 

плоча 

- дефинише појам минерала и стена и 

познаје њихову поделу 

- објасни постанак континената и 

океанских басена 

- наведе основне облике рељефа 

континената 

- наведе вулканске и трусне зоне  

- објасни деловање спољашњих сила 

- именује ерозивне и акумулационе 

облике рељефа (распадање стена, 

денудација, флувијална ерозија, 

крашка ерозија, глацијална ерозија, 

еолска ерозија и  абразија) 

- објасни факторе који утичу на 

климу и наведе елементе климе 

- зна временске и климатске елементе 

који утичу на здравље човека 

(инсолација, температура ваздуха, 

ваздушни притисак, ветрови, 

влажност, облаци и облачност, 

падавине) 

- зна како време утиче на организам 

човека (живи барометри, осећај 

лагодности и нелагодности)  

- зна савремене промене у атмосфери 

и њихов утицај на здравље људи 

(загађење, климатске непогоде) 

- дефинише појам Светског мора   

- лоцира на карти и објасни основне 

карактеристике:  океана, мора, 

залива, мореуза 

- објасни различите вредности 

салинитета и температуре у односу 

на географски положај  

- објасни кретање морске воде 

(таласи, морске струје и морска 

доба) 

- дефинише појмове: издан, извор, 

термоминералне воде 

- дефинише основне елементе 

водотока: речни слив, речни систем, 

речна мрежа  

- објасни постанак и поделу  језера 

- објасни антропогени утицај на водне 

ресурсе (коришћење, експлоатација, 

управљање, загађење, заштита) 

- наведе типове земљишта и услове 

њиховог настанка 

- објасни распоред типова земљишта 

на Земљи 

- објасни  геогрфски распоред биљних 

заједница на Земљи 

- наведе заштићене биљне и 

животињске врсте  

- објасни утицај рељефа на развој 

туризма (надморска висина, 

рашчлањеност, нагиб, експозиција) 

- зна утицај временских прилика на 

различите видове тиризма 

- објасни хидролошке појаве   

- именује елементе геонаслеђа и 

разуме њихов значај (геонаслеђе, 

паркови природе...) 

1.Физичка географија: 

предмет, подела и 

значај (2) 

2. Литосфера, 

унутрашња грађа Земље 

и рељеф Земљине 

површине (9) 

3. Атмосфера (8) 

4. Хидросфера (7) 

5. Биосфера (3) 

6. Природни услови у 

функцији туризма (4) 

 

 

Облици наставе:  теоријско 

настава 

Подела на групе:  да 

 

Методе и технике: дијалошка 

метода, илустративно 

предавање, демонстрација, 

презентације, дебате, 

дигиталне апликације за учење 

Облици рада:индивидуални, 

фронтални, групни, рад у пару 

 

Место реализације: 

учионица/гугл учионица 

 

Начин оцењивања: усмено 

одговарање, домаћи радови, 

праћење активности на часу 

(формативно), гугл алати за 

оцењивање праћење 

остварених исхода, тестови 

знања 

    

Корелација 

- Српски језик и 

књижевност 

- Математика 

- Историја 

- Биологија 

- Грађанско васпитање 

- Верска настава 
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      ПРЕДМЕТ  ХЕМИЈА                 РАЗРЕД   први               Oбразовни профил:  туристички техничар                                            Просветни гласник бр.6/2018 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 
– Развој функционалног система 

хемијског знања као подршке за 

изучавање стручних предмета; 

– Разумевање односа између 

структуре супстанци, њихових 

својстава као и могућности њихове 

примене; 

– Разумевање природних појава и 

процеса и хемијског приступа у 

њиховом изучавању; 

– Развој хемијске функционалне 

писмености; 

– Препознавање, разумевање и 

примена хемијских знања у 

свакодневном животу и 

професионалном раду; 

– Разумевање корисности од 

хемијске производње и за 

одабрану струку; 

– Развој способности за 

сагледавање потенцијалних 

ризика, могућности превенције и 

мерa заштите при хемијским 

незгодама у свакодневном 

животу и професионалном раду; 

– Развој одговорног става према 

коришћењу супстанци у 

свакодневном животу и у 

професионалном раду; 

– Развој комуникативности и 

спремности за сарадњу и тимски 

рад; 

– Развој одговорности, 

систематичности, прецизности и 

позитивног става према учењу; 

– Развој свести о сопственим 

знањима и потреби за даљим 

професионалним напредовањем. 

 објасни електронеутралност атома 

објасни појам изотопа и примену изотопа 

разликује атом од јона објашњава 

квантитативно значење симбола и формула 

одреди број валентних електрона 

дефинише појам релативне атомске масе и 

појам релативне молекулске масе разуме 

појам количине супстанце и повезаност 

количине супстанце са масом 

разликује јонску везу од ковалентне везе 

разликује неполарну од поларне ковалентне 

везе 

описује основне карактеристике металне везе 

објасни значај и примену силицијума и 

германијума у електроници 

објасни да су дисперзни системи,објасни 

појам и наводи примену аеросола, суспензија, 

емулзија и колоида 

разуме утицај температуре на растворљивост 

супстанци  израчуна масени процентни 

садржај раствора, разуме појам количинске 

концентрације раствора 

објашњава да хемијска промена значи 

настајање нових супстанци, раскидањем 

старих и стварањем нових хемијских веза 

разликује реакције синтезе и анализе врши 

стехиометријска израчунавања 

описује да су неке реакциј егзотермне а неке 

ендотермне 

наводи факторе који утичу на брзину хемијске 

реакције 

објасни појам хемијске равнотеже 

илуструје примерима значај хемијске 

равнотеже за процесе из 

свакодневног живота 

рикаже електролитичку 

социјацију киселина, база и соли 

хемијским једначинама 

објасни појам електролита 

● објасни напонски низ елемената 

● објасни процес оксидо-редукције 

као процесе отпуштања и 

примања електрона 

● објасни шта је оксидациони број 

и како се одређује оксидациони 

број атома у молекулима и јонима 

● одреди оксидационо и 

редукционо средство на основу 

хемијске једначине 

● објасни појам електролизе и 

илуструје примерима значај 

електролизе у струци 

● објасни појам корозије,заштита 

● објасни периодичну промену 

својстава елемената у ПСЕ 

● објасни стабилност атома 

племенитих гасова 

● разликује метале, неметале и 

металоиде 

● описује карактеристична својства 

неметала: водоника, кисеоника, 

азота, угљеника, силицијума, 

фосфора, сумпора, хлора и 

њихових важнијих једињења, 

њихову примену у струци , као и 

њихов биолошки значај 

● описује карактеристична својства 

метала: натријума, калијума, 

магнезијума, калцијума, 

алуминијума и олова и њихових 

важнијих једињења, њихову 

примену у струци , као и њихов 

биолошки значај 

● описује општа својства прелазних 

метала и важнијих једињења и 

њихову примену у струци 

● Структура супстанци 

(14) 

● Диспрезни системи (8) 

● Хемијске реакције (18) 

● Хемија елемената и 

једињења (30) 

● Хемијски аспекти 

загађивања животне 

средине (4) 

 

Облици наставе:  теоријска / 

вежбе  

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике:  

Дијалоска метода, илустративно 

предавање, ,демонстрација, рад 

на тексту, интерактивне игре, 

презентације, дебате, дигиталне 

апликације за учење 

Облици рада: 

фронтални, индивидуални , рад 

у пару, групни 

 

Место реализације:  

учионица/ кабинет 

 

Начин оцењивања:  

● усмену проверу знања 

● писану проверу знања 

 

    

Корелација 

-Физика 

-Биологија 

-Познавање робе 

-Екологија и заштита 

животне средине 
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 разликује киселу, базну и неутралну средину 

на основу рH 

вредности раствора 

 

● описује својства атома угљеника 

у органским молекулима 

● наводи класификације органских 

једињења (према елементарном 

саставу, типу хемијских веза и 

функционалним групама) 

● илуструје примерима биолошки 

значај органских једињења и 

њихову примену у свакодневном 

животу 

● објасни штетно дејство неких 

супстанци на животну средину и 

здравље људи 

● наводи најчешће изворе 

загађивања атмосфере, воде и тла 

● објасни значај пречишћавања 

воде и ваздуха 

● објасни значај правилног 

одлагања секундарних сировина 

● објасни како се правилно одлаже 

електронски отпад,рециклажа 
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       БИОЛОГИЈА                     1.разред                                   Oбразовни профил: Туристичкo-хотелијерски  техничар                                                 Просветни гласник бр. 6/2018 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

1. Проширивање знања о нивоима 

организације биолошких система, 

грађи и функцији ћелије, току и 

значају ћелијских деоба;  

2.  Разумевање физиолошких 

процеса у људском организму;  

3. Упознавање са основним 

фазама  развића човека;  

4.  Разумевање основних 

принципа наслеђивања особина; 

5.  Разумевање проблема везаних 

за период одрастања и облике 

ризичног понашања и схватање 

улоге и значаја породице. 

-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 митозе и 

мејозе 

-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  

-објасни размену гасова у 

плућима и ткивима  

-објасни варење, ресорпцију хране  

-објасни улогу екскреторних 

органа  

-објасни улогу органа за 

размножавање 

-објасни процесе сперматогенезе и 

оогенезе 

-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 

-упореди ДНК, хроматин, хромозом  

-дефинише ген, геном, генотип, 

фенотип 

-објасни основна правила 

наслеђивања особина (Менделова 

правила) 

-објасни типове наслеђивања 

особина  

-наведе наследне болести човека и 

њихове узроке 

-препозна проблеме везане за 

период одрастања 

-објасни значај породице 

-опише биолошку функцију 

породице 

-дефинише појам „планирање 

породице“ 

-наведе облике заштите од 

нежељене трудноће 

-наведе облике ризичног понашања, 

најчешће полно преносиве болести  

и болести зависн 

1.Биологија ћелије  

      (10 часова) 

 

2.Основи физиологије 

човека  

     (26 часова) 

 

3.Биологија развића 

човека (10 часова) 

 

4.Наслеђивање 

биолошких особина  

     (10 часова) 

 

5.Полно и репродуктивно 

здравље  

      (10 часова) 

 

 

 

 

    

 

Облици наставе:  теоријска настава 

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: : дијалошка 

метода, илустративно предавање, 

демонстрација, рад на тексту,  

интерактивне групе, презентације,  

дебате, дигиталне апликације за учење 

 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални, групни, рад у пару 

 

 

Место реализације: учионица, гугл 

учионица 

 

 

Начин оцењивања: тестови знања, 

усмено одговарање, домаћи радови, 

пројекти, праћење активности на часу 

(формативно), гугл алати за 

оцењивање 

    

Корелација 

 

-физика 

-хемија 

-српски језик 
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      ПРЕДМЕТ Грађанско васпитање               РАЗРЕД први                   Oбразовни профил:   туристички техничар                                            Просветни гласник бр. 6/2018 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

- Стицање знања, развијање 

вештина, усвајање вредности и 

формирање ставова који су 

предпоставка за успешан, 

одговоран и ангажован живот у 

демократском друштву   

- Оснаживање ученика за 

поштовање, одбрану и 

афирмацију вредности 

демократског друштва 

- Јачање друштвене кохезије, 

уважавање различитости и 

подршка сузбијању сваког облика 

дискриминације и насиља. 

- Анализира сопствене особине и 

представи их другима  

- Препозна и анализира сличности и 

разлике унутар групе 

-прихвати друге ученике и уважава 

њихову личност 

-Препозна предрасуде, стереотипе, 

дискриминацију, нетолеранцију по 

различитим основама 

-Сагледа могуће последице 

нетолеранције, дискриминације, 

стереотипа, предрасуда 

-Аргументовано брани ставове 

-Активно слуша 

-Не угрожава мишљење других 

-Активно дебатује 

-Ради у групи/тиму 

-Препознаје предности тимског рада 

-Објасни потребу и важност учежћа 

младих у друштвеном животу 

-Објасни разлоге, ток и последицу 

сукоба 

-Препознаје сукоб и начине решавања 

сукоба 

-Објасни значај посредовања у сукобу 

-Препознаје и објасни врсте насиља 

-Идентификује и анализира узроке 

насиља 

-Идентификује и анализира могуће 

начине реаговања појединца у 

ситуацијама вршњачког насиља, из 

позиције жртве и посматрача 

-Прихвати одговорност за споствено 

понашање 

  

Предмет се реализује у 

оквиру три теме:  

1.Ја, ми и други (7 часова 

)  

 

2.Комуникација у 

групи(10 часова) 

 

3. Односи у 

групи/заједници(17 

часова)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Облици наставе:  теоријска настава  

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: дијалошка метода, 

илустративно предавање, демонстрација, 

игровне активности, рад на тексту, играње 

улога, симулације, интерактивне групе, мапе 

ума, презентације, експертска слагалица, 

дебате, дигиталне апликације за учење 

Облици рада: фронтални, индивидуални; 

групни; рад у пару 
 

Место реализације: учионица, гугл учионица 

 

Начин оцењивања: Вредновање рада ученика 

врши се кроз праћење оставрености исхода 

Успешан: Ученик разуме описује,објашњава, 

дискутује, наводи примерe, резимира, 

парафразира појаве из наведених тема. Рад 

ученика је компетентан уз минималну помоћ 

наставника. 

 

Веома успешан: Ученик примењује и 

користи стечена знања и информације, 

открива и решава проблеме,истражује 

појаве, примењује методе у новим 

ситуацијама, процењује,  предвиђа појаве 

из претходно наведених тема Рад ученика 

је компетентан без подршке 

    

Корелација 

Право, социологија са 

правима грађана, 

психологија 
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      ПРЕДМЕТ: Верска настава Православни катихизис     РАЗРЕД I                                 Oбразовни профил:  туристички техничар               Просветни гласник бр. 11/2016-1 

 

Циљеви учења за предмет  
Исходи 

По завршетку теме ученик ће: 
Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 
Упознавање ученика са садржајем 

предмета, планом и програмом и 

реализацијом наставе. 

Стицање основног знања о Творцу и 

творевини. 

Разумевање разлике између вере, 

поверења, знања и богопознања. 

Истицање основних хришћанских 

врлина, важности очувања заједнице. 

Разумевање историјских чињеница о 

Светом Писму, канону, 

богонадахнутости, Цркви и утицаја 

на културу и цивилизацију. 

Стицање вештина хришћанског 

живота. 

-моћи да сагледа садржаје којима ће 

се бавити настава Православног 

катихизиса у току 1. године  

-моћи да наведе неке од примера 

Откривења Бога у Библији;  

-моћи да разуме да се Бог из љубави 

открива човеку, позивајући га у 

заједницу;  

-бити подстакнут да непосредније 

учествује у богослужењу Цркве;  

-моћи да промишља о личној 

одговорности у односу према Богу и 

ближњима;  

- моћи да разуме да се Божје 

Откривење дешава и данас у Цркви и 

свету;  

-моћи да просуђује и препознаје 

сведочанства вере у свом животу. 

-моћи да увиди разлику између знања 

које се односи на ствари и познања 

које се односи на личности;  

-моћи да препозна да је вера слободан 

избор човека и да се сведочи личним 

животом;  

- моћи да објасни да је богопознање у 

православном искуству плод личне, 

слободне заједнице човека с Богом;  

- моћи да објасни да се вером живи 

кроз Литургију и подвиг.  

-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.  

-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. 

-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.  

 

I  Увод (2) 

II Бог Откривења (7) 

III Вера, знање и 

богопознање (8) 

IV Хришћанин - човек 

Цркве (6) 

V Свето Писмо - 

Књига Цркве (6) 

VI Хришћански живот 

(8) 
 

 

Облици наставе:  теоријска настава 

(35 ), практична настава (2)  

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: дијалошка метода, 

илустративно предавање, 

демонстрација, игровне активности, 

рад на тексту, играње улога, 

симулације, интерактивне групе, 

презентације, дебате, дигиталне 

апликације за учење 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални; групни; рад у пару 

 

Место реализације: учионица, гугл 

учионица, Црква 

 

Начин оцењивања: усмено 

одговарање, домаћи радови, пројекти, 

праћење активности на часу 

(формативно), гугл алати за 

оцењивање 

    

Корелација 

1. Српски језик и 

књижевност  

2. Историја  

3. Ликовна култура  

4. Музичка култура  

5. Екологија  

6. Психологија  

7. Социологија  

8. Философија  

9. Грађанско васпитање  

 

 



 

278 

СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 

      ПРЕДМЕТ  НЕМАЧКИ ЈЕЗИК                   РАЗРЕД   ПРВИ                 Oбразовни профил:        ТУРИСТИЧКО-ХОТЕЛИЈЕРСКИ ТЕХНИЧАР          Просветни гласник бр.10/2020 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

Слушање: Оспособљавање 

ученика за разумевање усменог 

говора. 

Читање: Оспособљавање ученика 

за разумевање прочитаних 

текстова. 

Говор: Оспособљавање ученика 

за кратко монолошко излагање и 

за учешће у дијалогу на страном 

језику. 

Причање: Оспособљавање 

ученика за писање краћих 

текстова различитих садржаја. 

Интеракција: Оспособљавање 

ученика за учешће у дијалогу на 

страном језику и размену краћих 

писаних порука. 

Медијација: Оспособљавање 

ученика да преводи, сажима и 

препричава садржај краћих 

усмених и писаних текстова. 

 

 

 

Ученик ће бити у стању да: 

Слушање: 

-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 . 

-разуме бројеве ( цене, рачуне, 

тачно време) 

Читање; 

-разуме општи садржај и смисао 

краћих 

текстова(саопштења,формулара са 

подацима о некој особи основне 

команде на компијутеру, 

декларације о производима, 

упутства за употребу и 

коришћење. 

 

Говор: 

-Употребљава једноставне изразе и 

реченице да би представио 

свакодневне, себи блиске личности, 

активности, ситуације и догађаје. 

Причање: 

- Пише кратке поруке релевантне за 

посао (место, термини састанка. 

-попуњава формулар где се траже 

лични подаци 

Интеракција: 

-на једноставан се начин 

споразумева са саговорником који 

говори споро и разговетно 

-поставља једноставна питања у 

вези са познатим темам из живота и 

струке као и да усмено или писмено 

одговара на иста. 

 

 

 

-Alltagsleben ( 7) 

-Städte ( 16) 

-Fachtexte (20) 

-Kunst ( 9) 

-Freizeitaktivitäten ( 9 ) 

-Fremde Sprachen ( 22) 

-Wohnen ( 10) 

Облици наставе:  теоријска 

настава/практична настава/ 

вежбе/настава у блоку  

Подела на групе:  да/не 

 

Методе и технике: монолошка, 

дијалошка, демонстративна 

Облици рада: 

фронтални, индивидуални, рад у 

пару, рад у групи 

Место реализације: учионица/ 

кабинет/ фискултурна 

сала/кухиња/угоститељски 

објекат...../гугл учионица(ако 

планирате да је користите и убудуће у 

редовној настави) 

 

Начин оцењивања:  усмена 

провера знања, контролни и 

писмени задаци, активност на 

часу, домаћи задатак. 

Оцењивање се врши у складу са 

важећим  Правилником о 

оцењивању ученика. 

 

    

Корелација 

српски језик и 

књижевност, туризам и 

угоститељство 
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РУСКИ ЈЕЗИК II          1.РАЗРЕД                              Образовни профил: Туристичко-хотелијерски техничар                                                     Просветни гласник бр. : 10/2020 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

- Oвладавање руским 

гласовним  системом 

- Оспособљавање учеика за 

кратко монолошко излагање и 

учешће у дијалогу 

- Оспособљавање ученика за 

разумевање усменог говора 

- Оспособљавање ученика за 

правилно читање и разумевање 

прочитаних текстова 

- Овладавање руским 

графичким системом и 

оспособљавање ученика за 

писање краћих текстова 

различитих садржаја 

- Оспособљавање ученика да 

преводе, сажимају и 

препричавају садржај краћих 

усмених и писаних текстова 

- Оспособљавање ученика да 

користе медије као изворе 

информација 

Ученик ће бити у стању да: 

-правилно артикулише гласове  у 

руском  језику 

-правилно користи и препознаје 

основне фонолошке, прозодијске 

(акцент, нтонација и ритам) и 

морфосинтаксичке категорије 

(именички, придевски  и 

глаголски наставци,  ред речи) 

- правилно користи личне и 

присвојне заменице, глаголска 

времена и глаголе кретања 

- разуме реченице, питања и 

упутства из свакодневног говора 

-разуме општи садржај краћих 

прилагођених текстова, 

рачунајући и стручне, после 

неколико слушања или уз помоћ 

визуелних ефеката 

-разуме бројеве od 1-1000 (цене, 

рачуне, тачно време) 

-у непознатом тексту препозна 

познате речи, изразе и реченице 

(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 на производима, 

упутства за употребу и примену 

-правилно напише познате речи , 

изразе и реченице 

-води краћи дијалог на теме из 

свакодневног живота (породица, 

школа, пријатељство, слободно 

време, куповина, празници, медији) 

 

Навести само број 

наставних јединица по 

областима 

 

1.Упознавање (12) 

2. Породица и рођаци 

(13) 

3. Пријатељство (10) 

4. Дом и породица (12) 

5.Слободно време (10) 

6.Куповина (14) 

7. Празници (8) 

8.Школа (13) 

9. Медији (штампа и ТВ) 

(7) 

 

 

 

 

 

 

Облици наставе:  теоријска настава 

Подела на групе:  да 

 

Методе и технике: монолошка, 

дијалошка, илустративно-

демонстративна, рад на тексту, 

комбинована, играње улога  

Облици рада: фронтални, 

индивидуални, рад у пару, групни 

рад 

 

Место реализације: учионица/ гугл 

учионица 

 

Начин оцењивања: формативно и 

сумативно 

-усмена провера знања, праћење 

активности на часу, домаћи радови, 

писмени и контролни задаци 

-оцењивање се врши у складу са 

важећим  Правилником о оцењивању.  

    

Корелација 

 

Српски језик и 

књижевност 

 

Рачунарство и 

информатика 
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      ПРЕДМЕТ: Основе туризма и угоститељства      1.  РАЗРЕД          Oбразовни профил: Туристички и хотелијерски техничар           Просветни гласник бр.10/2020 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

Циљ предмета се остварује 

остварењем циљева појединачних 

тема: 

1.Разумевање теоријских основа, 

основних принципа и 

организације туризма 

2.Схватање туристичке 

индустрије кроз међузаввисност 

различитих сектора 

3.Упознавање ученика са 

делатношћу угоститељства, 

његовим карактеристикама и 

значајем 

Исходи предмета се остварују 

кроз исходе no темама : 

Ученик ће бити у стању да : 

1.Дефинише појам туризам, 

задатке, карактеристике и потребе 

у туризму 

2.Разликује облике туризма 

3.Наведе и разликује функције 

туризма 

4.Дефинише туристичко тржиште, 

понуду и тражњу 

5.Дефинише нове трендове у 

туризму 

6.Дефинише појам и значај 

угоститељства 

7.Објасни појам и врсте 

угоститељских услуга 

8.Дефинише угоститељске 

пословне јединице 

9.Објасни улогу, значај и 

структуру кадрова у 

угоститељству 

  

1. Појмовне основе 

туризма 

2. Облици туризма 

3. Функције 

туризма 

4. Туристичко 

тржиште 

5. Нови трендови у 

туризму 

6. Угоститељство 

7. Услуге у 

угоститељству 

8. Угоститељске 

пословне јединице 

9. Кадрови у 

угоститељству 

 

Облици наставе:  теоријска настава 

Подела на групе: не 

 

Методе и технике: : комбиновање 

(вербално-текстуалне, илустративно-

демонстративне, 

истраживачка,вртешка идеја, играње 

улога) 

 

Облици рада: фронтални, 
индивидуални, групни, у пару 

Место реализације: учионица/ гугл 

учионица 

 

Начин оцењивања: праћење 

остварених исхода, симултано 

оцењивање, формативно 

оцељивање,тестови знања, усмено 

одговарање, активнст на часу. 

Оцењивање се врши на основу 

важећег Правилника о оцењивању 

ученика у средњој школи. 

 

    

Корелација 

Агенцијско и 

хотелијерско пословање, 

пословна 

кореспонденција, основи 

економије , маркетинг у 

туризму и угоститељству 

и психологија у туризму 
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      ПРЕДМЕТ Агенцијско и хотелијерско пословање         РАЗРЕД први              Oбразовни профил: туристичко-хотелијерски  техничар                     Просветни гласник бр.10/2020 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

- Упознавање ученика са 

појмом, улогом, 

функцијама задацима 

туристичке агенције 

- Упознавање ученика са 

правилима пословне 

комуникације 

- Оспособљавање ученика 

за комуницирање са 

гостом/туристима 

Ученик ће по завршетку модула 

моћи да: 

-дефинише ТА, објасни њену 

функцију,објасни историјски 

развој ТА у Србији  и свету, зна 

да наведе и објасни задатке  

кадрова запослених у ТА, наводи 

и разврстава средства ТА, 

разликује врсте ТА и описује 

њихове послове, објасни значај и 

улогу турооператора, познаје 

начине организовања ТА, познаје 

савремена туристичка кретања, 

описује светски и домаћи туризам 

-свој изглед прилагоди захтевима 

пословне дотерансоти, понаша се 

у ксладу са правилима бонтона у 

туризму, поздравља, ословљава 

госте, разликује типове 

комуникације, реагује на жалбе 

госта, комуницира са гостом, 

комуницира путем телефона и 

интернета, реагује на жеље госта, 

разликује културу и традицију у 

опхођењу са народима, показује 

љубазност и предусретљивост у 

опхођењу са гостом, наведе 

основна прљава потрошача према 

IQCU, зна како се опходи према 

госту без дискиминације, 

објашњава како се стварају  

дугорочни односи са гостом,  

указује на важност стварања 

лојалног госта 

- објасни међузависност у 

пословању туристичких агенција и 

саобраћајних предузећа, наброји 

врсте саобраћаја, наведе 

карактеристика појединих врста 

саобраћаја, познаје значај 

појединих видова саобраћаја, 

објасни појам туристичког 

саобраћаја, наброји саобраћајне 

послове туристичке агенције, 

организује соспствене превозне 

послове туристичке агенције, 

познаје форму и елементе уговора, 

разликује типове уговора са 

саобраћајним предузећем, познаје 

природу продаје различитих врста 

карата 

 

 

 

 

 

 

 

Навести само број 

наставних јединица по 

областима/ модулима: 

 

 

1. Појмовно 

одређење 

туристичке 

агенције 18  

2. Пословна 

комуникација 

150  

3. Организовање 

услуга превоза 

120 

 

Облици наставе:  теоријска 

настава/вежбе/настава у блоку 

Подела на групе:  одељење се 

приликом реализације вежби дели на 

групе 

 

Методе и технике: монолошка;  

дијалошка;  рад на тексту; 

Облици рада:  фронтални рад; групни 

рад;  рад у пару; индивидуaлни 

 

Место реализације: учионица, 

туристичка агенција 

Начин оцењивања: тестови знања,, 

усмено одговарање, домаћи радови, 

праћење активности на часу 

(формативно) 

 

 Корелација:Основе 

туризма и угоститељства 

 



 

282 

 

      ПРЕДМЕТ Професионална пракса      РАЗРЕД први              Oбразовни профил: туристичко-хотелијерски  техничар                     Просветни гласник бр.10/2020 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

- Оспособљавање ученика 

за самосталан рад на 

организовању услуга 

превоза 

 

- Оспособљавање ученика 

за самосталан рад на 

пласирању локалне 

туристичке понуде 

По завршетку модула ученик же 

бити у стању да:  

- Пружи информације о 

саобраћајним пословима 

туристичке агенције 

- Организује сопствене 

превозне послове 

туристичке агенције 

(туре, трансфере, излете) 

- Припрема различите 

типове уговора са 

саобраћајним 

предузећима, продаје 

различите врсте карата, 

познаје елементе уговора 

за изнајмљивање целине 

или деласаобраћјног 

средства 

- Пружа информације о 

локалној туристичкој 

понуди 

- Промовише локалну 

туристичку понуду,  

- Продаје туристички 

производ дестинације 

  

Навести само број 

наставних јединица по 

областима/ модулима: 

 

Основе агенцијског 

пословања (30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Облици наставе:  настава у блокуа 

Подела на групе:  одељење се дели на 

групре при обављању професионалне 

праксе 

 

 

Место реализације:  туристичка 

агенција 

 

Начин оцењивања: праћење 

остварености исхода, дневник 

практичне наставе који ученик води за 

време професионалне праксе, чек 

листа оцењивање је описно 

 

 Корелација:Основе 

туризма и угоститељства 
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ДРУГИ РАЗРЕД 

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 

      ПРЕДМЕТ  Српски језик и књижевност                   РАЗРЕД   2.                      Oбразовни профил: туристички техничар                  Просветни гласник бр.6/2018 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 
1. Схватање и разумевање стила,тема и 

мотива одређене епохе  

2. Препознавање европских тенденција 

одр. епохе у појавама, делима и 

личностима  
3. Неговање опште културе и вештине 

мишљења  

4. Упознавање ученика са поетиком 
књижевности романтизма 

5. Схватање и разумевање стила,тема и 

мотива епохе 
6. Неговање опште културе и вештине 

мишљења      

7. Упознавање ученика са 
карактеристикама књижевне епохе 

реализма 

8. Уочавање веза између европског и 
српског реализма 

9. Неговање опште културе и вештине 

мишљења  
10. Уочавање економских појава у делима 

писаца реализма   

11. Развијање осећаја за естетске и 
моралне вредности  

12. Развијање и неговање љубави према 

књизи 
13. Усвајање знања о морфолошким 

категоријама речи  

14. Унапређивање језичких способности и 

знања  

15. Упућивање ученика да се користе 

речницима правописним приручницима 
16. Практично усвајање и богаћење језика 

17. Упознавање ученика са језиком као 

гласовним системом  
18. Утемељивање наставе писмености и 

наставе граматике на језичким 

вежбањима 
 

 класицизма и просветитељства и 
њихове представнике у књижевности 

 објасне значај Венцловића и 
Орфелина за развој језика и 
књижевности код Срба 

 препозна одлике просветитељства на 
обрађеним делима 

 објасни значај Доситејевог рада за 
српску културу и књижевност 

 направи паралелу у обради истих 
мотива у европској и српској 
књижевности 

наведе особине  ликова у обрађеним 
делима и заузме став према њиховим 
поступцима 
наведе представнике 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 представнике 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 понашања јунака у 
обрађеним делим 

 одреди врсту речи и граматичке 
категорије 

      употреби у усменом и писаном 
изражавању облике речи у складу са 
језичком нормо 

 примени правила одвојеног и 
састављеног писања речи у складу са 
језичком нормом 

 изражава размишљања и критички став 
према проблемима и појавама у 
књижевним текстовима и свакодневном 
животу 

 препозна одлике стручно-научног стила 
примени одлике новинарског стила 
 

 

 

 Барок , 

класицизам, 

просветитељство 

(16 часова) 

 Романтизам   (24 

часова) 

 Реализам (20 

часова) 

 Морфологија (11 

часова) 

 Правопис (6 

часова) 

 Култура 

изражавања (16 

часа) 

 Уводно – закључни 

часови (1) 

Облици наставе:  теоријска настава/  

Подела на групе:  да/ne 

 

Методе и технике: комбиновање 

(вербално-текстуалне, 

илустративно-демонстративне, 

мапа ума, истраживачка,вртешка 

идеја, играње улога...) 
 

Облици рада: 

фронтални, индивидуални, групни, 

у пару 

 

Место реализације: учионица/ 

кабинет/ фискултурна 

сала/кухиња/угоститељски 

објекат...../гугл учионица 

Начин оцењивања: :  Усмено 

излагање, тест објективног типа, 

писмени задатак, домаћи 

задатак,активност на часу. 

Оцењивање се врши у складу са 

важећим Правилником о 

оцењивању ученика у ср.школи. 

 

КорелацијаИсторија, 

Верска настава, 

Грађанско васпитање, 

Ликовна култура, 

Музичка култура 

 



 

284 

      ПРЕДМЕТ    енглески језик        РАЗРЕД     други              Oбразовни профил:             туристичко-хотелијерски техничар                      Просветни гласник бр. 6/2018 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

Оспособљавање ученика за 

разумевање усменог говора 

 

Оспособљавање ученика за 

разумевање прочитаних текстова 

 

Оспособљавање ученика за 

кратко монолошко излагање и за 

учешће у дијалогу на страном 

језику 

 

Оспособљавање ученика за 

учешће у дијалогу на страном 

језику и размену краћих писаних 

порука 

 

Оспособљавање ученика да 

преводи, сажима и препричава 

садржај краћих усмених и 

писаних текстова 

 

Оспособљавање ученика да 

користе медије као изворе 

информација и развијају 

критичко мишљење у вези са 

њима 

 

Ученик ће бити у стању да: 

- 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 

-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, 

зашто) у свакодневним текстовима ( 

рекламе, огласи, јеловници, 

проспекти) као и једноставнијим 

стручним текстовима ( формулари, 

шеме, извештаји) 

-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 н питања, захтеве, 

позиве, извињења саговорника 

-комуницира у свакодневним 

ситуацијама и размењује 

информације, блиске његовим 

интересовањима (писмено и 

усмено) 

 

 

School (22) 

 

Working life (16) 

 

Shopping (18) 

 

Society (18) 

 

 

 

 

 

Облици наставе:  теоријска настава  

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: монолошка, 

дијалошка, илустративно-

демонстративна, угра улога 

Облици рада: фронтални рад, рад у 

пару, групни рад, индивидуални рад 

 

Место реализације: учионица 

 

Начин оцењивања: усмена провера 

знања, активност на часу, тест знања, 

писмени задаци, домаћи задаци 

 

    

Корелација 

српски језик и 

књижевност, историја, 

економска група 

предмета 
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      ПРЕДМЕТ физичко васпитање   РАЗРЕД 2-4       Oбразовни профил: Туристичко-хотелијерски техничар        Просветни гласник бр. 6/2018 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 
Начин остваривањасадржаја 

програма 

1.Подстицање раста и развоја и 

утицање на правилно држање 

тела (превенција постуралних 

поремећаја); 

2.Развој и усавршавање 

моторичких способности и 

теоријских знања неопходних 

самостални рад на њима; 

3.Стицање моторичких умења 

(вештина) и теоријских знања 

неопходних за њихово  усвајање; 

4.Проширење и продубљавање 

интересовања које су ученици 

стекли у основној школи и 

потпуније сагледавање спортске 

гране, за коју показују посебан 

интерес; 

5.Усвајање знања ради 

разумевања значаја и суштине 

физичког васпитања 

дефинисаних општим циљем овог 

предмета (васпитно-образовног 

подручја); 

6.Мотивација ученика за 

бављење физичким активностима 

и формирање позитивних психо-

социјалних образаца понашања; 

7.Оспособљавање ученика да 

стечена умења, знања и навике 

користе у свакодневним 

условима живота и рада. 

8.Атлетика; 

9.Спортска гимнастоика  (Вежбе 

на справама и тлу); 

10.Спортска игра: Рукомет, 

кошарка и одбојка. 

 

1.Препозна везе између физичке 

активности и здравља; 

2.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; 

3.Одабере и изведе вежбе 

обликовања и вежбе из 

корективне гимнастике, које ће 

превентивно утицати на могуће 

негативне утицаје услед рада у 

одабраној професији; 

4.Именује  моторичке 

способности које треба развијати, 

као и основна средства и методе 

за њихов развој; 

5.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; 

6.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 

7.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; 

8.Сагледа негативне утицаје 

савременог начина живота 

(пушење, дрога, насиље, 

деликвентно понашање) и буде 

свестан да је физичким, односно 

спортским активностима могуће 

предупредити негативне утицаје; 

9.самостално бира физичку, 

односно спортску активност и 

изводи је  у окружењу у коме живи. 

10.Препозна нетолерантно 

понашање својих другова и реагује 

на њега, шири дух пријатељства, 

буде истрајан је у својим 

активностима. 

11.Се правилно односи према 

окружењу у којме вежба, рекреира 

се и бави се спортом, што преноси у 

свакодневни живот 

12.Учествује на школском 

такмишењу и у систему школских 

спортских такмичења 

 

ОПШТА ФИЗИЧКА 

ПРИПРЕМА: 11-

ЧАСОВА 

1.Вежбе обликовања 

(јачања, лабављење и 

растезање); 

2.Вежбе из корективне 

гимнастике; 

3.Провера стања 

моторичких и 

функционалних 

способности; 

4.Вежбе снаге; 

-АТЛЕТИКА 

       1.Трчања; 

       2. Скокови; 

3.Бацања 

       -ГИМНАСТИКА 

       1.    Вежбе у партеру; 

       2.   Прескок; 

3.ниска греда 

        - КОШАРКА 

        -    ОДБОЈКА 

Облици наставе:  теоријска 

настава/практична настава 

Подела на групе:  да/не 

 

Методе и технике: Вербално-

демонстративне.  

Облици рада: 
Фронтални,индивидуални,групни , 

у пару. 

 

Место реализације:фискултурна сала 

и отворени терени/гугл учионица 

 

Начин оцењивања: Тренутно важећи 

правилник о оцењивању ученика у 

средњем  образовању и васпитању 

(„СЛ. Гласник  РС“, бр. 82/2015). 

    

Корелација 

 

• Биологија 

• Физика 

• Екологија и 

заштита животне средине 

• Ликовна култура 

• Музичка култура 
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      ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА              РАЗРЕД: ДРУГИ               Oбразовни профил: ТУРИСТИЧКО-ХОТЕЛИЈЕРСКИ ТЕХНИЧАР           Просветни гласник бр. 6/2018 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 
Начин остваривања 

садржаја програма 

 Разумевање основних 

тригонометријских функција и 

идентичности 

 Оспособљавање за примену 

тригонометријских функција у 

реалним проблемима 

 Проширивање знања о  

степеновању и кореновању 

 Упознавање основних својстава 

функција 

 Оспособљавање за 

представљање података 

различитим графичким 

облицима и анализу датих 

података 

 Стицање основних знања о 

квадратној једначини и  

квадратној функцији 

 Проширивање знања о 

полиедрима и обртним телима 
 

 

 

 

 дефинише основне 

тригонометријске функције оштрог 

угла 

 израчуна основне тригонометријске 

функције оштрог угла правоуглог 

троугла када су дате две странице 

 конструише оштар угао ако је 

позната једна његова 

тригонометријска функција   

 наведе  тригонометријске 

идентичности и примењује их у  

одређивању  вредности 

тригонометријских функција ако је 

позната вредност једне од њих 

 наведе вредности 

тригонометријских функција 

карактеристичних углова (од 30° , 

45° , 60° ) и  са калкулатора прочита 

вредности за остале оштре углове  и 

обрнуто (одређује оштар угао ако је 

позната вредност тригонометријске 

функције)  

 примени елементе тригонометрије 

правоуглог троугла на решавање 

практичних проблема 
 наведе особине операција степеновања 

са целим експонентом и примени их у 

трансформацијама једноставнијих 

израза 

 наведе особине операција 

кореновања и примени их у 

трансформацијама једноставних 

израза 
  рационалише именилац разломка у 

једноставним случајевима 

 дефинише појам имагинарна јединица и 

комплексни број 

 сабира, одузима, множи и дели  два 

комплексна броја 

 израчуна модуо комплексног броја 

 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; 

 реши непотпуну квадратну једначину у 

скупу R 

 наведе пример квадратне једначине која 

нема решења у скупу R  

 примени образац за решавање квадратне 

једначине  

 одреди природу решења квадратне 

једначине 

 растави квадратни трином  

 скицира и анализира график квадратне 

функције (да прочита нуле функције, 

максимум или минимум, где расте, а где 

опада)  

 реши једноставну квадратну 

неједначину 

 израчуна обим и површину фигура у 

равни (квадрат, правоугаонок, 

шестоугао, круг) 

 разликује правилне полиедре 

 примени одговарајуће формуле и израчуна 

површине и запремине правилне призме, 

пирамиде и зарубљене пирамиде 

(једноставнији задаци) 

 примени одговарајуће формуле и 

израчуна површине и запремине правог 

ваљка, купе и зарубљене купе и лопте 

 одреди површину једноставних равних 

пресека тела 

 

 Тригонометрија правоуглог 

троугла  7 часова; 

 Степеновање и кореновање 

12 часова; 

 Функција и график 

функције    6 часова; 

 Квадратна једначина и 

квадратна функција  15 

часова; 

 Тела  16 часова. 

 

За реализацију 4 писмена 

задатка са исправкама 

планирано је 8 часова. 

 

Облици наставе:  теоријска 

настава  

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: дијалошка 

метода, демонстрација, 

презентације, дигиталне 

апликације за учење 

Облици рада: : фронтални, 

индивидуални, групни, рад у пару 

 

Место реализације: учионица/ 

кабинет 

/гугл учионица 

 

Начин оцењивања:  

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

1. усмену проверу знања; 

2. писмену провера знања; 

3. тестове знања; 

4. активност на часу  

 

    

Корелација 

 Статистика 

 Рачунарство и 

информатика 

 Пословна информатика 

са електронским 

пословањем 
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      ПРЕДМЕТ    Историја                                            РАЗРЕД       II                         Oбразовни профил:Туристичко хотелијерски  техничар                     Просветни гласник бр.6/2018 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 
Начин остваривањасадржаја 

програма 

 Стицање знања о историји 

најзначајнијих држава у 

периоду од краја XVIII века 

до Првог светског рата.  

 Унапређивање знања о 

друштвеним структурама, 

политичким системима и 

идеологијама у периоду од 

краја XVIII века до Првог 

светског рата.  

 Унапређивање знања о 

српској националној 

историји у периоду од краја 

XVIII века до Првог 

светског рата. 

 Проширивање знања о 

настанку модерне српске 

државе и најважнијим 

одликама српске 

државности. 

 Унапређивање знања о 

друштвеним, политичким и 

привредним процесима 

између два светска рата. 
 Разумевање супротности 

које су свет водиле ка 

новом рату. 

 Сагледавање међународног 

положаја југословенске 

краљевине. 
 Разумевање међународног 

контекста и узрока Другог 

светског рата. 

Ученик ће бити у стању да : 
 историјског периода од 

краја XVIII века до Првог 

светског рата 

 сагледа значај и 

последице привредног 

напретка и Индустријске 

револуције на развој 

друштва; 

 наведе главне тековине 

периода од краја XVIII 

века до Првог светског 

рата и препозна њихов 

значај у савременом добу. 

 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;  

 именује најважније 

личности које су 

заслужне за развој српске 

културе током XIX и 

почетком XX века; 

 разуме узроке и 

међународни контекст 

избијања Првог светског 

рата; 

 разуме узроке и 

међународни контекст 

избијања Другог светског 

рата; 

 опише ток Другог светског 

рата; 

 наведе и анализира 

преломне догађаје Другог 

светског рата; 

 образложи допринос 

југословенских 

антифашистичких покрета 

победи савезника у Другом 

светском рату; 

 разуме важност изучавања 

холокауста и геноцида као 

феномена Другог светског 

рата; 

 препозна и упореди 

основне одлике различитих 

привредних система у 

комунистичким и 

капиталистичким државама 

у другој половини XX века; 

 уочи узроке и последице 

хладноратовских сукоба; 

 наведе и образложи 

проблеме савременог света; 

 идентификује одлике 

југословенске државе као 

социјалистичке републике; 

 уочи и разуме међународни 

положај и 

 

 Европа и свет од 

краја XVIII века до 

Првог светског рата 

– 12 часова; 

 Србија, Црна Гора и 

Срби у Хабзбуршком 

и Османском царству 

од  краја XVIII века 

до Првог светског 

рата – 12 часова; 

 Први светски рат и 

револуције у Русији 

и Европи – 6 часова; 

 Свет између Првог и 

Другог светског рата 

– 7 часова; 

 Југословенска 

краљевина – 6 

часова; 

 Други светски рат – 7 

часова; 

 Свет после Другог 

светског рата – 7 

часова; 

 Југославија после 

Другог светског рата 

– 7 часова. 

 

 

 

 

 

 

Облици наставе:  теоријска настава  

Подела на групе:  да/не 

 

Методе и технике: активно 

оријентисана настава 

Облици рада: 

 

Место реализације: учионица/ 

кабинет/ фискултурна 

сала/кухиња/угоститељски 

објекат...../гугл учионица(ако 

планирате да је користите и убудуће у 

редовној настави) 

 

Начин оцењивања:  

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 
 праћење остварености исхода 

 тестове знања. 
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 Продубљивање знања о 

току рата и његовим 

главним преломницама. 

 Сагледавање Другог 

светског рата и његових 

последица у историји 

српског народа. 
 Уочавање последица 

Другог светског рата на 

друштвене, политичке, 

привредне и културне 

прилике.  
 Уочавање изазова 

савременог света – 

глобализација, 

тероризам,  глад, болести, 

еколошки проблеми. 

 Проширивање знања о 

државном и друштвеном 

поретку социјалистичке 

Југославије. 
 Сагледавање међународног 

положаја југословенске 

државе у другој половини 

XX века. 

 Разумевање последица 

распада југословенске 

државе. 
 Сагледавање међународног 

положаја савремене српске 

државе. 
 Идентификовање проблема 

савремене српске државе. 

 

 опише ток Првог светског 

рата; 

 наведе и анализира 

преломне догађаје Првог 

светског рата; 

 лоцира места најважнијих 

битака које је српска 

војска водила током 

Првог светског рата; 

 сагледа промењену слику 

света после Првог 

светског рата; 

 идентификује основне 

одлике  историјског 

периода између два 

светска рата;   

 опише, на примеру 

Француске, Велике 

Британије, Немачке, 

Италије, СССР-а, 

различита друштвена и 

државна уређења у 

периоду између два 

светска рата;’ 

 образложи најважније 

мотиве и узроке стварање 

југословенске државе; 

 уочи значај настанка 

југословенске државе за 

српски народ; 

 идентификује одлике 

југословенске државе као 

монархије; 

 сагледа дубину и трајност 

националних, верских и 

политичких супротности 

у југословенској држави; 

 

спољнополитичке односе 

социјалистичке 

Југославије; 

 именује најважније 

личности које су утицале 

на друштвено-политичка и 

културна збивања у 

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. 

 

 

    

Корелација 

Српски језик и 

књижевност 

Географија 

Социологија са 

правима грађана 

Музичка култура 

Ликовна култура 

Грађанско васпитање 

Верска настава 
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      ГЕОГРАФИЈА                  2.  РАЗРЕД                                      Oбразовни профил:  Туристичко-хотелијерски техничар                                           Просветни гласник бр.6/2018 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

- Стицање знања о предмету 

проучавања, подели, значају и 

месту географије у систему наука 

- Уочавање и схватање корелације 

између географије и других наука 

- Проширивање знања о положају, 

месту и улози Србије на Балкану и 

југоисточној Европи као и 

сагледавање сложених друштвено-

економских процеца и промена 

уочавањем општих географских 

карактеристика 

- Стицање нових и продубљених 

знања о природи Србије и њеном 

утицају  на живот и привредне 

делатности људи 

- Сагледавање физичко-географских 

компонената простора Србије и 

разумевање  њиховог значаја  за 

живот људи и могућности развоја 

привреде 

- Проширивање знања о 

демографском развоју и распореду 

становништва у Србији као и 

- дефинише  предмет изучавања, 

значај, развој и место  географије у 

систему наука 

- разликује природне и друштвене 

елементе географског простора и 

схвата  њихове узајамне  узрочно-

последичне везе и односе  

- одреди  место географије у систему  

наука  

- дефинише појам и функције 

државних граница, разуме државно 

уређење Србије и познаје  државна 

обележја: грб, заставу, химну 

- дефинише појам југоисточна 

Европа, лоцира на карти  Балканско 

полуострво и идентификује његове 

опште географске карактеристике 

- анализира  промене на политичкој 

карти Балканског полуострва: 

настанак и распад Југославије, 

стварање нових држава и облици 

њихове сарадње  

- дефинише појам географски 

положај и  наведе његову поделу 

- објасни демографске проблеме и  

популациону политику у Србији  

- дефинише појам дијаспоре и  

објасни однос и везе дијаспоре и 

Србије 

- лоцира и именује градове и подручја 

на којима живи српско становништво  

- објасни основне  карктеристике  

становништва Републике Српске 

- лоцира аутохтоне српске територије  

- разликује фазе у исељавању Срба у  

прекоокеанске земље 

- дефинише појам насеља 

- објасни  постанак, развој и размештај 

насеља Србије 

- наведе факторе развоја и 

трансформације насеља и њихових 

мрежа и система 

- лоцира и образлаже улогу градских 

центрара Србије 

- лоцира осовине (појасеве) развоја 

Србије: Дунавско-савска, Велико-

моравска и Јужно-моравска 

- разликује врсте, функције и типове 

1. Географија – предмет, 

подела, значај и место 

географије у систему 

наука (2) 

2. Савремене компоненте 

географског положаја 

Србије (6) 

3. Природни ресурси 

Србије и њихов 

економско географски 

значај (12) 

4. Становништво Србије 

(7) 

5. Насеља Србије (8) 

6. Привреда Србије (10) 

7. Регионалне целине 

Србије (11) 

8. Србија и савремени 

процеси у Европи и свету 

(8) 

 

 

Облици наставе:  теоријско настава 

Подела на групе:  да 

 

Методе и технике: дијалошка метода, 

илустративно предавање, 

демонстрација, презентације, дебате, 

дигиталне апликације за учење 

Облици рада:индивидуални, 

фронтални, групни, рад у пару 

 

Место реализације: учионица/гугл 

учионица 

 

Начин оцењивања: усмено 

одговарање, домаћи радови, праћење 

активности на часу (формативно), 

гугл алати за оцењивање праћење 

остварених исхода, тестови знања 
    

Корелација 
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уочавање демографских проблема 

наше земље и могућностима 

њиховог превазилажења  

- Формирање свести о неговању 

националног и културног 

идентитета 

- Проширивање знања о насељима и 

факторима њиховог развоја 

- Разумевање вредности сопственог 

културног наслеђа и повезаности 

са другим културама и 

традицијама 

- Развијање свести о вредности и 

значају антропогених културних 

добара 

- Уочавање трансформације насеља 

и њихових мрежа и система 

- Проширивање и продубљивање 

знања о привреди Србије и њеним 

основним карактеристикама 

- Сагледавање потенцијала и  

могућности Србије за њену 

конкурентност у светској привреди 

- Стицање и проширивање 

географских знања орегионалним 

целинама Србије и сагледавање 

њихових специфичности 

- Стицање знања о савременим 

политичким  и економским 

процесима  у Европи и свету као 

услова напретка свих земаља и 

народа 

- Стварање реалне слике о Србији у 

светским размерама и савременим 

међународним процесима 

- одреди  укупан географски положај  

Србије 

- дискутује о предностима и 

недостацима географског положаја 

Србије 

- одреди у геолошком саставу Србије 

заступљеност стена различите 

старости, састава и порекла, 

значајних за појаву руда и минерала 

- лоцира и кратко описује постанак 

великих и основних макро целина 

рељефа у оквиру геотектонске 

структуре Србије  

- објасни елементе и факторе климе, 

разликује климатске типове у 

Србији и њихове одлике 

- направи преглед водног богатства 

Србије: одреди развођа сливова, 

објасни постанак, поделу и значај 

језера и термоминералних вода  

- закључује о економском значају 

вода за снабдевање насеља, 

наводњавање тла, производњу 

хидроенергије, пловидбу, рибарство 

и туризам 

- дискутује о загађивачима, 

последицама и мерама заштите 

- дефинише појам земљиште (тло), 

одреди типове тла на простору 

Србије, њихов састав и карактер 

- познаје утицај физичко-географских 

фактора на формирање типова 

вегетације и разноврсност 

животињског света панонске  и 

планинске области Србије 

- дефинише: појам природна средина, 

предмет проучавања заштите 

природе, значај заштите и 

унапређивања природе 

- наведе елементе природне средине, 

загађиваче воде, ваздуха, земљишта; 

последице загађивања и мере 

заштите  

насеља. 

- разликује  значење појмова 

урбанизација, деаграризација, 

индустријализација и 

терцијаризација. 

- именује антропогена културна добра 

и објасни њихову заштиту 

- анализира утицај природних и 

друштвених чиниоца на условљеност 

развоја и размештаја привреде Србије 

и групише гране привреде по 

секторима 

- дефинише гране пољопривреде у 

ужем и ширем смислу 

- препозна основне функције 

шумарства,  значај шума, факторе 

који их угрожавају и мере заштите  

- утврди значај лова и риболова 

- дефинише значај Енергетике и 

Рударства  

- објасни појмове: индустрија и  

индустријализација, одрживи развој 

и наведе факторе развоја и 

размештаја, поделу индустрије и 

њен значај   

- анализира утицај природних и 

друштвених фактора на развој 

саобраћаја, кратко опише врсте 

саобраћаја и њихов значај 

- дефинише појмове: трговина, 

трговински и платни биланс и 

одреди значај трговине  

- анализира утицај природних и 

друштвених фактора на развој 

туризма, дефинише и наведе поделу 

туризма 

- дефинише појам регије и лоцира их 

на карти Србије (Војводина и њене 

предеоне целине, Шумадија и 

Поморавље, западна Србија, 

Старовлашко-рашка висија, источна 

Србија, јужно Поморавље, Косово и 

Метохија 

- Српски језик и 

књижевност 

- Математика 

- Историја 

- Биологија 

- Грађанско васпитање 

- Верска настава 
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- препозна појаве штетне по своје 

природно и културно окружење  

- дефинише и разликује заштићена 

природна добра у Србији 

- опише антропогеографска обележја 

и  историјско-географски 

континуитет насељавања Србије 

- објасни кретање становништва и 

територијални размештај 

становништва у Србији  

- укаже на промену броја становника 

Србије и наведе факторе који 

условљавају  промене становништва 

- дефинише појмове: наталитет, 

морталитет и природни прираштај 

- дефинише појам и разликује типове 

и видове миграција 

- објасни структуру становништва у 

Србији   

- разликује појмове националног, 

етничког и културног идентитета 

- изгради  став о једнаким правима 

људи  

- дефинише и објашњава појмове: 

процес интеграције,  демократска 

регионализација, глобализација 

- лоцира на карти земље чланице ЕУ, 

опише историјат развоја, наведе 

циљеве и дефинише проблеме 

унутар Уније 

- објасни услове које Србија треба да 

испуни да би постала равноправна 

чланица заједнице. 

- разликује улогу, значај и видове 

деловања међународних 

организација 

- објасни улогу, значај и видове 

деловања Светске банке и 

Међународног монетарног фонда и 

улогу Србије у овим организацијама 

- опише историјат развоја УН, наведе 

циљеве и структуру организације  и 

образложи привженост Србије УН 

- разликује одлике различитих видова 

глобализације и приоритете Србије у 

погледу процеса глобализације 
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      ПРЕДМЕТ Грађанско васпитање      РАЗРЕД други        Oбразовни профил: туристичко хотелијерски  техничар                                              Просветни гласник бр. 6/2018 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

- Упознавање ученика са врстама 

права,начинима и механизмима 

заштите права   

- Сагледавање значаја личног 

ангажовања у заштити 

сопствених права и права других 

људи 

- Подстицање ученика на активну 

партиципацију у животу школе  

- Развијање вештина планирања 

акција 

- Објасни значаји смисао људских 

права  

- Разликује врсте људских права  

-Објасни однос права и 

одговорности  

-Објасни универзалност и 

развијеност људских права  

-Објасни механизме заштите 

људских права  

-Објасни улогу институција 

појединца у заштити људска 

права  

-Идентификује проблеме у својој 

средини 

  

 
Предмет се реализује у оквиру 

две теме:  

1.Права и одговорности 
(17часова )  

Ова тематска целина уводи 

ученике у познавање и 
разумевање проблематике 

права и одговорности и развија: 

способности , ставове и 
поступке који воде заштити и 

остваривању права.  

 
2.Планирање и извођење акције 

(15 часова)  

Ова тематска целина припрема 
и подстиче ученике на активно 

учешће у животу школе и 

заједнице и омогућава 

систематизацију и практичну 

примену наученог у оквиру 

овог предмета. Ученици стичу 
потребна знања и вештине у 

идентификовању проблема који 

се тичу дечјих права у школи и 
средини и начнима израде 

плана акције којим би те 

проблеме могли да реше. 

 

 

 

 

 

Облици наставе:  теоријска настава  

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: дијалошка метода, 

илустративно предавање, демонстрација, 

игровне активности, рад на тексту, играње 

улога, симулације, интерактивне групе, мапе 

ума, презентације, експертска слагалица, 

дебате, дигиталне апликације за учење 

Облици рада: фронтални, индивидуални; 
групни; рад у пару 

 

Место реализације: учионица/ google 
учионица 

 

Начин оцењивања: Вредновање рада ученика 

врши се кроз праћење оставрености исхода 

Успешан: Ученик разуме описује,објашњава, 

дискутује, наводи примерe, резимира, 

парафразира појаве из наведених тема. Рад 

ученика је компетентан уз минималну помоћ 

наставника. 

 

Веома успешан: Ученик примењује и користи 

стечена знања и информације, открива и решава 

проблеме,истражује појаве, примењује методе у 

новим ситуацијама, процењује,  предвиђа појаве 

из претходно наведених тема Рад ученика је 

компетентан без подршке. Корелација 

Право, социологија са 

правима грађана 
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      ПРЕДМЕТ: Верска настава Православни катихизис     РАЗРЕД II                                Oбразовни профил: туристички техничар       Просветни гласник бр. 11/2016-1 

 

Циљеви учења за предмет  
Исходи 

По завршетку теме ученик ће: 
Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 
Упознавање ученика са садржајем 

предмета, планом и програмом и 

реализацијом наставе. 

Омогућити ученицима да стекну 

неопходно знање да узрок постојања 

света јесте личносни Бог Који 

слободно из љубави ствара свет;  

Пружити ученицима основ за 

разумевање прародитељског греха на 

основу библијског сведочанства, 

тумачења Светих Отаца и учења 

Цркве;  

Омогућити ученицима разумевање да 

се Стари Завет у главним цртама, 

периодима, личностима и догађајима 

може посматрати као праслика и 

најава новозаветних догађаја;  

Пружити ученицима основ за 

разумевање да је целокупан садржај 

старозаветне месијанске мисли 

остварен тек у Новом Завету у 

личности Господа Исуса Христа;  

Омогућити ученицима доживљај 

старозаветне побожности;  

Установити обим и квалитет знања и 

разумевања стечених у току школске 

године из Православног катихизиса  

 

 

- моћи да сагледа садржаје којима ће 

се бавити настава Православног 

катихизиса у току 2. године 

образовања и да уочи какво је његово 

предзнање;  

-моћи да интерпретира учење Цркве о 

стварању света;  

-моћи да објасни да је човек икона 

Божја зато што је слободан и 

подобије Бога зато што је способан за 

заједницу;  

-моћи да објасни да је Бог створио 

свет са циљем да вечно живи у 

заједници са Њим;  

-бити подстакнут да просуђује о 

смислу постојања човека и света;  

-моћи да разликује особености 

створеног и нествореног;  

-моћи да развија одговорност за 

сопствени живот и живот других;  

-моћи да преиспитује и вреднује 

однос према Богу, другом човеку и 

према творевини Божјој.  

-моћи да објасни у чему се састоји 

прародитељски грех; сагледа 

последице и превазилажење;  

-моћи да просуди о важности 

учествовања у Литургији;  

-бити подстакнут да се одговорније 

односи према природи;  

-моћи да стекне увид у личну 

одговорност за своје поступке и 

значају покајања;  

-моћи да уочи да се Бог у Старом и 

Новом Завету открива као личност и 

да га позива на заједницу.  

-моћи да, на примеру Каина и Авеља, 

закључи да је свако убиство –

братоубиство;Ноја,схвати значење 

појма праслика Христа и Цркве као 

места спасења;Вавилонске куле, схвати 

да ни једна људска заједница мимо Бога 

не води остварењу човековог 

назначења;  

-моћи да разуме да је откривење 

Аврааму почетак остваривања Цркве у 

историји;  

-бити свестан да је за богопознање 

неопходан личан сусрет са Богом;  

-моћи да разуме да је обећање 

потомства дато Аврааму духовног 

карактера.  

-знати да је старозаветна вера – вера у 

једнога Бога;  

-моћи да објасни нека од старозаветних 

пророштава која су се остварила у 

личности Христовој;  

-моћи да наведе који старозаветни 

догађаји јесу праслика Сина Божјег и 

новозаветне Цркве.  

-моћи да уочи разлику између 

уобичајеног значења речи пророк и 

њеног библијског смисла;  

-моћи да упореди Десет заповести са 

Христовим заповестима о љубави;  

-моћи да промишља о сопственом месту 

у историји спасења 

-моћи да се, подстакнут примерима, 

смелије суочи са грехом 

самооправдавања и сваким грехом, 

уопште;  

-моћи да уочи у којој мери је 

напредовао и савладао градиво. 

I  Увод (1) 

II Стварање света и 

човека (7) 

III Прародитељски 

грех (7) 

IV Свештена историја 

спасења (од Адама до 

Израиља) (6) 

V Свештена историја 

спасења (од Мојскија 

до Христа) (10) 

VIСтарозаветна 

ризница (6) 
 

Облици наставе:  теоријска настава 

(35 ), практична настава (2)  

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: дијалошка метода, 

илустративно предавање, 

демонстрација, игровне активности, 

рад на тексту, играње улога, 

симулације, интерактивне групе, 

презентације, дебате, дигиталне 

апликације за учење 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални; групни; рад у пару 

 

Место реализације: учионица, гугл 

учионица, Црква 

 

Начин оцењивања: усмено 

одговарање, домаћи радови, пројекти, 

праћење активности на часу 

(формативно), гугл алати за 

оцењивање 

    

Корелација 

1. Српски језик и 

књижевност  

2. Историја  

3. Географија  

4. Екологија  

5. Физика  

6. Философија  

7. Социологија  

8. Ликовна култура  

9. Музичка култура  
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СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 
      ПРЕДМЕТ:     НЕМАЧКИ ЈЕЗИК              РАЗРЕД: 2        Oбразовни профил:     ТУРИСТИЧКО-ХОТЕЛИЈЕРСКИ ТЕХНИЧАР                          Просветни гласник бр. 10/2020 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

Слушање: оспособљавање 

ученика за разумевање 

усменог говорa 

 

Читање: оспособљавање 

ученика за разумевање 

прочитаних текстова  

 

Говор: оспособљавање 

ученика за кратко монолошко 

излагање  

 

Писање: оспособљавање 

ученика за писање краћих 

текстова различитих садржаја 

 

Интеракција: оспособљавање 

ученика за учешће у дијалогу 

на страном језику 

Медијација: оспособљавање 

ученика д апреводи, сажима и 

препричава садржај краћих 

текстова 

Слушање: разуме краће исказе 

који садрже фреквентне речи и 

структуре (информације о 

личностима, послу, породици, 

куповини, школи, ближем 

окружењу) 

 

Читање: чита и разуме 

различите врсте краћих и 

прилагођених текстова ( 

једноставнија лична пословна 

писма, позивнице, термини, 

проспекти, упутства, огласи ) 

 

-открива значење непознатих 

речи на основу контекста 

илипомоћу речника 

 

Говор: описује ситуацијеи 

води једноставне разговоре ( 

телефонира ), даје 

информације и упутства, 

уговара термине 

Писање: 

-напише једноставно пословно 

писмо према одређеном моделу 

 

Интеракција: 

-комуницира у свакодневним 

ситуацијама и размењује 

информације блиске његовим 

интересовањима( писмено и 

усмено) 

 

Медијација: 

-преводи усмено или писмено 

кратке поруке у складу са 

потребама комуникације 
 

 

-Reisen (10) 

-Wohnen ( 13) 

-Freundschaften und 

Feier ( 12) 

-Fachtexte (19) 

-Mode und Kleider (8) 

-Körper und Gesundheit 

( 7) 

-Lebensgeschichten ( 5) 

-Faszination Bahnhof 

(10) 

-Fremde Länder ( 7) 

Облици наставе:  теоријска 

настава/практична настава/ 

вежбе/настава у блоку  

 

Подела на групе:  да/не 

 

Методе и технике: монолошка, 

дијалошка, демонстративна 
 

Облици рада: : 

фронтални,индивидуални, рад у 

пару, рад у групи 

 
Место реализације: учионица/ 

кабинет/ фискултурна 

сала/кухиња/угоститељски 

објекат...../гугл учионица(ако 

планирате да је користите и убудуће у 

редовној настави) 

Начин оцењивања: усмена провера 

знања, контролни и писмени 

задаци, активност на часу, домаћи 

задатак. Оцењивање се врши на 

основу важећег Правилника о 

оцењивању  ученика.  
 

    

Корелација 

 

српски језик и 

књижевност, туризам и 

угоститељство 
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  РУСКИ ЈЕЗИК II                         2. РАЗРЕД                        Oбразовни профил:Туристичко-хотелијерски техничар                                          Просветни гласник бр. 10/2020 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 
Начин остваривањасадржаја 

програма 

-Оспособљавање ученика за 

разумевање усменог говора 

-Оспособљавање ученика за 

разумевање прочитаних текстова 

-Оспособљавање ученика за 

кратко монолошко излагање и 

учешће у дијалогу 

-Развијање вештине читања и 

писања на руском језику 

-Упознавање са културом, 

обичајима и историјом руског 

народа 

-Оспособљавање ученика да 

користе медије као извор 

информација и развијање 

критичког односа према њима 

Ученик ће бити у стању да: 

-разуме реченице, питања и 

упутства из свакодневног говора 

-разуме краће исказе који садрже 

фреквентне речи и структуре 

(информације о личностима, 

послу, породици, куповини, 

ближем окружењу) 

-разуме најбитније информације у 

кратким и једноставним 

обавештењима (преко разгласа, на 

улици, на шалтеру) 

-у тексту препозна познате речи, 

изразе и реченице 

-чита и разуме различите врсте 

кратких и прилагођених текстова 

(једноставнија  лична / пословна 

писма, позивнице, термини, 

проспекти, упутства, огласи) 

-открива значење непознатих речи 

на основу контекста или помоћу 

речника 

-описује ситуације и  прича о 

догађајима, користећи 

једноставне речи и изразе 

-води једноставне разговоре 

(телефонира), даје информације и 

упутства, уговара термине 

-реагује учтиво на питања, позиве, 

извињења саговорника 

-правилно користи облике 

именица (прве три промене), 

придева, личних и присвојних 

заменица, глагола кретања, 

глаголских прилога и заповедног 

начина 

-правилно претвара управни у 

неуправни говор и обрнуто и 

користи  га у усменом и писменом 

излагању 

-наведе празнике које Руси славе, 

као и типично руске обичаје 

-наведе руске нобеловце и њихова 

најважнија дела 

 

Навести само број 

наставних јединица по 

областима/ модулима 

 

 

1.Природа (14) 

2.Савремена Русија (12) 

3.Путовања (22) 

4.Традиција и обичаји 

(13) 

5.Странице руске 

историје (9) 

6.Руска култура (10) 

7.У свету књига (16)  

 

 

 

Облици наставе:  теоријска настава 

Подела на групе:  да 

 

Методе и технике: дијалошка, 

монолошка, комбинована, 

илустративно-демонстративна, рад на 

тексту, играње улога, презентације 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални, рад у пару, групни 

рад 

 

Место реализације: учионица/ гугл 

учионица 

 

Начин оцењивања: формативно и 

сумативно 

-усмено одговарање, домаћи радови, 

праћење активности на часу, 

контролни и писмени задаци 

-оцењивање се врши у складу са 

важећим  Правилником о оцењивању 

    

Корелација 

Српски језик и 

књижевност 

Историја 

Екологија 

Рачунарство и 

иннформатика 
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АГЕНЦИЈСКО И ХОТЕЛИЈЕРСКО ПОСЛОВАЊЕ   РАЗРЕД   други   ТУРИСТИЧКО ХОТЕЛИЈЕРСКИ ТЕХНИЧАР                       Просветни гласник бр.  10 /20 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин 

остваривањасадржаја 

програма 
 Примена теоријских 

знања у практичном 

контексту; 

 Преузимање одговорност 

за властито континуирано 

учење и напредовање у 

послу и каријери; 

 Благовремено реаговање 

на промене у радној 

средини; 

 Препознавање пословних 

могућности у радној 

средини и ширем 

социјалном окружењу; 

 Упознавање са значајем, 

хотелијерства за развој 

туризма 

 Употребу информатичке 

технологије у 

прикупљању, 

организовању и 

коришћењу информација 

у раду и свакодневном 

животу; 

 ;Оспособљавање ученика 

за обављање послова  на 

рецепцији; 

 Оспособљавање ученика 

за квалитетно обављање 

послова у на рецепцији. 

 

 Дефинише појмове 

угоститељство, 

хотелијерство и 

ресторатерство 

 Објасни улогу 

хотелијерства у склопу 

угоститељске делатности 

 Описује настанак и развој 

хотелијерства у свету и 

Србији 

 Познаје развој и раст 

хотелских ланаца 

 Разликује хотелске услуге 

 Познаје економске чиниоце 

хотелског пословања 

 Познаје организацију и 

технику пословања 

хотелских служби 

 познаје начине резервације 

хотелских услуга; 

 резервише хотелске услуге; 

 наводи хотелске 

резервационе системе; 

 поздрави госта; 

 испрати госта до собе; 

 покаже госту начине 

употребе опреме у соби; 

 познаје  хотелску 

легитимацију и рум статус; 

 објасни начине  плаћања 

хотелског рачуна;  

 познаје начине за решавање 

жалби гостију; 

 

 врши прослеђивање 

пошиљке за и у име 

госта; 

 решава проблеме 

настале током боравка 

госта у хотелу;  

 врши послове по налогу 

госта; 

 опходи се према ВИП 

гостима 

 евидентира хотелске 

услуге  у пословне 

књиге и обрасце 

 врши прослеђивање 

пошиљке за и у име 

госта 

 врши послове по налогу 

госта; 

 познаје калкулације у 

хотелском пословању; 

 примењујњ пословне 

обичаје  

 познаје уговор о 

осигурању и врсте 

осигурања 

 препозна одговорност за 

штету која се начини 

госту; 

 

Модул -1      Појмовне основе 

хотелијерства (66) 

 

o вежбе са теоријом (16) 

o практична настава (20) 

o настава у блоку (30) 

 

Модул-2    Хотелијерско 

пословање  (342) 

 

o вежбе са теоријом (112) 

o практична настава (140) 

o настава у блоку (90) 

 

Облици наставе:  вежбе са 

теоријом, практична настава 

и настава у блоку  

Подела на групе:  ДА 

Методе и технике: - 

дијалошка метода,, 

илустративно предавање, 

студија случаја  

Облици рада: фронтални, 

индивидуални; групни рад ; 

рад у пару 

Место реализације: 

учионица, угоститељски 

објекат,  гугл учионица  

Начин оцењивања: тест, 

домаћи задатак, активност на 

часу,  практични рад,, 

дневник рада ученика,  тест 

практичних вештина 

    

Корелација 

 

- Пословна коресподенција 

- Основи туризма и 

угоститељства 

- Економика и организација 

туристичких предузећа 

- Туристичка географија 
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Економика и организација туристичких предузећа       Други                                   Туристиччко хотелијерски техничар                  Просветни гласник: 10/2020   

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај Начин остваривањасадржаја 

програма 

Упознавање ученика са 

економиком и организацијом 

предузећа 

 

Упознавање ученика са 

угоститељско туристичким 

предузећима 

 

Стицање знања о средствима и 

изворима средстава предузећа 

 

Упознавање ученика са 

расходима и калкулацијом цене 

производа и услуга у туризму и 

угоститељству 

 

Упознавање ученика са 

резултатима рада и расподелом 

резултата 

 

Упознавање ученика са 

мерилима успешнности 

угоститељског и туристичког 

предузећа 

 

Упознавање ученика са 
организационом структуром 
преузећа 

 Дефинише економику и 

организацију као науку, 

 Познаје циљеве изучавања 

економике и организације 

предузећа, 

 Дефинише појам и услове за 

настанак угоститеско 

туристичког предузећа, 

 Наведе карактеристике 

предузећа, 

 Наведе разлоге постојања 

предузећа и дефинише поделу 

рада и специјализацију, 

 Класификује предузећа према 

различитим критеријумима, 

 Наведе врсте привредних 

друштва према важећем 

закону, 

 Дефинише и наведе врсте 

јавних предузећа, 

 Дефинише окружење 

предузећа и наведе врсте 

окружења предузећа, 

 Дефинише и разликује 

функције угоститељско 

туристичког предузећа, 

 Дефинише средства предузећа 

и наведе врсте средстава 

предузећа 

 Разликује изворе средстава 

предузећа, 

Дефинише расходе, утрошке и 
трошкове предузећа, 

 Познаје врсте трошкова 

предузећа, 

 Израђује калкулацију трошкова, 

 Познаје врсте калкулација 

трошкова, 

 Познаје специфичности обрачуна 

трошкова у туризму и 

угоститељству, 

 Дефинише укупан приход, 

 Разликује приходе предузећа, 

 Утврђује резултате пословања, 

 Познаје начин распоређивања 

резултата пословања предузећа, 

 Дефинише мерила успешности 

пословања предузећа, 

 Познаје продуктивност, 

економичност и рентабилност 

рада, 

 Познаје организациону 

структуру предузећа, 

 Познаје специфичности 

организационе структуре 

предузећа у туризму и 

угоститељству, 

Познаје специфичности 
организације функција у 
угоститеству и туризму. 

Појмовно одређивање 

економике и 

организације предузећа  

(4) 

2. Појам угоститељско 

туристичког предузећа 

(17) 

3. Средства туристичког 

предузећа  (11) 

4.Извори средстава (3) 

5. Расходи туристичког 

предузећа  (10) 

6. Резултати рада и 

расподела  (5) 

7. Мерење успешности 

пословања туристичког 

предузећа  (7) 

8. Организација 

пословања предузећа  (7) 

 

Облици наставе: теоријска 

настава 

  Подела на групе: не 

   

 Методе и технике: дијалошка, 

монолошка метода, илустративно 

предавање, рад на тексту, 

 интерактивне групе, мапе 

ума, презентације, дигиталне 

апликације за учење. 

 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални; групни. 

Место реализације: 

учионица. 

 

Начин оцењивања: тестови знања, 

усмено одговарање, домаћи радови, 

 праћење активности на часу 

 
    

Корелација 

 

Агенцијско и 

хотелијерско 

пословање, Основи 

економије, 

Предузетништво, 

Финансијско 

пословање, Основи 

туризма и 

угоститества 
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      ПРЕДМЕТ: Пословна корепосенденција                        РАЗРЕД: 2.      Oбразовни профил: Туристичко хотелијерски техничар                          Просветни гласник бр. 10/2020 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

Упознавање ученика са 

правилима слепог куцања; 

Оспособљавање ученика за 

десетопрстно слепо куцање; 

Унапређење знања и вештина 

ученика у раду са програмом за 

обраду текста; 

Примена програма за обраду 

текста у струци ученика; 

Упознавање ученика са 

различитим формама обликовања 

текста;  

Оспособљавање ученика за 

самостално писање пословних 

писама; 

Оспособљавање ученика за 

пословну коресподенцију; 

 

Оспособљавање ученика за 

пословну кореспонденцију у 

туризму, 

Оспособљавање ученика за 

самостално обликовање и писање 

текстова, пословних писама и 

табела и образаца за хотелијерско 

и агенцијско пословање 

 

познаје правила слепог куцања; 

приликом куцања; 

 

функционалне тастере; 

без гледања у 

тастатуру; 

тачности у куцању 

задатог текста. 

управља текстуалним 

документима и чува их у 

различитим верзијама; 

документе; 

 

модификује их; 

 

да 

странице 

текстуалног документа; 

правописне и словне 

грешке помоћу алата уграђених у 

програм за 

обраду текста. 

  

откуца текст за ограничено или 

најкраће време; 

– 

блок форми; 

ј – 

зупчастој форми; 

форми; 

форми. 

Познаје форму и врсту пословних 

писама; 

основу (за)датих 

елемената; 

–

коресподенције. 

састави кратко пословно писмо; 

 

аранжмана; 

 

 

образаца потребних 

на рецепцији; 

образаца потребних 

у пословању туристичких агенција; 

 

Правила и технике 

слепог куцања (19) 

Обрада текста (10) 

Форме обликовања 

текстова (10) 

Пословна писма-форма и 

врсте (13) 

Пословна 

кореспонеднција (10) 

Облици наставе:  теоријска настава/ 

вежбе  

Подела на групе:  да 

 

Методе и технике: комбиноване 

(вербално-текстуалне, илустративно-

демонстративне) 

Облици рада: Фронтални, 

индивидуални 

 

Место реализације: информатички 

кабинет/ 

Начин оцењивања:  Вредновање 

остварености исхода 

вршити кроз 

 исхода 

 

оцењивање 

    

Корелација 

Рачуноводство 

Српски језик и 

књижевност 

Пословни енглески језик 

Рачунарство и 

информатика 

Финансијско-

рачуноводствена обука 

Предузетништво 
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ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАКСА          РАЗРЕД   други                   ТУРИСТИЧКО ХОТЕЛИЈЕРСКИ ТЕХНИЧАР                             Просветни гласник бр.  10 /2020 

 

Циљеви учења за 
предмет  

Исходи Садржај 
Начин остваривањасадржаја 

програма 
 

 Оспособљавање 
ученика за 
састављање уговора у 
хотелијерском 
пословању 

 Оспособљавање 
ученика за самостално 
резервисање 
хотелских услуга 

 Оспособљавање 
ученика за прихват и 
смештај хотелских 
гостију 

 Оспособљавање 
ученика за рад на 
мењачким пословима 
рецепцијске службе 

 Оспособљавање 
ученика да решава 
жалбе и притужбе 
гостију 

 Оспособљавање 
ученика за 
састављање 
статистичких података 
рецепцијске службе 

 Оспособљавање 
ученикада врши 
хотелске послове у 
оквирима организације 
скупа 

 

 саставља уговор о 
затраженој и 
потврђеној 
резервацији, о 
алотману и фиксном 
закупу; 

 резервише хотелске 
услуге 

 поздрави госта 

 испрати госта до собе 

 покаже госту начине 
употребе опреме у 
соби 

 евидентира хотелске 
госте у пословне књиге 
и обрасце 

 врши мењачке 
послове 

 врши прослеђивање 
пошиљке за и у име 
госта 

 решава проблеме 
настале током боравка 
госта у хотелу  

 врши послове по 
налогу госта 

 изради статистичке 
извештаје 

 

  
Модул -1    Хотелијерско 
пословање  (30) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Облици наставе:  практичан рад, 

настава у блоку 

Подела на групе:  ДА 

Методе и технике: - дијалошка 

метода,,  студија случаја  

Облици рада: фронтални, 

индивидуални; групни рад ; рад у пару 

Место реализације: угоститељски 

објекат,  гугл учионица  

Начин оцењивања: праћење 
остварености исхода;, чек листа 
постигнућа, дневник практичне наставе 
који сваки ученик води за време 
професионалне праксе 

    
Корелација 

― Агенцијско и 
хотелијерско 
пословање 

― Основи туризма и 
угоститељства 

― Туристичка 
географија 

― Рачунарство и 
информатика 

― Страни језик  
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Пословна информатика у туризму и угоститељству- изборни      разред: други / трећи  туристичко хотелијерски техничар          Просветни гласник бр.  10/2020 
 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 
Начин остваривањасадржаја 

програма 
 

 

 Развој способности 
за примена 
рачунарства и 
информатике у 
угоститељству и 
туризму; 
 

 Подстицање 
осамостаљивања 
ученика у коришћењу 
рачунарског система 
у будућем раду и 
даљем школовању. 

 

 Унапређење знања и 

вештина ученика у 

раду са програмом за 

табеларне прорачуне 

 

 Примена наученог у 

конкретној струци 

ученика 

 

 разликује апсолутно и 

релативно адресирање 

 користи напредне функције за 

табеларне прорачуне 

 креира табеле  

 лоцира основне опције 

програма за обраду цртежа 

 црта основне графичке објекте 

 трансформише графичке 

објекте 

 користи текст у графичком 

окружењу 

 креира једноставне и сложене 

флајере користећи програм за 

обраду цртежа 

 обавља пренос видео записа са 

дигиталног камкордера на 

рачунар 

 сними аудио запис 

 лоцира основне опције 

програма за обраду видео 

записа 

 едитује видео секвенце 

 додаје наслов, прелазе и ефекте 

 користи основне опције 

дигиталног фотоапарата 

 обавља пренос фотографија са 

дигиталног фотоапарата на 

рачунар 

 лоцира основне опције 

програма за обраду слика 

 користи основне опције за рад 

са сликама  

• додаје мултимедијалне 

садржаје у презентацију 

• примењује ефекте 

анимације над објектима 

презентације 

• примењује ефекте 

транзиције слајдова 

• управља начином 

приказа презентације 

• креира мултимедијалну 

презентацију неких фаза процеса 

рада у конкретној струци ученика 

• опише врсте Интернет 

презентација 

• користи разне изворе и 

садржаје у креирању Интернет 

презентација 

• користи  wizard при 

креирњу Интернет презентација 

• користи табеле при 

креирњу Интернет презентација 

• форматира текст у 

Интернет презентацији 

• дода графику у Интернет 

презентацију 

• прегледа презентацију у 

Интернет читачу 

 

1) Табеларни прорачун (11) 

2) Обрада цртежа на рачунару 

(12) – други разред 

Обрада цртежа на рачунару 

(10) – трећи разред 

1) Обрада видеo и аудио записа 

(9) 

2) Обрада дигиталне 

фотографије на рачунару (12) 

3) Презентације (12) 

4) Интернет презентације (8) 

 

Облици наставе:  вежбе са 

теоријом 

Подела на групе:  ДА 

 

Методе и технике: - дијалошка 

метода,, илустративно 

предавање, студија случаја  

 

Облици рада: фронтални 

индивидуални; групни рад ; рад 

у пару 

 

Место реализације: учионица/, 

гугл учионица 
 

Начин оцењивања: тестови 

знања,, презентације и радови 

ученика, домаћи задаци, 

праћење активности на часу, 

гугл алати за оцењивање 

    
Корелација 

 

- Математика; 

- Рачунарство и 

информатика; 

- Маркетинг у туризму; 

- Предузетништво.  

-  
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ПРЕДМЕТ: ПРАВО У ТУРИЗМУ                       РАЗРЕД: II-4                       Oбразовни профил:  Туристичко-хотелијерски техничар                      Просветни гласник бр.: 10/ 2020 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

-  Стицање основних знања о 

праву; 

-  Упознавање ученика са 

функционисањем правног 

промета; 

-  Упознавање ученика са 

објектма правног промета; 

-  Стицање основних знања о 

правним пословима; 

-  Стицање основних знања о 

уговорима; 

-  Стицање основних знања из 

радног права. 

 

 

У ченик ће бити у стању да : 
 

- дефинише појам права и правног 

поретка; 

- наброји врсте друштвених 

норми; 

- објасни однос државе и права; 

- наведе врсте правних норми и 

аката; 

- објасни појам правног промета; 

- дефинише појам објекта, 

субјекта и ствари; 

- дефинише правни посао; 

- дефинише појам уговора; 

- класификује уговоре; 

-наведе битне елементе уговора о 

продаји; 

- наведе обавезе уговорних 

страна; 

 

 

 

 

- објасни ипојам и значај уговора о 

превозу; 

- разликује обавезе пошиљаоца, 

превозиоца и примаоца; 

-дефинише уговор о ангажовању 

угоститељских капацитета; 

-  наведе обавезе уговорних 

страна; 

- дефинише уговор о осигурању; 

- опише основне појмове из 

осигурања; 

- разликује осигурањ имовине од 

осигурања лица и живота; 

- дефинише појам и предмет 

радног права; 

- познаје поступак заснивања 

радног односа; 

- познаје европске институције и 

начин њиховог функционисања. 

 

 

- Увод у право (8) 

-  Правни промет и објекти 

правног промета (5) 

-  Правни послови (5) 

- . Општи појмови и подела 

уговора (10) 

-   Уговор о продаји (4) 

-   Уговор о превозу (4) 

-   Уговор о ангажовању 

угоститељскух капацитета (4) 

- Уговор о осигурању (6) 

-   Општи појмови радног 

права (10) 

-  Општи појмови права 

Европске уније (8) 

 

  

Облици наставе: 

- теоријска настава 

 

Подела на групе:  - не 

 

Методе и технике: 

- дијалошка метода, 

- демонстрација, 

- рад на тексту, 

- играње улога, 

- симулације, 

- презентације 

 

Облици рада: 
- фронтални, 

- рад у пару, 

- идивидуални 

- комбиновани 

 

Место реализације: 

- учионица, 

- гугл учионица 

 

Начин оцењивања:  

тестови знања, усмено одговарање, 

домаћи радови, пројекти, праћење 

активности на часу (формативно), 

гугл алати за оцењивање 

 

    

Корелација 

 

- Српски језик и књижевност 

- Историја 
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ТРЕЋИ РАЗРЕД 

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 

      Српски језик и књижевност     3. РАЗРЕД                                      Oбразовни профил: Туристичко-хотелијерски техничар                             Просветни гласник бр. 6/18, 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 
Начин остваривањасадржаја 

програма 

Проширивање и продубљивање знања о српском 

књижевном језику; 

Развијање и неговање језичке  културе, 

поштовање правила књижевног (стандардног) 

језика у усмeном и писаном изражавању; 

Подстицање ученика на усавршавање говорења, 

писања и читања, као и неговање културе 

дијалога; 

Оспособљавање за ефикасно комуницирање; 

Оспособљавање ученика да користе стручну 

литературу и језичке приручнике; 

Продубљивање и проширивање знања о српској и 

светској књижевности; 

Оспособљавање за интерпретацију књижевних 

текстова; 

Унапређивање књижевних знања и читалачких 

вештина; 

Упознавање и проучавање репрезентативних дела 

српске и опште књижевности, књижевних 

жанрова, књижевноисторијских појава и процеса 

у књижевности; 

Унапређивање знања о сопственој култури и 

културама других народа; 

Развијање хуманистичког и књижевног 

образовања и васпитања на најбољим делима 

српске и светске културне баштине; 

Упућивање ученика на истраживачки и критички 

однос према књижевности; 

Обезбеђивање функционалних знања из теорије и 

историје књижевности; 

 Развијање трајног интересовања за нова сазнања. 

  

 наведе одлике правца, 

представнике и 

њихова дела 

 уочи и тумачи 

модерне елементе у 

изразу и форми 

књижевног дела 

 анализира одабрана 

дела, износи 

запажања и ставове 

 наведе одлике 

праваца, 

представнике и 

њихова дела 

 наведе манифесте, 

књижевне покрете и 

струје у књижевности 

између два светска 

рата 

 успостави узајамни 

однос књижевних 

дела и времена у коме 

су настала 

 анализира одабрана 

дела, износи 

запажања и ставове 

 препозна просте, 

изведене и сложене 

речи 

 примени основне 

принципе творбе речи 

 препозна и одрeди 

вредност лексеме 

 уме да се служи 

речницима 

наведе примере 

синонима, антонима, 

хомонима, жаргона… 

 износи став, користи 

аргументе и процењује 

опште и сопствене 

вредности у усменом и 

писаном изражавању 

 

 

Оквирни број часова 

по темама 

 Модерна (25) 

 Међуратна 

књижевност (31) 

 Лексикологија (8) 

 Правопис 3 (7) 

 Култура изражавања 

(22) 

 

 

 

Облици наставе:  теоријска настава 

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: дијалошка метода, 

илустративно предавање, 

демонстрација, игровне активности, 

рад на тексту, играње улога, 

симулације, интерактивне групе, мапе 

ума, презентације, експертска 

слагалица, дебате, дигиталне 

апликације за учење 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални; групни; рад у пару 

 

 

Место реализације: учионица, гугл 

учионица 

 

Начин оцењивања: тестови знања, 

усмено одговарање, домаћи радови, 

пројекти, праћење активности на часу 

(формативно), гугл алати за 

оцењивање 

 

    

Корелација 

 

 

 Грађанско 

васпитање/Верс

ка настава  
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      ПРЕДМЕТ         енглески језик     РАЗРЕД       трећи          Oбразовни профил:    туристичко-хотелијерски  техничар     Просветни гласник бр. 6/2018 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

-оспособљавање ученика за 

разумевање усменог говора 

-оспособљавање ученика за 

разумевање прочитаних текстова 

-оспособљавање ученика за 

кратко монолошко излагање и за 

учешће у дијалогу на страном 

језику 

-оспособљавање ученика за 

писање краћих текстова 

различитог садржаја 

-оспособљавање ученика за 

учешће у дијалогу на страном 

језику и размену краћих писаних 

порука 

-оспособљавање ученика да 

преводи, сажима и препричава 

садржај краћих усмених и 

писаних текстова 

-оспособљавање ученика да 

користе медије као изворе 

информација и развијају 

критичко мишљење у вези са 

њима 

 

- разуме основне поруке и захтеве 

исказане јасним стандардним 

језиком када је реч о блиским 

темама ( школа, 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 

- 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 

-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 

-напише једноставно пословно 

писмо према одређеном моделу 

-опише и појасни садржај схема и 

графикона везаних за струку 

-поведе, настави и заврши неки 

једноставан разговор, под условом 

да је лице у лице са саговорником 

-буде схваћен у ратмени идеја и 

информација о блиским темама у 

предвидивим, свакодневним 

ситуацијама 

- сажима садржај текста, филма, 

разговара и сл. 

-идентификује различита гледишта 

о истој теми 

-коректно употребљава једноставне 

структуре користећи зависне 

реченице (уз одређене системсје 

елементарне грешке које глобални 

смисао не доводе у питање) 

 

Looks (21) 

 

Just do it (14) 

 

Going places (15) 

 

Eat up (14) 

 

Облици наставе:  теоријска настава  

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: монолошка, 

дијалошка, илустративно  

демонстративна, игра улога 

Облици рада: фронтални рад, рад у 

пару, групни рад, индивидуални 

рад 

 

Место реализације: учионица 

 

Начин оцењивања: усмена провера 

знања, активност на часу, тест знања, 

писмени задаци, домаћи задаци 

    

Корелација 

српски језик и 

књижевност, историја, 

економска група 

предмета 
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      ПРЕДМЕТ физичко васпитање  РАЗРЕД 3-4        Oбразовни профил:Туристичко-хотелијерски техничар            Просветни гласник бр. 6/2018-испр. 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

1.Подстицање раста и развоја и 

утицање на правилно држање 

тела (превенција постуралних 

поремећаја);2.Развој и 

усавршавање моторичких 

способности и теоријских знања 

неопходних самостални рад на 

њима;3.Стицање моторичких 

умења (вештина) и теоријских 

знања неопходних за њихово  

усвајање;4.Проширење и 

продубљавање интересовања које 

су ученици стекли у основној 

школи и потпуније сагледавање 

спортске гране, за коју показују 

посебан интерес;5.Усвајање 

знања ради разумевања значаја и 

суштине физичког васпитања 

дефинисаних општим циљем овог 

предмета (васпитно-образовног 

подручја);6.Мотивација ученика 

за бављење физичким 

активностима и формирање 

позитивних психо-социјалних 

образаца 

понашања;7.Оспособљавање 

ученика да стечена умења, знања 

и навике користе у свакодневним 

условима живота и рада. 

1.Препозна везе између физичке 

активности и здравља; 

2.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; 

3.Одабере и изведе вежбе 

обликовања и вежбе из 

корективне гимнастике, које ће 

превентивно утицати на могуће 

негативне утицаје услед рада у 

одабраној професији; 

4.Именује  моторичке 

способности које треба развијати, 

као и основна средства и методе 

за њихов развој; 

5.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; 

6.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 

7.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; 

8.Сагледа негативне утицаје 

савременог начина живота 

(пушење, дрога, насиље, 

деликвентно понашање) и буде 

свестан да је физичким, односно 

спортским активностима могуће 

предупредити негативне утицаје; 

9.самостално бира физичку, 

односно спортску активност и 

изводи је  у окружењу у коме живи. 

10.Препозна нетолерантно 

понашање својих другова и реагује 

на њега, шири дух пријатељства, 

буде истрајан је у својим 

активностима. 

11.Се правилно односи према 

окружењу у којме вежба, рекреира 

се и бави се спортом, што преноси у 

свакодневни живот 

12.Учествује на школском 

такмишењу и у систему школских 

спортских такмичења 

 

-ОПШТА ФИЗИЧКА 

ПРИПРЕМА: 7-ЧАСОВА 

1.Вежбе обликовања 

(јачања, лабављење и 

растезање); 

2.Вежбе из корективне 

гимнастике; 

3.Провера стања 

моторичких и 

функционалних 

способности; 

4. Вежбе снаге; 

-АТЛЕТИКА:17-

ЧАСОВА 

       1.Трчања; 

       2. Скокови; 

ГИМНАСТИКА:26-

ЧАСОВА 

       1.    Вежбе у партеру; 

       2.   Прескок; 

        -    ОДБОЈКА: 22-

ЧАСОВА 

Облици наставе:  теоријска 

настава/практична настава/ 

Подела на групе:  да/не 

 

Методе и технике: Вербално-

демонстративне.  

Облици рада: 
Фронтални,индивидуални,групни , 

у пару. 

 

Место реализације: фискултурна 

сала и отворени терени/гугл учионица 

 

Начин оцењивања: Тренутно важећи 

правилник о оцењивању ученика у 

средњем  образовању и васпитању 

(„СЛ. Гласник  РС“, бр. 82/2015). 

    

Корелација 

• Биологија 

• Физика 

• Екологија и 

заштита животне средине 

• Ликовна култура 

• Музичка култура 



 

305 

      ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА        РАЗРЕД: ТРЕЋИ                Oбразовни профил: ТУРИСТИЧКО-ХОТЕЛИЈЕРСКИ ТЕХНИЧАР                         Просветни гласник бр. 6/2018 

Годишњи фонд часова: 62 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 
Начин остваривања 

садржаја програма 

 Упознавање основних 

особина експоненцијалне и 

логаритамске функције 

 Примена стечених знања на 

решавање једноставнијих 

експоненцијалних и 

логаритамских једначина 

 Проширивање знања о 

тригонометријским 

функцијама 

 Стицање основних знања о 

аналитичкој геометрији 

 Упознавање са појмом низа 

 Разумевање појмова 

аритметички и геометријски 

низ и примена на конкретне 

проблеме 

 Упознавање са основним 

елементима финансијске 

математике 

 

 прикаже аналитички, табеларно и 

графички експоненцијалну функцију  

 реши једноставније експоненцијалне 

једначине 

 прикаже аналитички, табеларно и 

графички логаритамску функцију  

 објасни шта је логаритам, наведе и 

примени правила логаритмовања при 

трансформацији једноставних израза 

 реши једноставније логаритамске 

једначине 

 користи калкулатор за одређивање 

вредности логаритама 

 претвори угао изражен у радијанима у 

степене и обрнуто 

 покаже вредности тригонометријских 

функција углова у тригонометријском 

кругу 

 примени основне тригонометријске 

идентичности на израчунавање 

осталих тригонометријских функције 

ако је позната вредност једне 

тригонометријске функције   

 примени адиционе формуле и 

формуле за двоструки угао у 

једноставнијим задацима 

 нацрта графике основних 

тригонометријских  функција 

 примени Гаусов алгоритам на 

решавање система  линеарних 

једначина(3*3) 

 израчуна растојање између две тачке и 

обим троугла ако су дате координате 

његових темена 

 разликује општи облик једначине 

праве од екплицитног облика и  

преведе један запис у други 

 објасни 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 центар и полупречник кружнице 

 одреди једначину кружнице из задатих 

услова – једноставнији примери 

 испита међусобни положај праве и 

кружнице 

 одреди једначину тангенте кружнице из 

задатих услова 

 препозна општи члан низа када су дати 

почетни чланови низа (једноставнији 

примери)  

 препозна аритметички низ и одреди везу 

између општeг члана, првог члана и 

диференције низа  

 израчуна збир првих n чланова 

аритметичког низа 

 препозна геометријски низ  и одреди везу 

између општeг члана и првог члана и 

количника низа  

 израчуна збир првих n чланова 

геометријског низа 

 примени каматни рачун од сто (време 

дато у годинама, месецима или данима) 

 објасни појам менице и на који начин се 

употребљава 

 примени прост каматни рачун на 

обрачунавање камате код штедних улога и 

потрошачких кредита  

 покаже  разлику између простог и 

сложеног каматног рачуна на датом 

примеру 

 Експоненцијална и 

логаритамска функција 13 

часова 

 Тригонометријске 

функције 13 часова 

 Аналитичка геометрија у 

равни 15 часова 

 Низови 6 часова 

 Елементи финансијске 

математике 7 часова 

 

За реализацију 4 писмена 

задатка са исправкама 

планирано  је 8 часова 

 

 

Облици наставе:  теоријска 

настава  

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: дијалошка 

метода, демонстрација, 

презентације, дигиталне 

апликације за учење 

Облици рада: : фронтални, 

индивидуални, групни, рад у 

пару 

 

Место реализације: 

учионица/ кабинет 

/гугл учионица 

 

Начин оцењивања:  

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

1. усмену проверу знања; 

2. писмену провера знања; 

3. тестове знања; 

4. активност на часу 

    

Корелација 

 Рачунарство и 

информатика 
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      ПРЕДМЕТ Грађанско васпитање      РАЗРЕД трећи      Oбразовни профил:  туристичкo-хотелијерски  техничар                                            Просветни гласник бр. 6/18 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

Стицање знања о појму 

демократије,правилима и 

процедурама демократског 

одлушивања 

- Упознати ученике са смислом и 

значењем грађанског живота, 

политике и власти 

-Упознати ученике са основним 

грађанским и плитичким правима 

-Стицање основних знања о 

институцијама демократског 

друштва и улози грађана у њему 

-Схватање смисла и значаја права 

на грађанску иницијативу 

 

 

Објасни појмове демократија , 

политика, власт, грађански живот 

-Разликовање демократског од 

недемократског одлучивања  

-Разуме значај поштовања закона 

у демократској држави  

-Објасни карактеристике и улогу 

цивилног друштва  

-Идентификује проблеме у својој 

локалној заједници  

-Способност анализе различитих 

начина ограничења власти  

-Способност поштовања и 

неговања људских права и 

слобода 

- Покретање конкретних акција 

ученика у школи и ширем 

окружењу 

 Демократија и политика 

(5 часа) 

2.Грађанин и друштво (7 

часова) 

З.Грађанска и плитичка 

орава и право на 

грађанску 

иницијативу(11часова) 

4.Планирање конкретне 

акције (8 ) часова 

 

 

 

 

 

 

Облици наставе:  теоријска настава  

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: дијалошка метода, 

илустративно предавање, демонстрација, 

игровне активности, рад на тексту, играње 

улога, симулације, интерактивне групе, 

мапе ума, презентације, експертска 

слагалица, дебате, дигиталне апликације 

за учење 

Облици рада: фронтални, индивидуални; 

групни; рад у пару 

 

Место реализације: учионица/ google 

учионица 

 

Начин оцењивања: Вредновање рада 

ученика врши се кроз праћење 

оставрености исхода 

Успешан: Ученик разуме 

описује,објашњава, дискутује, наводи 

примерe, резимира, парафразира појаве из 

наведених тема. Рад ученика је 

компетентан уз минималну помоћ 

наставникаВеома успешан: Ученик 

примењује и користи стечена знања и 

информације, открива и решава 

проблеме,истражује појаве, примењује 

методе у новим ситуацијама, процењује,  

предвиђа појаве из претходно наведених 

тема Рад ученика је компетентан без 

подршке. 

Корелација 

Право, социологија са 

правима грађана 
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      ПРЕДМЕТ: Верска настава Православни катихизис     РАЗРЕД III                               Oбразовни профил:   туристички техничар               Просветни гласник бр. 11/2016-1 

 

Циљеви учења за предмет  
Исходи 

По завршетку теме ученик ће: 
Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 
Упознавање ученика са садржајем 

предмета, планом и програмом и 

реализацијом наставе. 

Ученицима пружити основ за 

разумевање значаја Христове 

личности и Његовог живота за наше 

спасење;  

Упознати ученике да Христос у 

својој личности обједињује Царску, 

Првосвештеничку и Пророчку 

службу;  

Упознати ученике са есхатолошком 

димензијом свете Литургије;  

Ученицима пружити основ за 

разумевање да је и после свог 

Вазнесења Христос са нама у све 

дане до свршетка века;  

Подстицати ученике на хришћански 

однос према свету, себи и ближњима 

указивањем на пример Христа чији је 

живот испуњем безусловном 

љубављу према сваком човеку;  

Омогућити ученицима да схвате да је 

наш живот у Цркви незамислив без 

учешћа у светим Тајнама и 

упознавање са истим; 

Пружити ученицима основ за 

разумевање молитве, Литургије, 

људским потребама... 

Установити обим и квалитет знања и 

разумевања стечених у току школске 

године из Православног катихизиса. 

 

- моћи да сагледа садржаје којима ће 

се бавити настава Православног 

катихизиса у току 3. године 

образовања и да уочи какво је његово 

предзнање;  

-моћи ће разуме значење израза Нови 

Адам, Месија и Емануил, Логос;  

-моћи да изложи зашто је Исус 

Христос као посредник између Бога и 

човека једини Спаситељ света;  

-моћи да наведе основне разлике 

између слике и иконе.  

-моћи да закључи да је Царство Божје 

заједница са Христом;  

-моћи да увиде актуелност Христове 

проповеди;  

-знати да је Христова проповед позив 

свима у Царство Божје;  

-моћи да увиде како поуке из 

Христове проповеди могу да примене 

на сопствени живот.  

-моћи да разуме да је свака заједничка 

трпеза израз заједништва;  

-моћи да разуме да Христос Тајном 

Вечером установљује начин на који 

ће остваривати заједницу са својим 

ученицима у све дане до свршетка 

века;  

-моћи да разуме да сва радост 

хришћанске вере извире из свести о 

победи над смрћу и Христовом 

сталном присуству;  

-моћи да, причешћујући се, 

доживљава себе као учесника Тајне 

Вечере; 

-моћи да у основим цртама изложи 

смисао Христовог страдања- смрти;  

-моћи да објасни да се Христос вазноси 

на небо да би узнео људску природу 

Оцу; и да би наша вера била слободна, а 

не изнуђена; 

-знати да је општење са Христом и 

данас могуће у заједници Духа Светога 

– у Цркви.  

-моћи да разуме да покајање подстиче 

човека да тражи Царство Божје; и да 

схватити, да се учешћем на Литургији 

учествује у Царству Божјем.  

-моћи на основном нивоу да тумачи 

Крштење и да објасни да 

Миропомазање значи примање дарова 

Светог Духа за служење у Цркви;  

-моћи да схвати да су исповест и 

покајање повратак у наручје Очево и 

заједницу Цркве;   

-моћи да међусобно разликује 

различите службе у Цркви (епископ, 

свештеник, ђакон, лаик) и увиди 

њихову повезаност;  

-бити свестан да све Тајне свој смисао 

добијају у Литургији.  

-моћи да препозна догађаје из историје 

спасења у Анафори Василија Великог, 

да тумачи молитву Оче   

-бити свестан да хришћанско 

братољубље превазилази крвно и 

национално порекло;  

-моћи да уочи у којој мери је 

напредовао и савладао градиво 

Православног катихизиса 3разреда. 

 

I  Увод (1) 

II Христос истинити 

Бог и истинити Човек 

(5) 

III Приближило се 

Царство Божије (7) 

IV Где је Христос ту је 

и Царство Божије (9) 

V Мој живот у Христу 

(5) 

VIСветотајински 

живот Цркве (4) 

VII Новозаветна 

ризница (6) 
 

Облици наставе:  теоријска настава 

(37) 

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: дијалошка метода, 

илустративно предавање, 

демонстрација, игровне активности, 

рад на тексту, играње улога, 

симулације, интерактивне групе, 

презентације, дебате, дигиталне 

апликације за учење 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални; групни; рад у пару 

 

Место реализације: учионица, гугл 

учионица, Црква 

 

Начин оцењивања: усмено 

одговарање, домаћи радови, пројекти, 

праћење активности на часу 

(формативно), гугл алати за 

оцењивање 

    

Корелација 

1. Српски језик и 

књижевност  

2. Грађанско васпитање  

3. Историја  

4. Екологија  

5. Географија  

6. Филозофија  

7. Психологија  

8. Социологија  

9. Ликовна култура  

10. Музичка култура  
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СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 

      ПРЕДМЕТ    НЕМАЧКИ ЈЕЗИК                 РАЗРЕД    ТРЕЋИ             Oбразовни профил:       ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР          Просветни гласник   6/2018 И 10/2020 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 
Начин остваривањасадржаја програма 

 

Слушање:  оспособљавање ученика 

за разумевање усменог говора 

Читање:  оспособњавање ученика за 

разумевање прочитаних текстова 

Говор:  оспособљавање ученика за 

кратко монолошко излагање и за 

учешће у дијалогу на страном језику 

Писање:  оспособљавање ученика за 

писање краћих текстова различитих 

садржаја 

Интеракција:  оспособљавање 

ученика за учешће у дијалогу на 

страном језику и размену краћих 

писаних порука 

Медијација:  оспособљавање ученика 

да преводи, сажима и препричава 

садржај краћих усмених и писаних 

текстова 

 

 

 

Слушање: 

-Ученик 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 вези са темом дискусије 

разговора 

Читање: 

-разуме једноставније текстове 

(стандардна писма, информације о 

процесу рада у струци) који су писани 

обичним језиком или језиком струке. 

 

 

 

 

Говор:  једноставним средствима опише 

статус и образовање, будуће запослење 

-опише делатност, фирму и процес рада 

. 

Писање:  напише једноставно пословно 

писмо према одређеном моделу 

-опише и појасни садржај схема и 

графикона везаних за струку 

Интеракција:  поведе, настави и заврши 

неки једноставан разговор, под условом 

да је лице у лице са саговорником. 

Знања о језику:  коректно употребљава 

једноставне структуре користећи 

зависне реченице ( уз одређене 

системске елементарне грешке које 

глобални смисао не доводи у питање) 

 

 

 

Садржај предмета: 

-Alltag ( 12 ) 

-Fachtexte (17) 

-Berufe ( 7 ) 

-Feste und Feier ( 10 ) 

-Andere Menschen, andere 

Kulturen ( 21 ) 

-Kultur ( 11 ) 

-Mode ( 5) 

 

 

Облици наставе:  теоријска 

настава/практична настава/ вежбе/настава 

у блоку  

Подела на групе:  да/не 

 

Методе и технике: монолошка, 

дијалошка, демонстративна 

Облици рада: : фронтални, 

индивидуални, рад у пару, рад у групи 

 

Место реализације: учионица/ кабинет/ 

фискултурна сала/кухиња/угоститељски 

објекат...../гугл учионица(ако планирате да 

је користите и убудуће у редовној настави) 

 

Начин оцењивања: усмена провера 

знања, контролни и писмени задаци, 

активност на часу, домаћи задатак. 

Оцењивање се врши у складу са важећим  

Правилником о оцењивању ученика. 

 

    

Корелација 

 

српски језик и 

књижевност , туризам и 

угоститељство 
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РУСКИ ЈЕЗИК II                   3.РАЗРЕД                     Oбразовни профил:Туристичко-хотелијерски техничар                                                       Просветни гласник бр. 6/2018 И 10/2020 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

-Оспособљавање ученика за 

разумевање усменог говора и 

прочитаних текстова 

-Оспособљавање ученика за 

кратко монолошко излагање и 

учешће у дијалогу на руском 

језику 

-Оспособљавање ученика за 

писање краћих састава на 

различите теме 

-Оспособљавање ученика да 

преводе и препричавају садржај 

усмених и писаних текстова 

-Оспособљавање ученика за 

конверзацију са гостима на 

рецепцији хотела 

-Оспособљавање ученика да 

користе медије као изворе 

информација и развијају 

критички однос према њима 

-Оспособљавање ученика за 

тимски рад 

Ученик ће бити у стању да: 

-разуме реченице, питања и 

упутства из свакодневног говора и 

одговори на њих 

-разуме основне поруке и захтеве 

исказане јасним стандардним 

језиком када је реч о блиским 

темама (школа, посао, хоби) 

-разуме глобално суштину нешто 

дужих разговора или дискусија на 

састанцима, који се односе на 

мање сложене садржаје из струке 

-разуме једноставније текстове 

(стандардна писма, информације о 

процесу рада у струци) 

-разуме опис догађаја и осећања и 

репродукује их  својим речима 

-разуме основни садржај као и 

важније детаље у извештајима, 

брошурама и уговорима, везаним 

за струку 

-правилно користи неодређене 

заменице и глаголе кретања са и 

без префикса 

-препозна и правилно употреби 

облике компаратива и 

суперлатива придева 

-правилно користи основне 

бројеве уз именице у различитим 

падежима 

 -правилно користи у говору и 

писању именице свих пет 

именичких промена 

 

-правилно говори и чита датуме 

(када су познати  дан, месец и 

година, месец и година , само 

година) 

-изврши резервацију хотелске собе 

и обави разговор са гостима на 

рецепцији хотела 

 

Навести само број 

наставних јединица по 

областима/ модулима 

 

 

1.Учење страних језика 

(14) 

2.Србија (15) 

3.Заштита природе (11) 

4.Пријатељство (6) 

5.Путовања (15) 

6.Русија (15) 

7.Руски обичаји (8) 

8.Савремена омладина 

(9) 

 

 

Облици наставе:  теоријска настава  

Подела на групе:  да 

 

Методе и технике: 

дијалошка,монолошка, комбинована, 

илустративно-демонстративна, рад на 

тексту, играње улога, презентације 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални, рад у пару, групни 

рад 

 

Место реализације: учионица/гугл 

учионица  

 

Начин оцењивања: формативно и 

сумативно 

-усмено одговарање, домаћи радови, 

праћење активности на часу, 

контролни и писмени задаци 

-оцењивање се врши у складу са 

важећим  Правилником о оцењивању  

    

Корелација 

 

Српски језик и 

кеижевност 

Агенцијско пословање 

Екологија 

Географија 

Рачунарство и 

информатика 
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      ПРЕДМЕТ Агенцијско и хотелијерско пословање       3.РАЗРЕД      Oбразовни профил: Туристочко-хотелијерски техничар                Просветни гласник бр.6/2018 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

 

 Упознавање ученика са 

појмом, врстом и начином 

организовања скупова; 

 Оспособљавање ученика 

да учествују у 

организовању скупа 

 познаје повезаност туризма и 

догађаја; 

 дефинише МИЦЕ индустрију; 

 дефинише скуп; 

 описује врсте скупова; 

 набраја поводе за 

организовање скупова; 

 наброји услове неопходне  за 

организацију скупа; 

 познаје начине организовања 

скупова; 

 врши хотелске послове везане 

за организовање скупа; 

 израђује позивнице за скуп; 

 опише поступак регистрације 

учесника скупа; 

 познаје елементе 

организационог плана 

(сценарија); 

 сарађује са свим хотелским 

службама поводом 

организације скупа; 

 обезбеди превоз до хотела и 

назад за учеснике скупа и 

предаваче; 

  

 смести учеснике и 

предаваче скупа; 

 познаје елементе протокол 

скупа; 

 учествује у припреми 

скупа; 

 врши промоцију скупа; 

 организује слободно време 

за учеснике скупа, 

предаваче и пратиоце; 

учествује у креирању пратећих 

приредби скупа 

 

1. Организовање 

скупова и 

пратећих 

услуга(124) 

2. Настава у 

блоку(120) 

Облици наставе:  вежбе/настава у блоку  

Подела на групе:  да 

 

Методе и технике: усмено 

излагање,демонстрација; разговор- дискусија, 

сарадничко учење ;ПП презентације; 

истраживачки задаци на интернету ;метода 

практичних радова; пракса под 

супервизијом;обука на радном месту. 

Облици рада: фронтални, индивидуални, 

рад у пару, групни, тимски 

Место реализације: учионица/ кабинет/ 

гугл учионица, : туристичка 

агенција;организација која се бави 

организовањем скупова 

 

 

Начин оцењивања:  

Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 праћење остварености исхода; 

 тестове знања; 

 тестове практичних вештина; 

 активности на часу; 

 самостални практичан рад.  

 

    

Корелација 

Основи туризма и 

угоститељства; 

Основи економије; 

Економика и 

организација 

туристичких предузећа; 

Пословна 

кореспонденција; 

Туристичка географија; 

Психологија у туризму; 

Финансијско пословање; 

Маркетинг у туризму и 

угоститељству; 

Историја уметности; 

Професионална пракса. 
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      ПРЕДМЕТ Агенцијско и хотелијерско пословање           3.РАЗРЕД     Oбразовни профил:   Туристичко-хотелијерски техничар                      Просветни гласник бр.6/20 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 
 Упознавање ученика са појмом, 

врстом и начином организовања 

скупова; 

 Оспособљавање ученика да 

учествују у организовању скупа. 

 Упознавање ученика са 

специфичностима туристичког 

тржишта; 

 Упознавање ученика са 

појмовним одређењима 

туристичке дестинације;  

 Оспособљавање ученика за 

самосталан  рад на пласирању 

локалних туристичких понуда.  

 

 познаје повезаност туризма и 

догађаја; 

 дефинише МИЦЕ индустрију; 

 дефинише скуп; 

 описује врсте скупова; 

 набраја поводе за организовање 

скупова; 

 наброји услове неопходне  за 

организацију скупа; 

 познаје начине организовања 

скупова; 

 врши хотелске послове везане за 

организовање скупа; 

 израђује позивнице за скуп; 

 опише поступак регистрације 

учесника скупа; 

 познаје елементе организационог 

плана (сценарија); 

 сарађује са свим хотелским 

службама поводом организације 

скупа; 

 обезбеди превоз до хотела и 

назад за учеснике скупа и 

предаваче; 

 смести учеснике и предаваче 

скупа; 

 познаје елементе протокол скупа; 

 учествује у припреми скупа; 

 врши промоцију скупа; 

 организује слободно време за 

учеснике скупа, предаваче и 

пратиоце; 

.        учествује у креирању пратећих    

приредби скупа 

• дефинише и објасни 

специфичности туристичког 

тржишта; 

• наведе елементе туристичког 

тржишта и њихове факторе; 

• дефинише појмове туристичко 

место, туристичка дестинација 

и туристичка регија; 

• познаје елементе промоције 

туристичке дестинације; 

• познаје  друштвену и државну 

организацију туризма; 

• познаје перспективе развоја 

туризма у Србији; 

• објасни појам сеоског туризма 

у ужем и ширем смислу; 

• наведе типове домаћинстава у 

градовима и селима; 

• опише куће за смештај по 

стандардима; 

• наведе прописе из области 

туризма; 

• разликује елементе 

категоризације домаћинстава; 

• препознаје допринос туризма 

развоју руралних подручја; 

• дефинише појам, 

карактеристике и функције 

агротуризма; 

• објасни појам 

агротуристичких услуга и 

производа и њихова 

класификација 

• идентификује појам  

агротуристичког тржишта 

• наведе примере добре 

праксе(Аустрија, Италија); 

• наведе примере добре 

праксе(Хрватска и Мађарска) 

1.Рализовање скупова и 

пратећих услуга(51) 

2.Практична настава-

модул1(85) 

3.Настава у блоку-модул 

1(60) 

4.Пласирање локалне 

туристичке понуде(42) 

5.Практична настава-

модул1(70) 

6.Настава у блоку-модул 

2(60) 

 

 

Облици наставе:  теоријска 

настава/практична настава/ вежбе/настава 

у блоку  

Подела на групе:  да 

 

Методе и технике: усмено 

излагање,демонстрација; разговор- 

дискусија, сарадничко учење ;ПП 

презентације; истраживачки задаци на 

интернету ;метода практичних радова; 

пракса под супервизијом;обука на радном 

месту. 

Облици рада: фронтални, индивидуални, 

рад у пару, групни, тимски 

 

 

Место реализације: учионица/ кабинет 

./гугл учионица,туристичка 

агенција/објекти где се организују скупови 

 

Начин оцењивања:  

Вредновање остварености исхода вршити 

кроз: 

 праћење остварености исхода; 

 тестове знања; 

 тестове практичних вештина; 

 активности на часу; 

 самостални практичан рад 

 дневник праксе 

 извештај наставника практичне 

наставе 

 

    

Корелација 

Основи туризма и 

угоститељства; 

Економика и организација 

туристичких предузећа; 

Пословна кореспонденција; 

Туристичка географија; 

Психологија у туризму; 

Маркетинг у туризму и 

угоститељству; 

Историја уметности; 

Професионална пракса. 
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ПСИХОЛОГИЈА У ТУРИЗМУ         3. РАЗРЕД,                                Oбразовни профил: Туристичко-хотелијерски техничар                           Просветни гласникбр.6/ 2018, 10/2020 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

-Стицање основних знања о 

природи психолошких процеса и 

особина 

-Разумевање основних 

карактеристика понашања особе 

у социјалној интеракцији 

-Оспособљавање ученика за 

разумевање госта/клијента 

Унапређивање вештине опхођења 

са гостом/клијентом 

Разумевање значаја примене 

психолошких сазнања у 

пропаганди 

Оспособљавање ученика за 

тимски рад 

 

-Дефинише психологију као 

науку 

-Разликује психолошке 

дисциплине 

-разуме методологију 

изучавања психичких појава 

- Разликује психичке процесе 

-разуме везу између психичког 

и органског 

-разликује осећај и опажај 

-наведе примере грешака у 

опажању 

-разуме појам учења 

-Наведе облике учења 

- Објасни  памћење и 

заборављање 

-разуме фазе процеса мишљења 

-разуме појам и врте емоција 

-уме да изражава емоције на 

друштвено прихватљив начин 

-разликује основне појмове 

мотивације 

-дефинише фрустрацију и 

конфлкт 

-разликује основне одбрамбене 

механизме 

-дефинише личност 

-наведе врсте карактера и 

темперамента 

-прави разлику између зреле и 

незреле личности 

-разуме појам  и врсте 

психичког поремећаја 

-разликује врсте  група и њихову 

структуру 

-разликује улоге у тиму 

-разликује врсте руковођења 

-објасни на примеру важност 

психолошке климе у групи 

-наведе елементе 

комуникационог процеса 

-демонстрира технике асертивне  

комуникације 

-разуме појам емпатије 

-разуме мотивацију туристе 

-објасни процес доношења 

одлуке о коришћењу 

туристичких услуга 

-разликује врсте туриста 

-разуме и демонстрира особине 

успешног туристичког радника 

-објасни и демонстрира основне 

принципе продаје 

-уме да решава конфликте у 

пословној ситуацији 

-разликује врсте пропагандних 

средстава 

-зна основне принципе деловања 

пропаганде 

-осмисли пропагандну поруку за 

одређену циљну групу 

1.Психологија као наука(4) 

 

2 Психички процеси и 

особине( 27) 

 

3.Особа у социјалној 

интеракцији (13) 

 

4.Психологија туристе(11) 

 

5. Психологија пропаганде (7) 

 

 

Облик наставе:  теоријска  

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: дијалошка метода, 

илустративно предавање, 

демонстрација, игровне активности, 

рад на тексту, играње улога, 

симулације, интерактивне групе, мапе 

ума, презентације, експертска 

слагалица, дебате, дигиталне 

апликације за учење 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални; групни; рад у пару 

 

Место реализације: учионица, гугл 

учионица 

 

Начин оцењивања: тестови знања, 

усмено одговарање, домаћи радови, 

пројекти, праћење активности на часу 

(формативно), гугл алати за 

оцењивање 

    

Корелација 

-агенцијско и хотелијерско 

пословање 

-маркетинг у туризму и 

угоститељству 

-професионална пракса 

-социологија са правима 

грађана 

-грађанско васпитање 



 

313 

 

      ТУРИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА                3  РАЗРЕД                          Oбразовни профил:  Туристичко-хотелијерски технича                   Просветни гласник бр. .6/ 2018, 10/2020 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 
Начин остваривањасадржаја 

програма 
- Уочавање и схватање корелативних 

односа између туристичке географије 

и других природних и друштвених 

наука. 

- Стицање знања о туристичко-

географском простору и кретању у 

њему. 

- Стицање знања о одликама 

туристичких кретања у свету и 

њиховим утицајем на преображај 

географске средине. 

- Упознавање елемената, фактора, 

облика и праваца туристичких 

кретања. 

- Стицање знања о методама, 

потребама и могућностима 

туристичке валоризације природних 

и антропогених вредности. 

- Упознавање основних одлика 

матичних и туристичких места и 

значаја туризма као фактора 

просторне и функционалне 

интеграције. 

- Упознавање најпознатијих 

туристичких регија у свету. 

- Упознавање битних својстава 

туризма као савременог феномена, 

који има значајну улогу у савременој 

привреди. 

- Развијања способности учења 

истраживања, и критичког мишљења. 

- Оспособљавање ученика да 

примењују географско знање и 

вештине у даљем образовном и 

професионалном развоју. 

- Оспособљавање ученика да користе 

писане, графичке и ликовне изворе 

информација, да их анализирају и 

примењују за континуирано 

образовање. 

- дефинише предмет изучавања, 

значај, развој и место туристичке 

географије у систему наука 

-дефинише туристичке географске 

појмове 

- разликује међусобну повезаност и 

условљеност туристичких кретања 

- дефинише туристичке вредности и 

њихова  

својства 

- наведе врсте туристичких вредности 

- наведе каракатеристике природних и 

антропогених туристичких вредности 

- укаже на валоризацију туристичких 

кретања 

- наведе врсте саобраћаја 

- познаје вредности и недостатке 

појединих врста саобраћаја 

- објасни улогу саобраћаја у 

повезивању матичних и туристичких 

места  

- изабере адекватну врсту превоза на 

датом примеру 

- наведе поделу фактора туристичких 

кретања 

- препозна утицај фактора на матична и 

туристичка места  

– примени знање о факторима на 

туристичке дестинације 

- дефинише туристичко кретање  

- разликује туристичка кретања која су 

иницирана слободном вољом учесника 

тих кретања, од других врста кретања 

људи у савременом свету 

- разликује врсте туристичких кретања 

- опише поједине облике туристичких 

кретања 

- опише правце туристичких кретања 

- познаје најважније правце 

- наведе особености и структурна 

својства туристичких локалитета, места, 

центара, регија и разликује ове појмове 

 

- именује природне туристичке регије 

света и укаже на њихов положај 

- издваја најатрактивније туристичке 

регије у различитим деловима света  

- опише утицај природних и 

антропогених фактора на положај и 

атрактивност туристичких регија 

- издваја специфичности и разлоге 

атрактивности туристичких регија 

- анализира узроке и последице 

атрактивности и развијености 

појединих туристичких регија 

- користи географску карту као извор 

сазнања и информација 

- именује градове света као центре 

туризма 

- опише туристичко-географски 

положај градова 

- издвоји специфичности и 

атрактивности градова као комплексних 

туристичких мотива 

- наведе факторе динамичког развоја 

градског туризма у савременом свету 

- користи географску карту као извор 

сазнања и информација 

1. Простор и туризам (3) 

2. Туристичке вредности 

(11) 

3. Саобраћај и туризам 

(2) 

4. Фактори туристичких 

кретања (4) 

5. Туристичка кретања и 

туристички правци (8) 

6. Туристички 

локалитети, места, 

центри и регије (3) 

7. Туристичко-

географске регије света 

(25) 

8. Велики градови света 

(6) 

 

 

Облици наставе:  

теоријско/практична настава 

Подела на групе:  да 

 

Методе и технике: дијалошка метода, 

илустративно предавање, 

демонстрација, презентације, дебате, 

дигиталне апликације за учење 

Облици рада: индивидуални, 

фронтални, групни, рад у пару 

 

Место реализације: учионица/гугл 

учионица 

 

Начин оцењивања: усмено 

одговарање, домаћи радови, пројекти, 

праћење активности на часу 

(формативно), гугл алати за 

оцењивање праћење остварених 

исхода, тестови знања 

    

Корелација 

- Српски језик и 

књижевност 

- Математика 

- Историја 

- Биологија 

- Грађанско васпитање 

- Верска настава 

- Историја уметности 

- Маркетинг у туризму и 

угоститељству 

- Агенцијско и 

хотелијерско пословање 

-  
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ПРЕДМЕТ:  СПОЉНОТРГОВИНСКО И ДЕВИЗНО ПОСЛОВАЊЕ           3. РАЗРЕД                 Туристичко-хотелијерски техничар                     Просветни гласник бр.10/2020 
 

Циљеви учења за предмет Исходи Садржај 

Начин остваривања 

садржаја програма 

 
 

- Упознавање ученика са основним 

појмовима у спољној трговини. 

- Упознавање ученика са начином 

пословања у спољној трговини. 

- Упознавање ученика са врстама 

послова у спољној трговини. 

- Упознавање ученика са основним 

појмовима девизног система и 

девизног тржишта. 

- Упознавање ученика са основним 

појмовима девизног пословања. 

- Упознавање ученика са појмом 

платног биланса; 

 

- Објасни појам спољне трговине; 

- Наведе основне карактеристике 

спољне трговине; 

- Анализира настанак и развој 

спољне трговине; 

- Објасни улогу спољне трговине у 

националној привреди; 

- Објасни приниципе пословања у 

спољној трговини; 

- Опише настанак 

спољнотрговинске мреже; 

- Наведе карактеристике 

спољнотрговинске мреже; 

- Објасни успостављање везе између 

домаћег и страног тржишта; 

- Разликује припремне радње код 

спољнотрговинских послова; 

- Разликује основе 

спољнотрговинске калкулације; 

- Објасни основе преговарања, 

финансирања и ризике у 

спољнотрговинском послу; 

- Разликује увозне, извозне и 

специфичке спољнотрг. врсте 

послова; 

- Анализира спољнотровинску 

политику; 

- Наведе и објасни кроз примере 

туристичке послове са 

иностранством; 

- Наведе карактеристичне периоду у 

развоју девизног система; 

- Разликује карактеристике 

садашњег девизног система и 

тржишта; 

- Познаје институције девизног 

пословања и њихову улогу. 

 

- Објасни и анализира 

суштину девизне контроле; 

- Дефинише појам валуте, 

девизе, валутног паритета и 

конвертибилности валута; 

- Анализира појам девизног 

курса и разликује врсте 

девизних курсева; 

- Објасни функционисање 

девизног тржишта; 

- Објасни појам и значај 

девизних резерви; 

- Дефинише платни биланс; 

- Објасни структуру платног 

биланса; 

- Дефинише и објасни 

девизни и обрачунски 

биланс; 

- Анализира билансе са 

иностранством; 

- Наведе врсте неравнотеже 

девизног биланса; 

- Објасни основе корелације 

дефицита платног биланса; 

 
1. Спољнотрговински систем  

2. Технике пословања у спољној трговини 

3. Спољнотрговински послови 

4. Девизни систем и девизно тржиште Републике Србије 

5. Основни појмови и карактеристике девизног 

пословања 

6. Платни биланс и његова равнотежа 

 

 
Облици наставе:   
теоријска настава 

 

Подела на групе:  да/не 

 

Методе и технике:  
метода усменог излагања, 

дијалошка метода, метода 

демонстрације, презентације 

радног задатка, текстуално-

илустративне методе 

 

Облици рада: 

фронтални рад, групни рад, рад 

у пару, индивидуaлни 

 

Место реализације:  
Учионица/кабинет/институција/

Гугл учионица 

 

Начин оцењивања:  
-усмена провера постигнућа 

-писмене провере 

-практичан рад 

-извештаји 

-презентације 

-реферати 

-есеји 

-гугл алати за оцењивање 

    

Корелација 

 
- Спољнотрговинско пословање 

- Основе туризма и угоститељства 

- Агенцијско и хотелијерско пословање 

- Економика туристичких и угоститељских предузећа 

- Финансијско пословање 

- Предузетништво 

- Банкарско пословање 
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 MАРКЕТИНГ У ТУРИЗМУ И УГОСТИТЕЉСТВУ       3.  РАЗРЕД              Oбразовни профил:Туристичко – хотелиојерски техничар          Просветни гласник бр.: 6/2018, 10/2020 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

Оспособљавање ученика за 

успешне маркетиншке и продајне 

технике у области пружања 

услуга у туризму и 

угоститељству. 

Упознавање ученика са појмом и 

етапама развоја маркетинга у 

туризму. 

Упознавање ученика са 

туристичким тржиштем (понуда 

и тражња). 

Оспособљавање ученика за 

примену инструмената маркетинг 

микса. 

Упознавање ученика са 

понашањем потрошача у 

куповини. 

Упознавање ученика са основним 

техникама истраживања тржишта 

и базом података. 

 

- Ученик треба да буде 

способан да наведе 

дефиницију појма 

маркетинга, да разликује 

етапе развоја маркетинга и 

познаје маркетинг 

оријентацију. 

- Треба да наведе дефиницију 

туристичког тржишта, да 

познаје специфичности 

туристичког тржишта, да 

наведе дефиницију 

туристичке понуде и тражње, 

да познаје карактеристике 

туристичке понуде и тражње, 

да зна да истражи тржиште на 

задатом примеру, да познаје 

појам „здраве конкуренције“, 

да на задатом примеру зна да 

изврши сегментацију 

тржишта. 

- Треба да буде способан да 

наведе дефиницију 

туристичког производа, 

познаје факотре креирања 

туристичког производа, 

разликује фазе животног 

циклуса производа, опише 

квалитетан туристички 

производ, опише начин 

иновирања туристичког 

производа, дефинише цену 

туристичког производа,  

- познаје факторе креирања цене, 

познаје елементе промотивне 

политике, разликује канале 

продаје, познаје особине и 

значај добре локације, зна да 

употреби инструменте на 

примеру путем презентације. 

- Да може да дефинише факторе 

који утичу на понашање људи 

као потрошача, да може да 

објасни основне фазе процеса 

одлучивања, да анализира 

основне ризике при куповини 

услуге. 

- Да може да објасни поступак 

истраживања тржишта у 

реалном окружењу, да зна да 

објасни начине формирања 

маркетиншке базе података, да 

наведе могуће проблеме у 

формирању базе података. 

 

 

1. Увод у маркетинг у 

туризму (6) 

2. Туристичко тржиште и 

примена маркетинга (20) 

3. Инструменти 

маркетинг микса (18) 

4. Понашање потрошача 

у процесу куповине у 

туризму (10) 

5. Истраживање 

туристичког тржишта и 

формирање маркетиншке 

базе података (8) 

 

 

Облици наставе:  теоријска настава  

Подела на групе: не 

 

Методе и технике: монолошка, 

дијалошка, комбиновано, рад на 

тексту 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални и групни, рад у пару  

 

Место реализације: учионица/ гугл 

учионица 

 

Начин оцењивања: Усмено 

излагање, активност на часу, тест 

знања. 
    

Корелација 

Куварство, 

Предузетништво, Основи 

туризма и угоститељства, 

Економика и 

организација 

туристичких и 

угоститељских 

предузећа, Агенцијско и 

хотелијерско пословање 
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      ПРЕДМЕТ                                    РАЗРЕД                                      Oбразовни профил:                                                                        Просветни гласник бр. 6/2018, 10/2020 

Историја уметности                           3                             Туристричко-хотелијерски техничар                                

Циљеви учења за предмет  
Исходи 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 
Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 
 

-Упознавање ученика са 

најзначајнијим остварењима 

европског и домаћег ликовног 

уметничког наслеђа 

-Разумевање развоја и 

контунуитета уметности, 

универзалности језика ликовне 

уметности и сопствених 

вредносних ставова 

-Развијање критичног мишљења, 

визуелног опажања и 

доживљавања, естетских 

критеријума, позитивног става 

према неговању традиције и 

културе свог и других народа, 

очувању националне и светске 

културне баштине и навика 

посећивања и коришћења услуга 

музеја, галерија, легата и других 

институција културе  

-Схватање важности културно-

уметничког наслеђа и његове 

употребе у туристичким 

пословима 

-одреди просторне и временске 

оквире настанка о развоја 

праисторијских култура 

-опише карактеристике 

уметности, палеолита, неолита и 

металног доба  

-наведе значење и разлоге 

настанка уметничких дела у 

праисторији  

-наведе најзначајније 

археолошке локалитете и налазе 

археолошке уметности у свету, 

нашој земљи и у средини у којој 

живи 

-наведе примере праисторијске 

уметности у свету, на 

територији Србије и у средини у 

којој живи 

-упореди одлике палеолитске и 

неолитске пластике 

-одреди просторне и временске 

оквире настанка и развоја 

појединих цивилизација/култура 

у оквиру старог века 

-наведе основне разлоге 

настанка уметничких дела у 

старом веку  

-разликује примере уметничких 

дела поједини епоха старог века 

кроз архитектуру, склуптуру и 

сликарство 

-објасни појам класичне у 

уметности  

-наведе специфичности римске 

склуптуре и сликарства 

-наведе примере уметности Античке 

Грчке и Рима на тлу Србије 

-одреди просторне и временске оквире 

настанка и развоја срдњовековне 

уметности  

-објасни везу између хришћанског 

тумачења света и оквира уметничког 

изражавања  

-наведе примере византијске 

архитектуре, скулптуре и сликарства 

-разликује светске одлике романичке 

и готичке уметности у архитектури, 

скулптури и сликарству  

    -наведе примере романичке и 

готичке уметности у архитектури, 

скулптури и сликарству  

    -разликује стилске групе српске 

средњовековне уметности  

     -позитивно вреднује српско 

културно наслеђе  

     -наброји примере српског 

уметничког наслеђа који су уврштени 

у УНЕСКО-ву листу заштићених 

културних добара 

-Праисторијска уметост 

-Стари век 

-Средњи век 

 

 

 

 

 

 

    

Корелација 

- Српски језик и 

књижевност 

- Историја 

- Веронаука 

- Географија 

- Музичка култура 

 

Облици наставе:  теоријска 

настава  

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: 

Избор метода и облика рада за 

сваку тему одређује наставник 

у зависности од наставних 

садржаја, способности и 

потреба ученика, 

материјалних и других услова. 

Користи вербалне методе 

(метода усменог излагања и 

дијалошка метода), методе 

демонстрације извршење 

задатка, презентација израде 

радног задака, текстуално-

илустративне методе. 

Облици рада: 

Предмет се реализује кроз: 

-теоријску наставу (31 час) 

 

Место реализације: 

учионица/ кабинет 

 

Начин оцењивања:  

-усмене провере постигнућа 

-писмене провере  

-практичног рада 

-извештаја 

-есеја 
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      ПРЕДМЕТ  Професионална пракса                              3.  РАЗРЕД                 Oбразовни профил:    Туристичко- хотелијерски техничар                     Просветни гласник бр.6/2018 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

 Оспособљавање ученика 

да учествују у 

организовању скупа 

 врши хотелске послове везане 

за организовање скупа; 

 израђује позивнице за скуп; 

 сарађује са свим хотелским 

службама поводом 

организације скупа; 

 обезбеди превоз до хотела и 

назад за учеснике скупа и 

предаваче; 

 смести учеснике и предаваче 

скупа; 

 учествује у припреми скупа; 

 врши промоцију скупа; 

 организује слободно време за 

учеснике скупа, предаваче и 

пратиоце; 

 учествује у креирању 

пратећих приредби скупа. 

  

 

1.Хотелски послови везани 

за организовање скупова 

2.Позивнице за скуп 

3.Превоз учесника скупа 

4.Припремање скупа 

5.Промоција скупа 

6.Слободно време скупа 

7.Пратеће приредбе        

скупа 

 

 

Облици наставе:  практична настава 

Подела на групе:  да 

 

Методе и технике: Методе практичног 

рада(посматрање процеса рада, 

демонстрација процеса од стране 

запослених и ментора, учествовање у 

радном процесу) 

Облици рада:индивидуални, тимски 

 

Место реализације: Туристичка 

агенција;Организација која се бави 

организовањем скупова 

 

Начин оцењивања: оцењивање је 

описно (задовољио/није задовољио)  

и не утиче на успех ученика 

Вредновање остварености исхода се 

врши кроз: 

     -праћење остварености исхода; 

     - тестове практичних вештина; 

     - дневник практичне    наставе    који 

сваки      ученик води за време 

професионалне праксе 

 

    

Корелација 

 

― Агенцијско и  

хотелијерско 

пословање; 

― Основи туризма 

и 

угоститељства; 

― Истoрија 

уметности; 

― Туристичка 

географија; 

― Рачунарство и 

информатика; 

― Страни језик. 
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         ПРЕДМЕТ ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА У ТУРИЗМУ И УГОСТИТЕЉСТВУ  - изборни           РАЗРЕД: ДРУГИ / ТРЕЋИ     Oбразовни профил:     

ТУРИСТИЧКО ХОТЕЛИЈЕРСКИ ТЕХНИЧАР                  
                                                                                                                                                                                                                  Просветни гласник бр.  10/2020 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

 

 Развој способности за 

примена рачунарства и 

информатике у 

угоститељству и 

туризму; 

 

 Подстицање 

осамостаљивања 

ученика у коришћењу 

рачунарског система у 

будућем раду и даљем 

школовању. 

 

 Унапређење знања и 

вештина ученика у 

раду са програмом за 

табеларне прорачуне 

 

 Примена наученог у 

конкретној струци 

ученика 

разликује апсолутно и 

релативно адресирање 

користи напредне функције 

за табеларне прорачуне 

креира табеле  

лоцира основне опције 

програма за обраду цртежа 

црта основне графичке 

објекте 

трансформише графичке 

објекте 

користи текст у графичком 

окружењу 

креира једноставне и сложене 

флајере користећи програм за 

обраду цртежа 

обавља пренос видео записа 

са дигиталног камкордера на 

рачунар 

сними аудио запис 

лоцира основне опције 

програма за обраду видео 

записа 

едитује видео секвенце 

додаје наслов, прелазе и 

ефекте 

користи основне опције 

дигиталног фотоапарата 

обавља пренос фотографија 

са дигиталног фотоапарата на 

рачунар 

лоцира основне опције 

програма за обраду слика 

користи основне опције за 

рад са сликама  

додаје мултимедијалне 

садржаје у презентацију 

примењује ефекте 

анимације над објектима 

презентације 

примењује ефекте 

транзиције слајдова 

управља начином 

приказа презентације 

креира мултимедијалну 

презентацију неких фаза 

процеса рада у 

конкретној струци 

ученика 

опише врсте Интернет 

презентација 

користи разне изворе и 

садржаје у креирању 

Интернет презентација 

користи  wizard при 

креирњу Интернет 

презентација 

користи табеле при 

креирњу Интернет 

презентација 

форматира текст у 

Интернет презентацији 

дода графику у 

Интернет презентацију 

прегледа презентацију у 

Интернет читачу 

 

3) Табеларни прорачун (11) 

4) Обрада цртежа на рачунару 

(12) – други разред 

Обрада цртежа на рачунару 

(10) – трећи разред 

5) Обрада видеo и аудио записа 

(9) 

6) Обрада дигиталне 

фотографије на рачунару (12) 

7) Презентације (12) 

8) Интернет презентације (8) 

Облици наставе:  вежбе са 

теоријом 

Подела на групе:  ДА 

 

Методе и технике: - дијалошка 

метода,, илустративно предавање, 

студија случаја  

 

Облици рада: фронтални 

индивидуални; групни рад ; рад у 

пару 

 

Место реализације: учионица/, 

гугл учионица 

 

Начин оцењивања: тестови 

знања,, презентације и радови 

ученика, домаћи задаци, праћење 

активности на часу, гугл алати за 

оцењивање 

   Корелација 

 

- Математика; 

- Рачунарство и 

информатика; 

- Маркетинг у туризму; 

- Предузетништво. 
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ПРЕДМЕТ: ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ СВЕТА - ИЗБОРНИ   РАЗРЕД: ТРЕЋИ   Oбразовни профил:     ТУРИСТИЧКО ХОТЕЛИЈЕРСКИ ТЕХНИЧАР                  

                                                                                                                                                                                                                  Просветни гласник бр. 6/18 И  10/20 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

 Стицање знања о 

туристичко - 

географском простору и 

кретању у њему 

 Стицање знања о 

туристичким 

дестинацијама  у свету, 

њиховој атрактивности и 

простирању 

 Упознавање са 

карактеристикама 

најпознатијих 

туристичких вредности 

појединих туристичких 

региона  

 Развијање свести о 

значају укључивања 

туристичких вредности у 

туристичку понуду 

 Разумевање 

међузависности туризма 

и географске средине 

 Оспособљавање ученика 

да примењују географско 

знање и вештине у даљем 

образовном и 

професионалном развоју 

објасни појам туристичке регије 

разликује туристичку регију од 

туристичког локалитета,   

туристичког места и туристичког 

центра 

утврди узроке туристичке 

атрактивности 

опише утицај, узроке и последице  

природних и антропогених фактора 

на положај и атрактивност 

туристичких вредности Европе  

користи географску карту као извор 

сазнања и информација  

идентификује разлоге 

атрактивности туристичких 

дестинација  Европе 

опише утицај, узроке и последице  

природних и антропогених фактора 

на положај и атрактивност 

туристичких вредности 

Ангчоамерика  

идентификује разлоге 

атрактивности туристичких 

дестинација  Ангчоамерика  

опише утицај, узроке и последице  

природних и антропогених фактора 

на положај и атрактивност 

туристичких вредности Латинска 

Америка 

идентификује разлоге 

атрактивности туристичких 

дестинација  Латинска Америка 

опише утицај, узроке и последице  

природних и антропогених фактора 

на положај и атрактивност 

туристичких вредности  Африке   

 

идентификује разлоге 

атрактивности туристичких 

дестинација  Африке 

опише утицај, узроке и 

последице  природних и 

антропогених фактора на 

положај и атрактивност 

туристичких вредности  Азије  

идентификује разлоге 

атрактивности туристичких 

дестинација   Азије 

опише утицај, узроке и 

последице  природних и 

антропогених фактора на 

положај и атрактивност 

туристичких вредности 

Аустралије и Океаније 

идентификује разлоге 

атрактивности туристичких 

дестинација  Аустралије и 

Океаније 

објасни утицај туризма на 

географску средину 

наведе примере 

позитивних и негативних 

утицаја туризма на географску 

средину ,наведе савремене 

трендове у туризму 

1. Валоризација туристичких 

регија у туризму  (2) 

2. Туристичке дестинације 

Европе  (10) 

3. Туристичке дестинације 

Англоамерике    (10)  

4. Туристичке дестинације 

Латинске Америке   (10) 

5. Туристичке дестинације 

Африке   (10) 

6. Туристичке дестинације 

Азије  (10) 

7. Туристичке дестинације 

Аустралије са Океанијом   

(6) 10/20 

Туристичке дестинације 

Аустралије са Океанијом   

(4) 6/18 

8. Савремени трендови и 

перспективе развоја 

туризма   (4 

 

 

Облици наставе:  теоријска настава  

Подела на групе:  ДА 

 

Методе и технике: - дијалошка 

метода,, илустративно предавање, 

студија случаја  

 

Облици рада: фронтални 

индивидуални; групни рад ; рад у пару 

 

Место реализације: учионица/, гугл 

учионица 

 

Начин оцењивања: тестови знања,, 

пројекти, есеји, усмено одговарање,, 

праћење активности на часу, гугл 

алати за оцењивање 

    

Корелација 

- Агенцијско и хотелијерско 

пословање 

- Географија 

- Историја 

- Историја уметности 

- Маркетинг у туризму 
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ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 
      ПРЕДМЕТ: Српски језик и књижевност                        4. РАЗРЕД             Oбразовни профил: туристичко хотелијерски техничар                                           Просветни гласник бр. 

6/18 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

● Упознавање са одликама 

савремене поезије, 

њеним представницима 

и делима 

● Упознавање са 

књижевнотеоријским 

појмовима, 

специфичностима 

савремене прозе, њеним 

представници-ма и 

делима 

● Упознавање са 

основним одликама 

савремене драме, 

представницима и 

делима 

● Упознавање са писцима 

и делима светске 

књижевне баштине 

● Упознавање с класицима 

светске књижевности  

● Усавршавање културе 

изражавања и неговање 

интересовања за 

праћење културних 

садржаја и критички 

однос према њима, као 

и оспособљавање за 

операционализацију 

функционалних стилова 

 

● наведе обележја 

савремене 

поезије 

● тумачи песничка дела 

износећи 

доживљаје, запажања и 

образложења о њима 

● изведе закључак о 

карактеристикама песничког 

језика, мотивима и форми у 

обрађеним песмама 

● именује различите 

прозне врсте и 

приповедне поступке 

● тумачи дело у складу са 

његовим 

жанровским особеностима 

● интегрише лично искуство 

током 

читања и тумачења дела 

увиди разлику између 

традиционалне и савремене 

драме 

● упореди драмски књижевни 

текст са другим облицима 

његове 

интерпретације 

● формулише личне утиске и 

запажања о драмском делу 

● напише есеј 

поштујући 

структуру 

ове књижевне врсте 

● састави биографију, 

молбу, жалбу, 

приговор... 

● процењује вредност 

понуђених 

културних садржаја 

 

 

Оквирни број часова по темама 

87 

● Упознавање с одликама 

савремене поезије  (16 часова) 

● Упознавање с одликама 

савремене прозе (20 часова) 

● Упознавање с одликама 

савремене драме ( 13 часова) 

● Упознавање с класицима 

светске књижевности (18 

часова)  
● Усавршавање културе 

изражавања и неговање 

интересовања за праћење 

културних 

садржаја и критички 

однос према њима, као 

и оспособљавање за 

операционализацију 

функционалних стилова (20 

часова) 

Облици наставе:  теоријска настава 

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: дијалошка метода, 

илустративно предавање, 

демонстрација, игровне активности, 

рад на тексту, играње улога, 

симулације, интерактивне групе, мапе 

ума, презентације, експертска 

слагалица, дебате, дигиталне 

апликације за учење 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални; групни; рад у пару 

 

 

Место реализације: учионица, гугл 

учионица 

 

Начин оцењивања: тестови знања, 

усмено одговарање, домаћи радови, 

пројекти, праћење активности на часу 

(формативно), гугл алати за 

оцењивање 

 

    

Корелација 

● Историја 

● Ликовна култура 

● Географија 

● Грађанско 

васпитање/Верска настава 
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      ПРЕДМЕТ         енглески језик     РАЗРЕД       четврти          Oбразовни профил:    туристичко-хотелијерски  техничар     Просветни гласник бр. 6/2018 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

-оспособљавање ученика за 

разумевање усменог говора 

-оспособљавање ученика за 

разумевање прочитаних текстова 

-оспособљавање ученика за 

кратко монолошко излагање и 

учешће у дијалогу на страном 

језику 

-оспособљавање ученика за 

писање краћих текстова 

различитог садржаја 

-оспособљавање ученика за 

учешће у дијалогу на страном 

језику и размену краћих писаних 

порука 

-оспособљавање ученика да 

преводи, сажима и препричава 

садржај краћих усмених и 

писаних текстова 

-оспособљавање ученика да 

користе медије као изворе 

информација и развијају 

критичко мишљење у вези са 

њима 

Ученик ће бити у стању да: 

- разуме суштину битних 

информација са радија или 

телевизије, презентација или 

дискусија о    актуелним 

збивањима или о стварима које се 

њега тичу на приватном и 

професионалном плану, уколико 

се говори разговетно стандардним 

језиком 

-разуме смисао сложенијих 

текстова шематских приказа, 

упутстава, уговора 

-разуме и користи обавештења из 

стручних текстова везаних за 

струку 

-разуме текстове у којима се 

износи лични став или посебно 

гледиште 

-представи припремљену 

презентацију која се односи на 

теме везане за области личног 

интересовања, школско градиво 

или струку 

-говори о утисцима, 

употребљавајући и комплексније 

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 

-напише писмо или нешто дужи 

текст 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 

-оствари комуникацију о основним 

темама, под условом да је у стању 

да тражи помоћ од саговорника 

-образложи и одбрани свој став, 

разјасни неспоразуме 

-препричава садржај текста, 

разговора, договора 

-пореди различите приказе истог 

догађаја у различитим медијима 

-коректно употребљава сложеније 

структуре и процесе 

(номинализације, градације, 

трансгормације) 

-контролише граматичка знања и 

исправља своје грешке  

 

One World (21) 

 

Get Well (14) 

 

In the Spotlight (15) 

 

Good Citizen (19) 

 

Облици наставе:  теоријска настава  

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: монолошка, 

дијалошка, илустративно  

демонстративна, игра улога 

Облици рада: фронтални рад, рад у 

пару, групни рад, индивидуални 

рад 

 

Место реализације: учионица 

 

Начин оцењивања: усмена провера 

знања, активност на часу, тест знања, 

писмени задаци, домаћи задаци 

    

Корелација 

српски језик и 

књижевност, историја, 

економска група 

предмета 
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      ПРЕДМЕТ физичко васпитање   РАЗРЕД 4-4   Oбразовни профил: Туристичко-хотелијерски техничар          Просветни гласник бр. 6/2018 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 
Начин остваривањасадржаја 

програма 

 Подстицање раста и развоја и 

утицање на правилно држање 

тела (превенција постуралних 

поремећаја); 

 Развој и усавршавање 

моторичких способности и 

теоријских знања неопходних 

самостални рад на њима; 

 Стицање моторичких умења 

(вештина) и теоријских знања 

неопходних за њихово  

усвајање; 

 Проширење и продубљавање 

интересовања које су ученици 

стекли у основној школи и 

потпуније сагледавање спортске 

гране, за коју показују посебан 

интерес; 

 Усвајање знања ради 

разумевања значаја и суштине 

физичког васпитања 

дефинисаних општим циљем 

овог предмета (васпитно-

образовног подручја); 

 Мотивација ученика за бављење 

физичким активностима и 

формирање позитивних психо-

социјалних образаца понашања; 

 Оспособљавање ученика да 

стечена умења, знања и навике 

користе у свакодневним 

условима живота и рада. 

 Исходи предмета се остварују  

кроз исходе циљева предмета. 

1. Препозна везе између 

физичке активности и здравља; 

2. 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; 

3. Одабере и изведе вежбе 

обликовања и вежбе из 

корективне гимнастике, које ће 

превентивно утицати на могуће 

негативне утицаје услед рада у 

одабраној професији; 

 

4. Именује  моторичке 

способности које треба развијати, 

као и основна средства и методе 

за њихов развој; 

5. 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; 

6. 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 

 

7. 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; 

8. Сагледа негативне утицаје 

савременог начина живота 

(пушење, дрога, насиље, 

деликвентно понашање) и буде 

свестан да је физичким, односно 

спортским активностима могуће 

предупредити негативне утицаје; 

 

9. самостално бира физичку, 

односно спортску активност и 

изводи је  у окружењу у коме живи. 

 

10. Препозна нетолерантно 

понашање својих другова и реагује 

на њега, шири дух пријатељства, 

буде истрајан је у својим 

активностима. 

11. Се правилно односи према 

окружењу у којме вежба, рекреира 

се и бави се спортом, што преноси у 

свакодневни живот 

12. Учествује на школском 

такмишењу и у систему школских 

спортских такмичења 

 ОПШТА 

ФИЗИЧКА ПРИПРЕМА: 

5-ЧАСОВА 

 

1. Вежбе 

обликовања (јачања, 

лабављење и растезање); 

2. Вежбе из 

корективне гимнастике; 

3. Провера стања 

моторичких и 

функционалних 

способности; 

4. Вежбе снаге; 

- АТЛЕТИКА:9-

ЧАСОВА 

       1.Трчања; 

       2. Скокови; 

       - ГИМНАСТИКА:16-

ЧАСОВА 

 1.    Вежбе у партеру; 

       2.   Прескок; 

        - КОШАРКА:12-

ЧАСОВА 

        -    ОДБОЈКА: 7-

ЧАСОВА 

        -    ФУДБАЛ: 11-

ЧАСОВА 

Облици наставе:  теоријска 

настава/практична настава/   

Подела на групе:  да/не 

 

Методе и технике: Вербално-

демонстративне. 

Облици рада: 
Фронтални,индивидуални,групни , 

у пару. 

 

Место реализације:фискултурна сала 

и отворени терени/гугл учионица 

 

Начин оцењивања: Тренутно 

важећи правилник о оцењивању 

ученика у средњем  образовању и 

васпитању 

(„СЛ. Гласник  РС“, бр. 82/2015). 

  Корелација 

• Биологија 

• Физика 

• Екологија и заштита животне 

средине 

• Ликовна култура•

 Музичка култура 
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      ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА      РАЗРЕД: ЧЕТВРТИ            Oбразовни профил      ТУРИСТИЧКО-ХОТЕЛИЈЕРСКИ ТЕХНИЧАР                        Просветни гласник бр     6/2018 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 
Начин остваривања 

садржаја програма 

 Проширивање знања о 
особинама функцијама 

 Упознавање са  појмовима 
инверзна и сложена 
функција 

 Упознавање са појмом 

гранична вредност 

функције 

 Разумевање појма извода 
функције 

 Оспособљавање за 

примену извода на 

испитивање својстава 

функције 

 Стицање основних знања 

из комбинаторике 

 Стицање основних знања о 

вероватноћи и статистици 

 дефинише појам функције и врсте 
функција (1-1, НА и бијекција) 

 користи експлицитни и имплицитни 
облик функције 

 објасни и испита монотоност 
функције, ограниченост, парност, 
периодичност и одреди нуле функције 

 нацрта и анализира елементарне 
функције 

 одреди граничну вредност функције 

 наброји важне лимесе 

 одреди асимптоте дате функције 

 објасни проблем тангенте у датој 
тачки и проблем брзине 

 дефинише извод функције 

 примени правила диференцирања 

 примени таблицу елементарних 
извода 

 одреди екстремне вредности помоћу 
извода функције 

 испита монотоност функције помоћу 
извода  

 испита и нацрта графике једноставних 
функција 

 примени правило збира и правило 
производа  

 одреди број пермутација датог скупа 

 одреди број варијација датог скупа 

 одреди број комбинација датог скупа 

 напише пермутације (варијације, 
комбинације) датог скупа од највише 
четири члана 

 
 

 одреди  k-ти биномни коефицијент у 
развоју бинома на n-ти степен 

 уочи случајне догађаје 

 препозна који су догађаји 
могући, повољни, сигурни, 
немогући 

 израчуна вероватноћу догађаја 
(статистичка и класична 
дефиниција вероватноће) 

 одреди условну вероватноћу 
догађаја А у односу на догађај B 

 наведе пример случајне 
променљиве 

 примени биномну расподелу  

 израчуна нумеричке 
карактеристике случајних 
променљивих (математичко 
очекивање, дисперзију, медијану 
и мод) 

 препозна основне појмове 
статистике 

 формира статистичке табеле и на 
основу њих да графички прикаже 
податке 

 израчуна одређене 
карактеристике случајног узорка 
(аритмеричку средину узорка, 
медијану узорка, мод узорка и 
дисперзију узорка) 

 

 Функције: 16 часова 

 Извод функције:  
17 часова 

 Комбинаторика:  
7 часова 

 Вероватноћа и статистика 12 
часова 

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

 Облици наставе:  

теоријска настава  

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: 

дијалошка метода, 

демонстрација, 

презентације, дигиталне 

апликације за учење 

Облици рада: : фронтални, 

индивидуални, групни, рад 

у пару 

 

Место реализације: 

учионица/ кабинет 

/гугл учионица 

 

Начин оцењивања:  

Вредновање остварености 

исхода 

вршити кроз: 

1. усмену проверу знања; 

2. писмену провера знања; 

3. тестове знања; 

4. активност на часу  

 

    

Корелација 

 Рачунарство и информатика 
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      ПРЕДМЕТ : МУЗИЧКА КУЛТУРА                   4.РАЗРЕД                    Oбразовни профил:  Туристичко-хотелијерски  техничар                      Просветни гласник бр. 6/2018 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

-оспособљавање ученика за 

разликовање музичких стилова 

од првобитне заједнице до 21. 

века 

-развијање навика за слушање 

уметничке музике 

- оспособљавање уочавања 

разлика карактера композиција 

- формирање музичког укуса и 

адекватног музичког 

експресивног доживљаја 

музикчког дела приликом 

слушања (аудио апаратима и 

уживо на концертима) 

-оспособљавање ученика за 

препознавање и разликовање 

културе и традиције како свог 

тако и других народа 

-развијање естетских критеријума 

код ученика 

-способност разликовања боје 

звука различитих инструмената 

као и њихових састава 

-ученик ће се оспособити да 

препознаје и разликује одлике 

стилова у музичком изражавању 

од првобитне заједнице до данас 

 

-испољава потребу за 

свакодневним слушањем музике и 

на основу тога формира трајно 

интересовање према музици 

 

-препознаје одслушане 

композиције уз познавање 

њихових аутора као и време 

настанка 

 

-поседује адекватан музички укус 

 

-самоиницијативно посећује 

концерте и друге музичке 

манифестације у локалној 

заједници 

 

-разуме међусобну повезаност 

текста, музике и покрета 

 

-препознаје естетске вредности у 

култури свог и народа других 

земаља уочавањем 

карактеристичних обележја 

музике светске народне баштине 

 

-разликује саставе извођача (соло 

глас-хор, соло инструмент-

камерни састав-оркестар 

-разликује музичко сценска дела 

према периоду настанка 

 

-препознаје историјско културни 

амбијент у коме су настала 

поједина дела 

1.Класична музика - 

општа музичка анализа и 

теорија кроз слушање 

музике (24) 

 

2.Опера и балет, оперета 

и мјузикл (4) 

 

3.Традиционална музика 

- народне песме, игре, 

плесови (5) 

 

4.Џез и блуз музика, 

филм и филмска музика 

(4) 

 

5.Хорско певање 

(додатна активност) 

 

 

 

Облици наставе:  

теоријско/практична настава 

Подела на групе:  да 

 

Методе и технике: дијалошка метода, 

илустративно предавање, 

демонстрација, презентације, слушна 

метода 

Облици рада:индивидуални, 

фронтални, групни, рад у пару 

 

Место реализације: учионица/гугл 

учионица 

 

Начин оцењивања: праћење 

остварених исхода, тестови знања 

    

Корелација 

-српски језик и 

књижевност 

-грађанско васпитање 

-ликовна култура 

-историја 
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      ПРЕДМЕТ Социологија са правима грађана      РАЗРЕД четврти       Oбразовни профил:  туристичко-хотелијерски техничар                                         Просветни гласник бр. 6/18 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

. 

1. Оспособљавање  ученика за 

живот у друштву изложеном 

сталним променама и изазовима 

које доноси развој савременог 

друштва; 

2. Развијање способности, код 

ученика, за улогу одговорног 

грађанина, за живот у 

демократски уређеном и хуманом 

друштву; 

3. Унапређење  ученичке 

способности за све облике 

комуникације, дијалога и 

исказивања аргументованог 

става. 
  
 

Ученик ће бити у стању да: 
• схвати структуру и организацију 

друштва; 

• објасни улогу друштвених 

група; 

• 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; 
• схвати значај устава као 

највишег правног акта; 

• разликује устав од закона; 

• разликује уставност и 

законитост; 

• уочи значај владавине права и 

правне државе; 

• објасни појам, развој и облике 

суверености и демократије; 
• разликује законодавну, извршну 

и судску власт; 

• разликује удружења грађана и 

политичке партије; 

• схвати изборни поступак и 

конституисање скупштине и 

владе; 

• разликује државне органе 

власти; 
• схвати људска права и слободе и 

свој положај у друштву; 

• зна на који начин се штите права 

и слободе грађана; 

 

• разликује аутономију и локалну 

самоуправу; 

• уочи разлику и сличности између 

културе и цивилизације; 

• схвати настанак религије и 

религијског мишљења 

• разликује обичај и морал 

• схвати разлику између уметности, 

масовне културе; 

• идентификује друштвене промене. 

1. Структура и 

организација друштва  

(14 часова) 

 

2. Држава и политика (16 

часова) 

 

3. Устав и правна држава 

(6 часова) 

 

4. Људска права и 

слободе (6 часова) 

 

5. Култура и друштво (14 

часова) 

 

6. Друштвене промене и 

развој друштва (4 часа) 

Облици наставе:  теоријска настава  

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: дијалошка метода, 

илустративно предавање, демонстрација, 

игровне активности, рад на тексту, играње 

улога, симулације, интерактивне групе, мапе 

ума, презентације, експертска слагалица, 

дебате, дигиталне апликације за учење 

Облици рада: фронтални, индивидуални; 
групни; рад у пару 

 

Место реализације: учионица/ google 
учионица 

 

Начин оцењивања: Вредновање рада ученика 

врши се кроз праћење оставрености исхода 

На основу Правилника о оцењивању 

ученика у средњем образовању и 

васпитању 
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      ПРЕДМЕТ Грађанско васпитање      РАЗРЕД четврти       Oбразовни профил:  туристичко-хотелијерски техничар                                         Просветни гласник бр. 6/18 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

Схватање улоге медија у 

савременом грађанском друштву 

и разумевање значаја медија за 

формирање слике стварности код 

чланова друштва,  

Стицање знања о значају 

професионалног развоја. 

 

Ученик уме да наведе основна 

људска права , разуме процедуру 

подношења захтева за приступ 

информацијама од јавног 

значаја,развија критичко 

мишљење у односу на медијску 

слику и може короз пример да 

објасни процес тумачеља 

медијских порука. 

Ученик је способан да дефинише 

своје професионалне 

циљеве,може да препзна и опише 

вештине, способности и особине 

личности које су потребне за свет 

рада, ученик уме да напише своју 

професионалну биографију и 

пријаву за посао. 

 

  
Предмет се реализује кроз три 
наставне теме: 

 1. Права и слободе (3 часа): 

Подсећање на основна људска 
права и слободе са посебним 

освртом на право о слободаном 

приступу информацијама од 

јавног значаја  

2.Свет информација (11часова): 
Разумевање значаја 

информисаности у савременом 

грађанском друштву као и 
схватање улоге медија у 

грађанском друштву  

3.Свет професионалног 
образовања (16 часова): 

Оснаживање ученика у 

препозавању и представљању 
личних карактеристика које су 

значајне за даљи 

професионални развој 
 

 

 

 

 

Облици наставе:  теоријска настава  

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: дијалошка метода, 

илустративно предавање, демонстрација, 

игровне активности, рад на тексту, играње 

улога, симулације, интерактивне групе, мапе 

ума, презентације, експертска слагалица, 

дебате, дигиталне апликације за учење 

Облици рада: фронтални, индивидуални; 
групни; рад у пару 

 

Место реализације: учионица/ google 
учионица 

 

Начин оцењивања: Вредновање рада ученика 

врши се кроз праћење оставрености исхода 

Успешан: Ученик разуме описује,објашњава, 

дискутује, наводи примерe, резимира, 

парафразира појаве из наведених тема. Рад 

ученика је компетентан уз минималну помоћ 

наставника. 

 

Веома успешан: Ученик примењује и користи 

стечена знања и информације, открива и решава 

проблеме,истражује појаве, примењује методе у 

новим ситуацијама, процењује,  предвиђа појаве 

из претходно наведених тема Рад ученика је 

компетентан без подршке. 

Корелација 

Право, социологија са 

правима грађана 
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      ПРЕДМЕТ: Верска настава Православни катихизис     РАЗРЕД IV                             Oбразовни профил:  туристички техничар               Просветни гласник бр. 11/2016-1 

 

Циљеви учења за предмет  
Исходи 

По завршетку теме ученик ће: 
Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 
Упознавање ученика са садржајем 

предмета, планом и програмом и 

реализацијом наставе. 

Упознати ученике са садржајем и 

структуром свете Литургије;  

Представити ученицима хришћанско 

схватање историје као процес који у 

есхатону задобија свој смисао и 

испуњење;  

Упознати ученике са најважнијим 

догађајима из историје Цркве и 

светитељима српског рода.  

Омогућити ученицима да изграде 

хришћански став према савременом 

схватању слободе, љубави, 

заједнице...;  

Оспособити ученика да богословски 

размишља о биоетичким проблемима 

на основу одабраних примера;  

Упознати ученике са различитим 

богословским поимањима болести;  

Кроз разговор о болестима 

зависности подстаћи ученике да се 

одговорно суочавају са 

егзистенцијалним питањима;  

Кроз дискусију о проблемима 

моралности у социолошким 

оквирима помоћи ученицима да 

изграде правилан етички став о томе;  

Разговарати са ученицима о 

породичним вредностима и 

савременим изазовима;  

Установити обим и квалитет знања у 

току школовања. 

 

- моћи да сагледа садржаје којима ће 

се бавити настава Православног 

катихизиса у току 4. године 

образовања и да уочи какво је његово 

предзнање;  

-моћи да препознаје елементе свете 

Литургије;  

-моћи да препозна да је благодатно 

искуство Литургије предокушај 

Царства Божјег;  

-моћи да назре космолошки и 

есхатолошки карактер Литургије;  

-моћи да тумачи литургијску молитву 

после светог Причешћа;  

-моћи да схвати да се Причешћем 

задобија отпуштење грехова, љубав 

нелицемерна, смелост према Богу, 

усвојење Царства Божјег.  

-бити свестан да се његов живот у 

Цркви не ограничава на време 

служења свете Литургије 

-моћи да схвати да историја има 

есхатолошко усмерење;  

-моћи да схвати разлог за гоњење 

хришћана у римском царству;  

-моћи да схвати да нема суштинске 

разлике између светосавског и 

хришћанског етоса;  

-моћи да наброји неке српске 

светитеље и да објасне како су они 

служили Богу и ближњима;  

-моћи да доведе у везу виђење 

таворске светлост са исихастичком 

праксом;  

-бити свестан могућности мистичког 

опита заједнице са Богом.  

-постати свестан да је егоизам 

суштински проблем човековог друштва, 

јер разара заједницу;  

-моћи да критички вреднује проблеме 

савремене цивилизације у светлу 

искуства Цркве (савремено схватање 

слободе, љубави, другог човека);  

-моћи да промишља о разлозима 

постојања болести и како се носити са 

њима са православног становишта  

-моћи да схвати да су болести 

зависности последица неиспуњености 

смислом и правим животним 

садржајима;  

-бити свестан да личност ниједног 

човека не сме да буде сведена на 

предмет, ствар или број;  

-бити свестан значаја јединствености, 

вредности и непоновљивости 

сопоствене личности и личности других 

људи;  

-бити свестан да је деперсонализација 

исто што и десакрализација човека;  

-моћи да увиди да је лек против 

опредмећења човека – искуство Цркве и 

да личност не постоји без заједнице 

слободе и љубави;  

-да схвати да је насиље немогуће ако је 

други за мене личност.  

-моћи да уочи у којој мери је 

напредовао и савладао градиво 

Православног катихизиса 4. разреда. 

 

I  Увод (1) 

II За живот света (9) 

III Историја и 

есхатологија у Цркви 

(12) 

IV Хришћанство у 

савременом свету (9) 

V  Тачно изложење 

Православне вере (2) 
 

Облици наставе:  теоријска настава 

(32), практична настава (1) 

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: дијалошка метода, 

илустративно предавање, 

демонстрација, игровне активности, 

рад на тексту, играње улога, 

симулације, интерактивне групе, 

презентације, дебате, дигиталне 

апликације за учење 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални; групни; рад у пару 

 

Место реализације: учионица, гугл 

учионица, Црква 

 

Начин оцењивања: усмено 

одговарање, домаћи радови, пројекти, 

праћење активности на часу 

(формативно), гугл алати за 

оцењивање. 

    

Корелација 

1. Српски језик и 

књижевност  

2. Философија  

3. Социологија  

4. Екологија  

5. Биологија  

6. Грађанско васпитање  

7. Историја  

8. Ликовна култура  

9. Музичка култура  
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СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 

    ПРЕДМЕТ   НЕМАЧКИ ЈЕЗИК       ЧЕТВРТИ  РАЗРЕД            Oбразовни профил:     ТУРИСТИЧКО-ХОТЕЛИЈЕРСКИ ТЕХНИЧАР           Просветни гласник бр. 6/2018, 10/2020 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

Слушање: оспособљавање 

ученика за разумевање усменог 

говора 

Читање: оспособљавање ученика 

за разумевање прочитаних 

текстова 

Говор: оспособљавање ученика за 

кратко монолошко излагање и за 

учешће у дијалогу на страном 

језику 

Писање: оспособљавање ученика 

за писање краћих текстова 

различитог садржаја 

Интеракција:оспособљавање 

ученика за учешће у дијалогу на 

страном језику и размену краћих 

писаних порука 

Медијација: оспособљавање 

ученика да преводи, сажима и 

препричава садржај краћих 

усмених и писаних текстова 

 

 

Ученик ће бити у стању да: 

-разуме суштину битних 

информација са радија или 

телевизије, презентација или 

дискусије о актуелним збивањима 

или о стварима које се њега тичу 

на приватном и професионалном 

плану, уколико се говори 

разговетно стандардним језиком 

Читање: 

-разуме и користи обавештења из 

стручних текстова везаних за 

струку 

-разуме текстове у којима се 

износи лични став или посебно 

гледиште 

Говор: 

-даје дужи опис свакодневних 

радњи из свог окружења, описује 

прошле активности, свакодневне 

обавезе, планове 

 

Говор: 

-представи припремљену 

презентацију која се односи на теме 

везане за области личног 

интересовања, школско градиво или 

струку 

Писање: 

-напише писмо или нешто дужи 

текст да би саопштио информацију 

или указао на лични став или 

супротстављање мишљења 

Интеракција: 

-оствари комуникацију о основним 

темама под условом да је у стању да 

тражи помоћ од саговорника 

Знања о језику: 

-контролише граматичка знања и 

исправља своје грешке 

 

 

 

 

 

 

-Berufswelt ( 12) 

-Soziale Berufe (14) 

-Kunst (15) 

-Medien ( 7) 

-Fachtexte (17) 

-Wohnen (15) 

-Kurzgeschichten (10) 

 

Облици наставе:  теоријска 

настава/практична настава/ 

вежбе/настава у блоку  

Подела на групе:  да/не 

 

Методе и технике: : монолошка, 

дијалошка, демонстративна 

Облици рада: 

фронтални,индивидуални, рад у пару, 

рад у групи 

Место реализације: учионица/ 

кабинет/ фискултурна 

сала/кухиња/угоститељски 

објекат...../гугл учионица(ако 

планирате да је користите и убудуће у 

редовној настави) 

 

Начин оцењивања:  

усмена провера знања, контролни и 

писмени задаци, активност на часу, 

домаћи задатак 

Оцењивање се врши на основу 

важећег Правилника о оцењивању 

ученика. 

 

    

Корелација 

српски језик и 

књижевност, туризам и 

угоститељство 
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РУСКИ ЈЕЗИКII                 4.РАЗРЕД                          Oбразовни профил: Туристичко-хотелијерски техничар                                                  Просветни гласник бр. 6/2018 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

-Оспособљавање ученика за 

разумевање усменог говора 

-Оспособљавање ученика за 

разумевање прочитаних текстова 

-Оспособљавање ученика за 

кратко монолошко излагање и 

учешће у дијалогу  

-Оспособљавање ученика за 

писање краћих текстова 

различитог садржаја 

-Упознавање ученика са 

историјом и културом руског 

народа 

-Оспособњавање ученика за 

конверзацију са гостима на 

рецепцији хотела или у 

Туристичкој агенцији 

-Оспособљавање ученика да 

користе медије као извор 

информација и развијају 

критички однос према њима 

-Оспособљавање ученика за 

тимски рад 

Ученик ће бити у стању да: 

-разуме суштину битних 

информација са радија или 

телевизије, презентација или 

дискусија о актуелним збивањима 

или стварима,које се њега тичу, на 

приватном и професионалном 

плану 

-разуме суштину нешто дужих 

разговора или дискусија на 

састанцима, који се односе на 

мање сложене садржаје из струке 

-разуме и схвати смисао 

сложенијих текстова, шематских 

приказа, упутстава, уговора 

-разуме и користи обавештења из 

стручних текстова 

-разуме текстове у којима се 

износи лични став или посебно 

гледиште 

-описује ситуације, прича о 

догађајима 

-води једноставне разговоре 

-препозна и правилно користи 

облике радних и трпних 

глаголских придева 

-правилно  користи глаголска 

времена и глаголе кретања 

-правилно користи бројеве, 

присвојне придеве и присвојне 

заменице  уз именице у 

одговарајућим  падежима 

-правилно користи компаратив и 

суперлатив придева 

-препозна главне и споредне делове 

просте, просто-проширене и 

сложене реченице 

-изврши резервацију хотелске собе 

и обави разговор са гостима на 

рецепцији  

-изврши резервацију телефонски, 

или путем мејла 

-пружи информацију гостима и 

одговори на њихове жалбе  

 

Навести само број 

наставних јединица по 

областима/ модулима 

 

1.Из живота омладине 

(12) 

2.Школски живот (15) 

3.Наука и живот (14) 

4.У свету уметности (14) 

5.Знаменити Руси и Срби 

(13) 

6.Историјски споменици 

(9) 

7.Средства комуникације 

(7) 

8.Спорт и шах (6) 

 

 

Облици наставе:  теоријска настава 

Подела на групе:  да 

 

Методе и технике: дијалошка, 

монолошка, комбинована, 

илустративно-демонстративна, рад на 

тексту, играње улога, презентације 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални, рад у пару, групни 

рад 

 

Место реализације: учионица/ гугл 

учионица  

 

Начин оцењивања: формативно и 

сумативно 

-усмено одговарање, домаћи радови, 

праћење активности на часу, 

контролни и писмени задаци 

-оцењивање се врши у складу са 

важећим  Правилником о оцењивању 

    

Корелација 

Српски језик и 

књижевност 

Ликовна култура 

Историја 

Агенцијско пословање 

Рачунарство и 

информатика 
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      ПРЕДМЕТ  Агенцијско и хотелијерско пословање     4. РАЗРЕД          Oбразовни профил:Туристичко-хотелијерски техничар                            Просветни гласник бр.6/2018 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 
 Упознавање ученика са појмом и 

врстама туристичког путовања;  

 Оспособљавање ученика за 
самосталан рад на  формирању и 

пласману туристичког путовања.  

 Оспособљавање ученика за 
самосталан рад на  реализацији и 

обрачуну туристичкиих путовања;  

 Упознавање ученика са финансијско-

рачуноводственим пословањем 
туристичке агенције; 

 Упознавање ученика са пословима 

планирања и развоја у туристичкој 
агенцији. 

 

 Објасни међусобн утицај и 
повезаност окружења и туристичких 

агенција; 

 Објасни однос туристичке агенције 

са пословним партнерима у ужем 

окружењу; 

 Објасни однос туристичке агенције 

са најважнијим учесницима у ширем 
окружењу; 

 Објасни међусобне односе 
туристичких агенција; 

 Познаје уговорне односе између 

туристичких агенција; 

 Познаје организацију пословања 

туристичких агенција; 

 Дефинише туристичко путовање; 

 Објасни врсте туристичких путовања; 

 Познаје однос особља туристичке 

агенције према потрошачима; 

 Склопи уговор о организовању 

путовања; 

 Склопи посреднички уговор о 

путовању; 

 Постави туристичко путовање; 

 Израђује калкулацију туристичког 
путовања; 

 Упознаје туристе са утврђеним 

условима туристичког путовања; 
 Састави програм као облик понуде 

туристичког путовања; 

 Познаје облике комуницирања са 

потенцијалним потрошачима; 

 Објасни начине продаје туристичких 

путовања; 

 Региструје пријаве за учествовање у 
туристичком путовању (букинг); 

 Познаје садржај рада 
пословнице туристичке агенције 

 објасни фазу припреме 

извођења туристичког 

путовања; 

 објасни фазу реализације 

туристичког путовања; 

 наведе облике плаћања у 

пословању туристичке 

агенције; 

 дефинише ваучер и врсте 

ваучера, 

 дефинише путнички или 

туристички чек; 

 објасни употребу кредитне 

карте; 

 обрачуна туристичко путовање; 

 познаје финансијско - 

рачуноводствено пословање 

туристичке агенције; 
 познаје послове планирања и 

развоја у туристичкој агенцији. 

1.Формирање и пласман 
туристичког путовања(80) 

2.Практична настава-модул1. 

(120) 
3.Настава у блоку- модул1.(60) 

4.Реализација и обрачун 

туристичког путовања(40) 

5.Практична настава- 

модул2.(60) 

6.Настава у блоку- модул2.(60) 

Облици наставе:  практична настава/ 

вежбе/настава у блоку  

Подела на групе:  да 

 

Методе и технике: усмено 

излагање,демонстрација; разговор- дискусија, 

сарадничко учење ;ПП презентације; 

истраживачки задаци на интернету ;метода 

практичних радова; пракса под 

супервизијом;обука на радном месту. 

Облици рада:фронтални, 

индивидуални,рад у пару, групни,тимски 

 

Место реализације: учионица/ 

кабинет/туристичка агенција/гугл учионица 

 

Начин оцењивања:  

Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 праћење остварености исхода; 

 тестове знања; 

 тестове практичних вештина; 

 активности на часу; 

 самостални практичан рад 

 

    

Корелација 

– Основи туризма и 
угоститељства; 

– Основи економије; 

– Економика и 
организација 
туристичких 

предузећа; 

– Пословна 
кореспонденција; 

– Туристичка 
географија; 

– Психологија у 
туризму; 

– Финансијско 
пословање; 

– Маркетинг у 
туризму и 

угоститељству; 

– Историја 
уметности; 

– Предузетништво; 
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      ПРЕДМЕТ Агенцијско и хотелијерско пословање           РАЗРЕД    четврти         Oбразовни профил: туристичко-хотелијерски  техничар               Просветни гласник бр.6/2020 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

 

 Упознавање ученика са 

појмом и врстама 

туристичког путовања 

 Оспособљавање ученика 

за самосталан рад на 

формирању и пласману 

туристичког путовања 

 Оспособљавање ученика 

за самосталан рад на 

реализацији и обрачуну 

туристичких путовања 

 Упознавање ученика са 

финансијско-

рачуноводственим 

пословањем туристичке 

агенције 

 Упознавање ученика са 

пословима планирања и 

развоја у туристичкој 

агенцији 

 

Ученик ће бити у стању да:  

 Објасни међусобни 

утицај и поврзаност 

окружења туристичке 

агенције 

 Објасни однос 

туристичке агенције са 

пословним партнерима у 

ужем окружењу 

 Објасни однос 

туристичке агенције са 

најважнијим учесницима 

у ширем окружењу 

 Објасни међусобне 

односе туристичких 

агенција 

 Познаје уговорне односе 

између туристичких 

агенција 

 Познаје организацију 

пословања туристичких 

агенција 

 Дефинише туристичко 

путовање 

 Објасни врсте 

туристичких путовања 

 Познаје однос особља 

туристичке агенције 

према потрошачима 

 Склопи уговор о 

организовању путовања 

 Склопи посреднички 

уговор о путовању 

 Постави туристичко 

путовање 

 

 Израђује калкулацију 
туристичког путовања 

 Упознаје туристе са 

утврђеним условима 

туристичког путовања 

 Састави програм као облик 

понуде туристичког путовања 

 Познаје облике комуницирања 

са потенцијалним 

потрошачима 

 Објасни начине продаје 

туристичких  путовања 

 Региструје пријаве за 

учествовање у туристичком 

путовању(букинг) 

 Познаје садржај рада 

пословнице туристичке 

агенције 

 Објасни фазу припреме 

извођења туристичког 

путовања 

 Објасни фазу реализације 

туристичког путовања 

 Наведе облике плаћања у 

пословању туристичке 

агенције 

 Дефинише ваучер и врсте 

ваучера 

 Дефинише путнички или 

туристички чек 

 Објасни употребу кредитне 

карте 

 Обрачуна туристичко 

путовање 

 Познаје финансијско-

рачуноводствено  пословање 

туристичке агенције 

 Познаје послове планирања и 

развоја туристичке агенције 

 

Навести само број 

наставних јединица по 

областима/ модулима 

 

1.Формирање и 

пласман туристичког 

путовања(204) 

 

2. Реализација и 

обрачун туристичког 

путовања (156) 

 

 
Корелација:Основи 

туризма и 

угоститељства;Основи 

економије;Економика и 

организација 

туристичких 

предузећа;Пословна 

кореспонденција;Туристи

чка 

геогафија;Психологија у 

туризму;Финансијско 

пословање;Маркетинг у 

туризму и 

угоститељству;Историја 

уметности;Предузетништ

во;Професионална 

пракса. 

 

 

 

 

Облици наставе:  теоријска 

настава/вежбе/ 

Подела на групе:  одељење се 

приликом реализације вежби дели на 

групе 

 

Методе и технике: :усмено 

излагање;демонстрација;разговор-

дискусија;сарадничко учење;РР 

презентације;истраживачки задаци на 

интернету;метода практичних 

радова;пракса под супервизијом;обука 

на радном месту. 

Облици рада: 
фронтални;индивидуални;рад у 

пару;групни рад;тимски рад 

 

Место реализације: учионица 

 

Начин оцењивања: праћење 

остварености исхода;тестови 

знања;тестови практичних 

вештина;активност на 

часу;самостални практичан рад. 
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ТУРИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА             4.  РАЗРЕД                                 Oбразовни профил:  Туристичко-хотелијерски техничар                           Просветни гласник бр.6/2018,10/2020 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 
Начин остваривањасадржаја 

програма 
- Разумевање значаја географског и 

туристичког положаја Републике 

Србије на Балканском полуострву и у 

свету. 

- Развијање осећаја социјалне 

припадности и привржености 

сопственој нацији и култури. 

- Стицање знања о туристичким 

регијама у Србији, њиховој 

атрактивности и простирању. 

- Упознавање са карактеристикама 

најпознатијих туристичких 

вредности појединих туристичких 

региона. 

- Разумевање међузависноти туризма 

и географске средине. 

- Развијање способности учења, 

истраживања и критичког мишљења. 

- описује и показује на карти положај 

Србије у свету и Европи 

- објасни значај географског положаја за 

развој туризма у Србији 

- класификује природне туристичке 

вредности Србије према генези и 

функцији 

- наводи и лоцира природне туристичке 

вредности Србије 

- објасни вредности атрактивних 

атрибута природних туристичких 

мотива Србије 

- подели атропогене туристичке 

вредности Србије по врстама 

- издвоји специфичности 

најатрактивнијих антропогених 

туристичких вредности Србије 

- разуме значај антропогених 

туристичких мотива у креирању 

туристичке понуде Србије 

- разликује факторе туристичког 

промета 

- наводе врсте саобраћаја који се 

користи у туризму 

- одреди вредности и недостатке сваке 

врсте саобраћаја који се користи у 

туризму 

- познаје обим и структуру смештајних и 

угоститељских капацитета Србије 

- објасни значај туристичке агенције у 

материјалној бази 

- упозна значај трговине, занатства и 

других комлементарних делатности за 

развој туризма у Србији 

- разликује и објасни облике 

туристичких кретања 

- планира облике туристичких кретања 

на основу садржаја туристичке регије 

 

- познаје најважније облике туристичких 

кретања који имају кључну улогу у 

развоју туризма у Србији 

- наведе и покаже на карти најважније 

правце кретања туриста у Србији 

- анализира промет домаћих и страних 

туриста према подацима 

- разликује значај и ефекте иностраних и 

домаћих туристичких кретања у нашој 

земљи 

- наведе планинске туристичке регије и 

места у њој 

- утврди узроке туристичке атрактивности 

планинске регије и туристичких места 

- упореди степен развијености 

туристичких регија Србије на основу 

промета туриста 

- предвиди развој локалне средине на 

основу атрактивности садржаја регије 

- наведе најзначајније погодности за 

развој туризма на Балкану 

- упореди туристичке потенцијале Србије 

потенцијалима осталих земаља 

Балканског полуострва 

- стекне знање о могућностима 

повезивања туристичке понуде Србије са 

осталим земаља Балкана 

- састави карту природних и антропогених 

вредности завичаја 

- наброји локалне ресурсе у средини у 

којој живи који (јесу или) би могли 

представљати туристичку атракцију 

- наброји могуће правце развоја туризма 

Србије 

- припреми промоцију туристичког 

садржаја изабраног по сопственом избору 

 

1. Географски и туристички 

положај Србије (5) 

2. Природне туристичке 

вредности Србије (10) 

3. Антропогене туристичке 

вредности  Србије (5) 

4. Материјална основа 

туризма (5) 

5. Облици туристичког 

кретања у Србији (4) 

6. Правци туристичког 

кретења у Србији (3) 

7. Туристички промет у 

Србији (3) 

8. Туристичке регије Србије 

(20) 

9. Место Србије у туризму 

Балканског полуострва (2) 

10. Перспективе развоја 

туризма Србије (3) 

 

Облици наставе:  теоријско/практична 

настава 

Подела на групе:  да 

 

Методе и технике: дијалошка метода, 

илустративно предавање, демонстрација, 

презентације, дебате, дигиталне 

апликације за учење 

Облици рада: индивидуални, фронтални, 

групни, рад у пару 

 

Место реализације: учионица/гугл 

учионица 

 

Начин оцењивања: усмено одговарање, 

домаћи радови, пројекти, праћење 

активности на часу (формативно), гугл 

алати за оцењивање праћење остварених 

исхода, тестови знања 

    

Корелација 

- Српски језик и 

књижевност 

- Историја 

- Историја уметности 

- Маркетинг у туризму и 

угоститељству 

- Агенцијско и 

хотелијерско 

пословање 

- Грађанско васпитање 

- Верска настава 
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 ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ              РАЗРЕД      4                Oбразовнипрофил: ТУРИСТИЧКО-ХОТЕЛИЈЕРСКИ ТЕХНИЧАР                                       Просветни гласник бр.10/2020 

И 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 
 

-Упознавање са достигнућима 

ренесансне и барокне уметности. 

-Усвајање знања о уметности код 

Срба у 18-ом веку. 

-Разумевање друштвених и културних 

односа који су условили појаву 

уметничких праваца модерног доба. 

-Упознавање са правцима и поетикама 

двадесетог века. 

-Стање свести о сопственом 

културном наслеђу. 

-Увиђање значаја о етно ресурсима у 

туристичке сврхе. 

-Значај контакта са оригиналним 

делима и познавање локација 

најважнијих музеја. 

-Упознавање са делима и 

најистакнутијим ауторима наивне 

уметности. 

-одреди просторне и временске 

оквире настанка и развоја новог 

века. 

-објасни значење хуманизма и 

ренесансе у контексту европске 

културе. 

-објасни последице хуманизма и 

ренесансе на ликовну уметност. 

-наведе центре ренесансне 

уметности у Европи и њихове 

карактеристике. 

-наведе примере ренесансне 

уметности из архитектуре, 

скулптуре и сликарства. 

-наведе примере барокне и рококо 

уметности кроз примере 

архитектуре, скулптуре и 

сликарства. 

препозна дела барокне уметности из 

архитектуре, скулптуре и 

сликарства. 

-објасни карактер уметности 18. 

века код Срба. 

-објасни друштвено-економске основе које 

су довеле до промена у уметности 19. 

Века. 

-наведе опште одлике уметничких праваца 

19-ог века, значајне уметнике и њихова 

дела у оквиру тих праваца. 

-објасни значај и последице појаве 

имресионизма у уметности. 

-објасни значај и последице реакције 

постимпресиониста на уметност 20-ог 

века. 

-наведе дела и ауторе уметничких праваца 

из архитектуре, скулптуре и сликарства 

19-ог века у Србији. 

објасни исходишта модерне уметности 20-

ог века. 

-објасни настанак и значење модерних 

праваца у уметности 20-ог века. 

-објасни настанак и значење уметничких 

праваца после другог светског рата. 

- Нови век 

- Уметност код Срба у 18. веку 

- Модерно доба 

- Уметност 20. века 

- Народна уметност у Србији 

- Музеји 

- Наивна уметност у Србији 

 

    

Корелација 

- Српски језик и 

књижевност 

- Историја 

- Веронаука 

- Географија 

- Музичка култура 

 

 

 

 

 

 

 

 

Облици наставе:  теоријска 

настава 

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: Избор методе 

и облика рада за сваку одређену 

тему обрађује наставник у 

зависности од наставних 

садржаја, способности и потреба 

ученика, материјалних и других 

услова. Користе вербалне 

методе(метода усменог излагања 

и дијалошка метода), методе 

демонстрације извршења 

задатака, презентација израде 

радног задатка, текстуално 

илустроване методе. 

Облици рада: теоријска настава 

 

Место реализације: учионица 

Начин оцењивања: Вреднују се 

процес наставе и учења, 

постигнућа учесника(продукти 

учења ) и сопствени рад. Да би 

вредновање  било објективно и у 

функцији учења потребно је 

ускладити нивоеисхода и начина 

оцењивања. 
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      ПРЕДМЕТ  Предузетништво                          РАЗРЕД 4.                         Oбразовни профил:  Туристичко-хотелијерски техничар                                  Просветни гласник бр. 6/18, 

10/20 

                                                                                                                                                                                    

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 
Начин остваривањасадржаја 

програма 
1. Развијање пословних и 

предузетничких знања, вештина и 

понашања;  

2. Развијање предузетничких 

вредности и способности да се 

препознају предузетничке 

могућности у локалној средини и 

делује у складу са тим;  

3. Развијање пословног и 

предузетничког начина мишљења;  

4. Развијање свести о сопственим 

знањима и способностима и даљој 

професионалној орјентацији;  

5. Оспособљавање за активно 

тражење посла (запошљавање и 

самозапошљавање);  

6. Оспособљавање за израду 

једноставног плана пословања мале 

фирме;  

7. Мултидисциплинарни приступ и 

оријентација на праксу;  

8. Развијање основе за континуирано 

учење;  

9. Развијање одговорног односа 

према очувању природних ресурса и 

еколошке равнотеже.  

 

 

Наведе примере предузетништва из 

локалног окружења;  

 наведе карактеристике предузетника;  

 објасни значај мотивационих 

фактора у предузетништву; доведе у 

однос појмове иновативнност, 

предузимљивост и предузетништво;  

 препозна различите начине 

отпочињања посла у локалној 

заједници.  

Примени креативне технике избора, 

селекције и вредновања пословних 

идеја;  

 препозна садржај и значај бизнис 

плана;  

 истражи међусобно деловање 

фактора који утичу на тржиште: цена, 

производ, место, промоција и 

личност;  

 прикупи и анализира информације 

о тржишту и развија индивидуалну 

маркетинг стратегију  

 развије самопоуздање у 

спровођењу теренских испитивања;  

 самостално изради маркетинг 

плана у припреми бизнис плана;  

 презентује маркетинг план као део  

бизнис плана 

Наведе особине успешног менаџера;  

објасни основе менаџмента 

услуга/производње;  

објасни на једноставном примеру 

појам и врсте трошкова, цену 

коштања и инвестиције;  

   израчуна праг рентабилности на 

једноставном примеру;  

  објасни значај производног плана 

и изради производни план за 

сопствену бизнис идеју у 

најједноставнијем облику)  

 увиђа значај планирања и одабира 

  

људских ресурса за потребе 

организације;  

 користи гантограм;  

 објасни значај информационих 

технологија за савремено пословање;  

Схвати важност непрекидног 

иновирања производа или услуга;  

 изабере најповољнију организациону 

и правну форму привредне активности;  

 изради и презентује организациони 

план за сопствену бизнис идеју;  

 самостално сачини или попуни 

основну пословну документацију  

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 

одржавањеликвидности у 

пословањупредузећа;  

 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  

 

 

1.Предузетник и 

предузетништво (6) 

2.Развијање процена 

пословних идеја, 

маркетинг план (16) 

3.Управљање и 

организација(20) 

4Економија пословања(10) 

5.Ученички пројект- 

презентација пословног 

плана (8) 

Облици наставе: вежбе  

Подела на групе:  да 

 

Методе и технике: Радионичарски 

(све интерактивне методе рада), мини 

предавања, симулација, студија 

случаја и дискусија 

Облици рада: 

Фронтални, групни, рад у пару, 
индивидуални     
 

Место реализације: учионица/ гугл 

учионица 

Начин оцењивања:  

Вредновање остварености исхода 
вршити кроз:  
1. активност ученика на часу  
2. редовност и прегледност радне 
свеске  
3. домаће задатке  
4. тестове знања  
5. израду практичних радова 
(маркетинг,организационо-
производни и финансијски план)  
6. израду коначне верзије бизнис 
плана  
7. презентацију  
 

    

Корелација 

Оснви економије, 

Агенцијско и 

хотелијерско пословање, 

Смештај у сеоском 

туристичком 

домаћинству, Економика 

и организација 

туристичких предузећа 
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ПРЕДМЕТ: ПРАВО У ТУРИЗМУ                       РАЗРЕД: IV-4                       Oбразовни профил:  Туристичко-хотелијерски техничар           Просветни гласник бр.: 6/18/,10/2020 

 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај Начин остваривањасадржаја 

програма 

-  Стицање основних знања о 

праву; 

-  Упознавање ученика са 

функционисањем правног 

промета; 

-  Упознавање ученика са 

објектма правног промета; 

-  Стицање основних знања о 

правним пословима; 

-  Стицање основних знања о 

уговорима; 

-  Стицање основних знања из 

радног права. 

- дефинише појам права и правног 

поретка; 

- наброји врсте друштвених 

норми; 

- објасни однос државе и права; 

- наведе врсте правних норми и 

аката; 

- објасни појам правног промета; 

- дефинише појам објекта, 

субјекта и ствари; 

- дефинише правни посао; 

- дефинише појам уговора; 

- класификује уговоре; 

-наведе битне елементе уговора о 

продаји; 

- наведе обавезе уговорних 

страна; 

 

- објасни ипојам и значај уговора о 

превозу; 

- разликује обавезе пошиљаоца, 

превозиоца и примаоца; 

-дефинише уговор о ангажовању 

угоститељских капацитета; 

-  наведе обавезе уговорних 

страна; 

- дефинише уговор о осигурању; 

- опише основне појмове из 

осигурања; 

- разликује осигурањ имовине од 

осигурања лица и живота; 

- дефинише појам и предмет 

радног права; 

- познаје поступак заснивања 

радног односа; 

- познаје европске институције и 

начин њиховог функционисања. 

 

- Увод у право (8) 

-  Правни промет и објекти 

правног промета (5) 

-  Правни послови (5) 

- . Општи појмови и подела 

уговора (10) 

-   Уговор о продаји (4) 

-   Уговор о превозу (4) 

-   Уговор о ангажовању 

угоститељскух капацитета (4) 

- Уговор о осигурању (4) 

-   Општи појмови радног 

права (10) 

-  Општи појмови права 

Европске уније (6) 

 

  

Облици наставе: 

- теоријска настава 

 

Подела на групе:  - не 

 

Методе и технике: 

- дијалошка метода, 

- демонстрација, 

- рад на тексту, 

- играње улога, 

- симулације, 

- презентације 

 

Облици рада: 
- фронтални, 

- рад у пару, 

- идивидуални 

- комбиновани 

 

Место реализације: 

- учионица, 

- гугл учионица 

 

Начин оцењивања:  

тестови знања, усмено одговарање, 

домаћи радови, пројекти, праћење 

активности на часу (формативно), 

гугл алати за оцењивање 

 

    

Корелација 

 

- Српски језик и књижевност 

- Историја 
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      ПРЕДМЕТ:      Смештај у сеоском туристичком домаћинству       4-разред                                   Oбразовни профил: Туристичко хотелијерски техничар                                                                       

Просветни гласник бр.6 /2018, 10/2020 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

- Упознавање ученика са 

сеоским туристичким 

домаћинством. 

- Стицање знања о 

стандардима сеоског туристичког  

домаћинства. 

- Усвајање знања о 

процедури смештаја туриста у 

сеоско туристичко домаћинство. 

- Упознавање ученика са 

могућностима стављањ на 

располагање туристима 

производа и услуга сеоског 

туристичког домаћинства. 

- Развијање способности 

креативног мишљења код 

ученика у смисли осмишљавања 

активности за словодно време 

туриста. 

 

По  завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 

• Дефинише и познаје 

типове и карактеристике  сеоског  

туристичког домаћинства 

• Ученик ће моћи да 

познаје стандарде ,  прописе 

сеоског туристичког домаћинства 

• Познаје елементе књиге 

гостију 

• Познаје начине плаћања 

• Описује поступак 

смештаја туриста у сеоско 

туристичко домаћинство 

• Познаје локална 

традиционална јела и пића као и 

описује мотиве којима располаже 

крај 

• Осмишљава активности 

туриста за слободно време у 

сеоском домаћинству 

  

1. Дефинисање 

сеоског туристичког  

домаћинства (5часова) 

2. Стандарди 

сеоског туристичког 

домаћинства (25часова) 

3. Смештај туриста 

у сеоско туристичко 

домаћинство (5часова) 

4. Произвиди и 

услуге сеоског 

туристичког домаћинства 

(10 часова) 

5. Слободне 

активности туриста у 

сеоском туристичком 

домаћинству (15 часова) 

 

Облици наставе:  теоријска настава 

Подела на групе:  да 

 

Методе и технике: дијалошка метода, 

презентација, илустративно 

предавање 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални, групни,рад у пару 

 

Место реализације: учионица/ 

кабинет/гугл учионица 

 

Начин оцењивања:  

 

o Праћење остварених 

исхода  

o Тестови знања 

o Активности на часу 

o Писање есеја 

o Домаћи радови 

o Пројекти 

o Усмено одговарање 

Оцењивање се врши 

на основу важећег  

Правилника о 

оцењивању ученика у 

средњој школи. 

    

Корелација 

- Агенцијско и 

хотелијерско пословаер  

- Туристичка географија 

- Историја уметности 

- Географија културе 

- Посебни облици 

туризма 
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4.5 КОНОБАР 

ПРВИ РАЗРЕД 

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 

      ПРЕДМЕТ: Српски језик и књижевност                           1. РАЗРЕД                          Oбразовни профил: Конобар                  Просветни гласник бр.  10/2012. 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 
Начин остваривањасадржаја 

програма 

1. Развијање и неговање 

језичке  културе, 

поштовање правила 

књижевног (стандардног) 

језика у усмeном и 

писаном изражавању; 

2. Оспособљавање за 

ефикасно комуницирање; 

3. Оспособљавање за 

интерпретацију 

књижевних текстова; 

4. Упознавање и 

проучавање 

репрезентативних дела 

српске и опште 

књижевности,  

5. Развијање хуманистичког 

и књижевног образовања 

и васпитања на најбољим 

делима српске и светске 

културне баштине; 

 

● разликује врсте уметности и 

њихова изражајна средства 

● објасни појам и функцију 

књижевности као уметности и 

однос књижевности и других 

уметности 

● познаје књижевне родове и 

врсте и разликује њихове 

основне одлике 

● разликује књижевне родове и 

врсте 

● одреди тему, мотив, сиже, 

фабулу, лик и идеју у 

књижевном делу 

● износи своје утиске и 

запажања о књижевном делу, 

тумачи његове битне чиниоце 

и вреднује га 

 

 

●  

● разликује књижевне родове и 

врсте 

● уочи одлике усмене уметности 

речи (колективност, 

варијантност, формулативност) 

● процењује етичке вредности 

изнете у делима народне 

књижевности 

● тумачи ликове, битне мотиве, 

фабулу, сиже, композицију и 

поруке у одабраним делима 

упореди уметничку интерпретацију 

стварности  и историјске чињенице 

● наведе најзначајније 

представнике и њихова дела 

● објасни значење појмова 

хуманизам и ренесанса 

● наводи и на обрађеним делима 

образлаже одлике епохе 

● упореди вредности средњег века 

са вредностима хуманизма и 

ренесансе 

● објасни значај уметности 

хуманизма и ренесансе за развој 

европске културе и 

цивилизације 

 

● Увод у проучавање 

књижевног дела (15 

часова) 
● Књижевност старог 

века (13 часова) 

● Средњовековна 

књижевност ( 12 

часова) 
● Народна књижевност 

(13 часова) 
● Хуманизам и 

ренесанса (10 

часова) 
● Општи појмови о 

језику (6 часова) 

● Фонетика (11 

часова) 

● Правопис 1 (3 часа) 

● Култура изражавања 

(22 часа) 

Облици наставе:  теоријска настава 

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: дијалошка метода, 

илустративно предавање, 

демонстрација, игровне активности, 

рад на тексту, играње улога, 

симулације, интерактивне групе, мапе 

ума, презентације, експертска 

слагалица, дебате, дигиталне 

апликације за учење 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални; групни; рад у пару 

 

 

Место реализације: учионица, гугл 

учионица 

 

Начин оцењивања: тестови знања, 

усмено одговарање, домаћи радови, 

пројекти, праћење активности на часу 

(формативно), гугл алати за 

оцењивање 

    

Корелација 

Историја 

● Ликовна култура 

● Географија 

● Грађанско 

васпитање/Верска 

настава  
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      ПРЕДМЕТ:енглески језик                                 РАЗРЕД:први                                     Oбразовни профил:конобар                                                Просветни гласник бр.10/2012. 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

-оспособљавање ученика за 

разумевање усменог говора 

-оспособљавање ученика за 

разумевање прочитаних текстова 

-оспособљавање ученика за 

кратко монолошко излагање на 

енглеском језику 

-оспособљавање ученика за 

писање краћих текстова 

-оспособљавање ученика за 

учешће у дијалогу на енглеском 

језику и размену краћих писаних 

порука 

-оспособљавање ученика да 

преводи, сажима и препричава 

краће текстове 

-оспособљавање ученика да 

користе медије као извор 

информација и развијају 

критичко мишљење 

 

 

Исходи предмета: 

Ученик ће бити у стању да 

-разуме реченице, питања и 

упутства из свакодневног говора 

-разуме општи садржај краћих, 

прилагођених текстова 

-разуме бројеве, цене, тачно време 

-у непознатом  тексту препознаје 

речи, изразе и реченице 

-разуме општи смисао краћих 

текстова (саопштења, формулара 

са подацима о некој особи, 

основне команде на уређајима, 

декларације на производима, 

упутства за употребу) 

-употребљава једноставне изразе 

и реченице да би описао 

свакодневне ситуације 

-саставља кратак текст (мејл, 

писмо) о одговарајучој теми 

-пише кратке поруке релевантне 

за посао (место и време састанка) 

 

-пише краћи текст о себи и свом 

окружењу 

-попуњава образац где се траже 

лични и пословни подаци 

 

 
 

Unit 1 - Computers and Numbers (10) 

Unit 2 - Food and Cooking (11) 

Unit 3 - Cities and Capitals (3) 

Unit 4 - Languages (8) 

Unit 5 - American Past (11) 

Unit 6 - They Brought Fame (4) 

Unit 7 - Appearances (8) 

Unit 8 - Sports and Games (6)  

Unit 9 - Jobs and Workplaces (9) 

 
 

 

 

  

Облици наставе:  теоријска 

настава 

Подела на групе: не 

 

Методе и технике: дијалошка 

метода,илустративно 

предавање,рад на 

тексту,демонстрација,интерактив

не 

групе,презентације,дебате,дигита

лне апликације за учење 

Облици рада: 

фронтални,индивидуални,групни,

рад у пару 

 

Место реализације: 

учионица,гугл учионица 

 

Начин оцењивања: тестови 

знања,усмено одговарање,домаћи 

радови,праћење активности на 

часу(формативно),гугл алати за 

оцењивање 

    

Корелација 

 

-српски језик и књижевност 

-грађанско васпитање 

-исхрана 

-основи туризма и 

угоститељства 

 
 



 

339 

 
      ПРЕДМЕТ физичко васпитање          РАЗРЕД  1-5           Oбразовни профил: Трговац, конобар.        Просветни гласник бр. 10/2012.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

и 1/2015.               

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 
Начин остваривањасадржаја 

програма 

1.Подстицање раста и развоја и 

утицање на правилно држање тела 

(превенција постуралних 

поремећаја); 

2.Развој и усавршавање моторичких 

способности и теоријских знања 

неопходних самостални рад на њима; 

3.Стицање моторичких умења 

(вештина) и теоријских знања 

неопходних за њихово  усвајање; 

4.Проширење и продубљавање 

интересовања које су ученици стекли 

у основној школи и потпуније 

сагледавање спортске гране, за коју 

показују посебан интерес; 

5.Усвајање знања ради разумевања 

значаја и суштине физичког 

васпитања дефинисаних општим 

циљем овог предмета (васпитно-

образовног подручја); 

6.Мотивација ученика за бављење 

физичким активностима и 

формирање позитивних психо-

социјалних образаца понашања; 

7.Оспособљавање ученика да стечена 

умења, знања и навике користе у 

свакодневним условима живота и 

рада. 

 

 

1.Препозна везе између физичке 

активности и здравља; 

2.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; 

3.Одабере и изведе вежбе 

обликовања и вежбе из 

корективне гимнастике, које ће 

превентивно утицати на могуће 

негативне утицаје услед рада у 

одабраној професији; 

4.Именује  моторичке 

способности које треба развијати, 

као и основна средства и методе 

за њихов развој; 

5.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; 

6.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 

 

 

 

7.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; 

8.Сагледа негативне утицаје 

савременог начина живота 

(пушење, дрога, насиље, 

деликвентно понашање) и буде 

свестан да је физичким, односно 

спортским активностима могуће 

предупредити негативне утицаје; 

9.самостално бира физичку, 

односно спортску активност и 

изводи је  у окружењу у коме живи. 

10.Препозна нетолерантно 

понашање својих другова и реагује 

на њега, шири дух пријатељства, 

буде истрајан је у својим 

активностима. 

11.Се правилно односи према 

окружењу у којме вежба, рекреира 

се и бави се спортом, што преноси у 

свакодневни живот 

12.Учествује на школском 

такмишењу и у систему школских 

спортских такмичења 

 

 ОПШТА ФИЗИЧКА 

ПРИПРЕМА: 11-

ЧАСОВА 

        1. Вежбе 

обликовања (јачања, 

лабављење и растезање); 

        2. Вежбе из 

корективне гимнастике; 

        3. Провера стања 

моторичких и 

функционалних 

способности; 

        4. Вежбе снаге; 

         - АТЛЕТИКА:12-

ЧАСОВА 

       1.Трчања; 

       2. Скокови; 

ГИМНАСТИКА:19-

ЧАСОВА 

       1.    Вежбе у партеру; 

       2.   Прескок; 

КОШАРКА:17-ЧАСОВА 

        -    ОДБОЈКА: 9-

ЧАСОВА 

Облици наставе:  теоријска 

настава/практична настава/ 

Подела на групе:  да/не 

 

Методе и технике:Вербално-

демонстративне. 

Облици рада: 
Фронтални,индивидуални,групни , 

у пару. 

 

Место реализације: фискултурна 

сала/гугл учионица 

 

Начин оцењивања: Тренутно важећи 

правилник о оцењивању ученика у 

средњем  образовању и васпитању 

(„СЛ. Гласник  РС“, бр. 82/2015). 

    

Корелација 

 

• Биологија 

• Физика 

• Екологија и 

заштита животне средине 

• Ликовна култура 

• Музичка култура 
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      ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА                                   РАЗРЕД: ПРВИ                      Oбразовни профил: КОНОБАР                                         Просветни гласник бр. 10/2012 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 
Начин остваривања 

садржаја програма 

 Проширивање знања о скупу 

реалних бројева 

 Упознавање са појмовима 

апсолутна и релативна грешка  

 Проширивање знања о 

пропорцијама и процентном 

рачуну 

 Оспособљавање за примену 

пропорција и процената на 

решавање реалних проблеме 

 Проширивање знања о 

полиномима 

 Разумевање поступка 

растављања полинома на 

чиниоце и одређивања НЗС и 

НЗД полинома 

 Обнављање основних појмова 

у геометрији 

 Проширивање знања  о 

трогловима и 

четвороугловима 

 Проширивање знања о 

линеарној једначини, 

нејeднaчини и функцији  

 Оспособљавање за анализу 

графика функције и његову 

примену 

 Примена знања о линеарним 

једначинама, системима и 

неједначинама на реалне 

проблеме 

 разликује различите записе бројева из 
скупова N, Z, Q, и те бројеве приказује 

на бројној правој и пореди их.  

 разликује основне подскупове скупа 

реалних бројева (N, Z, Q, I) и уочава 

релације NZQR, IR 

 израчуна вредност једноставног 

рационалног бројевног израза поштујући 
приоритет рачунских операција и 

употребу заграда 

 одреди апсолутну вредност реалног 
броја и графички интерпретира на 

бројевној оси 

 заокругли број на одређени број 

децимала 

 одреди апсолутну и релативну грешку  

 израчуна одређен део неке величине 

 одреди непознате чланове просте 

пропорције 

 прошири или скрати размеру и   примени 

је у решавању проблема поделе 

 препозна директну или обрнуту 

пропорционалност две величне , 

примени je при решавању једноставних 
проблема и.  прикаже графички 

 одреди непознату главницу, проценат 
или процентни износ 

 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 

 разликује основне и изведене геометријске 
појмове  

 разликује међусобни однос углова (суседни, 
упоредни, унакрсни, комплементни, 

суплементни)  

 наведе и примени везе између углова са  

паралелним (или нормалним крацима)  

 наведе и примени релације везане за унутрашње 
и спољашње углове троугла 

 дефинише појмове симетрала дужи, симетрала 
угла, тежишна дуж и средња линија троугла 

 конструише симетралу дужи, симетралу угла и 
висину троугла 

 конструише значајне тачке трогла 

 наведе својство тежишта 

 наведе основне релације у једнакокраком, 
односно једнакостраничном троуглу 

 разликује врсте четвороуглова и њихове 
особине 

 наведе  ставове о паралелограму и уме да их 
примени  

 наведе  особине специјалних паралелограма 

 формулише Талесову теорему и  примени је на 

поделу дужи на n једнаких делова 

 дефинише појам линеарне једначине 

 реши линеарну једначину 

 примени линеарну једначину на решавање 

проблема 

 реши једначину које се своди на линеарну 
једначину 

 дефинише појам линеарне функције 

 прикаже аналитички, табеларно и графички 

линеарну функцију 

 реши линеарну неједначину и графички 

прикаже скуп решења 

 реши систем  линеарних једначина са две 

непознате 
 

 

 Реални бројеви 8 часова; 

 Пропорционалност 11 

часова; 

 Рационални алгебарски 

изрази           13 часова; 

 Геометрија  14 часова; 

 Линеарне једначине и 

неједначине  14 часова. 

 

За реализацију 4 писменa 

задатка са исправкама 

планирано  је 8 часова. 

 

 

Облици наставе:  

теоријска настава  

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: 

дијалошка метода, 

демонстрација, 

презентације, дигиталне 

апликације за учење 

Облици рада: : фронтални, 

индивидуални, групни, рад 

у пару 

 

Место реализације: 

учионица/ кабинет /гугл 

учионица 

 

Начин оцењивања:  

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

1. усмену проверу знања; 

2. писмену провера знања; 

3. тестове знања; 

4. активност на часу  

 

    

Корелација 

- Хемија; 

- Економика туристичких и 

угоститељских предузећа; 

- Предузетништво; 

- Рачунарство и 

информатика. 
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      ПРЕДМЕТ:  Рачунарство и информатика             РАЗРЕД: Први               Oбразовни профил     КОНОБАР                  Просветни гласник бр. 10/2012 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 
Начин остваривања 

садржаја програма 

 Оспособљавање ученика 

за коришћење основних 

могућности рачунарског 

система 

 Оспособљавање ученика 

за рад са програмима за 

обраду текста 

 Оспособљавање ученика 

за рад са програмом за 

табеларне прорачуне 

 Оспособљавање ученика 

за израду слајд - 

презентација и њихово 

презентовање 

 Оспособљавање ученика 

за коришћење Интернета 

и електронску 

комуникацију 

1. класификује фазе историјског развоја 
рачунара 

2. наведе примере употребе ПЦ у 

свакодневном животу 
3. дефинише појмове хардвера и софтвера 

4. објасни Фон Нојманов модел рачунара 

5. разликује јединице за меру количине 
података 

6. разликује основне компоненте рачунара 

7. разликује факторе који утичу на 

перформансе рачунара 

8. разликује врсте софтвера 

9. дефинише оперативни систем (ОС) и 
наводи његове главне функције 

10. подешава радно окружење ОС 

11. хијерархијски организује фасцикле и 
управља фасциклама и датотекама 

12. разликује типове датотека 

13. користи текст едитор оперативног 
система 

14. црта помоћу програма за цртање у оквиру 

ОС 
15. инсталира нови софтвер 

16. компресује и декомпресује датотеке и 

фасцикле 
17. обезбеђује заштиту рачунара од штетног 

софтвера 

18. инсталира периферне уређаје 
19. наводи примере и предности умрежавања 

рачунара 

20. манипулише дељивим ресурсима у 
локалној мрежи 

21. управља штампањем докумената 
22. примењује здравствене и сигурносне 

мере заштите при коришћењу рачунара 

23. објасни утицај коришћења рачунара на 
животну средину 

24. примењује и поштује законска решења у 

вези са ауторским правима и заштитом 
података 

1. подешава радно окружење програма за 

обраду текста 
2. управља текстуалним документима и чува 

их у различитим верзијама 

3. креира и уређује текстуалне документе 
4. креира и уређује табеле 

5. уметне објекте у текст и модификује их 

6. направи циркуларна писма 

7. подешава параметре изгледа странице 
текстуалног документа 

8. проналази и исправља правописне и словне 

грешке помоћу алата уграђених у програм за 
обраду текста. 

9. прегледа и штампа текстуални документ. 

1. подешава радно окружење програма за 
табеларне прорачуне 

2. управља табеларним документима и чува их у 

различитим верзијама 

3. уноси податке различитих типова - 

појединачно и аутоматски 

4. измени садржаје ћелија 
5. сортира и поставља филтере 

6. манипулише врстама и колонама 

7. организује радне листове 
8. уноси формуле у ћелије 

9. форматира ћелије 

10. бира, обликује и модификује графиконе 
11. подешава изглед странице за штампање 

табеларног документа 

12. исправља грешке у формулама и тексту 
13. прегледа и штампа табеларни документ. 

1. подешава радно окружење програма за 

израду слајд - презентације 
2. управља слајд - презентацијама и чува их у 

различитим форматима и верзијама 

3. додаје и премешта слајдове 
4. припреми презентацију у складу са 

правилима и смерницама за израду презентације 

5. користи различите организације слајда 
6. уноси и форматира текст на слајду 

7. додаје објекте на слајд 
8. уноси белешке уз слајд 

9. подешава позадину слајда 

10. користи и модификује готове дизајн - теме 
11. додаје и подешава анимационе ефекте 

објектима 

12. бира и подешава прелазе између слајдова 
13. израђује интерактивне слајд презентације 

14. разликује врсте погледа на презентацију 

15. припрема за штампу и штампа презентацију 
16. подешава презентацију за јавно 

приказивање; 

17. припрема презентације за приказивање са 
другог рачунара 

18. излаже слајд-презентацију 

 

 Основе рачунарске технике 

12 

 Обрада текста 16 

 Табеларни прорачуни 16 

 Слајд - презентације 10 

 Интернет и електронска 

комуникација 14 часова 
 

Облици наставе: вежбе   

Подела на групе:  одељење се 

дели у две групе 

 

Методе и технике: дијалошка 

метода, демонстрација, 

презентације, дигиталне 

апликације за учење 

Облици рада: : фронтални, 

индивидуални, рад у пару 

 

Место реализације: рачунарски 

кабинет 

 

Начин оцењивања:  

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

1. праћење остварености исхода 

2. тестове практичних вештина 

3.тестове знања 

 

 

Корелација:  Сви предмети 

 

   Исходи 

1. објасни појам и структуру 
Интернета 

2. разликује начине повезивања 

рачунара са Интернетом 
3. разликује Интернет - сервисе 

4. објасни појмове хипертекста и 

ЊЊЊ 
5. користи садржаје са веба (ЊЊЊ 

- сервиса) 

6. проналази садржаје на вебу 
помоћу претраживача 

7. процењује садржаје са веба на 

критички начин 
8. преузима садржаје са веба 

9. комуницира путем електронске 

поште 
10. разликује предности и 

недостатке електронске 

комуникације 
11. користи разноврсне Интернет - 

сервисе 

12. попуњава и шаље веб - 
базиране обрасце 

13. објашњава појам електронског 

пословања 
14. примени сервис "у облаку" 

15. објашњава могуће злоупотребе 

Интернета 
16. примењује безбедносне мере 

приликом коришћења Интернета 

17. примењује правила лепог 
понашања на мрежи 

18. поштује ауторска права за 
садржаје преузете са мреже 
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      ПРЕДМЕТ  ХЕМИЈА                 РАЗРЕД   први               Oбразовни профил:  конобар                                            Просветни гласник бр. 10/2012 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин 

остваривањасадржаја 

програма 
Развој функционалног система 

хемијског знања као подршке за 

изучавање стручних предмета; 

Разумевање односа између 

структуре супстанци, њихових 

својстава као и могућности њихове 

примене; 

Разумевање природних појава и 

процеса и хемијског приступа у 

њиховом изучавању; 

Развој хемијске научне 

писмености;  

Препознавање, разумевање и 

примена хемијских знања у 

свакодневном животу и 

професионалном раду; 

Разумевање корисности од 

хемијске производње и за 

одабрану струку; 

Развој способности за сагледавање 

потенцијалних ризика, могућности 

превенције и мере заштите при 

хемијским незгодама у 

свакодневном животу и 

професионалном раду; 

Развој одговорног става према 

коришћењу супстанци у 

свакодневном животу и у 

професионалном раду;  

Развој комуникативности и 

спремности за сарадњу и тимски 

рад; 

Развој одговорности, 

систематичности, прецизности и 

позитивног става према учењу; 

Развој свести о сопственом знању 

и потреби за даљим 

професионалним напредовањем. 

 

 

-објасни електронеутралност атома 

-разуме  појам  изотопа и примену 

изотопа, разликује атом од јона 

зна симболе елемената и формуле 

једињења 

-објасни узрок хемијског везивања 

атома 

-објасни  типове хемијских веза 

-разликује јонску везу од ковалентне 

везе 

-разликује неполарну од поларне 

ковалентне везе 

-разуме да својства хемијских 

једињења зависе од  типа хемијске везе 

-разуме појам  релативне атомске масе 

и релативне молекулске масе 

-разуме појам количине супстанце и 

повезаност  количине супстанце са 

масом супстанце  

-зна квантитативно значење симбола и 

формула 

-разуме да су дисперзни системи 

смеше више чистих супстанци 

-разликује дисперзну фазу и дисперзно 

средство 

-објасни појам хомогене смеше 

-објасни везу између величина честица 

раствора и врсте раствора 

-зна појам и разуме примену аеросола, 

суспензија, емулзија и колоида 

-разуме утицај температуре на 

растворљивост супстанци 

-израчуна масени процентни садржај  

раствора 

-разуме појам количинске  

концентрације  раствора 

-разуме да хемијска промена значи 

настајање нових супстанци, 

раскидањем старих и стварањем нових 

хемијских веза 

-разликује реакције синтезе и анализе  

-напише једначине за хемијске 

реакције  

-примени и користи знања из стехиометријског 

израчунавања на хемијским једначинама 

-разликује егзотермне и ендотермне реакције  

-зна факторе који утичу на брзину хемијске реакције  

-разуме значај хемијске равнотеже за процесе  из 

свакодневног живота 

-објасни појам  електролита 

-разуме појам јаких и слабих електролита 

-прикаже  електролитичку дисоцијацију киселина, база 

и соли  хемијским једначинама 

-разликује  киселу, базну и неутралну средину на 

основу рH вредности раствора 

-разуме периодичну промену својстава елемената у 

ПСЕ, разликује метале, неметале и металоиде 

-зна карактеристична својства неметала: водоника, 

кисеоника, азота, угљеника, фосфора, сумпора, хлора и 

њихових важнијих једињења, као и њиховог ефекта на 

живи свет 

-зна карактеристична својства метала: натријума, 

калијума, магнезијума, калцијума, алуминијума и олова 

и њихових важнијих једињења, као и њиховог ефекта 

на живи свет 

-зна општа својства прелазних метала и њихових 

једињења и њихову примену у струци 

-објасни  процесе оксидације и редукције као 

отпуштања и примања електрона 

-разуме шта је оксидациони број и како се одређује 

оксидациони број атома  у молекулу 

-препознаје практичан значај електролизе  

-препознаје примере корозије у окружењу  

-зна својства атома угљеника у органским молекулима 

-познаје класификацију органских једињења (према 

структури и врсти хемијских веза) 

-зна како хемијска својства зависе од природе хемијске 

везе 

-зна хемијска својства органских једињења која имају 

примену у струци и свакодневном животу 

-разуме и објасни штетно дејство неких супстанци на 

животну средину и здравље људи 

-зна најчешће изворе загађивања атмосфере, воде и тла, 

разуме и објасни значај пречишћавања 

разуме значај правилног одлагања секундарних 

сировина 

 

Структура супстанце 

-4 

Дисперзни системи -3 

Хемијске реакције-5 

Хемија елемената и 

једињења-20 

Хемијски аспекти 

загађивања животне 

средине - 2 

 

 

 

Облици наставе:  теоријска 

/ вежбе  

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике:  

Дијалошка метода, 

илустративно предавање, 

,демонстрациони огледи, рад 

на тексту, интерактивне 

игре, презентације, дебате, 

дигиталне апликације за 

учење 

Облици рада: 

фронтални, индивидуални , 

рад у пару, групни 

 

Место реализације:  

учионица/ кабинет 

 

Начин оцењивања:  

● усмену проверу знања 

● писану проверу знања 

 

    

Корелација 

 

-Исхрана 

-Здравствена култура 

-Екологија и заштита 

животне средине 
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      ГЕОГРАФИЈА                  1.  РАЗРЕД                                          Oбразовни профил:  Конобар                                                 Просветни гласник бр.10/2012 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 
Начин остваривањасадржаја 

програма 
- Уочавање и схватање корелативних 

односа између географије и других 

природних и друштвених наука. 

- Стицање нових актуелних знања о 

положају, месту и улози Србије на 

Балканском полуострву и југоисточној 

Европи. 

- Стицање нових и продубљених знања 

и објашњења о савременим 

географским појавама, објектима и 

процесима на територији Републике 

Србије. 

- Стицање нових актуелних знања о 

порасту, кретањима, структурним 

променама и територијалном 

размештају становништва. 

- Разумевање актуелне географске 

стварности наше земље и савременог 

света. 

- Развијање осећања припадности својој 

нацији као делу интегралоног света, 

изградња и неговање националног и 

културног идентитета у 

мултиетничком, мултикултуралном и 

мултијезичком свету. 

- Оспособљавање ученика да примењују 

географско знање и вештине у даљем 

образовању и професионалном развоју. 

- Оспособљавање ученика за одговорно 

опхођење према себи и окружењу и за 

активно учествовање у заштити, 

обнови и унапређивању животне 

средине. 

 

- дефинише  предмет изучавања, значај, 

развој и место  географије у систему 

наука 

- разликује природне и друштвене 

елементе географског простора и схвата  

њихове узајамне  узрочно-последичне 

везе и односе  

- препозна значај и практичну примену 

географских сазнања 

- дефинише појам и функције државних 

граница, разуме државно уређење 

Србије и познаје  државна обележја: грб, 

заставу, химну 

- објашњава и даје кратак опис битних 

карактеристика граница са суседним 

земљама 

- дефинише појам југоисточна Европа, 

лоцира на карти  Балканско полуострво 

и идентификује његове опште 

географске карактеристике 

- анализира  промене на политичкој карти 

Балканског полуострва: настанак и 

распад Југославије  

- уочава предности и недостатке 

географског положаја Србије 

- одреди у геолошком саставу Србије 

заступљеност стена различите старости, 

састава и порекла, значајних за појаву 

руда и минерала 

- лоцира и кратко описује постанак 

великих и основних макро целина 

рељефа у оквиру геотектонске 

структуре Србије  

- објасни елементе и факторе климе, 

разликује климатске типове у Србији  

- направи преглед водног богатства 

Србије  

- закључује о економском значају вода за 

снабдевање насеља, наводњавање тла, 

производњу хидроенергије, пловидбу, 

рибарство и туризам 

- дискутује о загађивачима, последицама 

и мерама заштите 

- објасни кретање становништва и 

територијални размештај становништва у 

Србији  

- укаже на промену броја становника 

Србије и наведе факторе који условљавају  

промене становништва 

- дефинише појмове: наталитет, морталитет 

и природни прираштај 

- дефинише појам и разликује типове и 

видове миграција 

- објасни структуру становништва у Србији   

- разликује појмове националног, етничког 

и културног идентитета 

- изгради  став о једнаким правима људи 

- објасни демографске проблеме и  

популациону политику у Србији  

- објасни радне миграције у европске земље 

и именује државе и градове у којима има 

нашег становништва 

- објасни исељавање нашег становништва 

на ваневропске континенте 

- разликује фазе у исељавању Срба у 

прекоокеанске земље 

- именује државе и градове у којима живи 

наше становништво 

- анализира утицај природних и 

друштвених чиниоца на условљеност 

развоја и размештаја привреде Србије и 

групише гране привреде по секторима 

- анализира утицај природних и 

друштвених фактора на развој туризма 

- дефинише појам регије и лоцира их на 

карти Србије (Војводина и њене 

предеоне целине, Шумадија и 

Поморавље, западна Србија, 

Старовлашко-рашка висија, источна 

Србија, јужно Поморавље, Косово и 

Метохија 

- дефинише и објашњава појмове: процес 

интеграције,  демократска 

регионализација, глобализација 

- објасни економске интеграције на Балкану 

и у југоисточној Европи и познаје 

1. Географија – предмет, 

подела, значај и место 

географије у систему 

наука (2) 

2. Савремене компоненте 

географског положаја 

Србије (3) 

3. Природни ресурси 

Србије и њихов 

економско географски 

значај (6) 

4. Становништво и 

насеља Србије (5) 

5. Привреда Србије (2) 

6. Регионалне целине 

Србије (10) 

7. Србија и савремени 

процеси у Европи и свету 

(6) 

 

Облици наставе:  теоријско настава 

Подела на групе:  да 

 

Методе и технике: дијалошка метода, 

илустративно предавање, 

демонстрација, презентације, дебате, 

дигиталне апликације за учење 

Облици рада:индивидуални, 

фронтални, групни, рад у пару 

 

Место реализације: учионица/гугл 

учионица 

 

Начин оцењивања: усмено 

одговарање, домаћи радови, праћење 

активности на часу (формативно), 

гугл алати за оцењивање праћење 

остварених исхода, тестови знања 

    

Корелација 

- Српски језик и 

књижевност 

- Математика 

- Историја 

- Биологија 

- Грађанско васпитање 

- Верска настава 
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- познаје утицај физичко-географских 

фактора на формирање типова 

вегетације и разноврсност животињског 

света панонске  и планинске области 

Србије 

- дефинише: појам природна средина, 

предмет проучавања заштите природе, 

значај заштите и унапређивања природе 

- наведе елементе природне средине, 

загађиваче воде, ваздуха, земљишта; 

последице загађивања и мере заштите  

- дефинише и разликује заштићена 

природна добра у Србији  

- опише антропогеографска обележја и  

историјско-географски континуитет 

насељавања Србије 

мирољубиву политику Србије у 

међународним оквирима и на Балкану 

- опише историјат развоја, наведе циљеве и 

дефинише проблеме унутар Уније 

- објасни услове које Србија треба да 

испуни да би постала равноправна 

чланица заједнице. 

- опише историјат развојаУН, наведе 

циљеве и структуру организације и 

образложи приврженост Србије УН 

- дефинише појам глобализације и 

разликује политичке, територијалне, 

економске, културне и друге видове 

глобализације 
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      ПРЕДМЕТ Грађанско васпитање               РАЗРЕД први                   Oбразовни профил:конобар, трговац, кувар, посластичар          Просветни гласник бр. 10/12 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

- Стицање знања, развијање 

вештина, усвајање вредности и 

формирање ставова који су 

предпоставка за успешан, 

одговоран и ангажован живот у 

демократском друштву   

- Оснаживање ученика за 

поштовање, одбрану и 

афирмацију вредности 

демократског друштва 

- Јачање друштвене кохезије, 

уважавање различитости и 

подршка сузбијању сваког облика 

дискриминације и насиља. 

- Анализира сопствене особине и 

представи их другима  

- Препозна и анализира сличности и 

разлике унутар групе 

-прихвати друге ученике и уважава 

њихову личност 

-Препозна предрасуде, стереотипе, 

дискриминацију, нетолеранцију по 

различитим основама 

-Сагледа могуће последице 

нетолеранције, дискриминације, 

стереотипа, предрасуда 

-Аргументовано брани ставове 

-Активно слуша 

-Не угрожава мишљење других 

-Активно дебатује 

-Ради у групи/тиму 

-Препознаје предности тимског рада 

-Објасни потребу и важност учежћа 

младих у друштвеном животу 

-Објасни разлоге, ток и последицу 

сукоба 

-Препознаје сукоб и начине решавања 

сукоба 

-Објасни значај посредовања у сукобу 

-Препознаје и објасни врсте насиља 

-Идентификује и анализира узроке 

насиља 

-Идентификује и анализира могуће 

начине реаговања појединца у 

ситуацијама вршњачког насиља, из 

позиције жртве и посматрача 

-Прихвати одговорност за споствено 

понашање 

  

Предмет се реализује у 

оквиру три теме:  

1.Ја, ми и други (7 часова 

)  

 

2.Комуникација у 

групи(10 часова) 

 

3. Односи у 

групи/заједници(17 

часова)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Облици наставе:  теоријска настава  

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: дијалошка метода, 

илустративно предавање, демонстрација, 

игровне активности, рад на тексту, играње 

улога, симулације, интерактивне групе, мапе 

ума, презентације, експертска слагалица, 

дебате, дигиталне апликације за учење 

Облици рада: фронтални, индивидуални; 

групни; рад у пару 

 

Место реализације: учионица, гугл учионица 

 

Начин оцењивања: Вредновање рада ученика 

врши се кроз праћење оставрености исхода 

Успешан: Ученик разуме описује,објашњава, 

дискутује, наводи примерe, резимира, 

парафразира појаве из наведених тема. Рад 

ученика је компетентан уз минималну помоћ 

наставника. 

 

Веома успешан: Ученик примењује и 

користи стечена знања и информације, 

открива и решава проблеме,истражује 

појаве, примењује методе у новим 

ситуацијама, процењује,  предвиђа појаве 

из претходно наведених тема Рад ученика 

је компетентан без подршке 

    

Корелација 

Право, социологија са 

правима грађана, 

психологија 
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      ПРЕДМЕТ: Верска настава Православни катихизис     РАЗРЕД I                                 Oбразовни профил:  кувар        Просветни гласник бр. 11/2016-1 

Циљеви учења за предмет  
Исходи 

По завршетку теме ученик ће: 
Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

Упознавање ученика са 

садржајем предмета, планом и 

програмом и реализацијом 

наставе. 

Стицање основног знања о 

Творцу и творевини. 

Разумевање разлике између вере, 

поверења, знања и богопознања. 

Истицање основних хришћанских 

врлина, важности очувања 

заједнице. 

Разумевање историјских 

чињеница о Светом Писму, 

канону, богонадахнутости, Цркви 

и утицаја на културу и 

цивилизацију. 

Стицање вештина хришћанског 

живота. 

-моћи да сагледа садржаје којима 

ће се бавити настава 

Православног катихизиса у току 

1. године  

-моћи да наведе неке од примера 

Откривења Бога у Библији;  

-моћи да разуме да се Бог из 

љубави открива човеку, 

позивајући га у заједницу;  

-бити подстакнут да непосредније 

учествује у богослужењу Цркве;  

-моћи да промишља о личној 

одговорности у односу према 

Богу и ближњима;  

- моћи да разуме да се Божје 

Откривење дешава и данас у 

Цркви и свету;  

-моћи да просуђује и препознаје 

сведочанства вере у свом животу. 

-моћи да увиди разлику између 

знања које се односи на ствари и 

познања које се односи на 

личности;  

-моћи да препозна да је вера 

слободан избор човека и да се 

сведочи личним животом;  

- моћи да објасни да је 

богопознање у православном 

искуству плод личне, слободне 

заједнице човека с Богом;  

- моћи да објасни да се вером 

живи кроз Литургију и подвиг.  

-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.  

-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. 

-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.  

 

I  Увод (2) 

II Бог Откривења (7) 

III Вера, знање и 

богопознање (8) 

IV Хришћанин - човек 

Цркве (6) 

V Свето Писмо - 

Књига Цркве (6) 

VI Хришћански живот 

(8) 
 

 

Облици наставе:  теоријска настава 

(35 ), практична настава (2)  

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: дијалошка метода, 

илустративно предавање, 

демонстрација, игровне активности, 

рад на тексту, играње улога, 

симулације, интерактивне групе, 

презентације, дебате, дигиталне 

апликације за учење 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални; групни; рад у пару 

 

Место реализације: учионица, гугл 

учионица, Црква 

 

Начин оцењивања: усмено 

одговарање, домаћи радови, пројекти, 

праћење активности на часу 

(формативно), гугл алати за 

оцењивање 

    

Корелација 

1. Српски језик и 

књижевност  

2. Историја  

3. Ликовна култура  

4. Музичка култура  

5. Екологија  

6. Психологија  

7. Социологија  

8. Философија  

9. Грађанско васпитање  
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СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 

      ПРЕДМЕТ      НЕМАЧКИ ЈЕЗИК                     ПРВИ РАЗРЕД                           Oбразовни профил:  КОНОБАР                               Просветни гласник бр. 10/2020 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

-Оспособљавање ученика за 

разумевање усменог говора  

-Оспособљавање ученика за 

писање краћих текстова 

различитог садржаја 

-Оспособљавање ученика за 

кратко монолошко излагање и за 

учешће у дијалогу на страном 

језику 

-Оспособљавање ученика за 

функционално читање и 

разумевање различитих, узрасно 

и садржајно проверених врста 

текстова ради информисања и 

извршавања упутстава  

-Стицање и овладавање 

социокултурним компетенцијама 

неопходним за писану и усмену 

употребу језика 

 

 

Ученик ће бити у стању да 

-разуме краће спонтане дијалоге , 

текстове са темама предвиђеним 

наставним програмом, које чује 

уживо, или са аудио-визуелних 

записа 

-разуме и реагује на одговарајући 

начин на усмене поруке у вези са 

личним искуством и са 

активностима на часу (позив на 

неку групну активност, заповест, 

упутство, догађај из непосредне 

прошлости, жеље и избори итд.) 

-напише повезане реченице о 

неким свакодневним 

активностима из свог окружења 

-напише кратке и једноставне 

белешке (списак намирница са 

менија и карте пића, поруџбине) 

 

-поред информација о себи и свом 

окружењу описује ситуацију из 

ресторана 

-разуме краће текстове (до 120 

речи)  

 

 

 

 

 

-Alltagsleben ( 7) 

-Städte ( 10) 

-Fachtexte (18)) 

-Kunst ( 5) 

-Freizeitaktivitäten ( 9 ) 

-Fremde Sprachen ( 12) 

-Wohnen ( 7) 

 

Облици наставе:  теоријска 

настава/практична настава/ 

вежбе/настава у блоку  

Подела на групе:  да/не 

 

Методе и технике: : монолошка, 

дијалошка, демонстративна 

Облици рада: : фронтални, 

индивидуални, рад у пару, рад у 

групи 

Место реализације: учионица/ 

кабинет/ фискултурна 

сала/кухиња/угоститељски 

објекат...../гугл учионица(ако 

планирате да је користите и убудуће у 

редовној настави) 

 

Начин оцењивања: : усмена 

провера знања, контролни и 

писмени задаци, активност на 

часу, домаћи задатак. 

Оцењивање се врши у складу са 

важећим  Правилником о 

оцењивању ученика 

 

    

Корелација 

српски језик, услуживање  
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    ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА                             1.разред                                      Oбразовни профил: Конобар                                                        Просветни гласник бр. 10/2020 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

1.  Стицање знања о основним 

принципима савремене заштите 

здравља,превентивним 

активностима које су 

најефикасније у заштити здравља 

становништва  

2. Стицање знања о хигијенским 

принципима на основу којих 

ученици формирају позитиван 

став са циљем да се усвоји и увек 

примењује здраво понашање 

3. Здрав стил живљења као 

основа за очување здравља  

4 .Стицање знања и усвајање 

вештина о указивању неодложне 

помоћи животно угроженим 

лицима у непредвиђеним 

задесним ситуацијама 

-  наведе дефиницију здравља 

СЗО 

 -  објасни појам душевног и 

телесног здравља,наведе факторе 

који утичу на здравље, објасни 

значај редовног прегледа,  

-одржава личну хигијену и 

одабере исправна средства за 

одржавање личне хигијене ; 

-  одабере и употреби 

одговарајућу заштиту од ППБ и 

употреби и одабере одговарајућа 

контрацептивна средства; 

 -  користи благодети воде,ваздуха 

и сунца у циљу унапређења 

здравља,примени мере заштите од 

неповољног сунчевог зрачења; 

 -  примени мере којима се 

прилагођава утицајима средине и 

делује као стабилна и зрела 

личност, 

- примени мере којима се одупире 

факторима који нарушавају 

ментално здравље и подижу ниво 

психичке кондиције, 

-усвоји здрав стил живота; 

-објасни улогу хранљивих 

материја у организму: 

-  објасни принципе правилне 

исхране;  

- примени пирамиду исхране ; 

-  наведе последице неправилне 

исхране; 

 

- наведе како влага,атм. 

притисак,кретање ваздуха и темп. 

утичу на здравље,како аерозагађење 

доводи до настанка болести  

- опише значај хиг. исправне воде 

за пиће; 

-наведе методе пречишћавања воде 

-одлаже материјал за рециклажу у 

зависности од порекла 

-  наведе штетне факторе који утичу 

на здравље и последице деловања у 

радној средини,  

-опише значај замора и премора код 

појединих врста рада  

- примени методе обнављања радне 

способности; 

-  дефинише прву помоћ и разуме 

њен значај; 

-  утврди стање свести, дисања и 

срчаног рада,постави у бочни 

положај;  

-  правилно збрине рану,препозна 

повреде зглобова и костију и 

изврши имобилизацију, 

-изводи кардиопулмоналну 

реанимацију 

-заустави крварење различитим 

методама 

- препозна термичке повреде , 

повреде електрицитетом и хем. 

оштећења и збрине их; 

 -  пружи прву помоћ код 

биолошких повреда 

1. Лична хигијена и 

хигијена физичке 

културе  (9 часова) 

 

2. Ментална хигијена  

        (5 часова) 

 

3. Хигијена исхране 

        (5 часова) 

 

4. Комунална хигијена 

        (4 часа) 

 

5. Хигијена рада 

       (3 часа) 

 

6. Основе прве помоћи 

      (8 часова) 

 

 

 

Облици наставе:  теоријска настава 

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: дијалошка метода, 

илустративно предавање, 

демонстрација, рад на тексту,  

интерактивне групе, презентације,  

дебате, дигиталне апликације за учење 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални, групни, рад у пару 

 

Место реализације: учионица, гугл 

учионица 

 

Начин оцењивања: тестови знања, 

усмено одговарање, домаћи радови, 

пројекти, праћење активности на часу 

(формативно), гугл алати за 

оцењивање 

    

Корелација 

 

-хемија 

-физика 

-исхрана 
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      ПРЕДМЕТ   Основе туризма и угоститељства           1. РАЗРЕД          Oбразовни профил:  конобар                                                   Просветни гласник бр.10/2020 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 
Начин остваривањасадржаја 

програма 

Циљ предмета се остварује 

остварењем циљева појединачних 

тема: 

1.Разумевање теоријских основа, 

основних принципа и 

организације туризма 

2.Схватање туристичке 

индустрије кроз међузаввисност 

различитих сектора 

3.Упознавање ученика са 

делатношћу угоститељства, 

његовим карактеристикама и 

значајем 

 

 

Исходи предмета се остварују кроз 

исходе no темама : 

Ученик ће бити у стању да : 

1.Дефинише појам туризам, 

задатке, карактеристике и потребе 

у туризму 

2.Разликује облике туризма 

3.Наведе и разликује функције 

туризма 

4.Дефинише туристичко тржиште, 

понуду и тражњу 

5.Дефинише нове трендове у 

туризму 

6.Дефинише појам и значај 

угоститељства 

7.Објасни појам и врсте 

угоститељских услуга 

8.Дефинише угоститељске 

пословне јединице 

9.Објасни улогу, значај и 

структуру кадрова у 

угоститељству 

10.Дефинише узансе, описује 

пословне обичаје 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1. Појмовне основе 

туризма 

2. Облици туризма 

3. Функције 

туризма 

4. Туристичко 

тржиште 

5. Нови трендови у 

туризму 

6. Угоститељство 

7. Услуге у 

угоститељству 

8. Угоститељске 

пословне јединице 

9. Кадрови у 

угоститељству 

10. Узансе у 

угоститељству 

 

Облици наставе:  теоријска настава 

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: : комбиновање 

(вербално-текстуалне, илустративно-

демонстративне, 

истраживачка,вртешка идеја, играње 

улога) 

 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални, групни, у пару 

 

Место реализације: учионица,гугл 

учионица 

 

Начин оцењивања: формативно-

праћење остварености исхода ; тестови 

знања;  

 

Оцењивање се врши на основу важећег 

Правилника о оцењивању ученика у 

средњој школи. 

 

    

Корелација 

• стручни 

предмети (Куварство, 

Основе услуживања, 

Националне кухиње) 

• Економика 

туристичких и 

угститељских предузећа 

• Предузетништво 
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      ПРЕДМЕТ:Услуживање                                              РАЗРЕД:1                                      Oбразовни профил:Конобар                                             Просветни гласник бр.10/2020 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 
Начин остваривањасадржаја 

програма 
 Упознавање ученика са појмом, 

улогом и задацима услуживања у 

угоститељству; 

 Оспособљавање ученика за 

примену санитарних и 

здравствених прописа 

(стандарда) из области личне и 

радне хигијене; 

      Оспособљавање ученика за 

примену заштите на раду 

 Оспособљавање ученика за 

обављање припремних и 

завршних радова у 

угоститељским објектима; 

 Оспособљавање за правилно 

опхођење са гостима и колегама; 

       Оспособљавање ученика за 

услуживање гостију на доручку. 

 

-Дефинише појам услуживања у 

угоститељству 

-Објасни улогу и задатке услуживања 

у угоститељству 

-Примењује мере заштите од повреда 

на раду 

-Наведе и примењује хигијенске 

стандарсде из области личне и радне 

хигијене у услуживању 

-Наведе последице непридржавања 

хигијенских стандардау односу на 

госте и угоститељски ибјекат 

-Примењује хигијенске стандарде из 

обласзи личне и радне хигијене у 

услуживању 

- сортира инвентар за услуживање 

- примењује различите технике 

ношења и преношења инвентара. 

 објасни припремне и завршне 

радове у угоститељским 

објектима;  

 разликује групе инвентара за 

услуживање; 

 разликује опрему, уређаје и 

намештај за услуживање; 

 наведе садржај и редослед 

постављања малог стоног 

инвентара и кувeра за одређени 

оброк; 

 наведе садржај и редослед 

постављања инвентара за 

услуживање на и у сервисни сто; 

 разликује средства понуде - 

документа продаје; 

 рукује инвентаром за 

услуживање; 

  

 

 рукује опремом, уређајима и 

намештајем за услуживање; 

 користи и одржава опрему и уређаје 

за услуживање; 

 пере, брише и полира инвентар за 

услуживање у угоститељским 

објектима; 

 користи стручну терминологију; 

 врши правилно опхођење са 

гостима и колегама  показујући 

љубазност, културу и 

предусретљивост;  

 класификује јела, пића и напитке у 

карти доручка; 

 разликује и објасни дневне оброке у 

угоститељству; 

 примењује основне технике ношења 

и начине услуживања у различитим 

системима рада; 

 комбинује одговарајуће начине 

услуживања; 

 примењује правилан прилаз госту и 

начине услуживања; 

 наводи врсте и састав доручака; 

 услужује доручак у 

доручковаоници, кафани и 

хотелској соби; 

 изврши прекривање стола 

подстољнаком, стољњаком и 

надстољнаком; 

 уреди сервисни сто; 

 комплетира и поставља мали стони 

инвентар; 

 савија салвете на најмање три 

начина; 

 поставља кувер на сто за одређени 

оброк; 

 апсервира инвентар; 

 

 

 

Хигијенски стандарди и 

заштита на раду(55 

часова) 

 

Основе угостиељског 

услуживања(379 часова) 

 

Облици наставе:  теоријска 

настава/практична настава/ 

вежбе/настава у блоку  

Подела на групе: не 

 

Методе и технике: 

Вербалне(дијалошка,усмено 

излагање),демонстрација,  

Облици рада: 

фронтални, индивидуални, групни, 

у пару 

 

Место реализације:  

 Вежбе се реализују у 

одговарајућем кабинету; 

 Практична настава и настава у 

блоку се реализује у одговарајућем 

кабинету или школској радионици. 

 

Начин оцењивања:  

У настави орјентисаној ка достизању 

исхода прате се и вреднују процес 

наставе и учења ,постигнућа 

ученика(продукти учења)и сопствени 

рад.Оцењивање за учење(формативно) 

Оцењивање наученог(сумативно) 

Вредновање остварености исхода се 

врши кроз: 

-птаћење остварености исхода 

-дневник практичне наставе који 

сваки ученик води за време 

професионалне праксе. 

    

Корелација 

- Основе туризма 

и угоститељства; 

- Исхрана; 

- Страни језици; 

- Основе 

куварства; 

- Основе 

посластичарства, 

- Рачунарство и 

информатика, 

- Психологија у 

туризму и 

угоститељству; 

- Туристичка 

географија; 

- Предузетништво. 
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      ПРЕДМЕТ    ИСХРАНА              РАЗРЕД  први         Oбразовни профил:  КОНОБАР                                      Просветни гласник бр.10/2020 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 
Начин остваривањасадржаја 

програма 

- Стицање знања о хранљивим 

материјама и енергетској 

вредности животних 

намирница; 

- Стицање знања о 

принципима правилне 

исхране и потребама у 

исхрани; 

- Оспособљавање ученика да 

утврди састав оброка којима 

се задовољавају енергетске 

потребе људи; 

- Стицање знања о болестима 

које изазива неправилна 

исхрана. 

 

 разликује појмове хране и исхране 

и њихове улоге;  

 објасни улогу појединих 

хранљивих материја у 

организму;           

 разликује намирнице по пореклу; 

 наведе хемијски састав и значај 

појединих намирница биљног 

порекла у исхрани,  

 наведе хемијски састав и значај 

појединих намирница 

животињског порекла у исхрани;  

 наведе предности употребе 

органских производа у људској 

исхрани; 

 разликује појмове органске и 

конвенционалне хране, 

 наведе разике употребе генетски 

модификоване хране; израчуна 

енергетску вредност 

 

 наведе принципе правилне 

исхране; 

 наброје узроке неправилне 

исхране; 

 објасне последице неправилне 

исхране; 

 израчуна индекс ухрањености 

(БМИ); 

      састави дневни оброк. 

 наброје најчешће узроке квара 

намирница; 

 објасне услове под којима 

настаје кварење намирница; 

 наведе начине смањења ризик 

кварења намирница; 

 наведе начине очувања 

(намирница); 

 опише методе конзервисања 

намирница; 

наведе могуће узрочнике и начине 

тровања храном. 

 

 

ХРАНЉИВЕ МАТЕРИЈЕ  

(25) 

ПРАВИЛНА ИСХРАНА  

(21) 

КВАРЕЊЕ 

НАМИРНИЦА И 

КОНЗЕРВИСАЊЕ  

(18/22) 

 

Корелација 

 

Облици наставе:  теоријска настава 

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: 

дијалошка,демонстрација, 

презентација, израде радног задатка, 

текстуално-илустративне методе, 

дигиталне апликације за учење 

Облици рада: 

 

фронтални, индивидуални , рад у 

пару, групни 

 

 

Место реализације: учионица 

 

Начин оцењивања:  
усмена провера  

писмена провера 

извештаји 

есеји 

 

  Корелација 

 

Куварство  

-Здравствена култура 

-Основе туризма и 

угоститељства 

-Хемија 

 



 

352 

      ПРЕДМЕТ:Професионална пракса                                         РАЗРЕД:1                                     Oбразовни профил:Конобар                                       Просветни гласник бр.10/2020 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 
Начин остваривањасадржаја 

програма 

- оспособљавање ученика за 

примену санитарних и 

здравствених прописа из области 

личне и радне хигијене, 

-оспособљавање ученика за 

примену заштите на раду. 

 - оспособљавање ученика за 

обављање припремних и 

завршних радова у угост. 

објектима, 

 - оспособљавање ученика за 

правилно опхођење са гостима и 

колегама, 

 - оспособљавање ученика за 

услуживање гостију на доручку. 

 

-примењује мере заштите од 

повреда на раду и хигијенске 

стандарде из области личне и 

радне хигијене, 

 -рукује опремом,уређајима и 

намештајем за услуживање 

 -врши правилно опхођење са 

гостима и колегама показујући 

љубазност,културу и 

предусретљивост,  

-комбинује одговарајуће начине 

услуживања 

-пере,брише и полира инвентар за 

услуживање у угоститељским 

објектима 

 -примењује правилан прилаз 

госту и начине услуживања 

 -услужује доручак у 

доручковаоници ,кафани и 

хотелској соби  

 

-изврши покривање стола 

подстољнаком и надстољнаком  

-уреди сервирни сто -комплетира и 

поставља мали стони инвентар 

 -савија салвете на најмање три 

начина 

 -поставља кувер на сто за одређени 

оброк 

 -апсервира инвентар 

 -сортира инвентар за услуживање 

 -примењује различите технике 

ношења и преношења инвентара. 

 

 

- хигијенски стандарди и 

заштита на раду 

 - припремни и завршни 

радови у угоститељским 

објектима 

 - услуживање 

различитих врста 

доручака 

 - опхођење са гостима и 

колегама 

 

 

 

Облици наставе: настава у блоку  

Подела на групе: не 

Методе и технике: 

дискусија,демонстрација,играње 

улога,презентација,практичан рад 

ученика. 
Облици рада: 

Фронтални,индивидуални, групни и 

рад у пару. 
 

Место реализације: 

школска радионица,угоститељски 

објекти 
 

Начин оцењивања:  
У настави орјентисаној ка достизању 

исхода прате се и вреднују процес наставе 

и учења ,постигнућа ученика(продукти 

учења)и сопствени рад. 

Оцењивање за учење(формативно) 

Оцењивање наученог(сумативно) 

Вредновање остварености исхода се врши 

кроз: 

-птаћење остварености исхода 

-дневник практичне наставе који сваки 

ученик води за време професионалне 

праксе. 

 

    

Корелација 

 

Услуживање, здравствена 

култура, Основе туризма 

и угоститељства, основе 

куварства и 

посластичарства 
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ДРУГИ РАЗРЕД 

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 

 
      ПРЕДМЕТ: Српски језик и књижевност                     РАЗРЕД: други                   Oбразовни профил: конобар                                                       Просветни гласник бр. 10/2012 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 
Начин остваривањасадржаја 

програма 

1Упознавање са европским 

културним, духовним и мисаоним 

тенденцијама 17. и 18. века и 

њиховим утицајима на српску 

књижевност 

2. Упознавање са поетиком 

романтизма, представницима и 

делима европске и српске 

књижевности 

З.Упознавање са поетиком 

реализма, представницима и 

делима европске и српске 

књижевности 

4.Систематизовање знања о 

врстама речи, њиховим облицима 

и основним правилима грађења 

речи 

5.0способљавање ученика да 

пишу у складу са правописном 

нормом 

6.- Оспособљавање ученика да 

теоријска знања из граматике и 

правописа примењује у 

усменом и писаном изражавању у 

складу са језичком нормом; 

-Оспособљавање ученика да 

користе различите облике 

казивањаи функционалне стилове 

Ученик ће бити у стању да: наведе 

особености барока, класицизма и 

просветитељства и њихове 

представнике у књижевности 

-износи своје мишљење о књ. 

делима користећи стечена знања и 

сопствена запажања -препознаје и 

усваја вредности националне 

културе и поштује културне 

вредности других народа 

-ученик наводи представнике 

романтизма и њихова дела 

- дефинише одлике правца и 

препознаје их на одређеним књ. 

делима 

-ученик може да одреди врсту 

речи и граматичке категорије  

-наводи представнике реализма и 

њихова дела,уочава и образлаже  

одлике реализма 

 

 

 

-ученик примењује правила 

одвојеног и састављеног писања 

речи у складу са јез. нормом  

-ученик изражава размишљања и 

критички став према проблемима и 

појавама које 

намећу књижевни текстови али су и 

део свакодневног живота 

примењује одлике новинарског 

стила. 

-употребљава у усменом и писаном 

израж. облике речи у складу са 

језичком нормом -препознаје 

просте, изведене и сложене речи -

препознаје основне принципе 

творбе речи  

 

 

Барок, класицизам, 

просветитељство - 10 

часова 

Романтизам - 16 часова 

Реализам - 16 часова 

- ЈЕЗИК - 16 ЧАСОВА 

Морфологија са творбом 

речи - 10 часова 

Правопис - 8 часова 

 КУЛТУРА 

ИЗРАЖАВАЊА- 10 

часова 

 

Корелација: 

историја, верска 

настава,грађанско 

васпитање, ликовна 

култура, музичка 

култура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Облици наставе:  теоријска настава 

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: монолошко – 

дијалошка, текст – метода, метода 

демонстрације, компаративна 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални, групни, у пару 

 

Место реализације: учионица/ гугл 

учионица 

 

Начин оцењивања: усмена провера, 

писмени задаци, тестови 

Оцењивање се врши на основу 
важећег Правилника о 
оцењивању ученика у средњој 
школи. 
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      ПРЕДМЕТ:енглески језик                                   РАЗРЕД:други                                       Oбразовни профил:конобар                                                 Просветни гласник бр.10/2012 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

-оспособљавање ученика за 

разумевање усменог говора 

-оспособљавање ученика за 

разумевање прочитаних текстова 

-оспособљавање ученика за 

кратко монолошко излагање на 

енглеском језику 

-оспособљавање ученика за 

писање краћих текстова 

-оспособљавање ученика за 

учешће у дијалогу на енглеском 

језику и размену краћих писаних 

порука 

-оспособљавање ученика да 

преводи, сажима и препричава 

краће текстове 

-оспособљавање ученика да 

користе медије као извор 

информација и развијају 

критичко мишљење 

 

 

-разуме краће исказе који садрже 

фреквентне речи и структуре 

(информације о личностима, 

послу, породици, куповини, 

школи, окружењу) 

-разуме најбитније информације у 

кратким и једноставним 

обавештењима (преко разгласа, на 

улици, на шалтеру) и правилно их 

користи 

-чита и разуме различите врсте 

кратких и прилагођених текстова 

(једноставнија лична и пословна 

писма, позивнице, упутства, 

огласи) 

-открива значење непознатих речи 

на основу контекста или помоћу 

речника 

-уочи предвидљиве информације 

(кад, где, ко) у свакодневним 

текстовима (рекламе, огласи, 

јеловници, проспекти) као и 

једноставнијим стручним 

текстовима (формулари, шеме, 

извештаји) 

 

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 

-пише краћи текст (мејл, писмо) у 

личне и пословне сврхе 

-пише краћи текст о фирми, 

пословању 

-пише краћи извештај на основу 

белешки 

 

 

 

Unit 1 - Schools and Education 

(5) 

Unit 2 - Family and 

relationships (8) 

Unit 3 - The World's a Stage (4) 

Unit 4 - The World of 

Teenagers (7) 

Unit 5 - Mass Media (8) 

Unit 6 - There's Always 

Weather (7) 

Unit 7 - The American Past 

(10) 

Unit 8 - Time Cannot Spoil 

What Men Can Make (7)  

Unit 9 - People and Places (8) 

 

 

 

  

Облици наставе:  теоријска 

настава 

Подела на групе: не 

 

Методе и технике: дијалошка 

метода,илустративно 

предавање,рад на 

тексту,демонстрација,интерактив

не 

групе,презентације,дебате,дигита

лне апликације за учење 

Облици рада: 

фронтални,индивидуални,групни,

рад у пару 

 

Место реализације: 

учионица,гугл учионица 

 

Начин оцењивања: тестови 

знања,усмено одговарање,домаћи 

радови,праћење активности на 

часу(формативно),гугл алати за 

оцењивање 

    

Корелација 

 

-српски језик и књижевност 

-грађанско васпитање 

-основе куварста и 

посластичарства 
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      ПРЕДМЕТ физичко васпитање                                             РАЗРЕД 2-5                        Oбразовни профил: конобар           Просветни гласник бр. 10/2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 
1.Подстицање раста и развоја и 

утицање на правилно држање тела 

(превенција постуралних 

поремећаја); 

2.Развој и усавршавање моторичких 

способности и теоријских знања 

неопходних самостални рад на њима; 

3.Стицање моторичких умења 

(вештина) и теоријских знања 

неопходних за њихово  усвајање; 

4.Проширење и продубљавање 

интересовања које су ученици стекли 

у основној школи и потпуније 

сагледавање спортске гране, за коју 

показују посебан интерес; 

5.Усвајање знања ради разумевања 

значаја и суштине физичког 

васпитања дефинисаних општим 

циљем овог предмета (васпитно-

образовног подручја); 

6.Мотивација ученика за бављење 

физичким активностима и 

формирање позитивних психо-

социјалних образаца понашања; 

7.Оспособљавање ученика да стечена 

умења, знања и навике користе у 

свакодневним условима живота и 

рада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Исходи предмета се остварују  кроз 

исходе циљева предмета. 

1. Препозна везе између 

физичке активности и здравља; 

2. 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; 

3. Одабере и изведе вежбе 

обликовања и вежбе из корективне 

гимнастике, које ће превентивно 

утицати на могуће негативне утицаје 

услед рада у одабраној професији; 

 

4. Именује  моторичке 

способности које треба развијати, као 

и основна средства и методе за њихов 

развој; 

5. 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; 

6. 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 

 

7. 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; 

8. Сагледа негативне утицаје 

савременог начина живота (пушење, 

дрога, насиље, деликвентно понашање) 

и буде свестан да је физичким, односно 

спортским активностима могуће 

предупредити негативне утицаје; 

 

9. самостално бира физичку, 

односно спортску активност и изводи је  

у окружењу у коме живи. 

 

10. Препозна нетолерантно 

понашање својих другова и реагује на 

њега, шири дух пријатељства, буде 

истрајан је у својим активностима. 

11. Се правилно односи према 

окружењу у којме вежба, рекреира се и 

бави се спортом, што преноси у 

свакодневни живот 

12. Учествује на школском 

такмишењу и у систему школских 

спортских такмичења 

 

ОПШТА ФИЗИЧКА 

ПРИПРЕМА: 8-ЧАСОВА 

1.Вежбе обликовања (јачања, 

лабављење и растезање); 

2.Вежбе из корективне 

гимнастике; 

3.Провера стања моторичких и 

функционалних способности; 

4.Вежбе снаге; 

-АТЛЕТИКА:16-ЧАСОВА 

       1.Трчања; 

       2. Скокови; 

ГИМНАСТИКА:18-ЧАСОВА 

       1.    Вежбе у партеру; 

       2.   Прескок; 

КОШАРКА:11-ЧАСОВА 

ОДБОЈКА: 11-ЧАСОВА 

Облици наставе:  теоријска 

настава/практична настава/ 

Подела на групе:  да/не 

 

Методе и технике: Вербално-

демонстративне.  

Облици рада: 
Фронтални,индивидуални,гру

пни , у пару. 

 

Место реализације: 
фискултурна сала и отворени 

терени/гугл учионица 

 

Начин оцењивања: Тренутно 

важећи правилник о оцењивању 

ученика у средњем  образовању 

и васпитању 

(„СЛ. Гласник  РС“, бр. 

82/2015). 

 

    

Корелација 

 

• Биологија 

• Физика 

• Екологија и заштита 

животне средине 

• Ликовна култура 

• Музичка култура 
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      ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА                                   РАЗРЕД: ДРУГИ                     Oбразовни профил: КОНОБАР                                         Просветни гласник бр. 10/2012 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 
Начин остваривања 

садржаја програма 

 Разумевање основних 

тригонометријских функција и 

идентичности 

 Оспособљавање за примену 

тригонометријских функција у 

практичним проблемима 

 Проширивање знања о  

степеновању и кореновању 

 Уочавање веза између 

степеновања и кореновања 

 Овладавање поступком 

рационалисања имениоца 

 Упознавање основних својстава 

функција 

 Оспособљавање за 

представљање података 

различитим графичким 

облицима и анализу датих 

података 

 Стицање основних знања 

потребних за решавање 

квадратних једначина 

 Оспособљавање за скицирање и 

анализу графика квадратне 

функције 

 Проширивање знања о телима 

 Уочавање односа у простору 

 Разумевање површине и 

запремине тела и примена на 

конкретне примере 

 Упознавање са појмом низа 

 Разумевање појмова 

аритметички и геометријски низ 

и примена на конкретне 

проблеме 

 дефинише основне тригоном. 

функције оштрог угла 

 израчуна основне тригонометријске 

функције оштрог угла правоуглог 

троугла када су дате две странице 

 конструише оштар угао ако је 

позната једна његова 

тригонометријска функција   

 наведе  тригонометријске 

идентичности и примењује их у  

одређивању  вредности 

тригонометријских функција ако је 

позната вредност једне од њих 

 наведе вредности тригонометријских 

функција карактеристичних углова 

(од 30° , 45° , 60° ) и  са калкулатора 

прочита вредности за остале оштре 

углове  и обрнуто (одређује оштар 

угао ако је позната вредност 

тригонометријске функције)  

 примени елементе тригонометрије 

правоуглог троугла на решавање 

практичних проблема 

 наведе особине операција 

степеновања са целим експонентом и 

примени их у трансформацијама 

једноставнијих израза 

 наведе особине операција 

кореновања и примени их у 

трансформацијама једноставних 

израза 

 наведе особине операција 

степеновања са рационалним 

изложиоцем и примени их у 

трансформацијама једноставнијих 

израза 

  рационалише именилац разломка у 

једноставним случајевима 

 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 

 реши непотпуну квадратну једначину у 

скупу R 

 наведе пример квадратне једначине која 

нема решења у скупу R  

 примени образац за решавање квадратне 

једначине  

 одреди природу решења квадратне 

једначине 

 растави квадратни трином  

 скицира и анализира график квадратне 

функције (да прочита нуле функције, 

максимум или минимум, где расте, а где 

опада) 

 израчуна обим и површину фигура у 

равни  

 разликује правилне полиедре 

 израчуна површину и запремину коцке  и 

квадра 

  израчуна површину и запремину 

правилне шестоугаона призме и ваљка 

  израчуна површину и запремину лопте 

 одреди површину једноставних равних 

пресека тела 

 Појам низа 

 препозна низ и 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 

 препозна геометријски низ, објасни шта 

су n  и q и израчуна тражени члан низа 

 израчуна збир првих n чланова 

геометријског низа 

 

 Тригонометрија правоуглог троугла  

7 часова; 

 Степеновање и кореновање 12 

часова; 

 Функција и график функције    6 

часова; 

 Квадратна једначина и квадратна 

функција  15 часова; 

 Тела  10 часова; 

 Низови 6 часова.  

За реализацију 4 писменa задатка са 

исправкама планирано  је 8 часова. 

Облици наставе:  

теоријска настава  

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: 

дијалошка метода, 

демонстрација, 

презентације, дигиталне 

апликације за учење 

Облици рада: : 

фронтални, индивидуални, 

групни, рад у пару 

 

Место реализације: 

учионица/ кабинет 

/гугл учионица 

 

Начин оцењивања:  

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

1. усмену проверу знања; 

2. писмену провера знања; 

3. тестове знања; 

4. активност на часу  

 

    

Корелација 

 

- Економика туристичких и угоститељских 

предузећа; 

- Предузетништво; 

- Рачунарство и информатика. 
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      ПРЕДМЕТ                                                                          РАЗРЕД                                      Oбразовни профил:                                                                        Просветни гласник 

ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ     ДРУГИ РАЗРЕД                   КОНОБАР                                                                                                     БР 10/ 2012 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

32 ЧАСА НЕДЕЉНО 

‘-Схватање структуре екосистема 

биосфере и процеса који се у 

њима одвијају. 

-Разумевање значаја 

биодиверзитета и опстанак 

живота на земљи 

-Упознавање са изворима и 

врстама загађивања животне 

средине 

-разумевање концепта одрживог 

развоја 

-разумевање значаја различитих 

облика заштите и унапређивања 

животне средине 

-постојање свести о последицама 

глобалних климатских промена. 

 

-Разумевање значаја одржавања 

личне хигијене и хигијене 

животног и радног простора 

-Схватање значаја правилне 

употребе производа 

 

Дефинише предмет истраживања 

и значај екологије 

●  Објасни структуру екосистема 

●  објасни процесе који се 

одигравају уекосистему 

●  анализира међусобне односе 

организама у ланцима исхране 

●  објасни структуру биосфере 

●    анализирабиогеохемијске 

циклусе у биосфери    

●  утврђује значај биодиверзитета 

за опстанак живота на земљи 

● објасни структуру биосфере 

●    анализира биогеохемијске 

циклусе биосфери    

 ● утврђује значај биодиверзитета 

за опстанак живота на земљи 

●  Наведе изворе загађивања 

животне средине. 

●    анализира врсте загађивања 

свог непосредног окружења 

●  процени последице загађивања 

животне средине 

●  објасни значај одрживог 

развоја, наведе облике енергетске 

ефикасности 

  
 
 
 

● наведе узроке нестајања бињних 

и животињских врста на територији 

Србије 

●испољи одговоран однос према 

домаћим животињама, 

кућним љубимцима, огледним 

животињама, крзнашицама и 

осталим угроженим биљним 

иживотињским врстама 

●  Објасни значај одржавања личне 

хигијене, хигијене животног и 

радног простора 

●  Разликује адитиве опасне по 

здравље 

 
 

 

 

 

Тема:Основни појмови 

екологије (6 часова) 

 

 

Тема:Животна средина и 

одрживи развој 

(17 часова) 

 

 

 

Тема:  Еколошка култура 

(9 часова) 

 

Облици наставе:  теоријска 

настава/практична настава/ 

вежбе/настава у блоку  

Подела на групе:  да/не 

 

Методе и техник Демонстрационо-

илустративни, дијалошки, метод рада 

на тексту, истраживачки рад, дебате 

 

Облици рада:Индивидуални, у 

групама и фронтални 

 

Место реализације: учионица/ 

кабинет/биологије 

 

Начин оцењивања:  

Евидентирање и оцењивање ученика 

путем усмене и писане провере знања, 

тестирања израдфе презентација и 

пројеката... 

    

Корелација 

 

 

Пољопривреда, хигијена, 

медицина 
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      ПРЕДМЕТ Грађанско васпитање                           РАЗРЕД други                         Oбразовни профил: конобар                                            Просветни гласник бр. 10/12 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 
Начин остваривањасадржаја програма 

 

- Упознавање ученика са врстама 

права,начинима и механизмима 

заштите права   

- Сагледавање значаја личног 

ангажовања у заштити 

сопствених права и права других 

људи 

- Подстицање ученика на активну 

партиципацију у животу школе  

- Развијање вештина планирања 

акција 

- Објасни значаји смисао људских 

права  

- Разликује врсте људских права  

-Објасни однос права и 

одговорности  

-Објасни универзалност и 

развијеност људских права  

-Објасни механизме заштите 

људских права  

-Објасни улогу институција 

појединца у заштити људска 

права  

-Идентификује проблеме у својој 

средини 

  

 

Предмет се реализује у оквиру две теме:  

1.Права и одговорности (17часова )  

Ова тематска целина уводи ученике у 

познавање и разумевање проблематике права 

и одговорности и развија: способности , 

ставове и поступке који воде заштити и 

остваривању права.  

 

2.Планирање и извођење акције (15 часова)  

Ова тематска целина припрема и подстиче 

ученике на активно учешће у животу школе и 

заједнице и омогућава систематизацију и 

практичну примену наученог у оквиру овог 

предмета. Ученици стичу потребна знања и 

вештине у идентификовању проблема који се 

тичу дечјих права у школи и средини и 

начнима израде плана акције којим би те 

проблеме могли да реше. 

 

 

 

 

 

Облици наставе:  теоријска настава  

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: дијалошка метода, илустративно 

предавање, демонстрација, игровне активности, рад 

на тексту, играње улога, симулације, интерактивне 

групе, мапе ума, презентације, експертска слагалица, 

дебате, дигиталне апликације за учење 

Облици рада: фронтални, индивидуални; групни; рад 

у пару 

 

Место реализације: учионица/ google учионица 

 

Начин оцењивања: Вредновање рада ученика врши 

се кроз праћење оставрености исхода 

Успешан: Ученик разуме описује,објашњава, 

дискутује, наводи примерe, резимира, парафразира 

појаве из наведених тема. Рад ученика је компетентан 

уз минималну помоћ наставника. 

 

Веома успешан: Ученик примењује и користи стечена 

знања и информације, открива и решава 

проблеме,истражује појаве, примењује методе у 

новим ситуацијама, процењује,  предвиђа појаве из 

претходно наведених тема Рад ученика је 

компетентан без подршке. 

Корелација 

Право, социологија са правима грађана 
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      ПРЕДМЕТ: Верска настава Православни катихизис     РАЗРЕД II                                Oбразовни профил:   конобар       Просветни гласник бр. 11/2016-1 

 

Циљеви учења за предмет  
Исходи 

По завршетку теме ученик ће: 
Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 
Упознавање ученика са садржајем 

предмета, планом и програмом и 

реализацијом наставе. 

Омогућити ученицима да стекну 

неопходно знање да узрок постојања 

света јесте личносни Бог Који 

слободно из љубави ствара свет;  

Пружити ученицима основ за 

разумевање прародитељског греха на 

основу библијског сведочанства, 

тумачења Светих Отаца и учења 

Цркве;  

Омогућити ученицима разумевање да 

се Стари Завет у главним цртама, 

периодима, личностима и догађајима 

може посматрати као праслика и 

најава новозаветних догађаја;  

Пружити ученицима основ за 

разумевање да је целокупан садржај 

старозаветне месијанске мисли 

остварен тек у Новом Завету у 

личности Господа Исуса Христа;  

Омогућити ученицима доживљај 

старозаветне побожности;  

Установити обим и квалитет знања и 

разумевања стечених у току школске 

године из Православног катихизиса  

 

 

- моћи да сагледа садржаје којима ће 

се бавити настава Православног 

катихизиса у току 2. године 

образовања и да уочи какво је његово 

предзнање;  

-моћи да интерпретира учење Цркве о 

стварању света;  

-моћи да објасни да је човек икона 

Божја зато што је слободан и 

подобије Бога зато што је способан за 

заједницу;  

-моћи да објасни да је Бог створио 

свет са циљем да вечно живи у 

заједници са Њим;  

-бити подстакнут да просуђује о 

смислу постојања човека и света;  

-моћи да разликује особености 

створеног и нествореног;  

-моћи да развија одговорност за 

сопствени живот и живот других;  

-моћи да преиспитује и вреднује 

однос према Богу, другом човеку и 

према творевини Божјој.  

-моћи да објасни у чему се састоји 

прародитељски грех; сагледа 

последице и превазилажење;  

-моћи да просуди о важности 

учествовања у Литургији;  

-бити подстакнут да се одговорније 

односи према природи;  

-моћи да стекне увид у личну 

одговорност за своје поступке и 

значају покајања;  

-моћи да уочи да се Бог у Старом и 

Новом Завету открива као личност и 

да га позива на заједницу.  

-моћи да, на примеру Каина и Авеља, 

закључи да је свако убиство –

братоубиство;Ноја,схвати значење 

појма праслика Христа и Цркве као 

места спасења;Вавилонске куле, схвати 

да ни једна људска заједница мимо Бога 

не води остварењу човековог 

назначења;  

-моћи да разуме да је откривење 

Аврааму почетак остваривања Цркве у 

историји;  

-бити свестан да је за богопознање 

неопходан личан сусрет са Богом;  

-моћи да разуме да је обећање 

потомства дато Аврааму духовног 

карактера.  

-знати да је старозаветна вера – вера у 

једнога Бога;  

-моћи да објасни нека од старозаветних 

пророштава која су се остварила у 

личности Христовој;  

-моћи да наведе који старозаветни 

догађаји јесу праслика Сина Божјег и 

новозаветне Цркве.  

-моћи да уочи разлику између 

уобичајеног значења речи пророк и 

њеног библијског смисла;  

-моћи да упореди Десет заповести са 

Христовим заповестима о љубави;  

-моћи да промишља о сопственом месту 

у историји спасења 

-моћи да се, подстакнут примерима, 

смелије суочи са грехом 

самооправдавања и сваким грехом, 

уопште;  

-моћи да уочи у којој мери је 

напредовао и савладао градиво. 

 

I  Увод (1) 

II Стварање света и 

човека (7) 

III Прародитељски 

грех (7) 

IV Свештена историја 

спасења (од Адама до 

Израиља) (6) 

V Свештена историја 

спасења (од Мојскија 

до Христа) (10) 

VIСтарозаветна 

ризница (6) 

Облици наставе:  теоријска настава 

(35 ), практична настава (2)  

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: дијалошка метода, 

илустративно предавање, 

демонстрација, игровне активности, 

рад на тексту, играње улога, 

симулације, интерактивне групе, 

презентације, дебате, дигиталне 

апликације за учење 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални; групни; рад у пару 

 

Место реализације: учионица, гугл 

учионица, Црква 

 

Начин оцењивања: усмено 

одговарање, домаћи радови, пројекти, 

праћење активности на часу 

(формативно), гугл алати за 

оцењивање 

    

Корелација 

 
1. Српски језик и 

књижевност  

2. Историја  

3. Географија  

4. Екологија  

5. Физика  

6. Философија  

7. Социологија  

8. Ликовна култура  

9. Музичка култура  
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СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 

    ПРЕДМЕТ:  НЕМАЧКИ ЈЕЗИК    РАЗРЕД: ДРУГИ       Oбразовни профил: КОНОБАР     Просветни гласник бр.  10/2020 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

Слушање: оспособљавање 

ученика за разумевање 

усменог говорa 

Писање: оспособљавање 

ученика за писање краћих 

текстова различитих садржаја 

Говор: оспособљавање 

ученика за кратко монолошко 

излагање  и за учешће у 

дијалогу на страном језику 

 

Читање: оспособљавање 

ученика за функционално 

читање и размевање 

различитих, узрасно и 

садржајно примерених врста 

текстова 

Социокултурна компетенција: 

стицање и овладавање 

социокултурним компетенцијама 

неопходним за писану и усмену 

употребу језика 

Ученик ће бити у стању да: 

Слушање: разуме краће исказе 

који садрже фреквентне речи и 

структуре (информације о 

личностима, послу, породици, 

куповини, школи, ближем 

окружењу) 

 

Читање: чита и разуме 

различите врсте краћих и 

прилагођених текстова ( 

једноставнија лична пословна 

писма, позивнице, термини, 

проспекти, упутства, огласе 

Говор: описује ситуацијеи 

води једноставне разговоре ( 

телефонира ), даје 

информације и упутства, 

уговара термине 

 

Писање: 

-напише једноставно пословно 

писмо према одређеном моделу 

Интеракција: 

-комуницира у свакодневним 

ситуацијама и размењује 

информације блиске његовим 

интересовањима( писмено и 

усмено) 

 

Медијација: 

-преводи усмено или писмено 

кратке поруке у складу са 

потребама комуникације 

 

 

 

-Feste und Feier - 11 

Gesundheit  - 10 

Mode – 7  

Geschäftswelt - 5 

Verkehr – 7  

Fachtexte - 13 

Menschen in  fremden 

Städten - 11 

 

Облици наставе:  теоријска 

настава/практична настава/ 

вежбе/настава у блоку  

Подела на групе:  да/не 

 

Методе и технике:  монолошка, 

дијалошка, демонстративна 

Облици рада: 

фронтални,индивидуални, рад у 

пару, рад у групи 

 

Место реализације: учионица/ 

кабинет/ фискултурна 

сала/кухиња/угоститељски 

објекат...../гугл учионица(ако 

планирате да је користите и убудуће у 

редовној настави) 

 

Начин оцењивања: усмена провера 

знања, контролни и писмени 

задаци, активност на часу, домаћи 

задатак. Оцењивање се врши на 

основу важећег Правилника о 

оцењивању  ученика.  

 

    

Корелација 

 

српски језик и 

књижевност, пословна 

кореспонденција 
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      ПРЕДМЕТ:Услуживање                                              РАЗРЕД:2                                  Oбразовни профил:Конобар                                             Просветни гласник бр.10/2020 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 
Начин остваривањасадржаја 

програма 
 Оспособљавање ученика за 

успешну комуникацију са 

гостима и запосленим особљем у 

угоститељским објектима; 

 Оспособљавање ученика за 

обављање административно- 

књиговодствених послова у 

угоститељским објектима 

 Оспособљавање ученика за 

квалитетно услуживање пићем и 

напицима у различитим 

угоститељским објектима и 

различитим приликама; 

 Оспособљавање ученика за 

успешну комуникацију са 

гостима и запосленим особљем у 

угоститељским објектима. 

 

 познаје правила пословног 

бонтона у угоститељству; 

 саслуша жеље (потребе) госта  и 

адекватно на њих регује; 

 дочека, прихвати и смести госта 

за сто; 

 показује љубазност, 

предусретљивост у опхођењу са 

гостом; 

 наведе врсте и садржај понуде 

угоститељског објекта; 

 наведе карактеристике  

различитих врсте јела, пића и 

напитака које се служе у 

уоститељском објекту; 

 препоручи госту адекватну 

комбинацију јела и пића; 

 примењује различите начине 

наплате рачуна; 

 води књигу шанка; 

 пише требовања и утврди стање у 

шанку; 

 води књигу пазара, сортира 

рачуне по врсти, упише рачуне у 

дневни извештај; 

 услужује хладне и топле напитке 

у одређеним приликама, 

доручковаоници, ресторану и 

кафани; 

 препознаје пића, напитке и барске 

мешавине из инструмената 

понуде; 

 примењује основне технике  

 ношења, припремања и сервирања 

пића, барских мешавина и напитака; 

 утврди и преда дневни пазар; 

 наведе елементе добре 

угоститељске праксе. 

 класификује пића и напитке према 

групама у карти пића, винској 

карти, барској карти и ценовнику 

пића 

врши правилно опхођење са гостима и 

колегама  показујући љубазност, 

културу и предусретљивост 

 наводи појам, улогу и значај 

точионице пића; 

 рукује опремом, уређајима, 

инвентаром точионице пића; 

 наведе основне карактеристике пића 

и напитака; 

 правилано прилази госту приликом 

услуживања пића и напитака; 

 услужује алкохолна и безалкохолна 

пића у одређеним приликама, 

ресторану и кафани;   

 припрема топле и хладне напитке; 

 познаје врсте и географско порекло 

вина и виногорја у Србији, региону 

и свету; 

демонстрира технике фрапирања, 

шамбрирања, презентовањања, 

отварања, дегоржирања и декантирања 

вина. 

 

 

Пословна комуникација 

(150 часова,вежбе са 

теоријом 60 

часова;практична настава 60 

часова;настава у блоку 30 

часова) 

 

Услуживање пића и 

напитака (324 часа;вежбе са 

теоријом 132 

часа;практична настава 132 

часа;настава у блоку 60 

часова) 

Облици наставе:  теоријска 

настава/практична настава/ вежбе/настава 

у блоку  

Подела на групе: не 

 

Методе и технике: 

Вербалне(дијалошка,усмено 

излагање),демонстрација,  

Облици рада: 

фронтални, индивидуални, групни, у пару 

 

Место реализације:  

 Вежбе се реализују у одговарајућем 

кабинету; 

 Практична настава и настава у блоку 

се реализује у одговарајућем кабинету 

или школској радионици. 

 

 

Начин оцењивања:  

У настави орјентисаној ка достизању 

исхода прате се и вреднују процес наставе 

и учења ,постигнућа ученика(продукти 

учења)и сопствени рад. 

Оцењивање за учење(формативно) 

Оцењивање наученог(сумативно) 

Вредновање остварености исхода се врши 

кроз: 

-птаћење остварености исхода 

-дневник практичне наставе који сваки 

ученик води за време професионалне 

праксе. 

 

    

Корелација 

- Основе туризма 

и угоститељства; 

- Исхрана; 

- Страни језици; 

- Основе 

куварства; 

- Основе 

посластичарства, 

- Рачунарство и 

информатика, 

- Психологија у 

туризму и 

угоститељству; 

- Туристичка 

географија; 

- Предузетништво. 
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      ПРЕДМЕТ    ИСХРАНА              РАЗРЕД  први/први/други               Oбразовни профил:  КУВАР/ПОСЛАСТИЧАР/КОНОБАР                                   Просветни гласник бр.10/20 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

- Стицање знања о хранљивим 

материјама и енергетској 

вредности животних 

намирница; 

- Стицање знања о 

принципима правилне 

исхране и потребама у 

исхрани; 

- Оспособљавање ученика да 

утврди састав оброка којима 

се задовољавају енергетске 

потребе људи; 

- Стицање знања о болестима 

које изазива неправилна 

исхрана. 

 

 разликује појмове хране и исхране 

и њихове улоге;  

 објасни улогу појединих 

хранљивих материја у 

организму;           

 разликује намирнице по пореклу; 

 наведе хемијски састав и значај 

појединих намирница биљног 

порекла у исхрани,  

 наведе хемијски састав и значај 

појединих намирница 

животињског порекла у исхрани;  

 наведе предности употребе 

органских производа у људској 

исхрани; 

 разликује појмове органске и 

конвенционалне хране, 

 наведе разике употребе генетски 

модификоване хране; израчуна 

енергетску вредност 

 

 

 наведе принципе правилне 

исхране; 

 наброје узроке неправилне 

исхране; 

 објасне последице неправилне 

исхране; 

 израчуна индекс ухрањености 

(БМИ); 

      састави дневни оброк. 

 наброје најчешће узроке квара 

намирница; 

 објасне услове под којима 

настаје кварење намирница; 

 наведе начине смањења ризик 

кварења намирница; 

 наведе начине очувања 

(намирница); 

 опише методе конзервисања 

намирница; 

наведе могуће узрочнике и начине 

тровања храном. 

 

 

ХРАНЉИВЕ МАТЕРИЈЕ  

(25) 

ПРАВИЛНА ИСХРАНА  

(21) 

КВАРЕЊЕ 

НАМИРНИЦА И 

КОНЗЕРВИСАЊЕ  

(18/22) 

 

 

 

Облици наставе:  теоријска настава 

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: 

дијалошка,демонстрација, 

презентација, израде радног задатка, 

текстуално-илустративне методе, 

дигиталне апликације за учење 

Облици рада: 

 

фронтални, индивидуални , рад у 

пару, групни 

 

 

Место реализације: учионица 

 

Начин оцењивања:  
усмена провера  

писмена провера 

извештаји 

есеји 

 

 Корелација 

-Куварство  

-Здравствена култура 

-Основе туризма и 

угоститељства 

-Хемија 
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ПРЕДМЕТ: Основе куварства и посластичарства               РАЗРЕД: Други                                 Образовни профил : Конобар          Просветни гласник бр.10/2020 
Циљеви учења за предмет Исходи Садржај Начини остваривања садржаја 

програма 

-упознавање ученика са 

начинима термичке, механичке 

обраде и применом животних 

намирница у куварству и 

посластичарству 

-упознавање ученика са стручном 

терминологијом у куварству и 

посластичарству 

-упознавање ученика са врстама 

и карактеристикама фондова и 

сосова, прилога и варива, 

бистрих и густих супа, чорби, 

топлих предјела, готових јела, 

посластица 

-упознавање ученика са начином 

чувања јела и посластица до 

услуживања 

-упознавање ученика са начином 

сервирања јела и посластица у 

зависности од врсте 

угоститељске услуге 

-разликује кухњска одељења 

-разликује сировине у куварству према групама 

-познаје стручну терминологију укуварству 

-објасни различите врсте термичких обрада 

намирница 

-препознаје састав и начин припреме и 

сервирања јела по групама и врстама 

-објасни начине чувања јела од тренутка 

припреме до услуживања 

-препознаје стручну терминологију у 

посластичарству 

-разликује посластице по врстама 

-објасни састав посластица 

-опише начин припреме посластица 

-опише начин чувања различитих врста 

посластица од тренутка припреме до сервирања 

-опише начине декорисања посластице у 

зависности од угоститељске услуге 

-опише начин сервирања посластице у 

зависности од угоститељске услуге 

-појам и значај куварства 

-струча терминологија у посластичарству и куварству 

-куварске методе прераде намирница-врсте термичке и 

механичке обраде 

-фондови и сосови топле и хладне кухиње 

-салате 

-прилози и варива 

-хладна предјела 

-бистре и густе супе и чорбе 

-топла предјела 

-готова јела 

-јела по поруџбини 

-јела са жара 

-ванредни и свечани оброци 

-појам и значај посластичарства 

-подела посластица 

-хладне посластице 

-топле посластице 

-суве посластице 

-компоти 

-воће 

-топли и хладни напици 

-начин чувања посластица до услуживања 

-начини сервирања посластица у зависности од врсте 

угоститељске услуге 

Облици наставе:  теоријска 

настава 

Подела на групе:  да 

 

Методе и технике: метода 

усменог излагања и дијалошка 

метода, методе демонстрације, 

извршење задатака,  

презентација израде радног 

задатка, текстуално 

илустративне методе. 

Облици рада:- фронтални, 

индивидуални; групни; рад у 

пару 

 

Место реализације: учионица 

Начин оцењивања:  

усмено одговарање, писмене 

провере, извештаја, есеја, 

појединачни и групни 

практични рад. 

 

 

Корелација 

-здравствена култура 

-услуживање 

-исхрана 

-хемија 
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      ПРЕДМЕТ:   Психологија у туризму и угоститељству                      РАЗРЕД         II                             Oбразовни профил:         КОНОБАР        Просветни гласник бр.10/2020                                                     

Циљеви учења за 

предмет  
Исходи Садржај 

Начин 

остваривањасадржаја 

програма 

 

Стицање основних 

знања о природи 

психолошких процеса 

и особина и њиховом 

манифестовању у 

понашању 

- Разумевање 

принципа и 

законитости људског 

понашања у групи и 

процесу рада 

-Сагледавање места, 

улоге и значаја 

комуникације и 

комуникацијских 

вештина у туризму и 

угоститељству 

- Унапређење вештине 

опхођења са 

гостом/потрошачем 

услуга 

Упознавање са 

применом 

психолошких сазнања 

у развоју 

маркетиншких 

стратегија у туризму и 

угоститељству 

-објасни предмет изучавања психологије 

и њену примену у 

туризму/угоститељству 

-објасни органске основе психичког 

живота 

-опише процес опажања других особа и 

факторе од којих тај процес зависи 

-познаје појам пажње и чиниоце од којих 

она зависи 

-познаје основе о процесима учења и 

разликује врсте учења 

-објасни процес памћења и факторе који 

доводе до заборављања 

-Познаје основе о појмовима мишљења и 

интелигенције 

-Наведе основе емоционалног живота 

човека и опише значај емоција 

-објасни шта су мотиви и наведе врсте и 

карактеристике 

-објасни појам и врсте фрустрација и 

конфликата 

-дефинише појам личности и разликује 

основне појмове структуре личности и 

њихове карактеристике 

-обасни појам зреле личности 

 

 

-разликује основне врсте група и њихову 

структуру 

-разликује улоге у тиму 

-разликује врсте руковођења 

-објасни на примеру важност 

психолошке климе у групи 

-наведе елементе 

комуникационог процеса 

-демонстрира технике асертивне 

Комуникације 

-објасни и демонстрира особине 

угоститељског радника потребне за 

успешно обављање посла 

-објасни и демонстрира последице добре и 

лоше прве импресије коју угоститетљски 

радник оставља на госта. 

-објасни и демонстрира правила опхођења 

са гостима и основне принципе продаје 

угоститељских услуга 

-разликује и објасни мотиве куповине 

-разликује врсте гостију с обзиром на 

својства и  особености њиховог понашања 

-разликује врсте пропагандних 

средстава 

-зна основне принципе деловања 

пропаганде 

-осмисли пропагандну поруку за 

одређену циљну групу 

 

1.Психологија као наука (2) 

2.Психички процеси и 

особине (11) 

3.Личност (6) 

4. Међуљудски односи на 

раду (10) 

5.Комуникација (10) 

6.Психологија опхођења са 

гостима (14)  

7.Психологија рекламе (11) 

 

 

 

Облици наставе:  теоријска 

настава  

Подела на групе: не 

 

Методе и технике: 

дијалошка 

метода, илустративно 

предавање, 

демонстрација, игровне 

активности, 

рад на тексту, играње улога, 

симулације, интерактивне 

групе, мапе 

ума, презентације, експертска 

слагалица, дебате, дигиталне 

апликације за учење 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални; групни; рад у 

пару 

 

Место реализације: 

учионица и гугл учионица 

 

Начин оцењивања: : тестови 

знања, 

усмено одговарање, домаћи 

радови, 

пројекти, праћење активности 

на часу 

(формативно), гугл алати за 

оцењивање 

    

Корелација 

-Здравствена култура 

-Предузетништво 

Услуживање 

-Професионална пракса 

-Социологија са правима 

грађана 

-Грађанско васпитање 
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     ЕКОНОМИКА ТУРИСТИЧКИХ И УГОСТИТЕЉСКИХ ПРЕДУЗЕЋА              2.  РАЗРЕД              Oбразовни профил:Конобар                               Просветни гласник бр.10/2020 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 
Начин остваривањасадржаја програма 

 

- Упознавање ученика са 

економиком и 

организацијом предузећа 

- Упознавање ученика са 

угоститељско –туристичким 

предузећима 

- Упознавање ученика са 

пословним средствима 

угоститељског и 

туристичког предузећа 

- Упознавање ученика са 

изворима средстава 

угоститељског и 

туристичког предузећа 

- Упознавање ученика са 

расходима предузећа и 

калкулацијом цене 

производа и услуга у 

туризму и угоститељству 

- Упознавање ученика са 

резултатима рада и 

рсподелом 

- Упознавање ученика са 

мерилим успешности 

угоститељског и 

туристичког предузећa 

*дефинише економику као науку 

*дефинише организацију 

*наведе и објасни циљеве изучавања 

економике и организације предузећа 

*дефинише угоститељско  и 

туристичко предузеће и њихове 

задатке 

*познаје карактеристике 

угоститељског и туристичког 

предузећа 

*разликује врсте угоститељских и 

туристичких предузећа 

*дефинише средства и наводи и 

објашњава облике основних 

средстава 

*објасни амортизацију 

*наведе и објанси облике обртних 

средстава 

*препознаје на примеру обртна и 

основна средства 

*дефинише изворе средстава 

*разликује сопствене и туђе изворе 

средстава 

 

*дефинише утрошке, трошкове и 

расходе предузећа 

*наведе врсте трошкова 

*наведе и  објасни  карактеристике 

трошкова 

*израђује калкулацију  

*разликује врсте калкулација 

*самостално обрачунава трошкове 

*дефинише укупан приход 

*разликује приходе предузећа 

*утврђује резултате предузећа 

*објасни начин распоређивања 

резултата предузећа 

*утврди пословни резултат предузећа 

*дефинише мерила успешости 

*објасни продуктивност 

*објасни економичност 

*објасни рентабилност 

1.Појмовно одређење 

економике и организације 

предузећа(2) 

2.Појам  угоститељско-

туристичког предузећа(5) 

3.Средства угоститељско –

турстичког предузећа(4) 

4.Извори сресдтава(2) 

5.Расходи угоститељског и 

туристичког предузећа(10) 

6.Резултати рада и 

расподела(5) 

7.Мерила успешности 

пословања угоститељског и 

тутуристичког предузећа(7) 

 

 

 

Корелација 
 

-Основе туризма и 

угоститељства 

 

Облици наставе:  теоријска настава  

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: дијалошка, 

,презентације,дигитлне апликације за 

учење 

Облици рада:фронтални, 

индивидуални,рад у пару 

 

Место реализације: учионица/ кабинет, 

гугл учионица 

 

Начин оцењивања: : усмено одговарање, 

домаћи радови, праћење активности на 

часу(формативно), гугл алати за 

оцењивање 
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      ТУРИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА                 2.  РАЗРЕД                                 Oбразовни профил:  Конобар                           Просветни гласник бр.10/2020 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

- Проширивање знања о 

географском и туристичком 

положају Србије. 

- Проширивање знања о 

природним туристичким 

вредностима Србије. 

- Усвајање знања о антропогеним 

туристичким вредностима 

Србије. 

- Стицање знања о утицају 

материјалне основе на развој 

туризма у Србији. 

- Усвајање знања о правцима 

туристичких кретања у Србији. 

- Коришћење стечених знања у 

прогнозирању перспектива 

развоја туризма Србије. 

 

- описује и показује на карти 

положај Србије у свету и Европи 

- објасни значај географског 

положаја за развој туризма у Србији 

- класификује природне туристичке 

вредности Србије према генези и 

функцији 

- наводи и лоцира природне 

туристичке вредности Србије 

- објасни разлоге атрактивности 

природних туристичких вредности 

Србије 

- подели атропогене туристичке 

вредности Србије по врстама 

- издвоји специфичности 

најатрактивнијих антропогених 

туристичких вредности Србије 

- разликује факторе туристичког 

промета 

 

- наводе врсте саобраћаја који се 

користи у туризму 

- одреди вредности и недостатке сваке 

врсте саобраћаја који се користи у 

туризму 

- познаје обим и структуру 

смештајних и угоститељских 

капацитета Србије 

- наведе и покаже на карти најважније 

правце кретања у Србији 

- састави карту природних и 

антропогених вредности завичаја 

- наброји локалне ресурсе у средини у 

којој живи који (јесу или) би могли 

представљати туристичку атракцију 

- наброји могуће правце развоја 

туризма Србије 

- припреми промоцију туристичког 

садржаја изабраног по сопственом 

избору 

1. Географски и 

туристички положај 

Србије (5) 

2. Природне туристичке 

вредности Србије (10) 

3. Антропогене 

туристичке вредности  

Србије (6) 

4. Материјална основа 

туризма (4) 

5. Правци туристичког 

кретења у Србији (2) 

6. Перспективе развоја 

туризма Србије (5) 

 

Облици наставе:  

теоријско/практична настава 

Подела на групе:  да 

 

Методе и технике: дијалошка 

метода, илустративно предавање, 

демонстрација, презентације, дебате, 

дигиталне апликације за учење 

Облици рада: индивидуални, 

фронтални, групни, рад у пару 

 

Место реализације: учионица/гугл 

учионица 

 

Начин оцењивања: усмено 

одговарање, домаћи радови, праћење 

активности на часу (формативно), 

гугл алати за оцењивање праћење 

остварених исхода, тестови знања 

    

Корелација 

- Српски језик и 

књижевност 

- Историја 

- Здравствено васпитање 

- Маркетинг у туризму и 

угоститељству 

- Грађанско васпитање 

- Верска настава 

- Стручни предмети 
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      ПРЕДМЕТ:Професионална пракса                                         РАЗРЕД:2                                 Oбразовни профил:Конобар                                       Просветни гласник бр.10/2020 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

- Oспособљавање ученика за 

успешну комуникацију са 

гостима и запосленим особљем у 

угоститељским објектима, 

 - оспособљавање ученика за 

обављање административно 

 –књиговодствених послова у 

угоститељским објектима, 

 -оспособљавање ученика за 

квалитетно услуживање пићем и 

напицима у различитим 

угоститељским објектима и 

различитим приликама, 

 -оспособљавање ученика за 

успешну комуникацију са 

гостима и запосленим особљем у 

угоститељским објектима. 

 

-саслуша жеље госта и адекватно 

на њих реагује  

-дочека,прихвати и смести госта 

за сто 

 -показује љубазност , 

предусретљивост у опхођењу са 

гостом 

 -препоручи госту адекватну 

комбинацију јела и пића 

 -примењује различите начине 

наплате рачуна 

 - води књигу шанка  

-пише требовања и утврди стање 

у шанку 

 -води књигу пазара ,сортира 

рачуне по врсти ,упише рачуне у 

дневни извештај 

 -утврди и преда дневни пазар 

 

-класификује пића и напитке према 

групама у карти пића, винској карти 

,барској карти и ценовнику пића 

-рукује опремом,уређајима и 

инвентаром у точионици пића 

 - услужује пића и напитке 

-припрема и услужује пића и  

напитке у одређеним приликама у 

различитим угоститељским 

објектима 

 -познаје врсте и географско 

порекло вина и виногорја у 

Србији,региону и свету 

 - демонстрира технике фрапирања 

,шамбрирања ,презентирања 

,отварања ,дегоржирања и 

декантирања вина. 

 

 

- пословна комуникација 

 - инструменти понуде и 

документи продаје 

 - точионица пића 

 - услуживање пића и 

напитака, 

 - алкохолна пића, 

 - безалкохолна пића, 

 - топли и хладни напици  

- барске мешавине, 

 - вина и виногорја. 

 

Облици наставе: настава у блоку  

Подела на групе: не 

Методе и технике: 
дискусија,демонстрација,играње 

улога,презентација,практичан рад 

ученика. 

Облици рада: 

Фронтални,индивидуални, групни и 

рад у пару. 

Место реализације: 

школска радионица,угоститељски 

објекти 

Начин оцењивања:  
У настави орјентисаној ка достизању 

исхода прате се и вреднују процес 

наставе и учења ,постигнућа 

ученика(продукти учења)и сопствени 

рад. 

Оцењивање за учење(формативно) 

Оцењивање наученог(сумативно) 

Вредновање остварености исхода се 

врши кроз: 

-птаћење остварености исхода 

-дневник практичне наставе који 

сваки ученик води за време 

професионалне праксе. 

 

    

Корелација 

 

Услуживање, здравствена 

култура, страни језик, 

основе куварства и 

посластичарства, 

психологија у туризму и 

угоститељству 
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ПРЕДМЕТ: Пословна информатика у туризму и угоститељству    РАЗРЕД: Други          Oбразовни профил:КОНОБАР                        Просветни гласник.  бр. 10/2020 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 
Начин остваривања 

садржаја програма 

 Унапређење знања и вештина 

ученика 

 Примена програма за 

табеларне прорачуне у струци 

ученика 

 Упознавање ученика са 

обрадом цртежа на рачунару  

 Упознавање ученика са 

обрадом видеo и аудио записа 

на рачунару  

 Примена наученог у 

конкретној струци ученика 

 Упознавање ученика са 

обрадом дигиталне 

фотографије на рачунару  

 Унапређење знања и вештина 

ученика у коришћењу 

програма за креирање 

презентација 

 Унапређење знања и вештина 

ученика у коришћењу 

Интернет технологија 

 Упознавање ученика са 

програмом за креирање 

Интернет презентација 

  

 разликује апсолутно и релативно 

адресирање 

 користи напредне функције за 

табеларне прорачуне 

 креира норматив 

 креира табеле за требовања 

 креира табеле за вођење залиха 

 креира табеле за калкулације оброка 

 лоцира основне опције програма за 

обраду цртежа 

 црта основне графичке објекте 

 трансформише графичке објекте 

 користи текст у графичком 

окружењу 

 креира једноставне и сложене меније 

користећи програм за обраду цртежа 

(кувар, конобар) 

 креира дневне и свечане меније 

користећи програм за обраду цртежа 

(кувар, конобар) 

 креира стандардне и дневне 

јеловнике користећи програм за 

обраду цртежа (кувар, конобар) 

 креира карту топлих посластица 

користећи програм за обраду цртежа 

(посластичар) 

 креира карту хладних посластица 

користећи програм за обраду цртежа 

(посластичар) 

 креира карту чајева користећи 

програм за обраду цртежа 

(посластичар) 

 користи опције за штампу 

 шаље цртеж помоћу електронске 

поште 

 

 

 обавља пренос видео записа са 

дигиталног камкордера на рачунар 

 сними аудио запис 

 наведе типове формата видео записа 

на рачунару 

 наведе типове формата аудио записа 

на рачунару 

 лоцира основне опције програма за 

обраду видео записа 

 едитује видео секвенце 

 додаје наслов, прелазе и ефекте 

 користи основне опције дигиталног 

фотоапарата 

 обавља пренос фотографија са 

дигиталног фотоапарата на рачунар 

 наведе типове формата записа слика  

на рачунару 

 лоцира основне опције програма за 

обраду слика 

 скенира користећи програм за обраду 

слика 

 користи алате за селекцију делова 

слике 

 користи алате за опсецање делова 

слике 

 манипулише деловима слике 

 промени величину слике и подлоге 

 побољша квалитет контраста и 

осветљења делова слике 

 црта основне графичке објекте 

 користи опције за рад са текстом и 

опције за филтере 

 користи опције за рад са слојевима 

 обавља конверзију боја 

 одабере одговарајући формат за 

снимање слике 

 штампа слику 

 

Табеларни прорачуни 
Обрада цртежа на рачунару 

Обрада видео и аудио записа 

Обрада дигиталне фотографије на 
рачунару 

Презентације 

Инетрнет презентације 

Облици наставе: вежбе   

Подела на групе:  одељење се 

дели у две групе 

 

Методе и технике: дијалошка 

метода, демонстрација, 

презентације, дигиталне 

апликације за учење 

Облици рада: : фронтални, 

индивидуални, рад у пару 

 

Место реализације: рачунарски 

кабинет 

 

Начин оцењивања:  

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

1. праћење остварености исхода 

2. тестове практичних вештина 

3.тестове знања 

Сумативно оцењивање:  

Усмена провера постигнућа, 

писмена провера, практичан рад, 

извештај, есеј 

Формативно оцењивање: 

посматрање, контролне вежбе, 

тестови, самоевалуација, 

вршњачко оцењивање, практичне 

вежбеКорелација:  Математика, 

српски језик и књижевност, 

куварство,  посластичарство 

 

 Додаје мултимедијалне 

садржаје у презентацију 

 Примењује ефекте анимације 

над објектима презентације 

 Примењује ефекте 

транзиције слајдова 

 Управља начином приказа 

презентације 

 Креира мултимедијалну 

презентацију неких фаза 

процеса рада у конкретној 

струци ученика 

 Именује формате у којима 

може бити сачувана 

презентација 

 опише врсте Интернет 

презентација 

 користи разне изворе и 

садржаје у креирању 

Интернет презентација 

 користи  wizard при креирњу 

Интернет презентација 

 користи табеле при креирњу 

Интернет презентација 

 форматира текст у Интернет 

презентацији 

 дода графику у Интернет 

презентацију 

 прегледа презентацију у 

Интернет читачу 
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ТРЕЋИ РАЗРЕД 

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 

      ПРЕДМЕТ: Српски језик и књижевност                              РАЗРЕД : трећи                                     Oбразовни профил: конобар                           Просветни гласник бр. 10/2012 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 
Начин остваривањасадржаја 

програма 

Упознавање са основним 

одликама правца, представницима 

и њиховим делима. 

Упознавање ученика са одликама 

међуратне књижевности, 

представницима и делима. 

Систематизовање знања о 

основним правилима грађења 

речи. 

Упознавање ученика са основама 

лексикологије. 

Оспособљавање ученика за 

примењивање знања из језика и 

правописа у складу са језичком 

нормом. 

Оспособљавање ученика да 

теоријска знања из граматике и 

правописа примењују у усменом и 

писаном изражавању. 

  

 

 Наведе одлике правца, 

представнике и њихова дела , 

препозна модерне елементе у 

изразу и форми књижевног дела 

,анализира одабрана дела, износи 

запажања и ставове. 

 

Наведе одлике праваца, 

представнике и њихова дела , 

наведе манифесте, књижевне 

покрете и струје у књижевности 

између два светска рата 

,успостави узајамни однос 

књижевних дела и времена у коме 

су настала , анализира одабрана 

дела, износи запажања и ставове. 

 

Препозна просте, изведене и 

сложене речи, примени основне 

принципе творбе речи. 

 

Препозна и одрeди вредност 

лексеме, уме да се служи 

речницима, наведе примере 

синонима, антонима, хомонима, 

жаргона… 

 

Примени правописна правила у 

писању сложеница,  

полусложеница и синтагми, 

скраћује речи у складу са 

прописаним правилима. 

  

Износи став, користи аргументе и 

процењује опште и сопствене 

вредности у усменом и писаном 

изражавању. 

  

 

Садржај предмета: 

I Модерна 

II Књижевност између 

два рата 

III Творба речи 

IV Лексикологија 

V Правопис 

VI Култура 

изражавања 

 Корелација: 

корелација са историјом,  

географијом, 

социологијом, 

психологијом, ликовном 

и музичком културом, 

верском наставом, 

грађанским васпитањем 

Облици наставе:  теоријска настава  

Подела на групе: не 

 

Методе и технике: монолошко – 

дијалошка, текст – метода, метода 

демонстрације, компаративна 

 

Облици рада:фронтални, 

индивидуални, групни, рад у 

паровима 

 

Место реализације: учионица./гугл 

учионица 

Начин оцењивања: усмено излагање, 

активност на часу, домаћи задаци, 

тест, писмени задаци. 

   

Оцењивање се врши на основу 

важећег Правилника о оцењивању 

ученика у средњој школи. 
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      ПРЕДМЕТ: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК                           РАЗРЕД:трећи                                  Oбразовни профил:конобар                                            Просветни гласник бр.10/2012 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

-оспособљавање ученика за 

разумевање усменог говора 

-оспособљавање ученика за 

разумевање прочитаних 

текстова 

-оспособљавање ученика за 

кратко монолошко излагање 

на енглеском језику 

-оспособљавање ученика за 

писање краћих текстова 

-оспособљавање ученика за 

учешће у дијалогу на 

енглеском језику и размену 

краћих писаних порука 

-оспособљавање ученика да 

преводи, сажима и препричава 

краће текстове 

-оспособљавање ученика да 

користе медије као извор 

информација и развијају 

критичко мишљење 

 

 
 

-разуме основне поруке и 

захтевеисказане јасним 

стандардним језиком о 

блиским темама (школа, посао, 

хоби) 

-разуме суштину нешто дужих 

разговора или дискусија на 

састанцима који се односе на 

мање сложене садржаје из 

струке, уколико се говори 

стандардним језиком, 

поставља питања у вези са 

темом дискусије-разговора 

-разуме једноставније текстове 

који су писани обичним 

језиком или језиком струке 

-разуме опис догађаја и 

осећања 

-разуме основни садржај и 

важније детаље и извештајима, 

брошурам и уговорима 

-описује једноставним речима 

статус и образовање, будуће 

запослење 
 

-описује делатност, фирму, 

процес рада, преприча 

телефонски разговор или одлуке 

неког договора 

-образложи краће намере, 

поступке, одлуке 

-попуњава рачуне, признанице 

-напише једноставно пословно 

писмо 

-сажима садржај текста, филма 
 

 

Unit 1(11) 

Unit 2 (5) 

Unit 3 (7) 

Unit 4 (9) 

Unit 5(10) 

Unit 6 (12) 

Unit 7(12) 

 

  

Облици наставе:  теоријска настава 

Подела на групе: не 

 

Методе и технике: дијалошка 

метода,илустративно предавање,рад 

на тексту,демонстрација,интерактивне 

групе,презентације,дебате,дигиталне 

апликације за учење 

Облици рада: 

фронтални,индивидуални,групни,рад 

у пару 

 

Место реализације: учионица,гугл 

учионица 

 

Начин оцењивања: тестови 

знања,усмено одговарање,домаћи 

радови,праћење активности на 

часу(формативно),гугл алати за 

оцењивање 

    

Корелација 

 

-српски језик и 

књижевност 

 

-грађанско васпитање 

 

-стручни предмети 
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      ПРЕДМЕТ физичко васпитање                    РАЗРЕД 3-5  Oбразовни профил: конобар                        Просветни гласник бр. 10/2012-испр.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

1.Подстицање раста и развоја и 

утицање на правилно држање 

тела (превенција постуралних 

поремећаја); 

2.Развој и усавршавање 

моторичких способности и 

теоријских знања неопходних 

самостални рад на њима; 

3.Стицање моторичких умења 

(вештина) и теоријских знања 

неопходних за њихово  усвајање; 

4.Проширење и продубљавање 

интересовања које су ученици 

стекли у основној школи и 

потпуније сагледавање спортске 

гране, за коју показују посебан 

интерес; 

5.Усвајање знања ради 

разумевања значаја и суштине 

физичког васпитања 

дефинисаних општим циљем овог 

предмета (васпитно-образовног 

подручја); 

6.Мотивација ученика за 

бављење физичким активностима 

и формирање позитивних психо-

социјалних образаца понашања; 

7.Оспособљавање ученика да 

стечена умења, знања и навике 

користе у свакодневним 

условима живота и рада. 

1.Препозна везе између физичке 

активности и здравља; 

2.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; 

3.Одабере и изведе вежбе 

обликовања и вежбе из 

корективне гимнастике, које ће 

превентивно утицати на могуће 

негативне утицаје услед рада у 

одабраној професији; 

4.Именује  моторичке 

способности које треба развијати, 

као и основна средства и методе 

за њихов развој; 

5.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; 

6.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 

7.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; 

8. Сагледа негативне утицаје 

савременог начина живота 

(пушење, дрога, насиље, 

деликвентно понашање) и буде 

свестан да је физичким, односно 

спортским активностима могуће 

предупредити негативне утицаје; 

 

9. самостално бира физичку, 

односно спортску активност и 

изводи је  у окружењу у коме живи. 

 

10. Препозна нетолерантно 

понашање својих другова и реагује 

на њега, шири дух пријатељства, 

буде истрајан је у својим 

активностима. 

11. Се правилно односи према 

окружењу у којме вежба, рекреира 

се и бави се спортом, што преноси у 

свакодневни живот 

12. Учествује на школском 

такмишењу и у систему школских 

спортских такмичења 

-ОПШТА ФИЗИЧКА 

ПРИПРЕМА: 6-ЧАСОВА 

1.Вежбе обликовања 

(јачања, лабављење и 

растезање); 

2.Вежбе из корективне 

гимнастике; 

3.Провера стања 

моторичких и 

функционалних 

способности; 

4.Вежбе снаге; 

-АТЛЕТИКА:14-

ЧАСОВА 

       1.Трчања; 

       2. Скокови;       -    

ГИМНАСТИКА:20-

ЧАСОВА 

       1.    Вежбе у партеру; 

       2.   Прескок; 

-ОДБОЈКА: 20-ЧАСОВА 

Облици наставе:  теоријска 

настава/практична настава/ 

Подела на групе:  да/не 

 

Методе и технике: : Вербално-

демонстративне. 

Облици рада: 
Фронтални,индивидуални,групни , 

у пару. 

 

 

Место реализације: фискултурна 

сала и отворени терени/гугл учионица 

 

Начин оцењивања: Тренутно важећи 

правилник о оцењивању ученика у 

средњем  образовању и васпитању 

(„СЛ. Гласник  РС“, бр. 82/2015). 

 

    

Корелација 

 

• Биологија 

• Физика 

• Екологија и 

заштита животне средине 

• Ликовна култура 

• Музичка култура 
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      ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА                        РАЗРЕД: ТРЕЋИ                                   Oбразовни профил: КОНОБАР                                   Просветни гласник бр. 10/2012 

Годишњи фонд часова: 30 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 
Начин остваривањасадржаја 

програма 

 Упознавање са координатном 

методом 

 Разумевање зависности 

положаја праве и међусобног 

положаја две праве  од 

коефицијената k и n 

 Разумевање зависности 

положаја кружнице и 

међусобног положаја праве и 

кружнице од коефицијената у 

њиховим једначинама 

 Упознавање са основним 

елементима финансијске 

математике 

 Уочавање разлике између 

простог и сложеног каматног 

рачуна 

 Оспособљавање за примену 

стечених знања у 

свакодневном животу 

 примени Гаусов алгоритам на 

решавање система  линеарних 

једначина(3*3) 

 израчуна растојање између две 

тачке и обим троугла ако су 

дате координате његових 

темена 

  разликује општи облик 

једначине праве од 

екплицитног облика и преведе 

један запис у други 

  објасни 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 паралелности 

две праве 

 израчуна растојање тачке од 

праве 

 преведе општи облик 

једначине кружнице у 

екплицитни  

 одреди положај кружнице у 

Декартовом координатном 

систему и полупречник 

кружнице 

 

 примени каматни рачун од сто 

(време дато у годинама, 

месецима или данима) 

 примени каматни рачун више 

сто и ниже сто 

 објасни појам менице и на који 

начин се употребљава 

 примени прост каматни рачун на 

обрачунавање камате код 

штедних улога и потрошачких 

кредита  

 покаже  разлику између простог 

и сложеног каматног рачуна на 

датом примеру 

 

 

 Аналитичка 

геометрија у равни: 

17 часова; 

 Елементи 

финансијске 

математике:                

9 часова; 
 

За реализацију  2 

писменa задатка са 

исправкама планирана  

су 4 часа. 

 

 

 Облици наставе:  теоријска настава  

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: дијалошка метода, 

демонстрација, презентације, 

дигиталне апликације за учење 

Облици рада: : фронтални, 

индивидуални, групни, рад у пару 

 

Место реализације: учионица/ 

кабинет 

/гугл учионица 

 

Начин оцењивања:  

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

1. усмену проверу знања; 

2. писмену провера знања; 

3. тестове знања; 

4. активност на часу  

 

    

Корелација 

- Економика туристичких 

и угоститељских 

предузећа; 

- Предузетништво; 

- Рачунарство и 

информатика 
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      ПРЕДМЕТ Историја                                                             РАЗРЕД   III                               Oбразовни профил:    Конобар                                               Просветни гласник бр.10/2012 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 
Начин остваривањасадржаја 

програма 

 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. 

 

Ученик ће бити у стању да : 

 препозна различите 

историјске садржаје 

(личности, догађаје, 

појаве и процесе) и 

доведе их у везу са 

одговарајућом 

временском 

одредницом и 

историјским периодом; 

 разликује периоде у 

којима је постојала, 

престала да постоји и 

поново настала српска 

држава; 

 наведе и упореди 

одлике српске 

државности у средњем 

и новом веку; 

 уочи утицај европских 

револуционарних 

збивања на развој 

српске националне и 

државне идеје; 

 објасни узроке и 

последице Српске 

револуције, 

ослободилачких ратова 

1876–1878, Балканских 

ратова и Првог светског 

рата 

 уочи и објасни на 

историјској карти 

промене граница српске 

државе; 

 лоцира места 

најважнијих битака које 

су вођене током Српске 

револуције, 

ослободилачких 

 ратова 1876–1878, 

Балканских ратова и 

 образложи најважније мотиве 

и узроке стварање 

југословенске државе; 

 уочи значај настанка 

југословенске државе за 

српски народ; 

 идентификује одлике 

југословенске државе као 

монархије и као републике; 

 разликује особености 

друштвено-политичких 

система који су постојали у 

југословенској држави; 

 уочи и разуме међународни 

положај југословенске државе; 

 образложи допринос 

југословенских 

антифашистичких покрета 

победи савезника у Другом 

светском рату; 

 именује најважније личности 

које су утицале на друштвено-

политичка збивања у 

Југославији. 

 разликује периоде у којима су 

настала најзначајнија дела 

српске културе; 

 упореди одлике српске 

културе различитих периода; 

 објасни утицаје историјских 

збивања на културна кретања;  

 опише одлике свакодневног 

живота код Срба у различитим 

епохама и областима; 

 именује најважније личности 

које су заслужне за развој 

српске културе. 

 идентификује најважније 

чиниоце у међународним 

политичким и економским 

односима; 

 разуме место и улогу Србије у 

 

Навести само број 

наставних јединица по 

областима/ модулима 

 

 Српска држава и 

државност – 31 часа; 

 Српски народ у 

југословенској 

држави – 13 часова; 

 Достигнућа српске 

културе – 9 часова; 

 Српски народ и 

Србија у савременом 

свету – 7 часова. 

 

 

Облици наставе:  теоријска 

настава/практична настава/ 

вежбе/настава у блоку  

Подела на групе:  да/не 

 

Методе и технике:  

Облици рада: 

 

Место реализације: учионица/ 

кабинет/ фискултурна 

сала/кухиња/угоститељски 

објекат...../гугл учионица(ако 

планирате да је користите и убудуће у 

редовној настави) 

 

Начин оцењивања:  

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 
 праћење остварености исхода 

 тестове знања. 

 

    

Корелација 

Српски језик и 

књижевност 
Географија  
Социологија са правима 

грађана 
Грађанско васпитање 
Верска настава 
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Првог светског рата 

 опише улогу 

истакнутих личности у 

Српској револуцији, у 

развоју државних 

иституција и 

формирању модерног 

политичког система, у 

ослободилачким 

ратовима 1876–1878, 

Балканским ратовима и 

Првом светском рату; 

 -изведе закључак о 

значају уставности за 

развој модерног 

политичког система 

 

савременом свету; 

 утврди значај чланства Србије 

у међународним 

организацијама; 

 објасни утицај савремених 

техничких достигнућа на 

повезивање људи у свету 
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      ПРЕДМЕТ Грађанско васпитање      РАЗРЕД трећи      Oбразовни профил:  конобар                                            Просветни гласник бр. 10/12 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

Стицање знања о појму 

демократије,правилима и 

процедурама демократског 

одлушивања 

- Упознати ученике са смислом и 

значењем грађанског живота, 

политике и власти 

-Упознати ученике са основним 

грађанским и плитичким правима 

-Стицање основних знања о 

институцијама демократског 

друштва и улози грађана у њему 

-Схватање смисла и значаја права 

на грађанску иницијативу 

 

 

Објасни појмове демократија , 

политика, власт, грађански живот 

-Разликовање демократског од 

недемократског одлучивања  

-Разуме значај поштовања закона 

у демократској држави  

-Објасни карактеристике и улогу 

цивилног друштва  

-Идентификује проблеме у својој 

локалној заједници  

-Способност анализе различитих 

начина ограничења власти  

-Способност поштовања и 

неговања људских права и 

слобода 

- Покретање конкретних акција 

ученика у школи и ширем 

окружењу 

  
Демократија и политика (5 
часа) 

2.Грађанин и друштво (7 

часова) 
З.Грађанска и плитичка орава и 

право на грађанску 

иницијативу(10часова) 

4.Планирање конкретне акције 

(8 ) часова 
 

 

 

 

 

Облици наставе:  теоријска настава  

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: дијалошка метода, 

илустративно предавање, демонстрација, 

игровне активности, рад на тексту, играње 

улога, симулације, интерактивне групе, мапе 

ума, презентације, експертска слагалица, 

дебате, дигиталне апликације за учење 

Облици рада: фронтални, индивидуални; 
групни; рад у пару 

 

Место реализације: учионица/ google 
учионица 

 

Начин оцењивања: Вредновање рада ученика 

врши се кроз праћење оставрености исхода 

Успешан: Ученик разуме описује,објашњава, 

дискутује, наводи примерe, резимира, 

парафразира појаве из наведених тема. Рад 

ученика је компетентан уз минималну помоћ 

наставника. 

 

Веома успешан: Ученик примењује и користи 

стечена знања и информације, открива и решава 

проблеме,истражује појаве, примењује методе у 

новим ситуацијама, процењује,  предвиђа појаве 

из претходно наведених тема Рад ученика је 

компетентан без подршке. 

Корелација 

Право, социологија са 

правима грађана 
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      ПРЕДМЕТ: Верска настава Православни катихизис     РАЗРЕД III                               Oбразовни профил:   конобар   Просветни гласник бр. 11/2016-1 

 

Циљеви учења за предмет  
Исходи 

По завршетку теме ученик ће: 
Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 
Упознавање ученика са садржајем 

предмета, планом и програмом и 

реализацијом наставе. 

Ученицима пружити основ за 

разумевање значаја Христове 

личности и Његовог живота за наше 

спасење;  

Упознати ученике да Христос у 

својој личности обједињује Царску, 

Првосвештеничку и Пророчку 

службу;  

Упознати ученике са есхатолошком 

димензијом свете Литургије;  

Ученицима пружити основ за 

разумевање да је и после свог 

Вазнесења Христос са нама у све 

дане до свршетка века;  

Подстицати ученике на хришћански 

однос према свету, себи и ближњима 

указивањем на пример Христа чији је 

живот испуњем безусловном 

љубављу према сваком човеку;  

Омогућити ученицима да схвате да је 

наш живот у Цркви незамислив без 

учешћа у светим Тајнама и 

упознавање са истим; 

Пружити ученицима основ за 

разумевање молитве, Литургије, 

људским потребама... 

Установити обим и квалитет знања и 

разумевања стечених у току школске 

године из Православног катихизиса. 

 

- моћи да сагледа садржаје којима ће 

се бавити настава Православног 

катихизиса у току 3. године 

образовања и да уочи какво је његово 

предзнање;  

-моћи ће разуме значење израза Нови 

Адам, Месија и Емануил, Логос;  

-моћи да изложи зашто је Исус 

Христос као посредник између Бога и 

човека једини Спаситељ света;  

-моћи да наведе основне разлике 

између слике и иконе.  

-моћи да закључи да је Царство Божје 

заједница са Христом;  

-моћи да увиде актуелност Христове 

проповеди;  

-знати да је Христова проповед позив 

свима у Царство Божје;  

-моћи да увиде како поуке из 

Христове проповеди могу да примене 

на сопствени живот.  

-моћи да разуме да је свака заједничка 

трпеза израз заједништва;  

-моћи да разуме да Христос Тајном 

Вечером установљује начин на који 

ће остваривати заједницу са својим 

ученицима у све дане до свршетка 

века;  

-моћи да разуме да сва радост 

хришћанске вере извире из свести о 

победи над смрћу и Христовом 

сталном присуству;  

-моћи да, причешћујући се, 

доживљава себе као учесника Тајне 

Вечере; 

-моћи да у основим цртама изложи 

смисао Христовог страдања- смрти;  

-моћи да објасни да се Христос вазноси 

на небо да би узнео људску природу 

Оцу; и да би наша вера била слободна, а 

не изнуђена; 

-знати да је општење са Христом и 

данас могуће у заједници Духа Светога 

– у Цркви.  

-моћи да разуме да покајање подстиче 

човека да тражи Царство Божје; и да 

схватити, да се учешћем на Литургији 

учествује у Царству Божјем.  

-моћи на основном нивоу да тумачи 

Крштење и да објасни да 

Миропомазање значи примање дарова 

Светог Духа за служење у Цркви;  

-моћи да схвати да су исповест и 

покајање повратак у наручје Очево и 

заједницу Цркве;   

-моћи да међусобно разликује 

различите службе у Цркви (епископ, 

свештеник, ђакон, лаик) и увиди 

њихову повезаност;  

-бити свестан да све Тајне свој смисао 

добијају у Литургији.  

-моћи да препозна догађаје из историје 

спасења у Анафори Василија Великог, 

да тумачи молитву Оче   

-бити свестан да хришћанско 

братољубље превазилази крвно и 

национално порекло;  

-моћи да уочи у којој мери је 

напредовао и савладао градиво 

Православног катихизиса 3разреда. 

 

I  Увод (1) 

II Христос истинити Бог и 

истинити Човек (5) 

III Приближило се Царство 

Божије (7) 

IV Где је Христос ту је и 

Царство Божије (9) 

V Мој живот у Христу (5) 

VIСветотајински живот 

Цркве (4) 

VII Новозаветна ризница (6) 

 

Облици наставе:  теоријска настава 

(37) 

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: дијалошка метода, 

илустративно предавање, 

демонстрација, игровне активности, 

рад на тексту, играње улога, 

симулације, интерактивне групе, 

презентације, дебате, дигиталне 

апликације за учење 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални; групни; рад у пару 

 

Место реализације: учионица, гугл 

учионица, Црква 

 

Начин оцењивања: усмено 

одговарање, домаћи радови, пројекти, 

праћење активности на часу 

(формативно), гугл алати за 

оцењивање 

    

Корелација 

 
 
1. Српски језик и 

књижевност  

2. Грађанско васпитање  

3. Историја  

4. Екологија  

5. Географија  

6. Филозофија  

7. Психологија  

8. Социологија  

9. Ликовна култура  

10. Музичка култура  
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СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 

      ПРЕДМЕТ    НЕМАЧКИ ЈЕЗИК                           РАЗРЕД    ТРЕЋИ                         Oбразовни профил: КОНОБАР                                Просветни гласник бр. 10/2012, 10/2020 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 
Начин остваривањасадржаја 

програма 

Слушање: оспособљавање 

ученика за разумевање усменог 

говора 

Читање: оспособњавање ученика 

за разумевање прочитаних 

текстова 

Говор: оспособљавање ученика за 

кратко монолошко излагање и за 

учешће у дијалогу на страном 

језику 

Писање: оспособљавање ученика 

за писање краћих текстова 

различитих садржаја 

Интеракција: оспособљавање 

ученика за учешће у дијалогу на 

страном језику и размену краћих 

писаних порука 

Медијација: оспособљавање 

ученика да преводи, сажима и 

препричава садржај краћих 

усмених и писаних текстова 

 

Слушање:  Ученик разуме 

основне и сложеније поруке и 

захтеве исказане јасним 

стандардним језиком када је реч о 

блиским темама ( кола, 

посао,хоби, храна, хотел,туризам) 

-разуме глобално суштину нешто 

дужих разговора или дискусија на 

састанцима који се односе на 

мање сложене садржаје из струке, 

поставља питања и тражи 

објашњења у вези са темом 

дискусије разговора 

Читање: разуме сложеније  

текстове (стандардна писма, 

информације о процесу рада у 

струци) који су писани обичним 

језиком или језиком струке  

-разуме основни садржај као и 

важније детаље у 

извештајима,брошурама и 

уговорима вежаним за струку 

 

 

 

Говор:  Ученик уме да 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 хартије од вредности 

-напише једноставно пословно 

писмо према одређеном моделу 

Интеракција: поведе, настави и 

заврши неки једноставанији и 

сложенији разговор 

Знања о језику: коректно 

употребљава једноставне структуре 

користећи зависне реченице ( уз 

одређене  грешке које глобални 

смисао не доводи у питање) 

 

 

Навести само број 

наставних јединица по 

областима/ модулима 

-Alltag ( 12 ) 

-Fachtexte (19) 

-Berufe ( 7 ) 

-Feste und Feier ( 7 ) 

-Andere Menschen, 

andere Kulturen ( 11 ) 

-Kultur ( 11 ) 

-Mode ( 5 ) 

 

 

 

 

 

Облици наставе:  теоријска 

настава/практична настава/ 

вежбе/настава у блоку  

Подела на групе:  да/не 

 

Методе и технике: 

монолошка,дијалошка,демонстративн

а 

Облици рада:фронтални, 

индивидуални, рад у групи, рад у 

пару 

 

Место реализације: учионица/ 

кабинет/ фискултурна 

сала/кухиња/угоститељски 

објекат...../гугл учионица(ако 

планирате да је користите и убудуће у 

редовној настави) 

 

Начин оцењивања: усмена провера 

знања, контролни задатци, активност 

на часу, домаћи задатак, презентације 

Оцењивање се врши на основу 

важећег Правилника о оцењивању. 

    

Корелација 

 

-Српски језик,пословна 

коресподенција, 

 -Услуживање ( стручни 

предмет) 
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      ПРЕДМЕТ:Услуживање                                                            РАЗРЕД:3                        Oбразовни профил:Конобар                                Просветни гласник бр.10/2012, 10/2020 

 

Циљеви учења за 

предмет  
Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

Циљ предмета се 

остварује остварењем 

циљева појединачних 

тема: 

 Оспособљавање 

ученика за успешну 

комуникацију са 

гостима и 

запосленим 

особљем у 

угоститељским 

објектима 

Оспособљавање 

ученика за квалитетно 

услуживање хране и 

посластица у 

различитим 

угоститељским 

објектима и 

различитим приликама 

Оспособљавање 

ученика за квалитетно 

припремање, 

довршавање, 

сервирање и 

услуживање јела пред 

гостом; 

 

 

 класификује храну и посластице према 

групама у инструментима понуде; 

 познаје јела и посластице из 

инструмената понуде; 

 примењује основне технике ношења и 

начине услуживања у различитим 

системима организације рада; 

 комбинује одговарајуће начине 

услуживања; 

 примењује правилан прилаз госту и 

начине услуживања; 

 разликује и услужује топла и хладна 

предјела у одређеним приликама у 

различитим угоститељским објектима;  

 разликује и услужује супе, чорбе, 

потаже и консоме у одређеним 

приликама у различитим угоститељским 

објектима; 

 наводи и саставља различите врсте 

менија; 

 разликује и услужује јела и посластице 

по утврђеном мениу у одређеним 

приликама у различитим угоститељским 

објектима;  

 разликује организације рада и 

инструменте понуде у пансионском 

пословању; 

 спроводи правилно анкетирање гостију; 

 правилно примењује технике филирања, 

транширања, фламбирања пред гостом; 

 припрема јела пред гостом у различитим 

угоститељским објектима и различитим 

приликама; 

 врши правилно опхођење са гостима и 

колегама  показујући љубазност, 

културу и предусретљивост. 

 
 

 разликује и услужује рибе, 

ракове, шкољке, мекушце у 

одређеним приликама у 

различитим угоститељским 

објектима; 

 разликује и услужује главна 

јела у одређеним приликама у 

различитим угоститељским 

објектима;  

 разликује и услужује варива, 

салате у одређеним приликама 

у различитим угоститељским 

објектима;  

 разликује и услужује сиреве у 

одређеним приликама у 

различитим угоститељским 

објектима;  

 разликује и услужује 

посластице, воће, компоте у 

одређеним приликама у 

различитим угоститељским 

објектима; 

 правилно услужује јела, пића и 

напитке у пансиону; 

правилно прима поруџбину, 

припрема потребан инвентар и 

услужује храну у хотелским собама. 

 припрема потребан инвентар, 

опрему и намирнице за 

услуживање јела пред гостом у 

различитим угоститељским 

објектима и различитим 

приликама; 

 правилно филира, траншира, 

фламбира јела, посластице и 

воће пред гостом; 

 

 

Дневни оброци и дневни 

циклус исхране у 

угоститељским објектима (2 

недеље); 

Организациони системи рада 

у услуживању (1недеља); 

Начини услуживања хране и 

посластица (3 недеље); 

Инструменти понуде – 

јеловник (2 недеље); 

Услуживање по јеловнику са 

познавањем карактеристика 

хране и посластица (8 

недеља); 

Мени и мени карта (3 

недеље); 

Пансионско пословање (3 

недеље). 

Облици наставе:  теоријска 

настава/практична настава/ 

вежбе/настава у блоку  

Подела на групе: не 

 

Методе и технике:  

Монолошка,дијалошка,демонс

трирање 

Облици рада: 

фронтални, индивидуални, 

групни, у пару 
 

 

Место реализације:  
 вежбе се реализују у 

одговарајућем кабинету; 

 практична настава и настава у 

блоку у се реализују у 

одговарајућем кабинету,  

школској радионици или у 

угоститељском објекту. 

 

 

Начин оцењивања:  
Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

 праћење остварености исхода; 

 тестове знања; 

 тестове практичних вештина; 

 активности на часу; 

самостални практичан рад. 
 

    

Корелација 

- Основе туризма и 

угоститељства; 

- Исхрана; 

- Страни језици; 

- Основе куварства; 

- Основе 

посластичарства, 

- Рачунарство и 

информатика, 

- Психологија у 

туризму и 

угоститељству; 

- Туристичка 

географија; 

- Предузетништво. 
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      ПРЕДМЕТ  Предузетништво                               РАЗРЕД 3.                             Oбразовни профил:конобар                                                        Просветни гласник бр. 10/12, 10/20 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 
Начин остваривањасадржаја 

програма 
1. Развијање пословних и 

предузетничких знања, 

вештина и понашања;  

2. Развијање предузетничких 

вредности и способности да се 

препознају предузетничке 

могућности у локалној средини 

и делује у складу са тим;  

3. Развијање пословног и 

предузетничког начина 

мишљења;  

4. Развијање свести о 

сопственим знањима и 

способностима и даљој 

професионалној орјентацији;  

5. Оспособљавање за активно 

тражење посла (запошљавање 

и самозапошљавање);  

6. Оспособљавање за израду 

једноставног плана пословања 

мале фирме;  

7. Мултидисциплинарни 

приступ и оријентација на 

праксу;  

8. Развијање основе за 

континуирано учење;  

9. Развијање одговорног односа 

према очувању природних 

ресурса и еколошке равнотеже.  

 

 

Наведе примере предузетништва из 

локалног окружења;  

 наведе карактеристике предузетника;  

 објасни значај мотивационих фактора у 

предузетништву;  

 доведе у однос појмове иновативнност, 

предузимљивост и предузетништво;  

 препозна различите начине отпочињања 

посла у локалној заједници.  

Примени креативне технике избора, 

селекције и вредновања пословних идеја;  

 препозна садржај и значај бизнис плана;  

 истражи међусобно деловање фактора 

који утичу на тржиште: цена, производ, 

место, промоција и личност;  

 прикупи и анализира информације о 

тржишту и развија индивидуалну маркетинг 

стратегију  

 развије самопоуздање у спровођењу 

теренских испитивања;  

 самостално изради маркетинг плана у 

припреми бизнис плана;  

 презентује маркетинг план као део  

бизнис плана 

Наведе особине успешног менаџера;  

објасни основе менаџмента 

услуга/производње;  

објасни на једноставном примеру појам и 

врсте трошкова, цену коштања и 

инвестиције;  

   израчуна праг рентабилности на 

једноставном примеру;  

  објасни значај производног плана и 

изради производни план за сопствену 

бизнис идеју у најједноставнијем облику)  

 увиђа значај планирања и одабира 

људских ресурса за потребе организације;  

 користи гантограм;  

 објасни значај информационих 

технологија за савремено пословање; 

Схвати важност непрекидног 

иновирања производа или услуга;  

 изабере најповољнију организациону 

и правну форму привредне активности;  

 изради и презентује организациони 

план за сопствену бизнис идеју;  

 самостално сачини или попуни 

основну пословну документацију  

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 

одржавањеликвидности у 

пословањупредузећа;  

 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  

 

 

1.Предузетник и 

предузетништво (6) 

2.Развијање процена 

пословних идеја, маркетинг 

план (18) 

3.Управљање и 

организација(18) 

4.Економија пословања(10) 

5.Ученички пројект- 

презентација пословног 

плана (8) 

Облици наставе: вежбе  

Подела на групе:  да 

 

Методе и технике: Радионичарски (све 

интерактивне методе рада), мини 

предавања, симулација, студија случаја и 

дискусија 

Облици рада: 
Фронтални, групни, рад у пару, 

индивидуални     

 

Место реализације: учионица/ гугл 

учионица 

Начин оцењивања:  

Вредновање остварености исхода вршити 

кроз:  

1. активност ученика на часу  

2. редовност и прегледност радне свеске  

3. домаће задатке  

4. тестове знања  

5. израду практичних радова 

(маркетинг,организационо-производни и 

финансијски план)  

6. израду коначне верзије бизнис плана  

7. презентацију  

 

    

Корелација 

 

Сви стручни предмети 
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      ПРЕДМЕТ:Свечани пријеми                                РАЗРЕД:3                                      Oбразовни профил: Конобар                                                               Просветни гласник бр.10/2012 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 
Начин остваривањасадржаја 

програма 

 Оспособљавање ученика за 

успешну комуникацију са 

гостима и запосленим 

особљем у угоститељским 

објектима. 

 Оспособљавање ученика за 

квалитетно услуживање пића, 

напитака, хране и посластица 

на различитим заједничким 

оброцима и свечаним 

пријемима. 

 

КОРЕЛАЦИЈА 
 Основе туризма и 

угоститељства; 

 Исхрана; 

 Страни језици; 

 Основе куварства; 

 Основе посластичарства; 

 Предузетништво. 

 

 услужује дижестиве на 

заједничким оброцима и 

свечаним пријемима; 

 услужује топле и хладне 

напитке на заједничким 

оброцима и свечаним 

пријемима; 

 услужује хладна и топла 

предјела на заједничким 

оброцима и свечаним 

пријемима; 

 услужује супе, чорбе, 

потаже, консоме на 

заједничким оброцима 

свечаним пријемима; 

 услужује рибе, ракове, 

шкољке на заједничким 

оброцима свечаним 

пријемима; 

 разликује и услужује јела 

и посластице по 

утврђеном мениу за 

заједнички оброк и 

свечани пријем; 

 користи елементе 

протокола приликом 

услуживања гостију; 

 

 услужује варива, 

салате, сиреве на 

заједничким оброцима 

свечаним пријемима; 

 услужује посластице, 

воће, компоте на 

заједничким оброцима 

свечаним пријемима; 

 услужује топле и 

хладне напитке на 

заједничким оброцима 

свечаним пријемима; 

 наводи и саставља 

различите врсте менија 

намењених 

заједничким оброцима 

и свечаним пријемима; 

 врши правилно 

опхођење са гостима и 

колегама  показујући 

љубазност, културу и 

предусретљивост; 

 наводи карактеристике 

у пословању везаном за 

кетеринг.  

 

 

Организациони системи рада на заједничким 

оброцима и свечаним пријемима Начини 

услуживања на заједничким оброцима и 

свечаним пријемима (1 –недеља); 

Мени и мени карта – (1 недеља) 

-Појам, улога, врсте, намена, правилно писање 

и изглед 

-Састављање менија за заједничке одброке и 

свечане пријеме 

Услуживање групе гостију по менију 

 Заједнички оброци као облици 

угоститељске понуде (појам, значај, врсте) 

– (1 недеља); 

-Заједнички ручак и вечера 

-Пословни ручак и вечера 

-Свечани пријеми као облици угоститељске 

понуде (појам, значај, врсте) – (4 недеље) 

-Банкет - свечани ручак и свечана вечера 

-Свечани хладно-топли бифе бифе 

-Коктел и гарден партија 

-Чајанка 

 Услуживање са протоколарним захтевима 

(по протоколу) – (1недеља); 

Кетеринг – (2 недеље). 

    

Облици наставе:  теоријска 

настава/практична настава/ 

вежбе/настава у блоку  

Подела на групе: не 

 

Методе и технике:  

комбиновање (вербално-

текстуалне, илустративно-

демонстративне, мапа ума, 

истраживачка,вртешка идеја, 

играње улога...) 
 

Облици рада: 

фронтални, индивидуални, 

групни, у пару 
 

 

Место реализације:  

 кабинетске  вежбе се 

реализују у кабинету 

 

 

Начин оцењивања:  

Формативно-праћење 

остварености исхода ; тестови 

знања; контролни 

задатак 
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      ПРЕДМЕТ: Основе посластичарства              РАЗРЕД: 3/5                                     Oбразовни профил:  Конобар                                                   Просветни гласник бр.10/12 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 
Начин остваривањасадржаја 

програма 

Упознавање ученика са стручном 

терминологијом у 

посластичарству 

Упознавање ученика са врстама и 

карактеристикама посластица 

Упознавање ученика са начином 

припреме посластица 

Упознавање ученика са основним 

нормативима посластица 

Упознавање ученика са начином 

чувања посластица до 

услуживања 

Упознавање ученика са начином 

декорисања посластица у 

зависности од врсте угоститељске 

услуге 

Упознавање ученика са начином 

сервирања посластица у 

зависности од врсте угоститељске 

услуга 

Препознаје стручну 

терминологију у посластичарству 

 

Разликује посластице по врстама 

 

Објасни састав посластице 

 

Опише начин припреме 

посластице 

 

Опише начин чувања различитих 

врста посластица од тренутка 

припреме до сервирања 

 

Препознаје основне норматива од 

зависности од угоститељске 

услуге 

 

Опише начине декорисања 

посластице у зависности од 

угоститељске услуге 

 

Опише начин сервирања 

посластице у зависности од 

угоститељске услуге 

  

 

Корелација 

Наука о исхрани 

Услуживање пића и напитака  

Услуживање хране и посластица 

 

Појам и значај 

посластичарства  2 

 

Стручна терминологија у 

посластичарству  3 

 

Подела посластица:  12 

      Хладне 

      Топле 

      Суве 

      Компоти           

      Воће 

      Топли и хладни           

      напитци 

 

 Начин чувања    

посластица до  

услуживања    3 

 

Начин сервирања 

посластица у 

зависности од врсте 

угоститељске услуге:  

10 

Коктел партија 

Чајанка 

Свечани ручак 

Свечана вечера 

Хладни бифе 

Топли бифе 

    

 Облици наставе:  теоријска настава 

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: текстуална и 

монолошко дијалошка 

 

Облици рада: фронтални рад, групни 

рад, рад у пар,индивидуални рад 

 

 

Место реализације: учионица 

 

Начин оцењивања: праћење 

остварености исхода, тестови 

знања 
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      ПРЕДМЕТ:   Психологија у туризму и угоститељству                      РАЗРЕД         III                             Oбразовни профил:         КОНОБАР        Просветни гласник бр. 10/2012                                                     

Циљеви учења за 

предмет  
Исходи Садржај 

Начин 

остваривањасадржаја 

програма 

Стицање основних 

знања о природи 

психолошких процеса 

и особина и њиховом 

манифестовању у 

понашању 

- Разумевање 

принципа и 

законитости људског 

понашања у групи и 

процесу рада 

-Сагледавање места, 

улоге и значаја 

комуникације и 

комуникацијских 

вештина у туризму и 

угоститељству 

- Унапређење вештине 

опхођења са 

гостом/потрошачем 

услуга 

Упознавање са 

применом 

психолошких сазнања 

у развоју 

маркетиншких 

стратегија у туризму и 

угоститељству 

-објасни предмет изучавања психологије 

и њену примену у 

туризму/угоститељству 

-објасни органске основе психичког 

живота 

-опише процес опажања других особа и 

факторе од којих тај процес зависи 

-познаје појам пажње и чиниоце од којих 

она зависи 

-познаје основе о процесима учења и 

разликује врсте учења 

-објасни процес памћења и факторе који 

доводе до заборављања 

-Познаје основе о појмовима мишљења и 

интелигенције 

-Наведе основе емоционалног живота 

човека и опише значај емоција 

-објасни шта су мотиви и наведе врсте и 

карактеристике 

-објасни појам и врсте фрустрација и 

конфликата 

-дефинише појам личности и разликује 

основне појмове структуре личности и 

њихове карактеристике 

-обасни појам зреле личности 

 

 

-разликује основне врсте група и њихову 

структуру 

-разликује улоге у тиму 

-разликује врсте руковођења 

-објасни на примеру важност 

психолошке климе у групи 

-наведе елементе 

комуникационог процеса 

-демонстрира технике асертивне 

Комуникације 

-објасни и демонстрира особине 

угоститељског радника потребне за 

успешно обављање посла 

-објасни и демонстрира последице добре и 

лоше прве импресије коју угоститетљски 

радник оставља на госта. 

-објасни и демонстрира правила опхођења 

са гостима и основне принципе продаје 

угоститељских услуга 

-разликује и објасни мотиве куповине 

-разликује врсте гостију с обзиром на 

својства и  особености њиховог понашања 

-разликује врсте пропагандних 

средстава 

-зна основне принципе деловања 

пропаганде 

-осмисли пропагандну поруку за 

одређену циљну групу 

 

1.Психологија као наука (4) 

2.Психички процеси и 

особине (16) 

3.Личност( 10) 

4. Међуљудски односи на 

раду (6) 

5.Комуникација (8) 

6.Психологија опхођења са 

гостима (9)  

7.Психологија рекламе (4) 

 

 

 

Облици наставе:  теоријска 

настава  

Подела на групе: не 

 

Методе и технике: 

дијалошка 

метода, илустративно 

предавање, 

демонстрација, игровне 

активности, 

рад на тексту, играње улога, 

симулације, интерактивне 

групе, мапе 

ума, презентације, експертска 

слагалица, дебате, дигиталне 

апликације за учење 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални; групни; рад у 

пару 

 

Место реализације: 

учионица и гугл учионица 

 

Начин оцењивања: : тестови 

знања, 

усмено одговарање, домаћи 

радови, 

пројекти, праћење активности 

на часу 

(формативно), гугл алати за 

оцењивање 

    

Корелација 

-Здравствена култура 

-Предузетништво 

Услуживање 

-Професионална пракса 

-Социологија са правима 

грађана 

-Грађанско васпитање 
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4.6 КУВАР 

ПРВИ РАЗРЕД 

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 

ПРЕДМЕТСрпски језик и књижевност                                                  РАЗРЕД1                         .Oбразовни профил:кувар                      Просветни гласникбр.10/12 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин 

остваривањасадржаја 

програма 

Проширивање и продубљивање 

знања о српском књижевном језику; 

Развијање и неговање језичке  

културе, поштовање правила 

књижевног (стандардног) језика у 

усмeном и писаном изражавању; 

Подстицање ученика на 

усавршавање говорења, писања и 

читања, као и неговање културе 

дијалога; 

Оспособљавање за ефикасно 

комуницирање; 

Оспособљавање ученика да користе 

стручну литературу и језичке 

приручнике; 

Продубљивање и проширивање 

знања о српској и светској 

књижевности; 

Оспособљавање за интерпретацију 

књижевних текстова; 

Унапређивање књижевних знања и 

читалачких вештина; 

Упознавање и проучавање 

репрезентативних дела српске и 

опште књижевности, књижевних 

жанрова, књижевноисторијских 

појава и процеса у књижевности; 

Унапређивање знања о сопственој 

култури и културама других народа; 

Развијање хуманистичког и 

књижевног образовања и васпитања 

на најбољим делима српске и 

светске културне баштине; 

Упућивање ученика на 

истраживачки и критички однос 

према књижевности; 

Обезбеђивање функционалних 

знања из теорије и историје  

 разликује врсте уметности и њихова 

изражајна средства 

 објасни појам и функцију 

књижевности као уметности и однос 

књижевности и других уметности 

 наведе научне дисциплине које се 

баве проучавањем књижевности 

 познаје књижевне родове и врсте и 

разликује њихове основне одлике 

 разликује књижевне родове и врсте 

 одреди тему, мотив, сиже, фабулу, лик 

и идеју у књижевном делу 

износи своје утиске и запажања о 

књижевном делу, тумачи његове 

битне чиниоце и вреднује га 

 објасни значај митологије за античку 

књижевност и развој европске 

културе 

 наведе имена аутора, називе 

обрађених дела и класификује их по 

културама којима припадају, 

књижевним родовима и врстама 

 тумачи и вреднује уметничке чиниоце 

у обрађеним делима 

 објасни универзалне поруке 

књижевности старог века 

  наведе најзначајније споменике    

јужнословенске културе, језик,  писмо 

и век у ком су настали 

 именује ауторе и дела 

 разуме поетику жанрова 

средњовековне књижевности 

 лоцира обрађене текстове у 

историјски контекст 

 објасни значај средњовековне  

 књижевности за српску културу 

анализира изабране текстове уз претходно 

припремање путем истраживачких задатака 

 разликује лирске, епске и лирско-епске 

песме 

 уочи одлике усмене уметности речи 

(колективност, варијантност, 

формулативност) 

 процењује етичке вредности изнете у 

делима народне књижевности 

 тумачи ликове, битне мотиве, фабулу, 

сиже, композицију и поруке у одабраним 

делима 

наведе најзначајније представнике и 

њихова дела 

 објасни значење појмова хуманизам и 

ренесанса 

 наводи и на обрађеним делима образлаже 

одлике епохе 

 упореди вредности средњег века са 

вредностима хуманизма и ренесансе 

 објасни значај уметности хуманизма и 

ренесансе за развој европске културе и 

цивилизације 

 објасни функцију језика и појам језичког 

знака 

 разуме природу модерног књижевног 

(стандардног) језика 

 наведе фазе развоја књижевног језика до 

19. века 

наведе дисциплине које се баве 

проучавањем језичког система 

 уме да се служи правописом 

 разликује гласовне алтернације 

 влада акценатским гласовним системом 

књижевног (стандардног) језика и да га 

примењује у говору 

 Увод у проучавање књижевног 

дела (15 часова) 

 Књижевност старог века (13 

часова) 

 Средњовековна књижевност ( 

12часова) 

 Народна књижевност (13часова) 

 Хуманизам и ренесанса (10часова) 

 Општи појмови о језику (5 часова) 

 Фонетика (6 часова) 

 Правопис 1 (9 часова) 

 Култура изражавања (22 часа) 

Облици наставе: теоријска 

настава/ 

Подела на групе:  да/ne 

 

Методе и 

технике:комбиновање 

(вербално-текстуалне, 

илустративно-

демонстративне, мапа ума, 

истраживачка,вртешка 

идеја, играње улога...) 

Облици рада:фронтални, 

индивидуални, групни, у 

пару 

 

Местореализације: 

учионица/ кабинет/ 

фискултурна 

сала/кухиња/угоститељски 

објекат...../гугл учионица 

Начиноцењивања::  

Усмено излагање, тест 

објективног типа, писмени 

задатак, домаћи 

задатак,активност на часу. 

Оцењивање се врши у 

складу са важећим 

Правилником о 

оцењивању ученика у 

ср.школи. 

Корелација 

Историја, Верска настава, 

Грађанско васпитање, Ликовна 

култура,Музичка култура 

 примени знања о гласовним 

алтернацијама у складу са 

језичком нормом 

 примени употребу великог и 

малог слова у складу са језичком 

нормом 

подели речи на крају реда у 

складу са језичком нормом 

Култура изражавања 

опише стања, осећања, расположења, 

изрази ставове, донесе закључке у 

усменом и писаном изражавању 

 разликује функционалне стилове 

 препозна и примени одлике 

разговорног и 

књижевноуметничког 

функционалног стила 

попуњава формуларе, уплатнице, 

захтеве и слично у складу са 

језичком нормом 
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      ПРЕДМЕТ  Физичко васпитање                РАЗРЕД  први                     Oбразовни профил:  Кувар                                                          Просветни гласник бр. 10/2012 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 
Циљ предмета се остварује 

остварењем циљева појединачних 

тема: 

1. Подстицање раста и развоја 

и утицање на правилно држање тела 

(превенција постуралних 

поремећаја); 

2. Развој и усавршавање 

моторичких способности и 

теоријских знања неопходних 

самостални рад на њима; 

3. Стицање моторичких умења 

(вештина) и теоријских знања 

неопходних за њихово  усвајање; 

4. Проширење и 

продубљавање интересовања које су 

ученици стекли у основној школи и 

потпуније сагледавање спортске 

гране, за коју показују посебан 

интерес; 

5. Усвајање знања ради 

разумевања значаја и суштине 

физичког васпитања дефинисаних 

општим циљем овог предмета 

(васпитно-образовног подручја); 

6. Мотивација ученика за 

бављење физичким активностима и 

формирање позитивних психо-

социјалних образаца понашања; 

7. Оспособљавање ученика да 

стечена умења, знања и навике 

користе у свакодневним условима 

живота и рада. 

8.          Атлетика; 

9.  Спортска гимнастоика  

(Вежбе на справама и тлу); 

10.  Спортска игра: Фудбал, 

кошарка и одбојка. 

 

Исходи предмета:  Исходи 

предмета се остварују  кроз 

исходе циљева предмета. 

1. Препозна везе између 

физичке активности и здравља; 

2. 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; 

3. Одабере и изведе вежбе 

обликовања и вежбе из 

корективне гимнастике, које ће 

превентивно утицати на могуће 

негативне утицаје услед рада у 

одабраној професији; 

 

4. Именује  моторичке 

способности које треба развијати, 

као и основна средства и методе 

за њихов развој; 

5. 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; 

као и вежбе из осталих програмом 

предвиђених садржаја 

 

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 

7. 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; 

8. Сагледа негативне утицаје 

савременог начина живота 

(пушење, дрога, насиље, 

деликвентно понашање) и буде 

свестан да је физичким, односно 

спортским активностима могуће 

предупредити негативне утицаје; 

9. самостално бира физичку, 

односно спортску активност и 

изводи је  у окружењу у коме живи. 

10. Препозна нетолерантно 

понашање својих другова и реагује 

на њега, шири дух пријатељства, 

буде истрајан је у својим 

активностима. 

11. Се правилно односи према 

окружењу у којме вежба, рекреира 

се и бави се спортом, што преноси у 

свакодневни живот 

12. Учествује на школском 

такмишењу и у систему школских 

спортских такмичења 

Вежбе обликовања 

(јачања, лабављење и 

растезање); 

Вежбе из корективне 

гимнастике; 

Провера стања 

моторичких и 

функционалних 

способности; 

Вежбе снаге 

Атлетика 

Спортска игра (кошарка, 

одбојка) 

Понављање и 

учвршћивање раније 

обучаваних елемената 

игре.  

Даље проширивање и 

продубљавање техничко-

тактичке 

припремљености ученика 

у складу са изборним 

програмом за дату игру. 

 

Предмет се реализује 

кроз следеће облике 

наставе: 

 

теоријска настава (3 часа) 

мерење и тестирање (9 

часова) 

практична настава (56 

часова) 

 

Облици наставе:  теоријска 

настава/практична настава/ 

вежбе/настава у блоку  

Подела на групе:  да/не 

 

Методе и технике: Вербално-

демонстративне. 

Облици рада: Фронтални, 

индивидуални, групни , у пару. 

 

Место реализације: учионица/ 

кабинет/ фискултурна 

сала/кухиња/угоститељски 

објекат...../гугл учионица(ако 

планирате да је користите и убудуће у 

редовној настави) 

 

Начин оцењивања: Тренутно важећи 

правилник о оцењивању ученика у 

средњем  образовању и васпитању 

(„СЛ. Гласник  РС“, бр. 82/2015). 

    

Корелација 

Математика 

Екологија и заштита животне 

средине 

Ликовна култура 

Музичка култура 
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      ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА                                  РАЗРЕД: ПРВИ                         Oбразовни профил: КУВАР                          Просветни гласник бр. 10/2012 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

 Проширивање знања о скупу 

реалних бројева 

 Упознавање са појмовима 

апсолутна и релативна 

грешка 

 Проширивање знања о 

пропорцијама и процентном 

рачуну 

 Оспособљавање за примену 

пропорција и процената на 

решавање реалних проблеме 

 Проширивање знања о 

полиномима 

 Разумевање поступка 

растављања полинома на 

чиниоце и одређивања НЗС и 

НЗД полинома 

 Обнављање основних 

појмова у геометрији 

 Проширивање знања  о 

трогловима и 

четвороугловима 

 Проширивање знања о 

линеарној једначини, 

нејeднaчини и функцији  

 Оспособљавање за анализу 

графика функције и његову 

примену 

 Примена знања о линеарним 

једначинама, системима и 

неједначинама на реалне 

проблеме 

 разликује различите записе бројева из 

скупова N, Z, Q, и те бројеве приказује 

на бројној правој и пореди их.  

 разликује основне подскупове скупа 

реалних бројева (N, Z, Q, I) и уочава 

релације NZQR, IR 

 израчуна вредност једноставног 

рационалног бројевног израза 

поштујући приоритет рачунских 

операција и употребу заграда 

 одреди апсолутну вредност реалног 

броја и графички интерпретира на 

бројевној оси 

 заокругли број на одређени број 

децимала 

 одреди апсолутну и релативну грешку 

 израчуна одређен део неке величине 

 одреди непознате чланове просте 

пропорције 

 прошири или скрати размеру и   

примени је у решавању проблема 

поделе 

 препозна директну или обрнуту 

пропорционалност две величне , 

примени je при решавању 

једноставних проблема и.  прикаже 

графички 

 одреди непознату главницу, проценат 

или процентни износ 

 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 
 

 разликује основне и изведене 
геометријске појмове  

 разликује међусобни однос углова 
(суседни, упоредни, унакрсни, 

комплементни, суплементни)  

 наведе и примени везе између углова са  
паралелним (или нормалним крацима)  

 наведе и примени релације везане за 
унутрашње и спољашње углове троугла 

 дефинише појмове симетрала дужи, 
симетрала угла, тежишна дуж и средња 

линија троугла 

 конструише симетралу дужи, симетралу 
угла и висину троугла 

 конструише значајне тачке трогла 

 наведе својство тежишта 

 наведе основне релације у 
једнакокраком, односно 

једнакостраничном троуглу 

 разликује врсте четвороуглова и њихове 

особине 

 наведе  ставове о паралелограму и уме 

да их примени  

 наведе  особине специјалних 
паралелограма 

 формулише Талесову теорему и  
примени је на поделу дужи на n једнаких 

делова 

 дефинише појам линеарне једначине 

 реши линеарну једначину 

 примени линеарну једначину на 

решавање проблема 

 реши једначину које се своди на 

линеарну једначину 

 дефинише појам линеарне функције 

 прикаже аналитички, табеларно и 
графички линеарну функцију 

 реши линеарну неједначину и графички 
прикаже скуп решења 

 реши систем  линеарних једначина са 

две непознате 
 

 Реални бројеви 8 

часова; 

 Пропорционалност 11 

часова; 

 Рационални 

алгебарски изрази           

13 часова; 

 Геометрија  14 

часова; 

 Линеарне једначине и 

неједначине  14 

часова. 
За реализацију 4 писменa 

задатка са исправкама 

планирано  је 8 часова 

 

 

Облици наставе:  теоријска настава  

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: дијалошка метода, 

демонстрација, презентације, 

дигиталне апликације за учење 

Облици рада: : фронтални, 

индивидуални, групни, рад у пару 

 

Место реализације: учионица/ 

кабинет 

/гугл учионица 

 

Начин оцењивања:  

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

1. усмену проверу знања; 

2. писмену провера знања; 

3. тестове знања; 

4. активност на часу  

 

    

Корелација 

- Хемија; 

- Економика туристичких 

и угоститељских 

предузећа; 

- Предузетништво; 

- Рачунарство и 

информатика. 
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      ПРЕДМЕТ  ХЕМИЈА                 РАЗРЕД   први               Oбразовни профил:  кувар                                            Просветни гласник бр. 10/2012 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин 

остваривањасадржаја 

програма 
Развој функционалног система 

хемијског знања као подршке за 

изучавање стручних предмета; 

Разумевање односа између 

структуре супстанци, њихових 

својстава као и могућности њихове 

примене; 

Разумевање природних појава и 

процеса и хемијског приступа у 

њиховом изучавању; 

Развој хемијске научне 

писмености;  

Препознавање, разумевање и 

примена хемијских знања у 

свакодневном животу и 

професионалном раду; 

Разумевање корисности од 

хемијске производње и за 

одабрану струку; 

Развој способности за сагледавање 

потенцијалних ризика, могућности 

превенције и мере заштите при 

хемијским незгодама у 

свакодневном животу и 

професионалном раду; 

Развој одговорног става према 

коришћењу супстанци у 

свакодневном животу и у 

професионалном раду;  

Развој комуникативности и 

спремности за сарадњу и тимски 

рад; 

Развој одговорности, 

систематичности, прецизности и 

позитивног става према учењу; 

Развој свести о сопственом знању 

и потреби за даљим 

професионалним напредовањем. 

 
 

-објасни електронеутралност атома 

-разуме  појам  изотопа и примену изотопа   

-разликује атом од јона 

зна симболе елемената и формуле једињења 

-објасни узрок хемијског везивања атома 

-објасни  типове хемијских веза 

-разликује јонску везу од ковалентне везе 

-разликује неполарну од поларне ковалентне 

везе 

-разуме да својства хемијских једињења 

зависе од  типа хемијске везе 

-разуме појам  релативне атомске масе и 

релативне молекулске масе 

-разуме појам количине супстанце и 

повезаност  количине супстанце са масом 

супстанце  

-зна квантитативно значење симбола и 

формула 

-разуме да су дисперзни системи смеше 

више чистих супстанци 

-разликује дисперзну фазу и дисперзно 

средство 

-објасни појам хомогене смеше 

-објасни везу између величина честица 

раствора и врсте раствора 

-зна појам и разуме примену аеросола, 

суспензија, емулзија и колоида 

-разуме утицај температуре на 

растворљивост супстанци 

-израчуна масени процентни садржај  

раствора 

-разуме појам количинске  концентрације  

раствора 

-разуме да хемијска промена значи 

настајање нових супстанци, раскидањем 

старих и стварањем нових хемијских веза 

-разликује реакције синтезе и анализе  

-напише једначине за хемијске реакције 

  примени и користи знања из 

стехиометријског израчунавања на 

хемијским једначинама 

 

- -разликује егзотермне и ендотермне реакције  

-зна факторе који утичу на брзину хемијске 

реакције  

-разуме значај хемијске равнотеже за процесе  из 

свакодневног живота 

-објасни појам  електролита 

-разуме појам јаких и слабих електролита 

-прикаже  електролитичку дисоцијацију киселина, 

база и соли  хемијским једначинама 

-разликује  киселу, базну и неутралну средину на 

основу рH вредности раствора 

-разуме периодичну промену својстава елемената у 

ПСЕ 

разликује метале, неметале и металоиде 

-зна карактеристична својства неметала: водоника, 

кисеоника, азота, угљеника, фосфора, сумпора, 

хлора и њихових важнијих једињења, као и 

њиховог ефекта на живи свет 

-зна карактеристична својства метала: натријума, 

калијума, магнезијума, калцијума, алуминијума и 

олова и њихових важнијих једињења, као и њиховог 

ефекта на живи свет 

-зна општа својства прелазних метала и њихових 

једињења и њихову примену у струци 

-објасни  процесе оксидације и редукције као 

отпуштања и примања електрона 

-разуме шта је оксидациони број и како се одређује 

оксидациони број атома  у молекулу 

-препознаје практичан значај електролизе  

-препознаје примере корозије у окружењу  

-зна својства атома угљеника у органским 

молекулима 

-познаје класификацију органских једињења (према 

структури и врсти хемијских веза) 

-зна како хемијска својства зависе од природе 

хемијске везе 

-зна хемијска својства органских једињења која 

имају примену у струци и свакодневном животу 

-разуме и објасни штетно дејство неких супстанци 

на животну средину и здравље људи 

-зна најчешће изворе загађивања атмосфере, воде и 

тла  

 

Структура супстанце 

-4 

Дисперзни системи -3 

Хемијске реакције-5 

Хемија елемената и 

једињења-20 

Хемијски аспекти 

загађивања животне 

средине - 2 

 

 

 

Облици наставе:  

теоријска / вежбе  

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике:  

Дијалошка метода, 

илустративно предавање, 

,демонстрациони огледи, 

рад на тексту, 

интерактивне игре, 

презентације, дебате, 

дигиталне апликације за 

учење 

Облици рада: 

фронтални, индивидуални , 

рад у пару, групни 

 

Место реализације:  

учионица/ кабинет 

 

Начин оцењивања:  

● усмену проверу знања 

● писану проверу знања 

    

Корелација 

 

-Исхрана 

-Здравствена култура 

-Екологија и заштита 

животне средине 
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      ПРЕДМЕТ            Рачунарство и информатика                                             РАЗРЕД        први                              Oбразовни профил:           Кувар                                  Просветни гласник бр. 10/2012. 

Циљеви учења за 

предмет  
Исходи Садржај 

Начин 

остваривањасадржаја 

програма 

 

Оспособљавање 

ученика за 

коришћење основних 

могућности 

рачунарског система 

Оспособљавање 

ученика за рад са 

програмима за обраду 

текста 

Оспособљавање 

ученика за рад са 

програмом за 

табеларне прорачуне  

Оспособљавање 

ученика за израду 

слајд-презентација и 

њихово презентовање 

Оспособљавање 

ученика за 

коришћење 

Интернета и 

електронску 

комуникацију 

класификује фазе историјског развоја рачунара 

наведе примере употребе РС у свакодневном животу 

дефинише појмове хардвера и софтвера 

објасни Фон Нојманов модел рачунара 

разликује јединице за меру количине података 

разликује основне компоненте рачунара 

разликује факторе који утичу на перформансе 

рачунара 

разликује врсте софтвера 

дефинише оперативни систем (ОС) и наводи његове 

главне функције 

подешава радно окружење ОС 

хијерархијски организује фасцикле и управља 

фасциклама и датотекама 

разликује типове датотека 

користи текст едитор оперативног система 

црта помоћу програма за цртање у оквиру 

инсталира нови софтвер ОС 

компресује и декомпресује датотеке и фасцикле 

обезбеђује заштиту рачунара од штетно 

примењује и поштује законска решења у вези са 

ауторским правима и заштитом података  

инсталира периферне уређаје 

наводи примере и предности умрежавања рачунара 

манипулише дељивим ресурсима у локалној мрежи 

управља штампањем докумената 

примењује здравствене и сигурносне мере заштите 

при коришћењу рачунара 

подешава радно окружење програма за обраду текста  

управља текстуалним документима и чува их у 

различитим верзијама 

креира и уређује текстуалне документе 

креира и уређује табеле 

уметне објекте у текст и модификује их 

проналази и исправља правописне и словне грешке 

помоћу алата уграђених у програм за обраду текста 

подешава параметре изгледа странице текстуалног 

документа 

прегледа и штампа текстуални документ. 

подешава радно окружење програма за табеларне прорачуне 

управља табеларним документима и чува их у различитим 

верзијама, уноси податке различитих типова – појединачно и 

аутоматски 

измени садржаје ћелија 

манипулише врстама и колонама 

организује радне листове 

уноси формуле у ћелије 

форматира ћелије,сортира и поставља филтере 

бира, обликује и модификује графиконе 

подешава изглед странице за штампање табеларног 

документа 

исправља грешке у формулама и тексту 

прегледа и штампа табеларни документ 

подешава радно окружење програма за израду слајд – 

презентације 

управља слајд – презентацијама и чува их у различитим 

форматима и верзијама 

припреми презентацију у складу са правилима и смерницама 

за израду презентације 

користи различите организације слајда, уноси и форматира 

текст на слајду, додаје објекте на слајд, уноси белешке уз 

слајд, подешава позадину слајда, користи и модификује 

готове дизајн-теме, додаје и подешава анимационе ефекте 

објектима, бира и подешава прелазе између слајдова, 

израђује интерактивне слајд презентације, разликује врсте 

погледа на презентацију, подешава презентациу з јавно 

приказивање, припрема за приказивање са другог рачунара и 

излаже слајд-презентацију 

објасни појам и структуру Интернета,разликује начине 

повезивања рачунара са Интернетом, као и Интернет-

сервисе, користи садржаје са веба, проналази ,процењује, 

преузима садржаје са веба; Комуницира путем електронске 

поште, разликује предности и недостатке електронске 

комуникације,користи разноврсне Интернет-сервисе,  

 

Основе рачунарске 

технике (12) 

Обрада текста (16) 

Табеларни прорачуни 

(16) 

Слајд-презентације 

(10) 

Интернет и 

електронска 

комуникација (14) 

 

Облици наставе:  вежбе 

Подела на групе:  да 

 

Методе и технике: 

Монолошка, дијалошка, 

рад у групама, методи 

активно орјентисане 

наставе 

 

Облици рада: 

лабораторијске вежбе , 

фронтални, групни, рад у 

пару, индивидуални 

 

 

Место реализације  

Рачунарски кабинет/ гугл 

учионица 

 

Начин оцењивања:  

Праћење остварених 
исхода, тест практичних 
вештина тестове знања 
усмено излагање, 

активност на часу, 

презентација 

 

    

Корелација 

 

Са свим предметима 
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Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин 

остваривањасадржаја 

програма 

- Уочавање и схватање 

корелативних односа између 

географије и других природних 

и друштвених наука. 

- Стицање нових актуелних 

знања о положају, месту и 

улози Србије на Балканском 

полуострву и југоисточној 

Европи. 

- Стицање нових и продубљених 

знања и објашњења о 

савременим географским 

појавама, објектима и 

процесима на територији 

Републике Србије. 

- Стицање нових актуелних 

знања о порасту, кретањима, 

структурним променама и 

територијалном размештају 

становништва. 

- Разумевање актуелне 

географске стварности наше 

земље и савременог света. 

- Развијање осећања 

припадности својој нацији као 

делу интегралоног света, 

изградња и неговање 

националног и културног 

идентитета у мултиетничком, 

мултикултуралном и 

мултијезичком свету. 

- Оспособљавање ученика да 

- дефинише  предмет изучавања, значај, 

развој и место  географије у систему 

наука 

- разликује природне и друштвене 

елементе географског простора и схвата  

њихове узајамне  узрочно-последичне 

везе и односе  

- препозна значај и практичну примену 

географских сазнања 

- дефинише појам и функције државних 

граница, разуме државно уређење 

Србије и познаје  државна обележја: 

грб, заставу, химну 

- објашњава и даје кратак опис битних 

карактеристика граница са суседним 

земљама 

- дефинише појам југоисточна Европа, 

лоцира на карти  Балканско полуострво 

и идентификује његове опште 

географске карактеристике 

- анализира  промене на политичкој карти 

Балканског полуострва: настанак и 

распад Југославије  

- уочава предности и недостатке 

географског положаја Србије 

- одреди у геолошком саставу Србије 

заступљеност стена различите старости, 

састава и порекла, значајних за појаву 

руда и минерала 

- лоцира и кратко описује постанак 

великих и основних макро целина 

рељефа у оквиру геотектонске 

- објасни кретање становништва и територијални 

размештај становништва у Србији  

- укаже на промену броја становника Србије и наведе 

факторе који условљавају  промене становништва 

- дефинише појмове: наталитет, морталитет и природни 

прираштај 

- дефинише појам и разликује типове и видове миграција 

- објасни структуру становништва у Србији   

- разликује појмове националног, етничког и културног 

идентитета 

- изгради  став о једнаким правима људи 

- објасни демографске проблеме и  популациону 

политику у Србији  

- објасни радне миграције у европске земље и именује 

државе и градове у којима има нашег становништва 

- објасни исељавање нашег становништва на ваневропске 

континенте 

- разликује фазе у исељавању Срба у прекоокеанске 

земље 

- именује државе и градове у којима живи наше 

становништво 

- анализира утицај природних и друштвених чиниоца на 

условљеност развоја и размештаја привреде Србије и 

групише гране привреде по секторима 

- анализира утицај природних и друштвених фактора на 

развој туризма 

- дефинише појам регије и лоцира их на карти Србије 

(Војводина и њене предеоне целине, Шумадија и 

Поморавље, западна Србија, Старовлашко-рашка 

висија, источна Србија, јужно Поморавље, Косово и 

Метохија 

- дефинише и објашњава појмове: процес интеграције,  

1. Географија – 

предмет, подела, 

значај и место 

географије у систему 

наука (2) 

2. Савремене 

компоненте 

географског положаја 

Србије (3) 

3. Природни ресурси 

Србије и њихов 

економско 

географски значај (6) 

4. Становништво и 

насеља Србије (5) 

5. Привреда Србије 

(2) 

6. Регионалне целине 

Србије (10) 

7. Србија и савремени 

процеси у Европи и 

свету (6) 

 

Облици наставе:  

теоријско настава 

Подела на групе:  да 

 

Методе и технике: 

дијалошка метода, 

илустративно 

предавање, 

демонстрација, 

презентације, дебате, 

дигиталне апликације за 

учење 

Облици 

рада:индивидуални, 

фронтални, групни, рад 

у пару 

 

Место реализације: 

учионица/гугл 

учионица 

 

Начин оцењивања: 

усмено одговарање, 

домаћи радови, праћење 

активности на часу 

(формативно), гугл 

    

Корелација 
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примењују географско знање и 

вештине у даљем образовању и 

професионалном развоју. 

- Оспособљавање ученика за 

одговорно опхођење према 

себи и окружењу и за активно 

учествовање у заштити, обнови 

и унапређивању животне 

средине. 

 

структуре Србије  

- објасни елементе и факторе климе, 

разликује климатске типове у Србији  

- направи преглед водног богатства 

Србије  

- закључује о економском значају вода за 

снабдевање насеља, наводњавање тла, 

производњу хидроенергије, пловидбу, 

рибарство и туризам 

- дискутује о загађивачима, последицама 

и мерама заштите 

- познаје утицај физичко-географских 

фактора на формирање типова 

вегетације и разноврсност животињског 

света панонске  и планинске области 

Србије 

- дефинише: појам природна средина, 

предмет проучавања заштите природе, 

значај заштите и унапређивања природе 

- наведе елементе природне средине, 

загађиваче воде, ваздуха, земљишта; 

последице загађивања и мере заштите  

- дефинише и разликује заштићена 

природна добра у Србији  

- опише антропогеографска обележја и  

историјско-географски континуитет 

насељавања Србије 

демократска регионализација, глобализација 

- објасни економске интеграције на Балкану и у 

југоисточној Европи и познаје мирољубиву политику 

Србије у међународним оквирима и на Балкану 

- опише историјат развоја, наведе циљеве и дефинише 

проблеме унутар Уније 

- објасни услове које Србија треба да испуни да би 

постала равноправна чланица заједнице. 

- опише историјат развојаУН, наведе циљеве и структуру 

организације и образложи приврженост Србије УН 

- дефинише појам глобализације и разликује политичке, 

територијалне, економске, културне и друге видове 

глобализације 

- Српски језик и 

књижевност 

- Математика 

- Историја 

- Биологија 

- Грађанско 

васпитање 

- Верска настава 

 

алати за оцењивање 

праћење остварених 

исхода, тестови знања 
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      ПРЕДМЕТ Грађанско васпитање               РАЗРЕД први                   Oбразовни профил: кувар         Просветни гласник бр. 10/12 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

- Стицање знања, развијање 

вештина, усвајање вредности и 

формирање ставова који су 

предпоставка за успешан, 

одговоран и ангажован живот у 

демократском друштву   

- Оснаживање ученика за 

поштовање, одбрану и 

афирмацију вредности 

демократског друштва 

- Јачање друштвене кохезије, 

уважавање различитости и 

подршка сузбијању сваког облика 

дискриминације и насиља. 

- Анализира сопствене особине и представи их другима  

- Препозна и анализира сличности и разлике унутар групе 

-прихвати друге ученике и уважава њихову личност 

-Препозна предрасуде, стереотипе, дискриминацију, нетолеранцију по 

различитим основама 

-Сагледа могуће последице нетолеранције, дискриминације, стереотипа, 

предрасуда 

-Аргументовано брани ставове 

-Активно слуша 

-Не угрожава мишљење других 

-Активно дебатује 

-Ради у групи/тиму 

-Препознаје предности тимског рада 

-Објасни потребу и важност учежћа младих у друштвеном животу 

-Објасни разлоге, ток и последицу сукоба 

-Препознаје сукоб и начине решавања сукоба 

-Објасни значај посредовања у сукобу 

-Препознаје и објасни врсте насиља 

-Идентификује и анализира узроке насиља 

-Идентификује и анализира могуће начине реаговања појединца у 

ситуацијама вршњачког насиља, из позиције жртве и посматрача 

-Прихвати одговорност за споствено понашање 

 

Предмет се реализује у 

оквиру три теме:  

1.Ја, ми и други (7 часова 

)  

 

2.Комуникација у 

групи(10 часова) 

 

3. Односи у 

групи/заједници(17 

часова)  

 

 

Облици наставе:  теоријска настава  

Подела на групе:  не 
 

Методе и технике: дијалошка метода, 

илустративно предавање, демонстрација, 

игровне активности, рад на тексту, играње 

улога, симулације, интерактивне групе, мапе 

ума, презентације, експертска слагалица, 

дебате, дигиталне апликације за учење 

Облици рада: фронтални, индивидуални; 

групни; рад у пару 

 

Место реализације: учионица, гугл учионица 

 

Начин оцењивања: Вредновање рада ученика 

врши се кроз праћење оставрености исхода 

Успешан: Ученик разуме описује,објашњава, 

дискутује, наводи примерe, резимира, 

парафразира појаве из наведених тема. Рад 

ученика је компетентан уз минималну помоћ 

наставника. 

 

Веома успешан: Ученик примењује и 

користи стечена знања и информације, 

открива и решава проблеме,истражује 

појаве, примењује методе у новим 

ситуацијама, процењује,  предвиђа појаве 

из претходно наведених тема Рад ученика 

је компетентан без подршке 

    

Корелација 

Право, социологија са 

правима грађана, 

психологија 
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      ПРЕДМЕТ: Верска настава Православни катихизис              РАЗРЕД I                                 Oбразовни профил:  кувар        Просветни гласник бр. 11/2016-1 

 

Циљеви учења за предмет  
Исходи 

По завршетку теме ученик ће: 
Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 
Упознавање ученика са садржајем 

предмета, планом и програмом и 

реализацијом наставе. 

Стицање основног знања о Творцу и 

творевини. 

Разумевање разлике између вере, 

поверења, знања и богопознања. 

Истицање основних хришћанских 

врлина, важности очувања заједнице. 

Разумевање историјских чињеница о 

Светом Писму, канону, 

богонадахнутости, Цркви и утицаја 

на културу и цивилизацију. 

Стицање вештина хришћанског 

живота. 

-моћи да сагледа садржаје којима ће 

се бавити настава Православног 

катихизиса у току 1. године  

-моћи да наведе неке од примера 

Откривења Бога у Библији;  

-моћи да разуме да се Бог из љубави 

открива човеку, позивајући га у 

заједницу;  

-бити подстакнут да непосредније 

учествује у богослужењу Цркве;  

-моћи да промишља о личној 

одговорности у односу према Богу и 

ближњима;  

- моћи да разуме да се Божје 

Откривење дешава и данас у Цркви и 

свету;  

-моћи да просуђује и препознаје 

сведочанства вере у свом животу. 

-моћи да увиди разлику између знања 

које се односи на ствари и познања 

које се односи на личности;  

-моћи да препозна да је вера слободан 

избор човека и да се сведочи личним 

животом;  

- моћи да објасни да је богопознање у 

православном искуству плод личне, 

слободне заједнице човека с Богом;  

- моћи да објасни да се вером живи 

кроз Литургију и подвиг.  

-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.  

-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. 

-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  

 

I  Увод (2) 

II Бог Откривења (7) 

III Вера, знање и 

богопознање (8) 

IV Хришћанин - човек 

Цркве (6) 

V Свето Писмо - Књига 

Цркве (6) 

VI Хришћански живот (8) 

 

 

Облици наставе:  теоријска настава 

(35 ), практична настава (2)  

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: дијалошка метода, 

илустративно предавање, 

демонстрација, игровне активности, 

рад на тексту, играње улога, 

симулације, интерактивне групе, 

презентације, дебате, дигиталне 

апликације за учење 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални; групни; рад у пару 

 

Место реализације: учионица, гугл 

учионица, Црква 

 

Начин оцењивања: усмено 

одговарање, домаћи радови, пројекти, 

праћење активности на часу 

(формативно), гугл алати за 

оцењивање 

    

Корелација 

1. Српски језик и 

књижевност  

2. Историја  

3. Ликовна култура  

4. Музичка култура  

5. Екологија  

6. Психологија  

7. Социологија  

8. Философија  

9. Грађанско васпитање  
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СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 

 

    ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА                                1.разред                                     Oбразовни профил:  Кувар                                                            Просветни гласник бр. 10/2020 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај Начин остваривањасадржаја програма 

1.  Стицање знања о основним 

принципима савремене заштите 

здравља,превентивним активностима 

које су најефикасније у заштити 

здравља становништва  

2. Стицање знања о хигијенским 

принципима на основу којих ученици 

формирају позитиван став са циљем 

да се усвоји и увек примењује здраво 

понашање 

3. Здрав стил живљења као основа за 

очување здравља  

4 .Стицање знања и усвајање 

вештина о указивању неодложне 

помоћи животно угроженим лицима 

у непредвиђеним задесним 

ситуацијама 

-  наведе дефиницију здравља СЗО 

 -  објасни појам душевног и телесног 

здравља,наведе факторе који утичу на 

здравље, објасни значај редовног 

прегледа,  

-одржава личну хигијену и одабере 

исправна средства за одржавање 

личне хигијене ; 

-  одабере и употреби одговарајућу 

заштиту од ППБ и употреби и одабере 

одговарајућа контрацептивна 

средства; 

 -  користи благодети воде,ваздуха и 

сунца у циљу унапређења 

здравља,примени мере заштите од 

неповољног сунчевог зрачења; 

 -  примени мере којима се 

прилагођава утицајима средине и 

делује као стабилна и зрела личност, 

- примени мере којима се одупире 

факторима који нарушавају ментално 

здравље и подижу ниво психичке 

кондиције, 

-усвоји здрав стил живота; 

-објасни улогу хранљивих материја у 

организму: 

-  објасни принципе правилне 

исхране;  

- примени пирамиду исхране ; 

-  наведе последице неправилне  

- наведе како влага,атм. 

притисак,кретање ваздуха и темп. утичу 

на здравље,како аерозагађење доводи 

до настанка болести  

- опише значај хиг. исправне воде за 

пиће; 

-наведе методе пречишћавања воде 

-одлаже материјал за рециклажу у 

зависности од порекла 

-  наведе штетне факторе који утичу на 

здравље и последице деловања у радној 

средини,  

-опише значај замора и премора код 

појединих врста рада  

- примени методе обнављања радне 

способности; 

-  дефинише прву помоћ и разуме њен 

значај; 

-  утврди стање свести, дисања и 

срчаног рада,постави у бочни положај;  

-  правилно збрине рану,препозна 

повреде зглобова и костију и изврши 

имобилизацију, 

-изводи кардиопулмоналну 

реанимацију 

-заустави крварење различитим 

методама 

- препозна термичке повреде , повреде 

електрицитетом и хем. оштећења и 

збрине их; 

 -  пружи прву помоћ код биолошких 

повреда 

 

1. Лична хигијена и 

хигијена физичке културе  

(19 часова) 

 

2. Ментална хигијена  

        (10 часова) 

 

3. Хигијена исхране 

        (9 часова) 

 

4. Комунална хигијена 

        (7 часова) 

 

5. Хигијена рада 

       (7 часова) 

 

6. Основе прве помоћи 

      (16 часова) 

 

 

 

Облици наставе:  теоријска настава 

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: дијалошка метода, 

илустративно предавање, демонстрација, 

рад на тексту,  интерактивне групе, 

презентације,  дебате, дигиталне 

апликације за учење 

Облици рада: фронтални, индивидуални, 

групни, рад у пару 

 

Место реализације: учионица, гугл 

учионица 

 

Начин оцењивања: тестови знања, 

усмено одговарање, домаћи радови, 

пројекти, праћење активности на часу 

(формативно), гугл алати за оцењивање 

Корелација 

хемија 

-физика 

-исхрана 
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      ПРЕДМЕТ   Основе туризма и угоститељства           1. РАЗРЕД       Oбразовни профил:  кувар                 Просветни гласник бр.10/2020 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 
Начин остваривањасадржаја 

програма 

Циљ предмета се остварује 

остварењем циљева појединачних 

тема: 

1.Разумевање теоријских основа, 

основних принципа и 

организације туризма 

2.Схватање туристичке 

индустрије кроз међузаввисност 

различитих сектора 

3.Упознавање ученика са 

делатношћу угоститељства, 

његовим карактеристикама и 

значајем 

 

 

Исходи предмета се остварују кроз исходе no темама : 

 

Ученик ће бити у стању да : 

 

1.Дефинише појам туризам, задатке, карактеристике и потребе у туризму 

2.Разликује облике туризма 

3.Наведе и разликује функције туризма 

4.Дефинише туристичко тржиште, понуду и тражњу 

5.Дефинише нове трендове у туризму 

6.Дефинише појам и значај угоститељства 

7.Објасни појам и врсте угоститељских услуга 

8.Дефинише угоститељске пословне јединице 

9.Објасни улогу, значај и структуру кадрова у угоститељству 

10.Дефинише узансе, описује пословне обичаје 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Појмовне основе 

туризма 

2. Облици туризма 

3. Функције 

туризма 

4. Туристичко 

тржиште 

5. Нови трендови у 

туризму 

6. Угоститељство 

7. Услуге у 

угоститељству 

8. Угоститељске 

пословне јединице 

9. Кадрови у 

угоститељству 

10. Узансе у 

угоститељству 

 

Облици наставе:  теоријска настава 

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: : комбиновање 

(вербално-текстуалне, илустративно-

демонстративне, 

истраживачка,вртешка идеја, играње 

улога) 

 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални, групни, у пару 

 

Место реализације: учионица,гугл 

учионица 

 

Начин оцењивања: формативно-

праћење остварености исхода ; 

тестови знања;  

 

Оцењивање се врши на основу 

важећег Правилника о оцењивању 

ученика у средњој школи. 

    

Корелација 

• стручни 

предмети (Куварство, 

Основе услуживања, 

Националне кухиње) 

• Економика 

туристичких и 

угститељских предузећа 

 Предузетништво 
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      ПРЕДМЕТ        Куварство                                                     РАЗРЕД       Први                             Oбразовни профил:    Кувар                      Просветни гласник бр. 10//20 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

Оспособљавање ученика за 

примену хигијенских стандарда 

у куварству. 

Оспособљавање ученика за 

израду угоститељске понуде. 

Оспособљавање ученика за 

механичку обраду и примену 

животних намирница у 

куварству. 

Оспособљавање ученика за 

термичку обраду животних 

намирница. 

Оспособљавање ученика за 

припрему, примену и издавање 

фондова и сосова. 

Оспособљавање ученика за 

припрему, примену и издавање 

салата. 

Оспособљавање ученика за 

припрему, примену и издавање 

варива. 

-Дефинише појмове куварства и 

кухиње 

-објасни значај куварства и 

облике рада 

-опише историјски развој 

куварства 

-разликује врсте кухиње и 

кухињска одељења 

-објасни поделу и дужности 

кухињског особља 

-наведе средства за рад и поделу 

инвентара 

-познаје, примењује мере заштите 

на раду 

-спроводи ХАЦЦП у кухињи 

-користи стручне изразе у 

куварству 

-разликује свечане оброке у 

угоститељству 

-објасни дневне оброке у 

угоститељству 

-објасни састав понуде за свечане 

оброке 

-дефинише инструменте 

угоститељске понуде 

-планира јеловник 

-планира мени 

-наведе основне карактеристике 

животних намирница 

-дефинише појмове: месо, 

прерађевине од меса, рибе, 

ракове, шкољке, морске плодове, 

млеко, јаја, поврће, воће, зачини и 

масноће. 

-правилно складишти животне 

намирнице 

-дефинише термичку-топлотну 

обраду намирница 

-разликује врсте термичке обраде 

према средини у којој се 

припремају 

-опише врсте термичке обраде 

намирница 

-термички обрађује животне 

намирнице 

-дефинише и наводи фондове и 

сосове 

-наведе примену фондова у 

куварству 

-дефинише средства за повезивање 

-припреми фондове и сосове 

-користе дресинге при припреми 

одређених јела 

-припрема сложене маслаце 

-дефинише салате и варива 

-наводи врсте салата и варива 

-наведе врсте поврћа за припрему 

салата и прилога 

-познаје нормативе и израђује 

основне калкулације за салате и 

прилоге 

-уме припрема салате и прилоге 

- зна да одржава јела до сервирања 

-уме да сервира салате и прилоге 

-уме да декорише салате и прилоге. 

 

-Увод у куварство (168) 

-Термичке –топлотне 

обраде намирница (36) 

-Фондови и сосови (84) 

- Салате (24) 

- Прилози и варива (96) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Облици наставе:  теоријска 

настава/практична настава/ 

вежбе/настава у блоку  

Подела на групе:  да 

 

Методе и технике: метода усменог 

излагања и дијалошка метода, методе 

демонстрације, извршење задатака,  

презентација израде радног задатка, 

текстуално илустративне методе. 

Облици рада:- фронтални, 

индивидуални; групни; рад у пару 

 

Место реализације: учионица/ 

кабинет/кухиња/угоститељски 

објекат. 

 

Начин оцењивања:  

усмено одговарање, домаћи радови, 

праћење активности на часу, 

дневници рада ученика, практичне 

вежбе, појединачни и групни 

практични рад. 

    

Корелација 

- Здравствена 

култура 

- Хемија 

- Географија 

- Исхрана 
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      ПРЕДМЕТ    ИСХРАНА              РАЗРЕД  први/први/други               Oбразовни профил:  КУВАР        Просветни гласник бр.10/2020 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

- Стицање знања о хранљивим 

материјама и енергетској 

вредности животних 

намирница; 

- Стицање знања о 

принципима правилне 

исхране и потребама у 

исхрани; 

- Оспособљавање ученика да 

утврди састав оброка којима 

се задовољавају енергетске 

потребе људи; 

- Стицање знања о болестима 

које изазива неправилна 

исхрана. 

 

 разликује појмове хране и исхране 

и њихове улоге;  

 објасни улогу појединих 

хранљивих материја у 

организму;           

 разликује намирнице по пореклу; 

 наведе хемијски састав и значај 

појединих намирница биљног 

порекла у исхрани,  

 наведе хемијски састав и значај 

појединих намирница 

животињског порекла у исхрани;  

 наведе предности употребе 

органских производа у људској 

исхрани; 

 разликује појмове органске и 

конвенционалне хране, 

 наведе разике употребе генетски 

модификоване хране; израчуна 

енергетску вредност 

 

 

 наведе принципе правилне 

исхране; 

 наброје узроке неправилне 

исхране; 

 објасне последице неправилне 

исхране; 

 израчуна индекс ухрањености 

(БМИ); 

      састави дневни оброк. 

 наброје најчешће узроке квара 

намирница; 

 објасне услове под којима 

настаје кварење намирница; 

 наведе начине смањења ризик 

кварења намирница; 

 наведе начине очувања 

(намирница); 

 опише методе конзервисања 

намирница; 

наведе могуће узрочнике и начине 

тровања храном. 

 

 

ХРАНЉИВЕ МАТЕРИЈЕ  

(25) 

ПРАВИЛНА ИСХРАНА  

(21) 

КВАРЕЊЕ 

НАМИРНИЦА И 

КОНЗЕРВИСАЊЕ  

(18/22) 

 

 

 

Облици наставе:  теоријска настава 

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: 

дијалошка,демонстрација, 

презентација, израде радног задатка, 

текстуално-илустративне методе, 

дигиталне апликације за учење 

Облици рада: 

 

фронтални, индивидуални , рад у 

пару, групни 

 

 

Место реализације: учионица 

 

Начин оцењивања:  
усмена провера  

писмена провера 

извештаји 

есеји 

 

 Корелација 

-Куварство  

-Здравствена култура 

-Основе туризма и 

угоститељства 

-Хемија 
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      ПРЕДМЕТ: Блок настава                               РАЗРЕД: I/6                                     Oбразовни профил:  Кувар                                                                      Просветни гласник бр.10/20 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

Оспособљавање ученика за 

примену игијенски стандарда у 

куварству за израду 

угоститељске понуде, за 

механичку обраду и примену 

сировина у куварству 

Познаје примену и правилно 

користи животне намирнице у 

раду 

 

Познаје органолептичка стања 

животних намирница 

 

Контролише исправност 

животних намирница 

 

Правилно складишти животне 

намирннице  

 

Комбинује технике термичке 

обраде 

 

Припрема фондове и сосове  

 

Припрема намирнице за салате 

 

Одржава јела до сервирања  

 

Сервира салате 

 

Декорише салате 

 

 

 Припрема намирнице за варива и 

прилоге 

 

Обликује поврће  

 

Термички обрађује поврће  

 

Припрема и сервира варива и 

прилоге 

 

 

Увод у куварство 18 

 

Теничке топлотне обраде 

12 

 

Фондови и сосови 12 

 

Салате 6 

 

Прилози и варива 12 

 

 

 

 

 

 

 Облици наставе:  практични рад 

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: вербалне методе, 

методе демострације, извпшење 

задатака, презентација, израда радног 

задатка 

Облици рада: фронтални рад, групни 

рад, рад у пар,индивидуални рад 

 

 

Место реализације: учионица/ 

кабинет/ фискултурна 

сала/кухиња/угоститељски 

објекат...../гугл учионица(ако 

планирате да је користите и убудуће у 

редовној настави) 

 

Начин оцењивања: праћење 

остварености исхода, извештај 

иструктора практичне наставе, 

дневник праксе 

    

Корелација 

Здраствена култура 

Исхрана 

Хемија 

Основе услуживања 

Националне кухиње 
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      ПРЕДМЕТ  Професионална пракса                             РАЗРЕД   I                                   Oбразовни профил:  Кувар                                                         Просветни гласник бр. 10/20 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

1) Оспособљавање 

ученика за припрему, 

примену и издавање 

фондова и сосова. 

 

2) Оспособљавање 

ученика за припрему, 

примену и издавање 

салата. 

 

3) Оспособљавање 

ученика за припрему, 

примену и издавање 

прилога и варива. 

Припрема фондове и сосове 

 

Правилно користи фондове и сосове 

 

Врши одабир поврћа за припрему салата 

 

Припрема салате  

 

Првилно чува јело до сервирања 

 

Припрема прилоге и варива  

 

Правилно чува јело до сервирања 

 

Декорише прилоге и варива 

 

 

Фондови и сосови 12 

 

Салате 6 

 

Прилози и варива 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Облици наставе:  практични рад 

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: вербалне методе, 

методе демострације, извпшење 

задатака, презентација, израда радног 

задатка 

Облици рада: фронтални рад, групни 

рад, рад у пар,индивидуални рад 

 

 

Место реализације: учионица/ 

кабинет/ фискултурна 

сала/кухиња/угоститељски 

објекат...../гугл учионица(ако 

планирате да је користите и убудуће у 

редовној настави) 

 

Начин оцењивања: праћење 

остварености исхода, извештај 

иструктора практичне наставе, 

дневник праксе 

    

Корелација 

Здраствена култура 

Исхрана 

Хемија 

Основе услуживања 

Националне кухиње 
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ДРУГИ РАЗРЕД 

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 

      ПРЕДМЕТ: Српски језик и књижевност                    РАЗРЕД: други                                  Oбразовни профил: кувар                                            Просветни гласник бр. 10/2012 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 
Начин остваривањасадржаја 

програма 

Циљ предмета се остварује 

остварењем циљева појединачних 

тема: 

1 .Упознавање са европским 

културним, духовним и мисаоним 

тенденцијама 17. и 18. века и 

њиховим утицајима на српску 

књижевност 

2. Упознавање са поетиком 

романтизма, представницима и 

делима европске и српске 

књижевности 

З.Упознавање са поетиком 

реализма, представницима и 

делима европске и српске 

књижевности 

4.Систематизовање знања о 

врстама речи, њиховим облицима 

и основним правилима грађења 

речи 

5.0способљавање ученика да 

пишу у складу са правописном 

нормом 

6.- Оспособљавање ученика да 

теоријска знања из граматике и 

правописа примењује у 

усменом и писаном изражавању у 

складу са језичком нормом; 

-Оспособљавање ученика да 

користе различите облике 

казивањаи функционалне стилове 

Ученик ће бити у стању да: наведе 

особености барока, класицизма и 

просветитељства и њихове 

представнике у књижевности 

-износи своје мишљење о књ. 

делима користећи стечена знања и 

сопствена запажања -препознаје и 

усваја вредности националне 

културе и поштује културне 

вредности других народа 

-ученик наводи представнике 

романтизма и њихова дела 

- дефинише одлике правца и 

препознаје их на одређеним књ. 

делима 

-ученик може да одреди врсту 

речи и граматичке категорије  

-наводи представнике реализма и 

њихова дела,уочава и образлаже  

одлике реализма 

-ученик примењује правила 

одвојеног и састављеног писања 

речи у складу са јез. нормом  

-ученик изражава размишљања и 

критички став према проблемима и 

појавама које 

намећу књижевни текстови али су и 

део свакодневног живота 

примењује одлике новинарског 

стила. 

-употребљава у усменом и писаном 

израж. облике речи у складу са 

језичком нормом -препознаје 

просте, изведене и сложене речи -

препознаје основне принципе 

творбе речи 

 

Барок, класицизам, 

просветитељство - 10 

часова 

Романтизам - 16 часова 

Реализам - 16 часова 

- ЈЕЗИК - 16 ЧАСОВА 

Морфологија са 

творбом речи - 10 

часова 

Правопис - 8 часова 

 КУЛТУРА 

ИЗРАЖАВАЊА- 10 

часова 

 

Корелација: 

историја, верска 

настава,грађанско 

васпитање, ликовна 

култура, музичка култура 

Облици наставе:  теоријска настава 

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: монолошко – 

дијалошка, текст – метода, метода 

демонстрације, компаративна 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални, групни, у пару 

 

Место реализације: учионица/ гугл 

учионица 

 

Начин оцењивања: усмена провера, 

писмени задаци, тестови 

Оцењивање се врши на основу 

важећег Правилника о оцењивању 

ученика у средњој школи. 
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      ПРЕДМЕТ         Енглески језик                      РАЗРЕД    II                               Oбразовни профил:           кувар                                              Просветни гласник бр. 10/2012 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 
Начин остваривањасадржаја 

програма 

-оспособљавање ученика за 

разумевање усменог говора 

-оспособљавање ученика за 

разумевање прочитаних текстова 

-оспособљавање ученика за 

кратко монолошко излагање на 

енглеском језику 

-оспособљавање ученика за 

писање краћих текстова 

-оспособљавање ученика за 

учешће у дијалогу на енглеском 

језику и размену краћих писаних 

порука 

-оспособљавање ученика да 

преводи, сажима и препричава 

краће текстове 

-оспособљавање ученика да 

користе медије као извор 

информација и развијају 

критичко мишљење 

Ученик ће бити у стању да 

-разуме краће исказе који садрже 

фреквентне речи и структуре 

(информације о личностима, 

послу, породици, куповини, 

школи, окружењу) 

-разуме најбитније информације у 

кратким и једноставним 

обавештењима (преко разгласа, на 

улици, на шалтеру) и правилно их 

користи 

-чита и разуме различите врсте 

кратких и прилагођених текстова 

(једноставнија лична и пословна 

писма, позивнице, упутства, 

огласи) 

-открива значење непознатих речи 

на основу контекста или помоћу 

речника 

-уочи предвидљиве информације 

(кад, где, ко) у свакодневним 

текстовима (рекламе, огласи, 

јеловници, проспекти) као и 

једноставнијим стручним 

текстовима (формулари, шеме, 

извештаји 

-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 

-пише краћи текст (мејл, писмо) у 

личне и пословне сврхе 

-пише краћи текст о фирми, 

пословању 

-пише краћи извештај на основу 

белешки 

Садржај предмета се 

остварује кроз следеће 

теме: 

Unit 1 - Schools and 

Education (5) 

Unit 2 - Family and 

relationships (8) 

Unit 3 - The World's a 

Stage (4) 

Unit 4 - The World of 

Teenagers (7) 

Unit 5 - Mass Media (8) 

Unit 6 - There's Always 

Weather (7) 

Unit 7 - The American Past 

(10) 

Unit 8 - Time Cannot Spoil 

What Men Can Make (7)  

Unit 9 - People and Places 

(8) 

 

Корелација: 

Посластичарство, 

Туристичка географија, 

Економика тур.и 

уг.предузећа 
    

Облици наставе:  теоријска настава  

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: дијалошка 

метода, илустративно предавање, 

демонстрација, 

рад на тексту, играње улога, 

симулације, интерактивне групе, 

презентације 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални; групни; рад у пару 

 

Место реализације: учионица/ гугл 

учионица 

 

Начин оцењивања: тестови 

знања,писмени задаци, 

усмено одговарање, домаћи радови, 

праћење активности на часу 

(формативно), гугл алати за 

оцењивање 
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      ПРЕДМЕТ Физичко васпитање        РАЗРЕД  2-6                  Oбразовни профил:  Кувар                                       Просветни гласник бр.10/2012. 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 
Начин остваривањасадржаја 

програма 

Циљ предмета се остварује 

остварењем циљева појединачних 

тема: 

1.Подстицање раста и развоја и 

утицање на правилно држање тела 

(превенција постуралних поремећаја); 

2.Развој и усавршавање моторичких 

способности и теоријских знања 

неопходних самостални рад на њима; 

3.Стицање моторичких умења 

(вештина) и теоријских знања 

неопходних за њихово  усвајање; 

4.Проширење и продубљавање 

интересовања које су ученици стекли 

у основној школи и потпуније 

сагледавање спортске гране, за коју 

показују посебан интерес; 

5.Усвајање знања ради разумевања 

значаја и суштине физичког 

васпитања дефинисаних општим 

циљем овог предмета (васпитно-

образовног подручја); 

6.Мотивација ученика за бављење 

физичким активностима и формирање 

позитивних психо-социјалних 

образаца понашања; 

7.Оспособљавање ученика да стечена 

умења, знања и навике користе у 

свакодневним условима живота и 

рада. 

8 Атлетика; 

9.Спортска гимнастоика  (Вежбе на 

справама и тлу); 

10. Спортска игра: Фудбал, кошарка и 

одбојка. 

Исходи предмета се остварују  

кроз исходе циљева предмета. 

1.Препозна везе између физичке 

активности и здравља; 

2.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; 

3.Одабере и изведе вежбе 

обликовања и вежбе из 

корективне гимнастике, које ће 

превентивно утицати на могуће 

негативне утицаје услед рада у 

одабраној професији; 

4.Именује  моторичке 

способности које треба развијати, 

као и основна средства и методе 

за њихов развој; 

5.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; 

6.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 

7.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; 

8. Сагледа негативне 

утицаје савременог начина 

живота (пушење, дрога, насиље, 

деликвентно понашање) и буде 

свестан да је физичким, односно 

спортским активностима могуће 

предупредити негативне 

утицаје; 

 

9. самостално бира 

физичку, односно спортску 

активност и изводи је  у 

окружењу у коме живи. 

 

10. Препозна нетолерантно 

понашање својих другова и 

реагује на њега, шири дух 

пријатељства, буде истрајан је у 

својим активностима. 

11. Се правилно односи 

према окружењу у којме вежба, 

рекреира се и бави се спортом, 

што преноси у свакодневни 

живот 

12. Учествује на школском 

такмишењу и у систему 

школских спортских такмичења 

Вежбе обликовања 

(јачања, лабављење и 

растезање); 

Вежбе из корективне 

гимнастике; 

Провера стања 

моторичких и 

функционалних 

способности; 

Вежбе снаге 

Атлетика 

Спортска игра (кошарка, 

одбојка) 

Понављање и 

учвршћивање раније 

обучаваних елемената 

игре.  

Даље проширивање и 

продубљавање техничко-

тактичке 

припремљености ученика 

у складу са изборним 

програмом за дату игру. 

 

Предмет се реализује 

кроз следеће облике 

наставе: 

 

теоријска настава (3 часа) 

мерење и тестирање (9 

часова) 

практична настава (52 

часова) 

Облици наставе:  теоријска 

настава/практична настава/ 

вежбе/настава у блоку  

Подела на групе:  да/не 

 

Методе и технике: Вербално-

демонстративне 

Облици рада: Фронтални, 

индивидуални, групни , у пару. 

 

Место реализације: учионица/ 

отворени терени/фискултурна 

сала/гугл учионица 

 

Начин оцењивања: Тренутно важећи 

правилник о оцењивању ученика у 

средњем  образовању и васпитању 

(„СЛ. Гласник  РС“, бр. 82/2015). 

    

Корелација 

Биологија 

Физика 

Екологија и заштита животне средине 

Ликовна култура 

Музичка култура 



 

401 

      ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА                           РАЗРЕД: ДРУГИ                                      Oбразовни профил: кувар                            Просветни гласник бр. 10/2012   

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 
Начин остваривања 

садржаја програма 

 Разумевање основних 

тригонометријских функција и 

идентичности 

 Оспособљавање за примену 

тригонометријских функција у 

практичним проблемима 

 Проширивање знања о  

степеновању и кореновању 

 Уочавање веза између 

степеновања и кореновања 

 Овладавање поступком 

рационалисања имениоца 

 Упознавање основних својстава 

функција 

 Оспособљавање за 

представљање података 

различитим графичким 

облицима и анализу датих 

података 

 Стицање основних знања 

потребних за решавање 

квадратних једначина 

 Оспособљавање за скицирање и 

анализу графика квадратне 

функције 

 Проширивање знања о телима 

 Уочавање односа у простору 

 Разумевање површине и 

запремине тела и примена на 

конкретне примере 

 Упознавање са појмом низа 

 Разумевање појмова 

аритметички и геометријски низ 

и примена на конкретне 

проблеме 

 дефинише основне 

тригонометријске функције оштрог 

угла 

 израчуна основне тригонометријске 

функције оштрог угла правоуглог 

троугла када су дате две странице 

 конструише оштар угао ако је 

позната једна његова 

тригонометријска функција   

 наведе  тригонометријске 

идентичности и примењује их у  

одређивању  вредности 

тригонометријских функција ако је 

позната вредност једне од њих 

 наведе вредности 

тригонометријских функција 

карактеристичних углова (од 30° , 

45° , 60° ) и  са калкулатора прочита 

вредности за остале оштре углове  и 

обрнуто (одређује оштар угао ако је 

позната вредност тригонометријске 

функције)  

 примени елементе тригонометрије 

правоуглог троугла на решавање 

практичних проблема 

 наведе особине операција 

степеновања са целим експонентом 

и примени их у трансформацијама 

једноставнијих израза 

 наведе особине операција 

кореновања и примени их у 

трансформацијама једноставних 

израза 

 наведе особине операција 

степеновања са рационалним 

изложиоцем и примени их у 

трансформацијама једноставнијих 

израза 

  рационалише именилац разломка у 

једноставним случајевима 

 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 

 реши непотпуну квадратну једначину у 

скупу R 

 наведе пример квадратне једначине која 

нема решења у скупу R  

 примени образац за решавање квадратне 

једначине  

 одреди природу решења квадратне 

једначине 

 растави квадратни трином  

 скицира и анализира график квадратне 

функције (да прочита нуле функције, 

максимум или минимум, где расте, а где 

опада) 

 израчуна обим и површину фигура у равни  

 разликује правилне полиедре 

  израчуна површину и запремину коцке  и 

квадра 

  израчуна површину и запремину правилне 

шестоугаона призме и ваљка 

  израчуна површину и запремину лопте 

  одреди површину једноставних равних 

пресека тела 

 препозна низ и  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 

 препозна геометријски низ,објасни  шта су n 

и q и  израчуна тражени члан низа 

 израчуна збир првих n чланова 

геометријског низа 

 Тригонометрија правоуглог 

троугла   

7 часова; 

 Степеновање и кореновање 

12 часова; 

 Функција и график 

функције    6 часова; 

 Квадратна једначина и 

квадратна функција  15 

часова; 

 Тела  10 часова; 

 Низови 6 часова.  

За реализацију 4 писменa 

задатка са исправкама 

планирано  је 8 часова 

Облици наставе:  

теоријска настава  

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: 

дијалошка метода, 

демонстрација, 

презентације, дигиталне 

апликације за учење 

Облици рада: : 

фронтални, индивидуални, 

групни, рад у пару 

 

Место реализације: 

учионица/ кабинет 

/гугл учионица 

 

Начин оцењивања:  

Вредновање остварености 

исхода 

вршити кроз: 

1. усмену проверу знања; 

2. писмену провера знања; 

3. тестове знања; 

4. активност на часу  

    

Корелација 

- Економика туристичких и 

угоститељских предузећа; 

- Предузетништво; 

- Рачунарство и информатика. 
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  ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ                 Oбразовни профил Кувар              ДРУГИ РАЗРЕД                                                      Просветни гласник  бр. 10/ 2012                            

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

32 ЧАСА НЕДЕЉНО 

‘-Схватање структуре екосистема 

биосфере и процеса који се у 

њима одвијају. 

-Разумевање значаја 

биодиверзитета и опстанак 

живота на земљи 

-Упознавање са изворима и 

врстама загађивања животне 

средине 

-разумевање концепта одрживог 

развоја 

-разумевање значаја различитих 

облика заштите и унапређивања 

животне средине 

-постојање свести о последицама 

глобалних климатских промена. 

 

-Разумевање значаја одржавања 

личне хигијене и хигијене 

животног и радног простора 

-Схватање значаја правилне 

употребе производа 

 

Дефинише предмет истраживања 

и значај екологије●  Објасни 

структуру екосистема●  објасни 

процесе који се одигравају 

уекосистему●  анализира 

међусобне односе организама у 

ланцима исхране●  објасни 

структуру биосфере●    

анализирабиогеохемијске циклусе 

у биосфери    ●  утврђује значај 

биодиверзитета за опстанак 

живота на земљи● ●  објасни 

структуру биосфере●    анализира 

биогеохемијске циклусе биосфери    

● утврђује значај биодиверзитета 

за опстанак живота на земљи 

●  Наведе изворе загађивања 

животне средине. 

●    анализира врсте загађивања 

свог непосредног окружења●  

процени последице загађивања 

животне средине●  објасни значај 

одрживог развоја●  наведе облике 

енергетске ефикасности 

  

 

● наведе узроке нестајања бињних 

и животињских врста на територији 

Србије 

●испољи одговоран однос према 

домаћим животињама, 

кућним љубимцима, огледним 

животињама, крзнашицама и 

осталим угроженим биљним 

иживотињским врстама 

●  Објасни значај одржавања личне 

хигијене, хигијене животног и 

радног простора 

●  Разликује адитиве опасне по 

здравље 

 

 

 

Навести само број 

наставних јединица по 

областима/ модулима 

 

 

Тема:Основни појмови 

екологије (6 часова) 

 

 

Тема:Животна средина и 

одрживи развој 

(17 часова) 

 

 

 

Тема:  Еколошка култура 

(9 часова) 

 

Облици наставе:  теоријска 

настава/практична настава/ 

вежбе/настава у блоку  

Подела на групе:  да/не 

 

Методе и техник Демонстрационо-

илустративни, дијалошки, метод рада 

на тексту, истраживачки рад, дебате 

 

Облици рада:Индивидуални, у 

групама и фронтални 

 

Место реализације: учионица/ 

кабинет/биологије 

 

Начин оцењивања:  

Евидентирање и оцењивање ученика 

путем усмене и писане провере знања, 

тестирања израдфе презентација и 

пројеката... 

    

Корелација 

Пољопривреда, хигијена, 

медицина 
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      ПРЕДМЕТ Грађанско васпитање                          РАЗРЕД други                         Oбразовни профил: кувар                                  Просветни гласник бр. 10/12 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 
Начин остваривањасадржаја програма 

 

- Упознавање ученика са врстама 

права,начинима и механизмима 

заштите права   

- Сагледавање значаја личног 

ангажовања у заштити 

сопствених права и права других 

људи 

- Подстицање ученика на активну 

партиципацију у животу школе  

- Развијање вештина планирања 

акција 

- Објасни значаји смисао људских 

права  

- Разликује врсте људских права  

-Објасни однос права и 

одговорности  

-Објасни универзалност и 

развијеност људских права  

-Објасни механизме заштите 

људских права  

-Објасни улогу институција 

појединца у заштити људска права  

-Идентификује проблеме у својој 

средини 

 

 

Предмет се реализује у оквиру две теме:  

1.Права и одговорности (17часова )  

Ова тематска целина уводи ученике у 

познавање и разумевање проблематике права 

и одговорности и развија: способности , 

ставове и поступке који воде заштити и 

остваривању права.  

 

2.Планирање и извођење акције (15 часова)  

Ова тематска целина припрема и подстиче 

ученике на активно учешће у животу школе и 

заједнице и омогућава систематизацију и 

практичну примену наученог у оквиру овог 

предмета. Ученици стичу потребна знања и 

вештине у идентификовању проблема који се 

тичу дечјих права у школи и средини и 

начнима израде плана акције којим би те 

проблеме могли да реше. 

 

 

 

 

 

Облици наставе:  теоријска настава  

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: дијалошка метода, илустративно 

предавање, демонстрација, игровне активности, рад 

на тексту, играње улога, симулације, интерактивне 

групе, мапе ума, презентације, експертска слагалица, 

дебате, дигиталне апликације за учење 

Облици рада: фронтални, индивидуални; групни; рад 

у пару 

 

Место реализације: учионица/ google учионица 

 

Начин оцењивања: Вредновање рада ученика врши 

се кроз праћење оставрености исхода 

Успешан: Ученик разуме описује,објашњава, 

дискутује, наводи примерe, резимира, парафразира 

појаве из наведених тема. Рад ученика је компетентан 

уз минималну помоћ наставника. 

 

Веома успешан: Ученик примењује и користи стечена 

знања и информације, открива и решава 

проблеме,истражује појаве, примењује методе у 

новим ситуацијама, процењује,  предвиђа појаве из 

претходно наведених тема Рад ученика је 

компетентан без подршке. 

Корелација 

Право, социологија са правима грађана 
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      ПРЕДМЕТ: Верска настава Православни катихизис     РАЗРЕД II                   Oбразовни профил:   кувар                              Просветни гласник бр. 11/2016-1 

Циљеви учења за предмет  
Исходи 

По завршетку теме ученик ће: 
Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

Упознавање ученика са садржајем 

предмета, планом и програмом и 

реализацијом наставе. 

Омогућити ученицима да стекну 

неопходно знање да узрок постојања 

света јесте личносни Бог Који 

слободно из љубави ствара свет;  

Пружити ученицима основ за 

разумевање прародитељског греха на 

основу библијског сведочанства, 

тумачења Светих Отаца и учења 

Цркве;  

Омогућити ученицима разумевање да 

се Стари Завет у главним цртама, 

периодима, личностима и догађајима 

може посматрати као праслика и 

најава новозаветних догађаја;  

Пружити ученицима основ за 

разумевање да је целокупан садржај 

старозаветне месијанске мисли 

остварен тек у Новом Завету у 

личности Господа Исуса Христа;  

Омогућити ученицима доживљај 

старозаветне побожности;  

Установити обим и квалитет знања и 

разумевања стечених у току школске 

године из Православног катихизиса  

 

 

- моћи да сагледа садржаје којима ће се 

бавити настава Православног 

катихизиса у току 2. године образовања 

и да уочи какво је његово предзнање;  

-моћи да интерпретира учење Цркве о 

стварању света;  

-моћи да објасни да је човек икона 

Божја зато што је слободан и подобије 

Бога зато што је способан за заједницу;  

-моћи да објасни да је Бог створио свет 

са циљем да вечно живи у заједници са 

Њим;  

-бити подстакнут да просуђује о смислу 

постојања човека и света;  

-моћи да разликује особености 

створеног и нествореног;  

-моћи да развија одговорност за 

сопствени живот и живот других;  

-моћи да преиспитује и вреднује однос 

према Богу, другом човеку и према 

творевини Божјој.  

-моћи да објасни у чему се састоји 

прародитељски грех; сагледа последице 

и превазилажење;  

-моћи да просуди о важности 

учествовања у Литургији;  

-бити подстакнут да се одговорније 

односи према природи;  

-моћи да стекне увид у личну 

одговорност за своје поступке и значају 

покајања;  

-моћи да уочи да се Бог у Старом и 

Новом Завету открива као личност и да 

га позива на заједницу.  

-моћи да, на примеру Каина и Авеља, закључи 

да је свако убиство –братоубиство;Ноја,схвати 

значење појма праслика Христа и Цркве као 

места спасења;Вавилонске куле, схвати да ни 

једна људска заједница мимо Бога не води 

остварењу човековог назначења;  

-моћи да разуме да је откривење Аврааму 

почетак остваривања Цркве у историји;  

-бити свестан да је за богопознање неопходан 

личан сусрет са Богом;  

-моћи да разуме да је обећање потомства дато 

Аврааму духовног карактера.  

-знати да је старозаветна вера – вера у једнога 

Бога;  

-моћи да објасни нека од старозаветних 

пророштава која су се остварила у личности 

Христовој;  

-моћи да наведе који старозаветни догађаји 

јесу праслика Сина Божјег и новозаветне 

Цркве.  

-моћи да уочи разлику између уобичајеног 

значења речи пророк и њеног библијског 

смисла;  

-моћи да упореди Десет заповести са 

Христовим заповестима о љубави;  

-моћи да промишља о сопственом месту у 

историји спасења 

-моћи да се, подстакнут примерима, смелије 

суочи са грехом самооправдавања и сваким 

грехом, уопште;  

-моћи да уочи у којој мери је напредовао и 

савладао градиво. 

 

I  Увод (1) 

II Стварање света и 

човека (7) 

III Прародитељски грех 

(7) 

IV Свештена историја 

спасења (од Адама до 

Израиља) (6) 

V Свештена историја 

спасења (од Мојскија до 

Христа) (10) 

VIСтарозаветна ризница 

(6) 

 

 

Облици наставе:  теоријска настава 

(35 ), практична настава (2)  

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: дијалошка 

метода, илустративно предавање, 

демонстрација, игровне активности, 

рад на тексту, играње улога, 

симулације, интерактивне групе, 

презентације, дебате, дигиталне 

апликације за учење 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални; групни; рад у пару 

 

Место реализације: учионица, гугл 

учионица, Црква 

 

Начин оцењивања: усмено 

одговарање, домаћи радови, 

пројекти, праћење активности на 

часу (формативно), гугл алати за 

оцењивање 

    

Корелација 

 

1. Српски језик и 

књижевност  

2. Историја  

3. Географија  

4. Екологија  

5. Физика  

6. Философија  

7. Социологија  

8. Ликовна култура  

9. Музичка култура  
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СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 
ПРЕДМЕТ: Куварство                             РАЗРЕД: Други                                                       Образовни профил: Кувар                  Просветни гласник бр. 10/2020 

Циљеви учења за предмет Исходи Садржај Начини остваривања садржаја 

програма 

-оспособљавање ученика за 

припрему, примену и 

издавање бистрих супа и 

чорби 

-оспособљавање ученика за 

израду основних 

калкулација 

-оспособљавање ученика за 

припрему, примену и 

издавање топлих предјела 

-оспособљавање ученика за 

израду основних 

калкулација 

-оспособљавање ученика за 

припрему, примену и 

издавање готових јела 

-оспособљавање ученика за 

израду основних 

калкулација 

-оспособљавање ученика за 

припрему, примену и 

издавање националних јела 

-оспособљавање ученика за 

израду основних 

калкулација 

-оспособљавање ученика за 

припрему и издавање 

печења 

-оспособљавање ученика за 

израду основних 

калкулација 

 

-дефинише бистре и густе супе, чорбе 

-наведе врсте бистрих и густих супа, 

чорби 

-разликује нормативе за бистре и густе 

супе, чорбе 

-израђује калкулације за бистре и густе 

супе, чорбе и њихове додатке 

-описује начине припреме намирница за 

бистре и густе супе и чоре 

-припрема бистре и густе супе и чорбе 

-разликује додатке за бистре и густе 

супе 

-припрема додатке за бистре и густе 

супе, чорбе 

-одржава јела до сервирања 

-сервира припремљена јела 

-декорише припремљена јела 

-дефинише топла предјела 

-разликује врсте топлих предјела 

-наведе рецептуре за топла предјела 

-разликује рецептуре за топла предјела 

-израђује основне калкулације за топла 

предјела 

-припрема намирница за топла предјела 

-припрема топла предјела 

-чува до сервирања топла предјела 

-сервира топла предјела 

-декорише топла предјела 

-дефинише готова јела 

 

-групише готова јела 

-познаје норматив и израђује основне 

калкулације за готова јела 

-припрема намирнице за готова јела 

-примени видове термичке обраде 

намирница 

-користи фондове у припреми јела 

-припрема готова јела 

-одржава припремљено готово јело до 

сервирања 

-сервира готова јела 

-декорише готова јела 

-дефинише национална јела 

-разликује нормативе за одређена 

национална јела 

-припрема намирнице и израђује основне 

калкулације за национална јела 

-припрема национална јела 

-одржава припремљена национална јела 

до сервирања 

-сервира национална јела 

-декорише национална јела 

-разликује нормативе и израђује основне 

калкулације за печења 

-припрема намирнице за печења 

-опише начин припреме печења 

-припрема сафт за печења 

-сервира печења 

-декорише печења 

-бистре и густе супе, 

чорбе(144) 

-топла предјела (180) 

-готова јела (276) 

-национална јела (42) 

-печења (24) 

Облици наставе:  теоријска 

настава/практична настава/ 

вежбе/настава у блоку  

Подела на групе:  да 

 

Методе и технике: метода 

усменог излагања и дијалошка 

метода, методе демонстрације, 

извршење задатака,  презентација 

израде радног задатка, 

текстуално илустративне методе. 

Облици рада:- фронтални, 

индивидуални; групни; рад у 

пару 

 

Место реализације: учионица/ 

кабинет/кухиња/угоститељски 

објекат. 

 

Начин оцењивања:  
усмено одговарање, домаћи 

радови, праћење активности на 

часу, дневници рада ученика, 

практичне вежбе, појединачни и 

групни практични рад. 

Корелација 

-основе услуживања 

-екологија и заштита 

животне средине 

-економика и 

организација 

угоститељских 

предузећа 

-страни језик 
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      ПРЕДМЕТ: Практична  настава                               РАЗРЕД: 2/6           Oбразовни профил:  Кувар                                                              Просветни гласник бр.10/20 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 
Начин остваривањасадржаја 

програма 

Оспособљавање ученика за 

припрему, примену и издавање 

бистри и густих супа и чорби 

Оспособљавање ученика за 

израду основних калкулација 

Оспособљавање ученика за 

припрему, примену и издавање 

топлих предјела 

Оспособљавање ученика за 

израду основних калкулација 

Оспособљавање ученика за 

припрему, примену и издавање 

готових јела 

Оспособљавање ученика за 

израду основних калукулација 

Оспособљавање ученика за 

припрему, примену, и издавање 

националних јела 

Оспособљавање јела за израду 

основни калкулација 

Оспособљавање ученика за 

припрему, примену и издавање 

печења 

 Оспособљавање ученика за 

израду основне калкулације 

Припрема бистре и густе супе и 

чорбе 

 

Припрема додатке за бистре и 

густе супе и чорбе 

 

Сервира припремљена јела 

 

Декорише припремљена јела 

 

Припрема намирнице за топла 

предјела 

 

Припрема топла предјела 

 

Чува до сервирања топла предјела 

 

Сервира топла предјела 

 

Декорише топла предјела 

 

Припреема намирнице за готова 

јела 

 

Примени видове термичке обраде 

готових јела 

 

Користи фондове у припреми 

готових јела 

 

Припрема готова јела 

 

 

 

 

 Сервира, декорипе 

 

Припрема намирнице за 

национална јела 

 

Декорише национална јела 

 

Припрема намирнице за печења 

 

Опише начин припреме печења 

 

Припрема сафт за печења 

 

Сервира печења 

 

Декорише печења 

 

 

 

Бистре и густе супе,чорбе 

42 

 

Топла предјела 54 

 

Готова јела 78 

 

Национална јела 6 

 

Печења 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Облици наставе:  практични рад 

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: вербалне методе, 

методе демострације, извпшење 

задатака, презентација, израда радног 

задатка 

Облици рада: фронтални рад, групни 

рад, рад у пар,индивидуални рад 

 

 

Место реализације: учионица/ 

кабинет/ фискултурна 

сала/кухиња/угоститељски 

објекат...../гугл учионица(ако 

планирате да је користите и убудуће у 

редовној настави) 

 

Начин оцењивања: праћење 

остварености исхода, извештај 

иструктора практичне наставе, 

дневник праксе 

    

Корелација 

 

Економика туристичко 

угоститељских 

предузећа 

Туристичка географија 
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      ПРЕДМЕТ: Блок настава                               РАЗРЕД: 2/6                                     Oбразовни профил:  Кувар                                                                      Просветни гласник бр.10/20 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 
Начин остваривањасадржаја 

програма 

Оспособљавање ученика за 

припрему, примену и издавање 

бистри и густих супа и чорби 

Оспособљавање ученика за 

израду основних калкулација 

Оспособљавање ученика за 

припрему, примену и издавање 

топлих предјела 

Оспособљавање ученика за 

израду основних калкулација 

Оспособљавање ученика за 

припрему, примену и издавање 

готових јела 

Оспособљавање ученика за 

израду основних калукулација 

Оспособљавање ученика за 

припрему, примену, и издавање 

националних јела 

Оспособљавање јела за израду 

основни калкулација 

Оспособљавање ученика за 

припрему, примену и издавање 

печења 

Оспособљавање ученика за 

израду калкулација 

Припрема бистре и густе супе и 

чорбе 

 

Припрема додатке за бистре и 

густе супе и чорбе 

 

Сервира припремљена јела 

 

Декорише припремљена јела 

 

Припрема намирнице за топла 

предјела 

 

Припрема топла предјела 

 

Чува до сервирања топла предјела 

 

Сервира топла предјела 

 

Декорише топла предјела 

 

Припреема намирнице за готова 

јела 

 

Примени видове термичке обраде 

готових јела 

 

Користи фондове у припреми 

готових јела 

 

Припрема готова јела 

 

 

 Сервира, декорипе 

 

Припрема намирнице за 

национална јела 

 

Декорише национална јела 

 

Припрема намирнице за печења 

 

Опише начин припреме печења 

 

Припрема сафт за печења 

 

Сервира печења 

 

Декорише печења 

 

 

 

 

Бистре и густе супе,чорбе 

12 

 

Топла предјела 12 

 

Готова јела 24 

 

Национална јела 9 

 

Печења 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Облици наставе:  практични рад 

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: вербалне методе, 

методе демострације, извпшење 

задатака, презентација, израда радног 

задатка 

Облици рада: фронтални рад, групни 

рад, рад у пар,индивидуални рад 

 

 

Место реализације: угоститељски 

објекат 

 

Начин оцењивања: праћење 
остварености исхода, извештај 
иструктора практичне наставе, 
дневник праксе     

Корелација 

Здраствена култура 

 

Исхрана 

 

Хемија 

 

Основе услуживања 

 

Националне кухиње 

 

Економика и 

организација Туристички 

и угоститељских 

предузећа 
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ЕКОНОМИКА ТУРИСТИЧКИХ И УГОСТИТЕЉСКИХ ПРЕДУЗЕЋА       РАЗРЕД   ДРУГИ      Oбразовни профил:     КУВАР                       Просветни гласник бр.  10/2020 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

 

 Упознавање 

организације и 

пословних активности 

предузећа 

 

 Оспособљавање 

ученика за успешно и 

рационално решавање 

основних економских и 

организационих питања 

предузећа 

 

 Стицање основе за 

разумевање појмова из 

економике предузећа 

као што су средства 

предузећа, извори 

предузећа, приходи и 

расходи, развој итд 

 Дефинише економику као 

науку 

 Дефинише организацију као 

науку 

 Познаје циљеве изучавања 

економике и организације 

предузећа 

 Дефинише туристичко-

угоститељско предузеће и 

њихове задатке 

 Познаје карактеристике 

туристичко угоститељског 

предузећа 

 Дефинише средства 

туристичко-угоститељског 

предузећа 

 Наведе и објасни облике 

обртних средстава 

 Наведе и објасни облике 

основних средстава 

 Препознаје на примеру основна 

и обртна средства 

 Дефинише изворе средстава 

 Разликује сопствене и туђе 

изворе средстава 

 Дефинише утрошке, трошкове 

и расходе предузећа 

 Разликује појмове утрошке, 

трошкове и расходе предузећа 

 Познаје врсте трошкова 

 Познаје карактеристике 

трошкова 

 Израђује калкулацију 

 Разликује  врсте 

калкулације 

 Познаје специфичности 

обрачуна трошкова и 

утврђивање цена у 

туризму и угоститељству 

 -Дефинише укупан 

приход 

 - Разликује приходе 

предузећа 

 Утврђује резултате 

предузећа 

 Објасни начин 

распоређивања резултата 

предузећа 

 Дефинише мерила 

успешности 

 Објасни продуктивност 

рада 

 Објасни економичност 

рада 

 Објасни рентабилност 

рада 

  

 

5) Појмовно одређивање 

економике и организације 

предузећа (2) 

6) Појма угоститељско-

туристичког предузећа 

7) Средства угоститељског и 

туристичког предузећа 

8) Извори средстава 

9)  Расходи угоститељског и 

туристичког предузећа 

10) Резултати рада и 

расподела(12) 

11)  Мерила успешности 

пословања угоститељског и 
туристичког предузећа(9) 

 

 

Облици наставе:  теоријска 

настава 

Подела на групе:  НЕ 

 

Методе и технике: - усмено 

излагање и дијалошка 

метода,илустративно 

предавање,  

 

Облици рада: фронтални 

индивидуални;  
 

Место реализације: учионица/, 

гугл учионица 
 

Начин оцењивања: тестови 

знања,усмено одговарање,  

домаћи задаци, праћење 

активности на часу, гугл алати 

за оцењивање 

    

Корелација 

 

- Основе туризма и 

угоститељства 
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      ТУРИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА                 2.  РАЗРЕД                                 Oбразовни профил:  Конобар                           Просветни гласник бр.10/2020 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

- Проширивање знања о 

географском и туристичком 

положају Србије. 

- Проширивање знања о 

природним туристичким 

вредностима Србије. 

- Усвајање знања о антропогеним 

туристичким вредностима 

Србије. 

- Стицање знања о утицају 

материјалне основе на развој 

туризма у Србији. 

- Усвајање знања о правцима 

туристичких кретања у Србији. 

- Коришћење стечених знања у 

прогнозирању перспектива 

развоја туризма Србије. 

 

- описује и показује на карти 

положај Србије у свету и Европи 

- објасни значај географског 

положаја за развој туризма у Србији 

- класификује природне туристичке 

вредности Србије према генези и 

функцији 

- наводи и лоцира природне 

туристичке вредности Србије 

- објасни разлоге атрактивности 

природних туристичких вредности 

Србије 

- подели атропогене туристичке 

вредности Србије по врстама 

- издвоји специфичности 

најатрактивнијих антропогених 

туристичких вредности Србије 

- разликује факторе туристичког 

промета 

 

- наводе врсте саобраћаја који се 

користи у туризму 

- одреди вредности и недостатке сваке 

врсте саобраћаја који се користи у 

туризму 

- познаје обим и структуру 

смештајних и угоститељских 

капацитета Србије 

- наведе и покаже на карти најважније 

правце кретања у Србији 

- састави карту природних и 

антропогених вредности завичаја 

- наброји локалне ресурсе у средини у 

којој живи који (јесу или) би могли 

представљати туристичку атракцију 

- наброји могуће правце развоја 

туризма Србије 

- припреми промоцију туристичког 

садржаја изабраног по сопственом 

избору 

1. Географски и 

туристички положај 

Србије (5) 

2. Природне туристичке 

вредности Србије (10) 

3. Антропогене 

туристичке вредности  

Србије (6) 

4. Материјална основа 

туризма (4) 

5. Правци туристичког 

кретења у Србији (2) 

6. Перспективе развоја 

туризма Србије (5) 

 

Облици наставе:  

теоријско/практична настава 

Подела на групе:  да 

 

Методе и технике: дијалошка 

метода, илустративно предавање, 

демонстрација, презентације, дебате, 

дигиталне апликације за учење 

Облици рада: индивидуални, 

фронтални, групни, рад у пару 

 

Место реализације: учионица/гугл 

учионица 

 

Начин оцењивања: усмено 

одговарање, домаћи радови, праћење 

активности на часу (формативно), 

гугл алати за оцењивање праћење 

остварених исхода, тестови знања 

    

Корелација 

- Српски језик и 

књижевност 

- Историја 

- Здравствено васпитање 

- Маркетинг у туризму и 

угоститељству 

- Грађанско васпитање 

- Верска настава 

- Стручни предмети 
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      ПРЕДМЕТ: ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАКСА                               РАЗРЕД: 2                               Oбразовни профил:  Кувар                                       Просветни гласник бр.10/20 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 
Начин остваривањасадржаја 

програма 

Оспособљавање ученика за 

припрему, примену и издавање 

бистри и густих супа и чорби 

Оспособљавање ученика за 

израду основних калкулација 

Оспособљавање ученика за 

припрему, примену и издавање 

топлих предјела 

Оспособљавање ученика за 

израду основних калкулација 

Оспособљавање ученика за 

припрему, примену и издавање 

готових јела 

Оспособљавање ученика за 

израду основних калукулација 

Оспособљавање ученика за 

припрему, примену, и издавање 

националних јела 

Оспособљавање јела за израду 

основни калкулација 

Оспособљавање ученика за 

припрему, примену и издавање 

печења 

Оспособљавање ученика за 

израду калкулација 

Дефинише бистре и густе супе, 

чорбе 

Наведе врсте бистрих и густих 

супа, чорби 

Разликује нормативе за бистре и 

густе супе, чорбе 

Описује начине припреме 

намирница за бистре и густе супе, 

чорбе 

Припрема густе и бистре супе, 

чорбе 

Разликује додатке за бистре и 

густе супе, чорбе 

Припрема додатке за бистре и 

густе супе, чорбе 

Одржава јело до сервирања 

Сервира припремљена јела 

Декорише припремљена јела 

Дефинише топла предјела 

Разликује врсте топлих предјела 

Разликује рецептуре за топла 

предјела 

Опише начине припремања 

намирница за топла предјела 

Припрема топла предјела 

Чува до сервирањатопла предјела 

Декорише топла предјела 

Дефинише готова јела 

Групише готова јела 

Познаје норматив за готова јела 

Користи фондове иуу припреми 

јела 

Припрема готова јела 

Одржава припремљено готовојело 

до сервирања 

Сервира готова јела 

Декорише готова јела 

Дефинише национална јела 

Разликује норматив за одређена 

национална јела 

Припрема намирнице за 

национална јела 

Припрема национална јела 

Одржава преипремљено јело до 

сервирања 

Сервира национална јеладекорише 

национална јела 

Разликује нормативе за печења 

Припрема намирнице за печења 

Опише начин припреме печења 

Припрема сафт за печење 

Сервира печења 

Декорише печења 

 

 

Бистре и густе супе,чорбе 

12 

 

Топла предјела 12 

 

Готова јела 24 

 

Национална јела 9 

 

Печења 3 

 

 

 

 Облици наставе:  настава у блоку 

Подела на групе:  да 

 

Методе и технике: вербалне методе, 

методе демострације, извпшење 

задатака, презентација, израда радног 

задатка 

Облици рада: фронтални рад, групни 

рад, рад у пар,индивидуални рад 

 

 

Место реализације: угоститељски 

објекат 

 

Начин оцењивања: праћење 

остварености исхода, извештај 

иструктора практичне наставе, 

дневник праксе 

    

Корелација 

Здраствена култура 

 

Исхрана 

 

Хемија 

 

Основе услуживања 

 

Националне кухиње 

 

Економика и 

организација Туристички 

и угоститељских 

предузећа 
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      ПРЕДМЕТ  ПОЗНАВАЊЕ ЖИВОТНИХ НАМИРНИЦА                РАЗРЕД   други                   Oбразовни профил:  КУВАР                             Просветни гласник бр. 10/2020 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 
Стицање знања о основним 

карактеристикама животних 

намирница,њиховом хемијском и 

биолошком својству, 

Стицање знања о калоричној и 

хранљивој вредности житотних 

намирница,физичким и хемијским 

процесима који доводе до промена, 

Упознаванје ученика са основним 

врстама и карактеристикама 

намирницама биљног 

порекла,Упознавање ученика са 

основним врстама и 

карактеристикама намирница 

животињског порекла, 

Оспособљавање ученика да 

препознају основне врсте и 

карактеристике пића и 

сокова,Оспособљавање ученика да 

чувају животне намирнице до 

употребе у кулинарству,Стицање 

основних знања о исхрани и њеном 

значају за човека и 

друштво,Упознавање ученика са 

основним појмовима о робии 

условима промета робе која се 

користи у угоститељским 

објектима,Оспособљавање ученика 

да примењују стечена знања у 

обављању радних задатака,Развијање 

правилног односа према заштити 

животне средине 

-наводи и објасни основне ка-ка 

животних намирница 

-препозна квалитетне од 

неквалитетних намирница 

-наброји начине оцене квалитета 

намирница 

-наводи хранљиве материје и 

њихову улог у организму 

-препознаје врсте житарица и 

њихов значај у исхрани 

-набраја типове брашна, правилно 

чувањеи оцењује квалитет 

-објасни процес производње хлеба 

-препозна болести и мане хлеба 

-дефинише поврће,наводи врсте, 

препознаје квалитетно поврће-

набраја стандарде 

-препознаје хранљиву биолишку 

вредност поврћа и гљива 

-наводи порекло зачина и значај у 

исхрани,правилно их чува 

-дефинише месо,хемијски 

састав,начин конзервисања, 

-описује промене на месу, 

-разликује месо 

перади,риба,дивљачи 

-наводи врсте кобасица, описује 

начин производње,мане и 

складиштење 

-описује сухомеснате производе 

-дефинише хемијски састав, 

начин обраде и конзервисања 

млека 

 

 

 

-наводи производ млечно-киселе 

ферментације 

-опише производе од млека са 

великим процентом млечне масти 

-наведе састав и грађу 

класификацију јаја у промету 

-описује производњу и 

складиштење масти и уља 

-наводи поделу алкохолних пића 

-опише особине природних 

вина,набраја специјална вина 

-опише одлике пива 

-дефинише природне ракије 

-наводи врсте и примену ликера у 

куварству 

- наводи врсте и примену 

безалкохолних пића у куварству 

-опише алкалоиде кафу чај и какао 

-наводе одлике хемијски састав и 

хранљиву вредност воћа 

-дефинише врсте воћа 

-опише конзервисање воћа 

-дефинише квалитет и општаљ 

својства меда 

-објасни добијање меда 

-дефинише квалитет шећера и 

његова својства 

-наведе начин складиштења шећера 

-препозна и опише употребу 

вештачких материја за заслађивање 

-Основни састојци 

прехрамбених производа 

(8) 

.-Житарице (8) 

.-Поврће и зачини (10) -

Технологија меса (16) 

-Млеко,јаја,масти и 

уља(8) 

-Пића и воће (10) -

Материје за заслађивање 

(4) 

 

 

Облици наставе:  теоријска настава 

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике:  

дијалошка,демонстрација, 

презентација, израде радног задатка, 

текстуално-илустративне 

методе,дигиталне апликације за учење 

Облици рада: 

 

фронтални, индивидуални , рад у 

пару, групни 

 

 

Место реализације: учионица 

 

Начин оцењивања:  усмена провера  

писмена провера 

извештаји 

есеји 

 

 

    

Корелација 

-Здравствена култура 

-Исхрана 

-Куварство 
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      ПРЕДМЕТ    пословни енглески језик         РАЗРЕД     други                   Oбразовни профил:             кувар                                Просветни гласник бр. 10/2020 

 

Циљеви учења за 

предмет  
Исходи Садржај 

Начин остваривања 

садржаја програма 

 

-оспособљавање ученика 

за разумевање усменог 

говора 

-оспособљавање ученика 

за писање краћих 

текстова различитог 

садржаја 

-оспособљавање ученика 

за кратко монолошко 

излагање и за учешће у 

дијалогу на страном 

језику 

-оспособљавање ученика 

за функционално читање 

и разумевање 

различитих, узрасно и 

садржајно примерених 

врста текстова ради 

информисања, 

извршавања упутства и 

остварења естетског 

доживљаја (читање ради 

личног задовољства) 

-стицање и овладавање 

социокултурним 

компетенцијама 

неопходним за писану и 

усмену употребу језика 

Ученик ће бити у стању да: 

- разуме краће спонтане дијалоге, текстове са 

темама предвиђеним наставним програмом, које 

чују уживо, или са аудио-визуелних записа 

-разуме општи садржај и износи кључне 

информације из краћих и прилагођених текстова 

после 2-3 слушања 

-разуме и реагује на одговарајући начин на 

усмене поруке у вези са личним искуством и са 

активностима на часу  

-напише повезане реченице о неким 

свакодневним аспектима из свог окружења 

-напише краћи извештај, опис неког догађаја 

или резиме претходних дешавања или 

активности из личног искуства користећи 

свакодневне речи и фразе прилагођене 

комуникативној ситуацији 

-напише веома кратке формалне и неформалне 

текстове (до 80 речи) користећи стандардне и 

конвенционалне формуле писаног изражавања 

(писмо, обавештење, порука) 

-напише кратке и једноставне белешке у вези са 

тренутним потребама и плановима  

-пише елекстронске поруке. СМС поруке, 

учествује у дискусијама на блогу или форуму 

-усклаћује интонацију, ритам и висину гласа са 

сопственом комуникативном намером и са 

степеном формалности говорне ситуације 

- описује у неколико речемница познату 

радњу или ситуацију у садашњости, прошлости и 

будућности, користећи познате језичке елементе 

-препричава и интерпретира у неколико реченица 

садржај писаних, илустрованих и усмених 

текстова на теме предвиђене наставним 

програмом, користећи познате језичке елементе 

-у неколико реченица даје своје мишљење и 

изражава ставове користећи познате језичке 

елементе  

-разуме краће текстове (до 120 речи), чији 

садржај је у складу са развојним и сазнајним 

карактеристикама, искуством и интересовањима 

ученика 

-разуме и адекватно интерпретира садржај 

илустрованих тесктова користећи језичке 

елементе предвиђене наставним програмом 

-препозна и разуме сличности и разлике у погледу 

навика, обичаја, менталитета и институција које 

постоје измећу наше и земаља чији језик учи 

-препозна и разуме најчешће присутне културне 

моделе свакодневног живота наше и земаља чији 

језик учи 

-препозна формалност говорне ситуације и 

адекватно реагује 

 

Unit 1 (10) 

Unit 2 (11) 

Unit 3 (11) 

Unit 4 (7) 

Unit 5 (11) 

Unit 6 (15) 
 

 

 

Облици наставе:  

теоријска настава  

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: 

монолошка, дијалошка, 

илустративно-

демонстративна 

Облици рада: 

фронтални рад, рад у 

пару, групни рад, 

индивидуални рад 

 

Место реализације: 

учионица 

 

Начин оцењивања: 

усмена провера знања, 

активност на часу, тест 

знања, писмени задаци, 

домаћи задаци 

 

    

Корелација 

српски језик, 

историја, 

социологија са 

правима 

грађана, 

музичка 

култура, 

ликовна 

кулура, 

информатика и 

рачунарство 
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ТРЕЋИ РАЗРЕД 

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 
      ПРЕДМЕТ: Српски језик и књижевност                                                                          РАЗРЕД : трећи                      Oбразовни профил: кувар      Просветни гласник бр. 10/2012 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

Упознавање са основним 

одликама правца, представницима 

и њиховим делима. 

Упознавање ученика са одликама 

међуратне књижевности, 

представницима и делима. 

Систематизовање знања о 

основним правилима грађења 

речи. 

Упознавање ученика са основама 

лексикологије. 

Оспособљавање ученика за 

примењивање знања из језика и 

правописа у складу са језичком 

нормом. 

Оспособљавање ученика да 

теоријска знања из граматике и 

правописа примењују у усменом и 

писаном изражавању. 

 Наведе одлике правца, 

представнике и њихова дела , 

препозна модерне елементе у 

изразу и форми књижевног дела 

,анализира одабрана дела, износи 

запажања и ставове. 

Наведе одлике праваца, 

представнике и њихова дела , 

наведе манифесте, књижевне 

покрете и струје у књижевности 

између два светска рата 

,успостави узајамни однос 

књижевних дела и времена у коме 

су настала , анализира одабрана 

дела, износи запажања и ставове. 

Препозна просте, изведене и 

сложене речи, примени основне 

принципе творбе речи. 

Препозна и одрeди вредност 

лексеме, уме да се служи 

речницима, наведе примере 

синонима, антонима, хомонима, 

жаргона… 

  

Примени правописна правила у 

писању сложеница,  полусложеница 

и синтагми, скраћује речи у складу 

са прописаним правилима. 

Износи став, користи аргументе и 

процењује опште и сопствене 

вредности у усменом и писаном 

изражавању. 

  

 

Садржај предмета: 

I Модерна  12 

II Књижевност између 

два рата 14 

III Творба речи 4 

IV Лексикологија 6 

V Синтакса 6 

VI Правопис 6 

VII Култура изражавања 

12 

 Корелација: 

корелација са историјом,  

географијом, 

социологијом, 

психологијом, ликовном 

и музичком културом, 

верском наставом, 

грађанским васпитањем 

 

Облици наставе:  теоријска настава  

Подела на групе: не 

 

Методе и технике: монолошко – 

дијалошка, текст – метода, метода 

демонстрације, компаративна 

 

Облици рада:фронтални, 

индивидуални, групни, рад у 

паровима 

 

Место реализације: учионица./гугл 

учионица 

Начин оцењивања: усмено излагање, 

активност на часу, домаћи задаци, 

тест, писмени задаци. 

   

Оцењивање се врши на основу 

важећег Правилника о оцењивању 

ученика у средњој школи. 
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      ПРЕДМЕТ  Физичко васпитање      РАЗРЕД  3                            Oбразовни профил: кувар                                                  Просветни гласник бр. 10/2012 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин 

остваривањасадржаја 

програма 

 
1.Подстицање раста и развоја и 

утицање на правилно држање тела 

(превенција постуралних 

поремећаја); 

2.Развој и усавршавање моторичких 

способности и теоријских знања 

неопходних самостални рад на њима; 

3.Стицање моторичких умења 

(вештина) и теоријских знања 

неопходних за њихово  усвајање; 

4.Проширење и продубљавање 

интересовања које су ученици стекли 

у основној школи и потпуније 

сагледавање спортске гране, за коју 

показују посебан интерес; 

5.Усвајање знања ради разумевања 

значаја и суштине физичког 

васпитања дефинисаних општим 

циљем овог предмета (васпитно-

образовног подручја); 

6.Мотивација ученика за бављење 

физичким активностима и 

формирање позитивних психо-

социјалних образаца понашања; 

7.Оспособљавање ученика да стечена 

умења, знања и навике користе у 

свакодневним условима живота и 

рада. 

8.Атлетика; 

9. Спортска гимнастоика  (Вежбе на 

справама и тлу); 

10. Спортска игра: Фудбал, кошарка 

и одбојка. 

 

 

1.Препозна везе између физичке 

активности и здравља; 

2.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; 

3.Одабере и изведе вежбе обликовања 

и вежбе из корективне гимнастике, 

које ће превентивно утицати на 

могуће негативне утицаје услед рада у 

одабраној професији; 

4.Именује  моторичке способности 

које треба развијати, као и основна 

средства и методе за њихов развој; 

5.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; 

  

 

6.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 

7.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; 

8.Сагледа негативне утицаје савременог 

начина живота (пушење, дрога, насиље, 

деликвентно понашање) и буде свестан 

да је физичким, односно спортским 

активностима могуће предупредити 

негативне утицаје; 

9.самостално бира физичку, односно 

спортску активност и изводи је  у 

окружењу у коме живи. 

10.Препозна нетолерантно понашање 

својих другова и реагује на њега, шири 

дух пријатељства, буде истрајан је у 

својим активностима. 

11.Се правилно односи према 

окружењу у којме вежба, рекреира се и 

бави се спортом, што преноси у 

свакодневни живот 

12.Учествује на школском такмишењу и 

у систему школских спортских 

такмичења 

Вежбе обликовања (јачања, 

лабављење и растезање); 

Вежбе из корективне гимнастике; 

Провера стања моторичких и 

функционалних способности; 

Вежбе снаге 

Атлетика 

Спортска игра (кошарка, одбојка) 

Понављање и учвршћивање раније 

обучаваних елемената игре.  

Даље проширивање и 

продубљавање техничко-тактичке 

припремљености ученика у складу 

са изборним програмом за дату 

игру. 

Предмет се реализује кроз следеће 

облике наставе: теоријска настава (3 

часа) 

мерење и тестирање (6 часова) 

практична настава (51 час) 

Облици наставе:  

теоријска 

настава/практична настава/  

Подела на групе:  да/не 

 

Методе и технике: 

Вербално-демонстративне. 

Облици рада: Фронтални, 

индивидуални, групни , у 

пару. 

 

Место реализације: 
фискултурна сала.отворени 

терени 

 

Начин оцењивања: 

Тренутно важећи 

правилник о оцењивању 

ученика у средњем  

образовању и васпитању 

(„СЛ. Гласник  РС“, бр. 

82/2015). 

 

    

Корелација 

Екологија и заштита животне 

средине 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Српски језик и књижевност 

Математика 
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      ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА                                    РАЗРЕД: ТРЕЋИ                        Oбразовни профил: КУВАР                                   Просветни гласник бр. 10/2012 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 
Начин остваривања 

садржаја програма 

 Упознавање са координатном 

методом 

 Разумевање зависности 

положаја праве и међусобног 

положаја две праве  од 

коефицијената k и n 

 Разумевање зависности 

положаја кружнице и 

међусобног положаја праве и 

кружнице од коефицијената у 

њиховим једначинама 

 Упознавање са основним 

елементима финансијске 

математике 

 Уочавање разлике између 

простог и сложеног каматног 

рачуна 

 Оспособљавање за примену 

стечених знања у 

свакодневном животу 

 примени Гаусов алгоритам на 

решавање система  линеарних 

једначина(3*3) 

 израчуна растојање између две 

тачке и обим троугла ако су 

дате координате његових 

темена 

  разликује општи облик 

једначине праве од 

екплицитног облика и преведе 

један запис у други 

  објасни 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 паралелности 

две праве 

 израчуна растојање тачке од 

праве 

 преведе општи облик 

једначине кружнице у 

екплицитни  

 одреди положај кружнице у 

Декартовом координатном 

систему и полупречник 

кружнице 

 

 примени каматни рачун од сто 

(време дато у годинама, месецима 

или данима) 

 примени каматни рачун више сто и 

ниже сто 

 објасни појам менице и на који 

начин се употребљава 

 примени прост каматни рачун на 

обрачунавање камате код штедних 

улога и потрошачких кредита  

 покаже  разлику између простог и 

сложеног каматног рачуна на 

датом примеру 

 

 

 Аналитичка геометрија у 

равни: 17 часова; 

 Елементи финансијске 

математике:  

9 часова; 

 

За реализацију  2 писменa 

задатка са исправкама 

планирана  су 4 часа. 

 

Облици наставе:  

теоријска настава  

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: 

дијалошка метода, 

демонстрација, 

презентације, дигиталне 

апликације за учење 

Облици рада: : 

фронтални, индивидуални, 

групни, рад у пару 

 

Место реализације: 

учионица/ кабинет 

/гугл учионица 

 

Начин оцењивања:  

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

1. усмену проверу знања; 

2. писмену провера знања; 

3. тестове знања; 

4. активност на часу  

 

    

Корелација 

- Економика туристичких и 

угоститељских предузећа; 

- Предузетништво; 

- Рачунарство и информатика 
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      ПРЕДМЕТ Историја                                                             РАЗРЕД   III                               Oбразовни профил:Кувар                                Просветни гласник бр.10/2012 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 
Начин остваривањасадржаја 

програма 
-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. 

 

-препозна различите историјске 

садржаје (личности, догађаје, појаве и 

процесе) и доведе их у везу са 

одговарајућом временском 

одредницом и историјским периодом; 

-разликује периоде у којима је 

постојала, престала да постоји и 

поново настала српска држава; 

-наведе и упореди одлике српске 

државности у средњем и новом веку; 

-уочи утицај европских 

револуционарних збивања на развој 

српске националне и државне идеје; 

-објасни узроке и последице Српске 

револуције, ослободилачких ратова 

1876–1878, Балканских ратова и 

Првог светског рата 

-уочи и објасни на историјској карти 

промене граница српске државе; 

-лоцира места најважнијих битака 

које су вођене током Српске 

револуције, ослободилачких 

-ратова 1876–1878, Балканских ратова 

и Првог светског рата 

-опише улогу истакнутих личности у 

Српској револуцији, у развоју 

државних иституција и формирању 

модерног политичког система, у 

ослободилачким ратовима 1876–1878, 

Балканским ратовима и Првом 

светском рату; 

-изведе закључак о значају 

уставности за развој модерног 

политичког система 

 

-образложи најважније мотиве и узроке 

стварање југословенске државе; 

-уочи значај настанка југословенске 

државе за српски народ; 

-идентификује одлике југословенске 

државе као монархије и као републике; 

-разликује особености друштвено-

политичких система који су постојали у 

југословенској држави; 

-уочи и разуме међународни положај 

југословенске државе; 

-образложи допринос југословенских 

антифашистичких покрета победи 

савезника у Другом светском рату; 

-именује најважније личности које су 

утицале на друштвено-политичка 

збивања у Југославији. 

-разликује периоде у којима су настала 

најзначајнија дела српске културе; 

-упореди одлике српске културе 

различитих периода; 

-објасни утицаје историјских збивања 

на културна кретања;  

-опише одлике свакодневног живота 

код Срба у различитим епохама и 

областима; 

-именује најважније личности које су 

заслужне за развој српске културе. 

-идентификује најважније чиниоце у 

међународним политичким и 

економским односима; 

-разуме место и улогу Србије у 

савременом свету; 

-утврди значај чланства Србије у 

међународним организацијама; 

-објасни утицај савремених техничких 

достигнућа на повезивање људи у свету 

 

 

 Српска држава и 

државност – 31 часа; 

 Српски народ у 

југословенској 

држави – 13 часова; 

 Достигнућа српске 

културе – 9 часова; 

 Српски народ и 

Србија у савременом 

свету – 7 часова. 

 

 

 

 

 

 

Облици наставе:  теоријска 

настава/практична настава/ 

вежбе/настава у блоку  

Подела на групе:  да/не 

 

Методе и технике:  

Облици рада: 

 

Место реализације: учионица/ 

кабинет/ фискултурна 

сала/кухиња/угоститељски 

објекат...../гугл учионица(ако 

планирате да је користите и убудуће у 

редовној настави) 

 

Начин оцењивања:  

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 
 праћење остварености исхода 

 тестове знања. 

 

    

Корелација 

Српски језик и 

књижевност 
Географија  
Социологија са правима 

грађана 
Грађанско васпитање 
Верска настава 
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ПРЕДМЕТ  СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА              РАЗРЕД: III                       Oбразовни профил:  КУВАР           Просветни гласник бр. : 10/2012 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

-  Оспособљавање  ученика за 

живот у друштву изложеном 

сталним променама и изазовима 

које доноси развој савременог 

друштва; 

-  Развијање способности, код 

ученика, за улогу одговорног 

грађанина, за живот у 

демократски уређеном и хуманом 

друштву; 

-  Унапређење  ученичке 

способности за све облике 

комуникације, дијалога и 

исказивања аргументованог 

става. 

 

 

Ученик ће бити у стању да: 

 

• схвати структуру и организацију 

друштва; 

• објасни улогу друштвених 

група;  

• 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; 

• схвати значај устава као 

највишег правног акта; 

• разликује устав од закона; 

• разликује уставност и 

законитост; 

• уочи значај владавине права и 

правне државе; 

• објасни појам, развој и облике 

суверености и демократије; 

 

 

 

 

• разликује законодавну, извршну и 

судску власт; 

• разликује удружења грађана и 

политичке партије; 

• схвати изборни поступак и 

конституисање скупштине и владе; 

• разликује државне органе власти; 

• схвати људска права и слободе и 

свој положај у друштву; 

• зна на који начин се штите права и 

слободе грађана; 

• разликује аутономију и локалну 

самоуправу; 

• уочи разлику и сличности између 

културе и цивилизације; 

• схвати настанак религије и 

религијског мишљења 
• разликује обичај и морал 

• схвати разлику између уметности, 

масовне културе; 

• идентификује друштвене промене. 

 

- Структура и 

организација друштва (8) 

-  Држава и политика (4) 

-  Устав и правна држава 

у Републици Србији (5) 

-  Србија као држава, 

аутономија и локална 

самоуправа (2) 

-  Грађанин и његова 

права и слободе (4) 

-  Култура и друштво (5) 

-  Друштвене промене и 

развој друштва (2) 

 

 

 

 

 

Облици наставе: 

- теоријска настава 

 

 

Подела на групе:  - не 

 

Методе и технике: 

- дијалошка метода, 

- демонстрација, 

- рад на тексту, 

- играње улога, 

- симулације, 

- презентације 

 

Облици рада: 
- фронтални, 

- рад у пару, 

- идивидуални 

- комбиновани 

 

Место реализације: 

- учионица, 

- гугл учионица 

Начин оцењивања:  

тестови знања, усмено одговарање, 

домаћи радови, пројекти, праћење 

активности на часу (формативно), 

гугл алати за оцењивање  

    

Корелација 

 

- Српски језик и 

књижевност  

- Историја 
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      ПРЕДМЕТ Грађанско васпитање                       РАЗРЕД трећи                     Oбразовни профил:  КУВАР                                          Просветни гласник бр. 10/12 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 
Начин остваривањасадржаја 

програма 

Стицање знања о појму 

демократије,правилима и 

процедурама демократског 

одлушивања 

- Упознати ученике са смислом и 

значењем грађанског живота, 

политике и власти 

-Упознати ученике са основним 

грађанским и плитичким правима 

-Стицање основних знања о 

институцијама демократског 

друштва и улози грађана у њему 

-Схватање смисла и значаја права 

на грађанску иницијативу 

 

 

Објасни појмове демократија , 

политика, власт, грађански живот 

-Разликовање демократског од 

недемократског одлучивања  

-Разуме значај поштовања закона 

у демократској држави  

-Објасни карактеристике и улогу 

цивилног друштва  

-Идентификује проблеме у својој 

локалној заједници  

-Способност анализе различитих 

начина ограничења власти  

-Способност поштовања и 

неговања људских права и 

слобода 

- Покретање конкретних акција 

ученика у школи и ширем 

окружењу 

  
1.Демократија и политика (5 

часа) 
 

2.Грађанин и друштво (7часова) 

 

 

З.Грађанска и плитичка орава и 

право на грађанску 
иницијативу(10часова) 

 

4.Планирање конкретне акције 
(10 ) часова 

 

 

 

 

 

 

Облици наставе:  теоријска настава  

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: дијалошка метода, 

илустративно предавање, демонстрација, 

игровне активности, рад на тексту, играње 

улога, симулације, интерактивне групе, мапе 

ума, презентације, експертска слагалица, 

дебате, дигиталне апликације за учење 

Облици рада: фронтални, индивидуални; 

групни; рад у пару 

 

Место реализације: учионица/ google 

учионица 

 

Начин оцењивања: Вредновање рада ученика 

врши се кроз праћење оставрености исхода 

Успешан: Ученик разуме описује,објашњава, 

дискутује, наводи примерe, резимира, 

парафразира појаве из наведених тема. Рад 

ученика је компетентан уз минималну помоћ 

наставника. 

 

Веома успешан: Ученик примењује и користи 

стечена знања и информације, открива и решава 

проблеме,истражује појаве, примењује методе у 

новим ситуацијама, процењује,  предвиђа појаве 

из претходно наведених тема Рад ученика је 

компетентан без подршке. 

Корелација 

Право, социологија са 

правима грађана 
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      ПРЕДМЕТ: Верска настава Православни катихизис     РАЗРЕД III                               Oбразовни профил:  КУВАР                                     Просветни гласник бр. 11/2016-1 

 

Циљеви учења за предмет  
Исходи 

По завршетку теме ученик ће: 
Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 
Упознавање ученика са садржајем 

предмета, планом и програмом и 

реализацијом наставе. 

Ученицима пружити основ за 

разумевање значаја Христове 

личности и Његовог живота за наше 

спасење;  

Упознати ученике да Христос у 

својој личности обједињује Царску, 

Првосвештеничку и Пророчку 

службу;  

Упознати ученике са есхатолошком 

димензијом свете Литургије;  

Ученицима пружити основ за 

разумевање да је и после свог 

Вазнесења Христос са нама у све 

дане до свршетка века;  

Подстицати ученике на хришћански 

однос према свету, себи и ближњима 

указивањем на пример Христа чији је 

живот испуњем безусловном 

љубављу према сваком човеку;  

Омогућити ученицима да схвате да је 

наш живот у Цркви незамислив без 

учешћа у светим Тајнама и 

упознавање са истим; 

Пружити ученицима основ за 

разумевање молитве, Литургије, 

људским потребама... 

Установити обим и квалитет знања и 

разумевања стечених у току школске 

године из Православног катихизиса. 

 

- моћи да сагледа садржаје којима ће 

се бавити настава Православног 

катихизиса у току 3. године 

образовања и да уочи какво је његово 

предзнање;  

-моћи ће разуме значење израза Нови 

Адам, Месија и Емануил, Логос;  

-моћи да изложи зашто је Исус 

Христос као посредник између Бога и 

човека једини Спаситељ света;  

-моћи да наведе основне разлике 

између слике и иконе.  

-моћи да закључи да је Царство Божје 

заједница са Христом;  

-моћи да увиде актуелност Христове 

проповеди;  

-знати да је Христова проповед позив 

свима у Царство Божје;  

-моћи да увиде како поуке из 

Христове проповеди могу да примене 

на сопствени живот.  

-моћи да разуме да је свака заједничка 

трпеза израз заједништва;  

-моћи да разуме да Христос Тајном 

Вечером установљује начин на који 

ће остваривати заједницу са својим 

ученицима у све дане до свршетка 

века;  

-моћи да разуме да сва радост 

хришћанске вере извире из свести о 

победи над смрћу и Христовом 

сталном присуству;  

-моћи да, причешћујући се, 

доживљава себе као учесника Тајне 

Вечере; 

-моћи да у основим цртама изложи 

смисао Христовог страдања- смрти;  

-моћи да објасни да се Христос вазноси 

на небо да би узнео људску природу 

Оцу; и да би наша вера била слободна, а 

не изнуђена; 

-знати да је општење са Христом и 

данас могуће у заједници Духа Светога 

– у Цркви.  

-моћи да разуме да покајање подстиче 

човека да тражи Царство Божје; и да 

схватити, да се учешћем на Литургији 

учествује у Царству Божјем.  

-моћи на основном нивоу да тумачи 

Крштење и да објасни да 

Миропомазање значи примање дарова 

Светог Духа за служење у Цркви;  

-моћи да схвати да су исповест и 

покајање повратак у наручје Очево и 

заједницу Цркве;   

-моћи да међусобно разликује 

различите службе у Цркви (епископ, 

свештеник, ђакон, лаик) и увиди 

њихову повезаност;  

-бити свестан да све Тајне свој смисао 

добијају у Литургији.  

-моћи да препозна догађаје из историје 

спасења у Анафори Василија Великог, 

да тумачи молитву Оче   

-бити свестан да хришћанско 

братољубље превазилази крвно и 

национално порекло;  

-моћи да уочи у којој мери је 

напредовао и савладао градиво 

Православног катихизиса 3разреда. 

 

I  Увод (1) 

II Христос истинити Бог и 

истинити Човек (5) 

III Приближило се Царство 

Божије (7) 

IV Где је Христос ту је и 

Царство Божије (9) 

V Мој живот у Христу (5) 

VIСветотајински живот 

Цркве (4) 

VII Новозаветна ризница (6) 

 

Облици наставе:  теоријска настава (37) 

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: дијалошка метода, 

илустративно предавање, демонстрација, 

игровне активности, рад на тексту, играње 

улога, симулације, интерактивне групе, 

презентације, дебате, дигиталне 

апликације за учење 

Облици рада: фронтални, индивидуални; 

групни; рад у пару 

 

Место реализације: учионица, гугл 

учионица, Црква 

 

Начин оцењивања: усмено одговарање, 

домаћи радови, пројекти, праћење 

активности на часу (формативно), гугл 

алати за оцењивање 

    

Корелација 

 
 
1. Српски језик и 

књижевност  

2. Грађанско васпитање  

3. Историја  

4. Екологија  

5. Географија  

6. Филозофија  

7. Психологија  

8. Социологија  

9. Ликовна култура  

10. Музичка култура  
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СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 
ПРЕДМЕТ: куварство РАЗРЕД: Трећи              Образовни профил: Кувар                                                          просветни гласник бр. 10/12  

Циљеви учења за 

предмет 

Исходи Садржај Начин остваривања садржаја 

програма 

-  Оспособљавање ученика 

за припрему, примену и 

издавање хладних 

предјела и јела; 

      Оспособљавање 

ученика за припрему, 

примену и издавање јела 

по поруџбини; 

      Оспособљавање 

ученика за припрему и 

издавање готових јела са 

жара; 

      Оспособљавање 

ученика за припрему, 

примену и издавање 

посластица. 

  

 

-Дефинише  хладна предјела и хладна 

јела; 

-разликује врсте хладних предјела јела; 

-разликује декоративна средства; 

-разликује нормативе и израђује основне 

калкулације за хладна предјела и јела; 

-припрема намирница за хладна предјела 

и јела; 

-припрема хладна предјела и јела; 

-сервира хладних предјела и јела; 

-декорише хладна предјела и јела; 

-чува хладна предјела и јела до примене. 

дефинише јела по поруџбини; 

-групише јела по поруџбини; 

-познаје рецептурe и израђује основне 

калкулације за јела по поруџбини; 

-припрема намирнице за јела по 

поруџбини; 

-припрема јела по поруџбини; 

 

-прима поруџбину; 

-користи фондове у припреми јела; 

-сервира јела по поруџбини; 

-декорише јела по поруџбини. 

-дефинише јела са роштиља; 

-наброји јела са роштиља 

-познаје нормативе и израђује основне 

калкулације за јела са роштиља; 

-припрема намирница за јела са роштиља; 

-припрема јела са роштиља; 

прима поруџбину; 

-сервира јела са роштиља; 

декорише јела са роштиља. 

разликује врсте посластица; 

познаје нормативе и израђује основне 

калкулације за одређене посластице; 

познаје стручне термине у посластичарству; 

припрема намирнице за посластице; 

припрема посластице; 

сервира посластице; 

декорише посластице. 

-Хладна предјела 

и јела (100) 

-Јела по 

поруџбини (160) 

-Јела са роштиља 

(20) 

-Посластице (20) 

Облици наставе:  теоријска 

настава/практична настава/ 

вежбе/настава у блоку  

Подела на групе:  да 
Методе и технике: метода усменог 

излагања и дијалошка метода, 

методе демонстрације, извршење 

задатака,  презентација израде 

радног задатка, текстуално 

илустративне методе. 

Облици рада:- фронтални, 

индивидуални; групни; рад у 

пару 
Место реализације: учионица/ 

кабинет/кухиња/угоститељски 

објекат. 

Начин оцењивања:  
усмено одговарање, домаћи радови, 

праћење активности на часу, 

дневници рада ученика, практичне 

вежбе, појединачни и групни 

практични рад. 

Корелација  

- Здравствена 

култура 

- Исхрана 

- Хемија 

- Основе 

услуживања 

- Националне 

кухиње 

- Економика и 

организација 

угоститељско 

туристичких 

предузећа 
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      ПРЕДМЕТ: Практична  настава                               РАЗРЕД: 3/6                                     Oбразовни профил:  Кувар                                                           Просветни гласник бр.10/12 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

Оспособљавање ученика за 

припрему, примену и издавање 

хладних предјела 

Оспособљавање ученика за 

израду основних калкулација 

Оспособљавање ученика за 

припрему, примену и издавање 

јела по поруџбини 

Оспособљавање ученика за 

израду основних калкулација 

Оспособљавање ученика за 

припрему, примену и издавање  

јела са роштиља 

Оспособљавање ученика за 

израду основних калукулација 

Оспособљавање ученика за 

припрему, примену, и издавање 

посластица 

Оспособљавање јела за израду 

основни калкулација 

 

Припрема намирнице за хладна 

предјела и јела 

 

Припрема хладна предјела и јела 

 

Сервира припремљена хладна 

предјела јела 

 

Декорише хладна предјела и  јела 

 

Припрема намирнице за јела по 

поруџбини 

 

Припрема  јела по поруџбини 

 

Припрема поруџбину 

 

Користи фондове у припреми јела 

 

Сервира јела по поруџбини 

 

Декорише јела по поруџбини 

 

Припрема намирнице за јела са 

роштиља 

 

Припрема јела са роштиља 

 

 Сервира, декорише јела са 

роштиља 

 

Припрема намирнице за посластице 

 

Припрема посластицу 

 

Декорише посластицу 

 

 

 

 

Хладна предјела и  јела 

42 

 

Јела по поруџбини 90 

 

Јела са роштиља 12 

 

Посластице 12 

 

 

 

 

 

 

 

 Облици наставе:  практични рад 

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: вербалне методе, 

методе демострације, извпшење 

задатака, презентација, израда радног 

задатка 

Облици рада: фронтални рад, групни 

рад, рад у пар,индивидуални рад 

 

 

Место реализације: угоститељски 

објекат 

 

Начин оцењивања: праћење 

остварености исхода, извештај 

иструктора практичне наставе, 

дневник праксе 

    

Корелација 

Здраствена култура 

 

Исхрана 

 

Хемија 

 

Основе услуживања 

 

Националне кухиње 

 

Економика и 

организација Туристички 

и угоститељских 

предузећа 

 

 



 

422 

ПРЕДМЕТ:Куварство                                      РАЗРЕД:Трећи                                        Образовни профил: Кувар                 Просветни гласник бр. 10/2020 
Циљеви учења за 

предмет 

Исходи Садржај Начин остваривања садржаја 

програма 

-оспособљавање 

ученика за припрему, 
примену и издавање 

хладних предјела и 

јела 

-оспособљавање 

ученика за израду 

основних калкулација 

-оспособљавање 

ученика за припрему, 

примену и издавање 

јела поп оруџбини 

-оспособљавање 

ученика за израду 

основних калкулација 

-оспособљавање 

ученика за припрему, 

примену и издавање 

јела са роштиља 

-оспособљавање 

ученика за израду 

основних калкулација 

-оспособљавање 

ученика за припрему 

јела националних 

кухиња 

-оспособљавање 

ученика за припрему, 

примену и издавање 

посластица 

-оспособљавање 

ученика за израду 

основних калкулација 

 

-дефинише хладна предјела и хладна јела 

-разликује врсте хладних предјела и јела 

-наведе рецептуру хладних јела 

-разликује декоративна средства 

-разликује нормативе и израђује основне 

калкулације за хладна предјела и јела 

-припрема намирница за хладна предјела и јела 

-припрема хладна предјела и јела 

-сервира хладна предјела и јела 

-декорише хладна предјела и јела 

-чува хладна предјела и јела до примене 

дефинише јела по поруџбини; 

-групише јела по поруџбини; 

-познаје рецептурe и израђује основне калкулације 

за јела по поруџбини; 

-припрема намирнице за јела по поруџбини; 

-припрема јела по поруџбини 

прима поруџбину; 

-користи фондове у припреми јела; 

-сервира јела по поруџбини; 

-декорише јела по поруџбини. 

-дефинише јела са роштиља; 

-наброји јела са роштиља 

-познаје нормативе и израђује основне калкулације 

за јела са роштиља; 

-припрема намирница за јела са роштиља; 

-припрема јела са роштиља; 

-прима поруџбину; 

-сервира јела са роштиља; 

-декорише јела са роштиља 

-наводи предмет изучавања националне кухиње 

-наброји задатке националне кухиње као предмета 

-објасни значај теме/модула националне кухиње 

-  

познаје карактеристике српске, 

француске, мађарске, руске, 

италијанске, кинеске, кухиње 

земаља Магреба, турске, грчке, 

јапанске и индијске 

-наброји најзаступљеније 

намирнице у исхрани различитих 

кухиња 

-наведе најпознатија јела за сваку 

кухињу 

-познаје културу исхране народа 

ових кухиња 

-познаје територијалну 

заступљеност ових кухиња 

-разликује посуде и начине 

сервирања јела 

-разликује норматив за одређена 

јела ових кухиња 

-припрема намирница за одређена 

јела ових кухиња 

-припрема одређена јела ових 

националних кухиња 

-одржава припремљено јело до 

сервирања и сервира национална 

јела 

-декорише национална јела 

--разликује врсте посластица; 

-познаје нормативе и израђује 

основне калкулације за одређене 

посластице; 

-познаје стручне термине у 

посластичарству; 

-припрема намирнице за 

посластице; 

-припрема посластице; 

-сервира посластице; 

-декорише посластице. 

-хладна предјела и 

јела(162) 

-јела по поруџбини (336) 

-јела са роштиља-жара(54) 

-националне кухиње(60) 

-посластице (48) 

Облици наставе:  теоријска 

настава/практична настава/ 

вежбе/настава у блоку  

Подела на групе:  да 

 

Методе и технике: метода усменог 

излагања и дијалошка метода, методе 

демонстрације, извршење задатака,  

презентација израде радног задатка, 

текстуално илустративне методе. 

Облици рада:- фронтални, 

индивидуални; групни; рад у пару 

 

Место реализације: учионица/ 

кабинет/кухиња/угоститељски 

објекат. 

 

Начин оцењивања:  
усмено одговарање, домаћи радови, 

праћење активности на часу, 

дневници рада ученика, практичне 

вежбе, појединачни и групни 

практични рад. 

Корелација 

Здравствена култура 

Исхрана 

Хемија 

Услуживање са 

практичномнаставом 

Екологија и заштита животне 

средине 
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      ПРЕДМЕТ:Основе услуживања                                            РАЗРЕД:3                    Oбразовни профил:Кувар                                           Просветни гласник бр.10/2012, 10/2020 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

Упознавање ученика са 

предметом, улогом и значајем 

услуживања, инвентаром и 

опремом, намештајем  за 

услуживање; 

-Упознавање са радним 

одељењима и функционалном 

повезаношћу. 

-Упознавање ученика са 

дневним оброцима и дневним 

циклусима исхране. 

-Упознавање ученика са 

системима и начинима 

услуживања. 

-Оспособљавање ученика да 

препознају и наведу 

инструменте понуде. 

-Оспособљавање ученика да 

знања из куварства прилагоде 

потребама услуживања хране. 

 

 објасни значај и улогу 

услуживања у угоститељским 

објектима; 

 препозна и прилагоди 

инвентар за услуживање у 

угоститељским објектима; 

 разликује радна одељења и 

објасни њихову функцију; 

 разликује просторије за 

служење оброка. 

Разликује услужно 

особље,познаје њихове 

особине и дужности 

 наброји дневне оброке; 

 објасни дневне оброке. 

 наброји системе услуживања; 

 објасни системе услуживања; 

 наброји начине услуживања; 

      објасни начине услуживања. 

-    самостално састави иструмент 

понуде 

 

-познајње садржај инструмената 

понуде,распоред јела 

-дефинише,објасни различите 

инструменте понуде 

-опише начин услуживања доручка 

и једноставних јела 

-објсни начин услуживања хладних 

предјела 

-објасни начин услуживања 

супа,чорби,потажа и консомеа 

 објасни начин услуживања 

топлих предјела; 

 објасни начин услуживања рибе, 

ракова и шкољки; 

 објасни начин услуживања 

главних јела; 

 објасни  начин услуживања 

варива, салата и сирева; 

 објасни  услуживање 

посластица, воћа и компота. 

 

 

 

 Појмовне основе 

услуживања 6 часова 

 Дневни оброци  6 

часова 

 Системи и начини 

услуживања 6 часова 

 Инструменти понуде 

у угоститељству 1 

час 

 Услуживање хране 

11 часова 

 

 

 

Облици наставе:  теоријска настава 

Подела на групе: не 

 

Методе и технике: 

Вербалне(дијалошка,усмено 

излагање),демонстрација,  

Облици рада: 

фронтални, индивидуални, групни, 

у пару 

 

Место реализације:  

 Теориска настава се реализује у 

учионици 

 

 

Начин оцењивања:  

Ученик се оцењује сумативно на 

основу усмене провере 

постигнућа,писмене 

провере,практичног рада 

Зченик се оцењује формативно на 

основу посматрања,контролне 

вежбе,самоевалуације,практичне 

вежбе 

 

    

Корелација 

Стручни предмети 

- Исхрана 

- Здравствена 

култура  
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      ПРЕДМЕТ  Предузетништво                                      РАЗРЕД 3.                           Oбразовни профил:      Кувар                                                 Просветни гласник бр. 10/2012, 10/2020 

                                                                                                                                                                                    

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 
Начин остваривањасадржаја 

програма 

1. Развијање пословних и 

предузетничких знања, 

вештина и понашања;  

2. Развијање предузетничких 

вредности и способности да се 

препознају предузетничке 

могућности у локалној средини 

и делује у складу са тим;  

3. Развијање пословног и 

предузетничког начина 

мишљења;  

4. Развијање свести о 

сопственим знањима и 

способностима и даљој 

професионалној орјентацији;  

5. Оспособљавање за активно 

тражење посла (запошљавање 

и самозапошљавање);  

6. Оспособљавање за израду 

једноставног плана пословања 

мале фирме;  

7. Мултидисциплинарни 

приступ и оријентација на 

праксу;  

8. Развијање основе за 

континуирано учење;  

9. Развијање одговорног односа 

према очувању природних 

ресурса и еколошке равнотеже.  

 

 

Наведе примере предузетништва из 

локалног окружења;  

 наведе карактеристике предузетника;  

 објасни значај мотивационих фактора 

у предузетништву;  

 доведе у однос појмове 

иновативнност, предузимљивост и 

предузетништво;  

 препозна различите начине 

отпочињања посла у локалној заједници.  

Примени креативне технике избора, 

селекције и вредновања пословних 

идеја;  

 препозна садржај и значај бизнис 

плана;  

 истражи међусобно деловање фактора 

који утичу на тржиште: цена, производ, 

место, промоција и личност;  

 прикупи и анализира информације о 

тржишту и развија индивидуалну 

маркетинг стратегију  

 развије самопоуздање у спровођењу 

теренских испитивања;  

 самостално изради маркетинг плана у 

припреми бизнис плана;  

 презентује маркетинг план као део  

бизнис плана 

Наведе особине успешног менаџера;  

објасни основе менаџмента 

услуга/производње;  

објасни на једноставном примеру 

појам и врсте трошкова, цену коштања и 

инвестиције;  

   израчуна праг рентабилности на 

једноставном примеру;  

  објасни значај производног плана и 

изради производни план за сопствену 

бизнис идеју у најједноставнијем 

облику)  

 увиђа значај планирања и одабира 

људских ресурса за потребе 

организације;  

 користи гантограм;  

 

 објасни значај информационих 

технологија за савремено пословање;  

 Схвати важност непрекидног иновирања 

производа или услуга;  

 изабере најповољнију организациону и 

правну форму привредне активности;  

 изради и презентује организациони план 

за сопствену бизнис идеју;  

 самостално сачини или попуни основну 

пословну документацију  

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 

одржавањеликвидности у 

пословањупредузећа;  

 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  

 

 

 

1.Предузетник и 

предузетништво (6) 

2.Развијање процена 

пословних идеја, 

маркетинг план (18) 

3.Управљање и 

организација(18) 

4.Економија 

пословања(10) 

5.Ученички пројект- 

презентација 

пословног плана (8) 

 

 

 

Облици наставе: вежбе  

Подела на групе:  да 

 

Методе и технике: Радионичарски 

(све интерактивне методе рада), мини 

предавања, симулација, студија 

случаја и дискусија 

Облици рада: 
Фронтални, групни, рад у пару, 

индивидуални     

 

Место реализације: учионица/ гугл 

учионица 

Начин оцењивања:  

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз:  

1. активност ученика на часу  

2. редовност и прегледност радне 

свеске  

3. домаће задатке  

4. тестове знања  

5. израду практичних радова 

(маркетинг,организационо-

производни и финансијски план)  

6. израду коначне верзије бизнис 

плана  

7. презентацију  

 

    

Корелација 

 

Сви стручни 

предмети 
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      ПРЕДМЕТ    пословни енглески језик         РАЗРЕД     трећи                   Oбразовни профил:             кувар                                                 Просветни гласник бр. 10/2012, 10/2020 

 

Циљеви учења за 

предмет  
Исходи Садржај 

Начин остваривања 

садржаја програма 

 

-оспособљавање ученика 

за разумевање усменог 

говора 

-оспособљавање ученика 

за писање краћих 

текстова различитог 

садржаја 

-оспособљавање ученика 

за кратко монолошко 

излагање и за учешће у 

дијалогу на страном 

језику 

-оспособљавање ученика 

за функционално читање 

и разумевање 

различитих, узрасно и 

садржајно примерених 

врста текстова ради 

информисања, 

извршавања упутства и 

остварења естетског 

доживљаја (читање ради 

личног задовољства) 

-стицање и овладавање 

социокултурним 

компетенцијама 

неопходним за писану и 

усмену употребу језика 

Ученик ће бити у стању да: 

- разуме краће дијалоге, текстове са темама 

предвиђеним наставним програмом, које чују 

уживо, или са аудио-визуелних записа 

-разуме општи садржај и износи кључне 

информације из краћих и прилагођених текстова 

после 1-2 слушања 

-разуме и реагује на одговарајући начин на 

усмене поруке у вези са личним искуством и са 

активностима у пословном окружењу  

-пише реченице и краће текстове чију 

кохерентност и кохезију постиже користећи 

познате језичке елементе у вези са познатим 

писаним текстом или визуелним подстицајем 

-издваја кључне информације и препричава оно 

што је видео, доживео, чуо или прочитао 

-пише кратка пословна писма према датом 

моделу поштујучи правила пословне 

кореспонденције 

-описује или извештава у неколико реченица 

познату о догаћајима и активностима у 

садашњости, прошлости и будућности, користећи 

познате језичке елементе 

-препричава и интерпретира у неколико реченица 

садржај писаних и усмених текстова на теме 

предвиђене наставним програмом, користећи 

познате језичке елементе 

-у неколико реченица даје своје мишљење и 

изражава ставове користећи познате језичке 

елементе 

-једноставним речима опише лица, предмете из 

окружења и упореди их са другима 

-у стварним и симулираним говорним ситуацијама 

размењује исказе у вези с контекстом учионице, 

као и осталим темама предвиђеним наставним 

програмом 

-учествује у комуникацији и поштује 

социокултурне норме комуникације 

-одговори на ограничен број непосредних питања 

која се надовезују уз могућност да му се понове и 

пружи помоћ при формулисању одговора 

-рауме краће текстове који садрже већи проценат 

познатих језичких елемената, интернационализма, 

структуралних и лексичких 

-разуме и адекватно интерпретира садржај 

илустрованих тесктова користећи језичке елементе 

предвиђене наставним програмом 

-проналази и издваја предвидљиве информације у 

текстовима из свакодневног окружења 

-може да изведе закључак о могућем значењу 

непознатих речи ослањајући се на општи смисао 

текста са темом из свакодневног живота 

-препозна и разуме сличности и разлике у погледу 

навика, обичаја, менталитета и институција које 

постоје измећу наше и земаља чији језик учи 

-препозна и адекватно реагује на формалност 

говорне ситуације 

 

Unit 1 (11) 

Unit 2 (6) 

Unit 3 (7) 

Unit 4 (9) 

Unit 5 (10) 

Unit 6 (12) 

Unit 7 (15) 
 

 

Облици наставе:  

теоријска настава  

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: 

монолошка, дијалошка, 

илустративно-

демонстративна 

Облици рада: 

фронтални рад, рад у 

пару, групни рад, 

индивидуални рад 

 

Место реализације: 

учионица 

 

Начин оцењивања: 

усмена провера знања, 

активност на часу, тест 

знања, писмени задаци, 

домаћи задаци 

 

    

Корелација 

српски језик, 

историја, 

социологија 

са правима 

грађана, 

музичка 

култура, 

ликовна 

кулура, 

информатика 

и 

рачунарство 
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ПРЕДМЕТ: националне кухиње                             Разред: трећи                           Образовни профил: Кувар                             Просветни гласник бр. 10/2012 

Циљеви учења за предмет Исходи Садржај Начин остваривања садржаја 

програма 

-   Упознавање ученика са навикама у 

исхрани појединих народа света; 
         Оспособљавање ученика да 

препознају основне карактеристике 

значајних кухиња света; 
         Упознавање ученика са 

најпознатијим јелима светских кухиња; 
         Оспособљавање ученика 

за припрему, примену и издавање 

најпознатијих  јела 
  

 

       Описује предмет изучавања; 
       познаје задатке националне кухиње као предмета; 
       објашњава значај предмета. 

       познаје карактеристике српске, француске, 

мађарске, руске, италијанске,  кинеске кухиње, 

кухиња земаља Магреб-а, турске, грчке, индијске и 

јапанске кухиње; 
       наброји најзаступљеније намирнице у исхрани ; 
       наведе најпознатија јела за сваку кухињу; 
       познаје културу исхране народа ових кухиња; 
       познаје територијалну заступљеност  ових 

кухиња; 
       разликује посуде и начине сервирања јела 
       разликује норматив за одређена национална јела 

наведених кухиња; 
       припрема намирнице за одређена национална 

јела наведених кухиња; 
       припрема одређена национална јела наведених 

кухиња; 
       одржава припремљено јело до сервирања; 
       сервира национална јела; 
       декорише национална јела. 

 

-српска кухиња (7) 

-француска кухиња (6) 

-мађарска кухиња (5) 

-руска кухиња (5) 

-италијанска кухиња(8) 

-кухиња земаља Магреба (4) 

-турска кухиња(4) 

-грчка кухиња (4) 

-индијска кухиња (5) 

-јапанска кухиња(6) 

Облици наставе:  теоријска 

настава/вежбе 

Подела на групе:  да 

 

Методе и технике: метода усменог 

излагања и дијалошка метода, 

извршење задатака,  презентација 

израде радног задатка, текстуално 

илустративне методе. 

Облици рада: монолошки, 

дијалошки и 

индивидуални 

 

Место реализације: учионица/ 

кабинет 

 

Начин оцењивања:  
усмено одговарање, тестови знања, 

домаћи радови, праћење активности 

на часу. 
Корелација 

Куварство 
- Здравствена култура 
- Исхрана 
- Основе услуживања 
- Туристичка географија 

- Географија 
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4.7 ПОСЛАСТИЧАР 

ПРВИ РАЗРЕД 

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 

ПРЕДМЕТСрпски језик и књижевност                                                                        РАЗРЕД1.                        Oбразовни профил:кувар                         Просветни гласникбр.10/12 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин 

остваривањасадржаја 

програма 

Проширивање и продубљивање 

знања о српском књижевном језику; 

Развијање и неговање језичке  

културе, поштовање правила 

књижевног (стандардног) језика у 

усмeном и писаном изражавању; 

Подстицање ученика на 

усавршавање говорења, писања и 

читања, као и неговање културе 

дијалога; 

Оспособљавање за ефикасно 

комуницирање; 

Оспособљавање ученика да користе 

стручну литературу и језичке 

приручнике; 

Продубљивање и проширивање 

знања о српској и светској 

књижевности; 

Оспособљавање за интерпретацију 

књижевних текстова; 

Унапређивање књижевних знања и 

читалачких вештина; 

Упознавање и проучавање 

репрезентативних дела српске и 

опште књижевности, књижевних 

жанрова, књижевноисторијских 

појава и процеса у књижевности; 

Унапређивање знања о сопственој 

култури и културама других народа; 

Развијање хуманистичког и 

књижевног образовања и васпитања 

на најбољим делима српске и 

светске културне баштине; 

Упућивање ученика на 

истраживачки и критички однос 

према књижевности; 

Обезбеђивање функционалних 

знања из теорије и историје  

 разликује врсте уметности и њихова 

изражајна средства 

 објасни појам и функцију 

књижевности као уметности и однос 

књижевности и других уметности 

 наведе научне дисциплине које се 

баве проучавањем књижевности 

 познаје књижевне родове и врсте и 

разликује њихове основне одлике 

 разликује књижевне родове и врсте 

 одреди тему, мотив, сиже, фабулу, лик 

и идеју у књижевном делу 

износи своје утиске и запажања о 

књижевном делу, тумачи његове 

битне чиниоце и вреднује га 

 објасни значај митологије за античку 

књижевност и развој европске 

културе 

 наведе имена аутора, називе 

обрађених дела и класификује их по 

културама којима припадају, 

књижевним родовима и врстама 

 тумачи и вреднује уметничке чиниоце 

у обрађеним делима 

 објасни универзалне поруке 

књижевности старог века 

  наведе најзначајније споменике    

јужнословенске културе, језик,  писмо 

и век у ком су настали 

 именује ауторе и дела 

 разуме поетику жанрова 

средњовековне књижевности 

 лоцира обрађене текстове у 

историјски контекст 

 објасни значај средњовековне  

 књижевности за српску културу 

анализира изабране текстове уз претходно 

припремање путем истраживачких задатака 

 разликује лирске, епске и лирско-епске 

песме 

 уочи одлике усмене уметности речи 

(колективност, варијантност, 

формулативност) 

 процењује етичке вредности изнете у 

делима народне књижевности 

 тумачи ликове, битне мотиве, фабулу, 

сиже, композицију и поруке у одабраним 

делима 

наведе најзначајније представнике и 

њихова дела 

 објасни значење појмова хуманизам и 

ренесанса 

 наводи и на обрађеним делима образлаже 

одлике епохе 

 упореди вредности средњег века са 

вредностима хуманизма и ренесансе 

 објасни значај уметности хуманизма и 

ренесансе за развој европске културе и 

цивилизације 

 објасни функцију језика и појам језичког 

знака 

 разуме природу модерног књижевног 

(стандардног) језика 

 наведе фазе развоја књижевног језика до 

19. века 

наведе дисциплине које се баве 

проучавањем језичког система 

 уме да се служи правописом 

 разликује гласовне алтернације 

 влада акценатским гласовним системом 

књижевног (стандардног) језика и да га 

примењује у говору 

 Увод у проучавање књижевног 

дела (15 часова) 

 Књижевност старог века (13 

часова) 

 Средњовековна књижевност ( 

12часова) 

 Народна књижевност (13часова) 

 Хуманизам и ренесанса (10часова) 

 Општи појмови о језику (5 часова) 

 Фонетика (6 часова) 

 Правопис 1 (9 часова) 

 Култура изражавања (22 часа) 

Облици наставе: теоријска 

настава/ 

Подела на групе:  да/ne 

 

Методе и 

технике:комбиновање 

(вербално-текстуалне, 

илустративно-

демонстративне, мапа ума, 

истраживачка,вртешка 

идеја, играње улога...) 

Облици рада:фронтални, 

индивидуални, групни, у 

пару 

 

Местореализације: 

учионица/ кабинет/ 

фискултурна 

сала/кухиња/угоститељски 

објекат...../гугл учионица 

Начиноцењивања::  

Усмено излагање, тест 

објективног типа, писмени 

задатак, домаћи 

задатак,активност на часу. 

Оцењивање се врши у 

складу са важећим 

Правилником о 

оцењивању ученика у 

ср.школи. 

Корелација 

Историја, Верска настава, 

Грађанско васпитање, Ликовна 

култура,Музичка култура 

 примени знања о гласовним 

алтернацијама у складу са 

језичком нормом 

 примени употребу великог и 

малог слова у складу са језичком 

нормом 

подели речи на крају реда у 

складу са језичком нормом 

Култура изражавања 

опише стања, осећања, расположења, 

изрази ставове, донесе закључке у 

усменом и писаном изражавању 

 разликује функционалне стилове 

 препозна и примени одлике 

разговорног и 

књижевноуметничког 

функционалног стила 

попуњава формуларе, уплатнице, 

захтеве и слично у складу са 

језичком нормом 
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      ПРЕДМЕТ  Физичко васпитање                РАЗРЕД  1                                           Oбразовни профилпосластичар                        Просветни гласник бр. 10/2012 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 
Циљ предмета се остварује 

остварењем циљева појединачних 

тема: 

1. Подстицање раста и развоја 

и утицање на правилно држање тела 

(превенција постуралних 

поремећаја); 

2. Развој и усавршавање 

моторичких способности и 

теоријских знања неопходних 

самостални рад на њима; 

3. Стицање моторичких умења 

(вештина) и теоријских знања 

неопходних за њихово  усвајање; 

4. Проширење и 

продубљавање интересовања које су 

ученици стекли у основној школи и 

потпуније сагледавање спортске 

гране, за коју показују посебан 

интерес; 

5. Усвајање знања ради 

разумевања значаја и суштине 

физичког васпитања дефинисаних 

општим циљем овог предмета 

(васпитно-образовног подручја); 

6. Мотивација ученика за 

бављење физичким активностима и 

формирање позитивних психо-

социјалних образаца понашања; 

7. Оспособљавање ученика да 

стечена умења, знања и навике 

користе у свакодневним условима 

живота и рада. 

8.          Атлетика; 

9.  Спортска гимнастоика  

(Вежбе на справама и тлу); 

10.  Спортска игра: Фудбал, 

кошарка и одбојка. 

 

Исходи предмета:  Исходи 

предмета се остварују  кроз 

исходе циљева предмета. 

1. Препозна везе између 

физичке активности и здравља; 

2. 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; 

3. Одабере и изведе вежбе 

обликовања и вежбе из 

корективне гимнастике, које ће 

превентивно утицати на могуће 

негативне утицаје услед рада у 

одабраној професији; 

 

4. Именује  моторичке 

способности које треба развијати, 

као и основна средства и методе 

за њихов развој; 

5. 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; 

као и вежбе из осталих програмом 

предвиђених садржаја 

 

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 

7. 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; 

8. Сагледа негативне утицаје 

савременог начина живота 

(пушење, дрога, насиље, 

деликвентно понашање) и буде 

свестан да је физичким, односно 

спортским активностима могуће 

предупредити негативне утицаје; 

9. самостално бира физичку, 

односно спортску активност и 

изводи је  у окружењу у коме живи. 

10. Препозна нетолерантно 

понашање својих другова и реагује 

на њега, шири дух пријатељства, 

буде истрајан је у својим 

активностима. 

11. Се правилно односи према 

окружењу у којме вежба, рекреира 

се и бави се спортом, што преноси у 

свакодневни живот 

12. Учествује на школском 

такмишењу и у систему школских 

спортских такмичења 

Вежбе обликовања 

(јачања, лабављење и 

растезање); 

Вежбе из корективне 

гимнастике; 

Провера стања 

моторичких и 

функционалних 

способности; 

Вежбе снаге 

Атлетика 

Спортска игра (кошарка, 

одбојка) 

Понављање и 

учвршћивање раније 

обучаваних елемената 

игре.  

Даље проширивање и 

продубљавање техничко-

тактичке 

припремљености ученика 

у складу са изборним 

програмом за дату игру. 

 

Предмет се реализује 

кроз следеће облике 

наставе: 

 

теоријска настава (3 часа) 

мерење и тестирање (9 

часова) 

практична настава (56 

часова) 

 

Облици наставе:  теоријска 

настава/практична настава/ 

вежбе/настава у блоку  

Подела на групе:  да/не 

 

Методе и технике: Вербално-

демонстративне. 

Облици рада: Фронтални, 

индивидуални, групни , у пару. 

 

Место реализације: учионица/ 

кабинет/ фискултурна 

сала/кухиња/угоститељски 

објекат...../гугл учионица(ако 

планирате да је користите и убудуће у 

редовној настави) 

 

Начин оцењивања: Тренутно важећи 

правилник о оцењивању ученика у 

средњем  образовању и васпитању 

(„СЛ. Гласник  РС“, бр. 82/2015). 

    

Корелација 

Математика 

Екологија и заштита животне 

средине 

Ликовна култура 

Музичка култура 
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      ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА                                  РАЗРЕД: ПРВИ                         Oбразовни профил: ПОСЛАСТИЧАР                         Просветни гласник бр. 10/2012 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

 Проширивање знања о скупу 

реалних бројева 

 Упознавање са појмовима 

апсолутна и релативна 

грешка 

 Проширивање знања о 

пропорцијама и процентном 

рачуну 

 Оспособљавање за примену 

пропорција и процената на 

решавање реалних проблеме 

 Проширивање знања о 

полиномима 

 Разумевање поступка 

растављања полинома на 

чиниоце и одређивања НЗС и 

НЗД полинома 

 Обнављање основних 

појмова у геометрији 

 Проширивање знања  о 

трогловима и 

четвороугловима 

 Проширивање знања о 

линеарној једначини, 

нејeднaчини и функцији  

 Оспособљавање за анализу 

графика функције и његову 

примену 

 Примена знања о линеарним 

једначинама, системима и 

неједначинама на реалне 

проблеме 

 разликује различите записе бројева из 

скупова N, Z, Q, и те бројеве приказује 

на бројној правој и пореди их.  

 разликује основне подскупове скупа 

реалних бројева (N, Z, Q, I) и уочава 

релације NZQR, IR 

 израчуна вредност једноставног 

рационалног бројевног израза 

поштујући приоритет рачунских 

операција и употребу заграда 

 одреди апсолутну вредност реалног 

броја и графички интерпретира на 

бројевној оси 

 заокругли број на одређени број 

децимала 

 одреди апсолутну и релативну грешку 

 израчуна одређен део неке величине 

 одреди непознате чланове просте 

пропорције 

 прошири или скрати размеру и   

примени је у решавању проблема 

поделе 

 препозна директну или обрнуту 

пропорционалност две величне , 

примени je при решавању 

једноставних проблема и.  прикаже 

графички 

 одреди непознату главницу, проценат 

или процентни износ 

 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 
 

 разликује основне и изведене 
геометријске појмове  

 разликује међусобни однос углова 
(суседни, упоредни, унакрсни, 

комплементни, суплементни)  

 наведе и примени везе између углова са  
паралелним (или нормалним крацима)  

 наведе и примени релације везане за 
унутрашње и спољашње углове троугла 

 дефинише појмове симетрала дужи, 
симетрала угла, тежишна дуж и средња 

линија троугла 

 конструише симетралу дужи, симетралу 
угла и висину троугла 

 конструише значајне тачке трогла 

 наведе својство тежишта 

 наведе основне релације у 
једнакокраком, односно 

једнакостраничном троуглу 

 разликује врсте четвороуглова и њихове 

особине 

 наведе  ставове о паралелограму и уме 

да их примени  

 наведе  особине специјалних 
паралелограма 

 формулише Талесову теорему и  
примени је на поделу дужи на n једнаких 

делова 

 дефинише појам линеарне једначине 

 реши линеарну једначину 

 примени линеарну једначину на 

решавање проблема 

 реши једначину које се своди на 

линеарну једначину 

 дефинише појам линеарне функције 

 прикаже аналитички, табеларно и 
графички линеарну функцију 

 реши линеарну неједначину и графички 
прикаже скуп решења 

 реши систем  линеарних једначина са 

две непознате 
 

 Реални бројеви 8 

часова; 

 Пропорционалност 11 

часова; 

 Рационални 

алгебарски изрази           

13 часова; 

 Геометрија  14 

часова; 

 Линеарне једначине и 

неједначине  14 

часова. 
За реализацију 4 писменa 

задатка са исправкама 

планирано  је 8 часова 

 

 

Облици наставе:  теоријска настава  

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: дијалошка метода, 

демонстрација, презентације, 

дигиталне апликације за учење 

Облици рада: : фронтални, 

индивидуални, групни, рад у пару 

 

Место реализације: учионица/ 

кабинет 

/гугл учионица 

 

Начин оцењивања:  

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

1. усмену проверу знања; 

2. писмену провера знања; 

3. тестове знања; 

4. активност на часу  

 

    

Корелација 

- Хемија; 

- Економика туристичких 

и угоститељских 

предузећа; 

- Предузетништво; 

- Рачунарство и 

информатика. 
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      ПРЕДМЕТ         Енглески језик                                                РАЗРЕД     I                         Oбразовни профил:     посластичар                                     Просветни гласник бр.10/2012 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 
Начин остваривањасадржаја 

програма 

оспособљавање ученика за 

разумевање усменог говора 

-оспособљавање ученика за 

разумевање прочитаних 

текстова 

-оспособљавање ученика за 

кратко монолошко излагање 

на енглеском језику 

-оспособљавање ученика за 

писање краћих текстова 

-оспособљавање ученика за 

учешће у дијалогу на 

енглеском језику и размену 

краћих писаних порука 

-оспособљавање ученика да 

преводи, сажима и препричава 

краће текстове 

-оспособљавање ученика да 

користе медије као извор 

информација и развијају 

критичко мишљење 
 

Ученик ће бити у стању да 

-разуме реченице, питања и 

упутства из свакодневног 

говора 

-разуме општи садржај краћих, 

прилагођених текстова 

-разуме бројеве, цене, тачно 

време 

-у непознатом  тексту 

препознаје речи, изразе и 

реченице 

-разуме општи смисао краћих 

текстова (саопштења, 

формулара са подацима о некој 

особи, основне команде на 

уређајима, декларације на 

производима, упутства за 

употребу) 

-употребљава једноставне 

изразе и реченице да би описао 

свакодневне ситуације 

-саставља кратак текст (мејл, 

писмо) о одговарајучој теми 

-пише кратке поруке 

релевантне за посао (место и 

време састанка) 

 
 

-пише краћи текст о себи и свом 

окружењу 

-попуњава образац где се траже 

лични и пословни подаци 
 

 

Unit 1 - Computers and 

Numbers (10) 

Unit 2 - Food and 

Cooking (11) 

Unit 3 - Cities and 

Capitals (3) 

Unit 4 - Languages (8) 

Unit 5 - American Past 

(11) 

Unit 6 - They Brought 

Fame (4) 

Unit 7 - Appearances 

(8) 

Unit 8 - Sports and 

Games (8)  

Unit 9 - Jobs and 

Workplaces (11) 
 

Облици наставе:  теоријска настава  

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: дијалошка 

метода, илустративно предавање, 

демонстрација, 

рад на тексту, играње улога, 

симулације, интерактивне групе, 

презентације 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални; групни; рад у пару 

 

Место реализације: учионица/ гугл 

учионица 

 

Начин оцењивања: тестови 

знањ,писмени задаци,а 

усмено одговарање, домаћи радови, 

праћење активности на часу 

(формативно), гугл алати за 

оцењивање 

Корелација:  

Посластичарство, 

Здравствена култура, 

Исхрана, Основе туризма 

и угоститељства 
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      ПРЕДМЕТ  ХЕМИЈА                 РАЗРЕД   први                         Oбразовни профил:  посластичар                                              Просветни гласник бр. 10/2012 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин 

остваривањасадржаја 

програма 
Развој функционалног система 

хемијског знања као подршке за 

изучавање стручних предмета; 

Разумевање односа између 

структуре супстанци, њихових 

својстава као и могућности њихове 

примене; 

Разумевање природних појава и 

процеса и хемијског приступа у 

њиховом изучавању; 

Развој хемијске научне 

писмености;  

Препознавање, разумевање и 

примена хемијских знања у 

свакодневном животу и 

професионалном раду; 

Разумевање корисности од 

хемијске производње и за 

одабрану струку; 

Развој способности за сагледавање 

потенцијалних ризика, могућности 

превенције и мере заштите при 

хемијским незгодама у 

свакодневном животу и 

професионалном раду; 

Развој одговорног става према 

коришћењу супстанци у 

свакодневном животу и у 

професионалном раду;  

Развој комуникативности и 

спремности за сарадњу и тимски 

рад; 

Развој одговорности, 

систематичности, прецизности и 

позитивног става према учењу; 

Развој свести о сопственом знању 

и потреби за даљим 

професионалним напредовањем. 

 
 

-објасни електронеутралност атома 

-разуме  појам  изотопа и примену изотопа   

-разликује атом од јона 

зна симболе елемената и формуле једињења 

-објасни узрок хемијског везивања атома 

-објасни  типове хемијских веза 

-разликује јонску везу од ковалентне везе 

-разликује неполарну од поларне ковалентне 

везе 

-разуме да својства хемијских једињења 

зависе од  типа хемијске везе 

-разуме појам  релативне атомске масе и 

релативне молекулске масе 

-разуме појам количине супстанце и 

повезаност  количине супстанце са масом 

супстанце  

-зна квантитативно значење симбола и 

формула 

-разуме да су дисперзни системи смеше 

више чистих супстанци 

-разликује дисперзну фазу и дисперзно 

средство 

-објасни појам хомогене смеше 

-објасни везу између величина честица 

раствора и врсте раствора 

-зна појам и разуме примену аеросола, 

суспензија, емулзија и колоида 

-разуме утицај температуре на 

растворљивост супстанци 

-израчуна масени процентни садржај  

раствора 

-разуме појам количинске  концентрације  

раствора 

-разуме да хемијска промена значи 

настајање нових супстанци, раскидањем 

старих и стварањем нових хемијских веза 

-разликује реакције синтезе и анализе  

-напише једначине за хемијске реакције 

  примени и користи знања из 

стехиометријског израчунавања на 

хемијским једначинама 

 

- -разликује егзотермне и ендотермне реакције  

-зна факторе који утичу на брзину хемијске 

реакције  

-разуме значај хемијске равнотеже за процесе  из 

свакодневног живота 

-објасни појам  електролита 

-разуме појам јаких и слабих електролита 

-прикаже  електролитичку дисоцијацију киселина, 

база и соли  хемијским једначинама 

-разликује  киселу, базну и неутралну средину на 

основу рH вредности раствора 

-разуме периодичну промену својстава елемената у 

ПСЕ 

разликује метале, неметале и металоиде 

-зна карактеристична својства неметала: водоника, 

кисеоника, азота, угљеника, фосфора, сумпора, 

хлора и њихових важнијих једињења, као и 

њиховог ефекта на живи свет 

-зна карактеристична својства метала: натријума, 

калијума, магнезијума, калцијума, алуминијума и 

олова и њихових важнијих једињења, као и њиховог 

ефекта на живи свет 

-зна општа својства прелазних метала и њихових 

једињења и њихову примену у струци 

-објасни  процесе оксидације и редукције као 

отпуштања и примања електрона 

-разуме шта је оксидациони број и како се одређује 

оксидациони број атома  у молекулу 

-препознаје практичан значај електролизе  

-препознаје примере корозије у окружењу  

-зна својства атома угљеника у органским 

молекулима 

-познаје класификацију органских једињења (према 

структури и врсти хемијских веза) 

-зна како хемијска својства зависе од природе 

хемијске везе 

-зна хемијска својства органских једињења која 

имају примену у струци и свакодневном животу 

-разуме и објасни штетно дејство неких супстанци 

на животну средину и здравље људи 

-зна најчешће изворе загађивања атмосфере, воде и 

тла  

 

Структура супстанце 

-4 

Дисперзни системи -3 

Хемијске реакције-5 

Хемија елемената и 

једињења-20 

Хемијски аспекти 

загађивања животне 

средине - 2 

 

 

 

Облици наставе:  

теоријска / вежбе  

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике:  

Дијалошка метода, 

илустративно предавање, 

,демонстрациони огледи, 

рад на тексту, 

интерактивне игре, 

презентације, дебате, 

дигиталне апликације за 

учење 

Облици рада: 

фронтални, индивидуални , 

рад у пару, групни 

 

Место реализације:  

учионица/ кабинет 

 

Начин оцењивања:  

● усмену проверу знања 

● писану проверу знања 

    

Корелација 

 

-Исхрана 

-Здравствена култура 

-Екологија и заштита 

животне средине 
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      ПРЕДМЕТ:  Рачунарство и информатика             РАЗРЕД: Први               Oбразовни профил: ПОСЛАСТИЧАР                  Просветни гласник бр. 10/2012 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 
Начин остваривања 

садржаја програма 

 Оспособљавање ученика 

за коришћење основних 

могућности рачунарског 

система 

 Оспособљавање ученика 

за рад са програмима за 

обраду текста 

 Оспособљавање ученика 

за рад са програмом за 

табеларне прорачуне 

 Оспособљавање ученика 

за израду слајд - 

презентација и њихово 

презентовање 

 Оспособљавање ученика 

за коришћење Интернета 

и електронску 

комуникацију 

1. класификује фазе историјског развоја 
рачунара 

2. наведе примере употребе ПЦ у 

свакодневном животу 
3. дефинише појмове хардвера и софтвера 

4. објасни Фон Нојманов модел рачунара 

5. разликује јединице за меру количине 
података 

6. разликује основне компоненте рачунара 

7. разликује факторе који утичу на 

перформансе рачунара 

8. разликује врсте софтвера 
9. дефинише оперативни систем (ОС) и 

наводи његове главне функције 

10. подешава радно окружење ОС 
11. хијерархијски организује фасцикле и 

управља фасциклама и датотекама 

12. разликује типове датотека 
13. користи текст едитор оперативног 

система 

14. црта помоћу програма за цртање у оквиру 
ОС 

15. инсталира нови софтвер 

16. компресује и декомпресује датотеке и 
фасцикле 

17. обезбеђује заштиту рачунара од штетног 

софтвера 
18. инсталира периферне уређаје 

19. наводи примере и предности умрежавања 

рачунара 
20. манипулише дељивим ресурсима у 

локалној мрежи 

21. управља штампањем докумената 
22. примењује здравствене и сигурносне 

мере заштите при коришћењу рачунара 

23. објасни утицај коришћења рачунара на 
животну средину 

24. примењује и поштује законска решења у 

вези са ауторским правима и заштитом 
података 

1. подешава радно окружење програма за 

обраду текста 
2. управља текстуалним документима и чува 

их у различитим верзијама 

3. креира и уређује текстуалне документе 
4. креира и уређује табеле 

5. уметне објекте у текст и модификује их 

6. направи циркуларна писма 

7. подешава параметре изгледа странице 
текстуалног документа 

8. проналази и исправља правописне и словне 

грешке помоћу алата уграђених у програм за 
обраду текста. 

9. прегледа и штампа текстуални документ. 

1. подешава радно окружење програма за 
табеларне прорачуне 

2. управља табеларним документима и чува их у 

различитим верзијама 

3. уноси податке различитих типова - 

појединачно и аутоматски 
4. измени садржаје ћелија 

5. сортира и поставља филтере 

6. манипулише врстама и колонама 
7. организује радне листове 

8. уноси формуле у ћелије 

9. форматира ћелије 
10. бира, обликује и модификује графиконе 

11. подешава изглед странице за штампање 

табеларног документа 
12. исправља грешке у формулама и тексту 

13. прегледа и штампа табеларни документ. 

1. подешава радно окружење програма за 
израду слајд - презентације 

2. управља слајд - презентацијама и чува их у 

различитим форматима и верзијама 
3. додаје и премешта слајдове 

4. припреми презентацију у складу са 

правилима и смерницама за израду презентације 
5. користи различите организације слајда 

6. уноси и форматира текст на слајду 

7. додаје објекте на слајд 
8. уноси белешке уз слајд 

9. подешава позадину слајда 

10. користи и модификује готове дизајн - теме 
11. додаје и подешава анимационе ефекте 

објектима 

12. бира и подешава прелазе између слајдова 
13. израђује интерактивне слајд презентације 

14. разликује врсте погледа на презентацију 

15. припрема за штампу и штампа презентацију 
16. подешава презентацију за јавно 

приказивање; 

17. припрема презентације за приказивање са 
другог рачунара 

18. излаже слајд-презентацију 

 

 Основе рачунарске технике 

12 

 Обрада текста 16 

 Табеларни прорачуни 16 

 Слајд - презентације 10 

 Интернет и електронска 

комуникација 14 часова 
 

Облици наставе: вежбе   

Подела на групе:  одељење се 

дели у две групе 

 

Методе и технике: дијалошка 

метода, демонстрација, 

презентације, дигиталне 

апликације за учење 

Облици рада: : фронтални, 

индивидуални, рад у пару 

 

Место реализације: рачунарски 

кабинет 

 

Начин оцењивања:  

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

1. праћење остварености исхода 

2. тестове практичних вештина 

3.тестове знања 

 

 

Корелација:  Сви предмети 

 

   Исходи 

1. објасни појам и структуру 
Интернета 

2. разликује начине повезивања 

рачунара са Интернетом 
3. разликује Интернет - сервисе 

4. објасни појмове хипертекста и 

ЊЊЊ 
5. користи садржаје са веба (ЊЊЊ 

- сервиса) 
6. проналази садржаје на вебу 

помоћу претраживача 

7. процењује садржаје са веба на 
критички начин 

8. преузима садржаје са веба 

9. комуницира путем електронске 
поште 

10. разликује предности и 

недостатке електронске 
комуникације 

11. користи разноврсне Интернет - 

сервисе 
12. попуњава и шаље веб - 

базиране обрасце 

13. објашњава појам електронског 
пословања 

14. примени сервис "у облаку" 

15. објашњава могуће злоупотребе 
Интернета 

16. примењује безбедносне мере 

приликом коришћења Интернета 
17. примењује правила лепог 

понашања на мрежи 

18. поштује ауторска права за 
садржаје преузете са мреже 
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      ГЕОГРАФИЈА                  1.  РАЗРЕД                                          Oбразовни профил:  посластичар                                                 Просветни гласник бр.10/2012 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин 

остваривањасадржаја 

програма 

- Уочавање и схватање 

корелативних односа између 

географије и других природних 

и друштвених наука. 

- Стицање нових актуелних 

знања о положају, месту и 

улози Србије на Балканском 

полуострву и југоисточној 

Европи. 

- Стицање нових и продубљених 

знања и објашњења о 

савременим географским 

појавама, објектима и 

процесима на територији 

Републике Србије. 

- Стицање нових актуелних 

знања о порасту, кретањима, 

структурним променама и 

територијалном размештају 

становништва. 

- Разумевање актуелне 

географске стварности наше 

земље и савременог света. 

- Развијање осећања 

припадности својој нацији као 

делу интегралоног света, 

изградња и неговање 

националног и културног 

идентитета у мултиетничком, 

мултикултуралном и 

мултијезичком свету. 

- Оспособљавање ученика да 

- дефинише  предмет изучавања, значај, 

развој и место  географије у систему 

наука 

- разликује природне и друштвене 

елементе географског простора и схвата  

њихове узајамне  узрочно-последичне 

везе и односе  

- препозна значај и практичну примену 

географских сазнања 

- дефинише појам и функције државних 

граница, разуме државно уређење 

Србије и познаје  државна обележја: 

грб, заставу, химну 

- објашњава и даје кратак опис битних 

карактеристика граница са суседним 

земљама 

- дефинише појам југоисточна Европа, 

лоцира на карти  Балканско полуострво 

и идентификује његове опште 

географске карактеристике 

- анализира  промене на политичкој карти 

Балканског полуострва: настанак и 

распад Југославије  

- уочава предности и недостатке 

географског положаја Србије 

- одреди у геолошком саставу Србије 

заступљеност стена различите старости, 

састава и порекла, значајних за појаву 

руда и минерала 

- лоцира и кратко описује постанак 

великих и основних макро целина 

рељефа у оквиру геотектонске 

- објасни кретање становништва и територијални 

размештај становништва у Србији  

- укаже на промену броја становника Србије и наведе 

факторе који условљавају  промене становништва 

- дефинише појмове: наталитет, морталитет и природни 

прираштај 

- дефинише појам и разликује типове и видове миграција 

- објасни структуру становништва у Србији   

- разликује појмове националног, етничког и културног 

идентитета 

- изгради  став о једнаким правима људи 

- објасни демографске проблеме и  популациону 

политику у Србији  

- објасни радне миграције у европске земље и именује 

државе и градове у којима има нашег становништва 

- објасни исељавање нашег становништва на ваневропске 

континенте 

- разликује фазе у исељавању Срба у прекоокеанске 

земље 

- именује државе и градове у којима живи наше 

становништво 

- анализира утицај природних и друштвених чиниоца на 

условљеност развоја и размештаја привреде Србије и 

групише гране привреде по секторима 

- анализира утицај природних и друштвених фактора на 

развој туризма 

- дефинише појам регије и лоцира их на карти Србије 

(Војводина и њене предеоне целине, Шумадија и 

Поморавље, западна Србија, Старовлашко-рашка 

висија, источна Србија, јужно Поморавље, Косово и 

Метохија 

- дефинише и објашњава појмове: процес интеграције,  

1. Географија – 

предмет, подела, 

значај и место 

географије у систему 

наука (2) 

2. Савремене 

компоненте 

географског положаја 

Србије (3) 

3. Природни ресурси 

Србије и њихов 

економско 

географски значај (6) 

4. Становништво и 

насеља Србије (5) 

5. Привреда Србије 

(2) 

6. Регионалне целине 

Србије (10) 

7. Србија и савремени 

процеси у Европи и 

свету (6) 

 

Облици наставе:  

теоријско настава 

Подела на групе:  да 

 

Методе и технике: 

дијалошка метода, 

илустративно 

предавање, 

демонстрација, 

презентације, дебате, 

дигиталне апликације за 

учење 

Облици 

рада:индивидуални, 

фронтални, групни, рад 

у пару 

 

Место реализације: 

учионица/гугл 

учионица 

 

Начин оцењивања: 

усмено одговарање, 

домаћи радови, праћење 

активности на часу 

(формативно), гугл 

    

Корелација 
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примењују географско знање и 

вештине у даљем образовању и 

професионалном развоју. 

- Оспособљавање ученика за 

одговорно опхођење према 

себи и окружењу и за активно 

учествовање у заштити, обнови 

и унапређивању животне 

средине. 

 

структуре Србије  

- објасни елементе и факторе климе, 

разликује климатске типове у Србији  

- направи преглед водног богатства 

Србије  

- закључује о економском значају вода за 

снабдевање насеља, наводњавање тла, 

производњу хидроенергије, пловидбу, 

рибарство и туризам 

- дискутује о загађивачима, последицама 

и мерама заштите 

- познаје утицај физичко-географских 

фактора на формирање типова 

вегетације и разноврсност животињског 

света панонске  и планинске области 

Србије 

- дефинише: појам природна средина, 

предмет проучавања заштите природе, 

значај заштите и унапређивања природе 

- наведе елементе природне средине, 

загађиваче воде, ваздуха, земљишта; 

последице загађивања и мере заштите  

- дефинише и разликује заштићена 

природна добра у Србији  

- опише антропогеографска обележја и  

историјско-географски континуитет 

насељавања Србије 

демократска регионализација, глобализација 

- објасни економске интеграције на Балкану и у 

југоисточној Европи и познаје мирољубиву политику 

Србије у међународним оквирима и на Балкану 

- опише историјат развоја, наведе циљеве и дефинише 

проблеме унутар Уније 

- објасни услове које Србија треба да испуни да би 

постала равноправна чланица заједнице. 

- опише историјат развојаУН, наведе циљеве и структуру 

организације и образложи приврженост Србије УН 

- дефинише појам глобализације и разликује политичке, 

територијалне, економске, културне и друге видове 

глобализације 

- Српски језик и 

књижевност 

- Математика 

- Историја 

- Биологија 

- Грађанско 

васпитање 

- Верска настава 

 

алати за оцењивање 

праћење остварених 

исхода, тестови знања 
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      ПРЕДМЕТ Грађанско васпитање               РАЗРЕД први                   Oбразовни профил: посластичар          Просветни гласник бр. 10/12 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

- Стицање знања, развијање 

вештина, усвајање вредности и 

формирање ставова који су 

предпоставка за успешан, 

одговоран и ангажован живот у 

демократском друштву   

- Оснаживање ученика за 

поштовање, одбрану и 

афирмацију вредности 

демократског друштва 

- Јачање друштвене кохезије, 

уважавање различитости и 

подршка сузбијању сваког облика 

дискриминације и насиља. 

- Анализира сопствене особине и представи их другима  

- Препозна и анализира сличности и разлике унутар групе 

-прихвати друге ученике и уважава њихову личност 

-Препозна предрасуде, стереотипе, дискриминацију, нетолеранцију по 

различитим основама 

-Сагледа могуће последице нетолеранције, дискриминације, стереотипа, 

предрасуда 

-Аргументовано брани ставове 

-Активно слуша 

-Не угрожава мишљење других 

-Активно дебатује 

-Ради у групи/тиму 

-Препознаје предности тимског рада 

-Објасни потребу и важност учежћа младих у друштвеном животу 

-Објасни разлоге, ток и последицу сукоба 

-Препознаје сукоб и начине решавања сукоба 

-Објасни значај посредовања у сукобу 

-Препознаје и објасни врсте насиља 

-Идентификује и анализира узроке насиља 

-Идентификује и анализира могуће начине реаговања појединца у 

ситуацијама вршњачког насиља, из позиције жртве и посматрача 

-Прихвати одговорност за споствено понашање 

 

Предмет се реализује у 

оквиру три теме:  

1.Ја, ми и други (7 часова 

)  

 

2.Комуникација у 

групи(10 часова) 

 

3. Односи у 

групи/заједници(17 

часова)  

 

 

Облици наставе:  теоријска настава  

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: дијалошка метода, 

илустративно предавање, демонстрација, 

игровне активности, рад на тексту, играње 

улога, симулације, интерактивне групе, мапе 

ума, презентације, експертска слагалица, 

дебате, дигиталне апликације за учење 

Облици рада: фронтални, индивидуални; 

групни; рад у пару 

 

Место реализације: учионица, гугл учионица 

 

Начин оцењивања: Вредновање рада ученика 

врши се кроз праћење оставрености исхода 

Успешан: Ученик разуме описује,објашњава, 

дискутује, наводи примерe, резимира, 

парафразира појаве из наведених тема. Рад 

ученика је компетентан уз минималну помоћ 

наставника. 

 

Веома успешан: Ученик примењује и 

користи стечена знања и информације, 

открива и решава проблеме,истражује 

појаве, примењује методе у новим 

ситуацијама, процењује,  предвиђа појаве 

из претходно наведених тема Рад ученика 

је компетентан без подршке 

    

Корелација 

Право, социологија са 

правима грађана, 

психологија 
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      ПРЕДМЕТ: Верска настава Православни катихизис     РАЗРЕД I                                 Oбразовни профил:  ПОСЛАСТИЧАР        Просветни гласник бр. 11/2016-1 

 

Циљеви учења за предмет  
Исходи 

По завршетку теме ученик ће: 
Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 
Упознавање ученика са садржајем 

предмета, планом и програмом и 

реализацијом наставе. 

Стицање основног знања о Творцу и 

творевини. 

Разумевање разлике између вере, 

поверења, знања и богопознања. 

Истицање основних хришћанских 

врлина, важности очувања заједнице. 

Разумевање историјских чињеница о 

Светом Писму, канону, 

богонадахнутости, Цркви и утицаја 

на културу и цивилизацију. 

Стицање вештина хришћанског 

живота. 

-моћи да сагледа садржаје којима ће 

се бавити настава Православног 

катихизиса у току 1. године  

-моћи да наведе неке од примера 

Откривења Бога у Библији;  

-моћи да разуме да се Бог из љубави 

открива човеку, позивајући га у 

заједницу;  

-бити подстакнут да непосредније 

учествује у богослужењу Цркве;  

-моћи да промишља о личној 

одговорности у односу према Богу и 

ближњима;  

- моћи да разуме да се Божје 

Откривење дешава и данас у Цркви и 

свету;  

-моћи да просуђује и препознаје 

сведочанства вере у свом животу. 

-моћи да увиди разлику између знања 

које се односи на ствари и познања 

које се односи на личности;  

-моћи да препозна да је вера слободан 

избор човека и да се сведочи личним 

животом;  

- моћи да објасни да је богопознање у 

православном искуству плод личне, 

слободне заједнице човека с Богом;  

- моћи да објасни да се вером живи 

кроз Литургију и подвиг.  

-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.  

-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. 

-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  

 

I  Увод (2) 

II Бог Откривења (7) 

III Вера, знање и 

богопознање (8) 

IV Хришћанин - човек 

Цркве (6) 

V Свето Писмо - Књига 

Цркве (6) 

VI Хришћански живот (8) 

 

 

Облици наставе:  теоријска настава 

(35 ), практична настава (2)  

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: дијалошка метода, 

илустративно предавање, 

демонстрација, игровне активности, 

рад на тексту, играње улога, 

симулације, интерактивне групе, 

презентације, дебате, дигиталне 

апликације за учење 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални; групни; рад у пару 

 

Место реализације: учионица, гугл 

учионица, Црква 

 

Начин оцењивања: усмено 

одговарање, домаћи радови, пројекти, 

праћење активности на часу 

(формативно), гугл алати за 

оцењивање 

    

Корелација 

1. Српски језик и 

књижевност  

2. Историја  

3. Ликовна култура  

4. Музичка култура  

5. Екологија  

6. Психологија  

7. Социологија  

8. Философија  

9. Грађанско васпитање  
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СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ   
    ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА                                1.разред                                     Oбразовни профил:  Посластичар                                                           Просветни гласник бр. 10/2020 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 
Начин остваривањасадржаја 

програма 

1.  Стицање знања о основним 

принципима савремене заштите 

здравља,превентивним 

активностима које су 

најефикасније у заштити здравља 

становништва  

2. Стицање знања о хигијенским 

принципима на основу којих 

ученици формирају позитиван 

став са циљем да се усвоји и увек 

примењује здраво понашање 

3. Здрав стил живљења као 

основа за очување здравља  

4 .Стицање знања и усвајање 

вештина о указивању неодложне 

помоћи животно угроженим 

лицима у непредвиђеним 

задесним ситуацијама 

-  наведе дефиницију здравља 

СЗО 

 -  објасни појам душевног и 

телесног здравља,наведе факторе 

који утичу на здравље, објасни 

значај редовног прегледа,  

-одржава личну хигијену и 

одабере исправна средства за 

одржавање личне хигијене ; 

-  одабере и употреби 

одговарајућу заштиту од ППБ и 

употреби и одабере одговарајућа 

контрацептивна средства; 

 -  користи благодети воде,ваздуха 

и сунца у циљу унапређења 

здравља,примени мере заштите од 

неповољног сунчевог зрачења; 

 -  примени мере којима се 

прилагођава утицајима средине и 

делује као стабилна и зрела 

личност, 

- примени мере којима се одупире 

факторима који нарушавају 

ментално здравље и подижу ниво 

психичке кондиције, 

-усвоји здрав стил живота; 

-објасни улогу хранљивих 

материја у организму: 

-  објасни принципе правилне 

исхране;  

- примени пирамиду исхране ; 

-  наведе последице неправилне 

исхране; 

 

- наведе како влага,атм. 

притисак,кретање ваздуха и темп. 

утичу на здравље,како аерозагађење 

доводи до настанка болести  

- опише значај хиг. исправне воде 

за пиће; 

-наведе методе пречишћавања воде 

-одлаже материјал за рециклажу у 

зависности од порекла 

-  наведе штетне факторе који утичу 

на здравље и последице деловања у 

радној средини,  

-опише значај замора и премора код 

појединих врста рада  

- примени методе обнављања радне 

способности; 

-  дефинише прву помоћ и разуме 

њен значај; 

-  утврди стање свести, дисања и 

срчаног рада,постави у бочни 

положај;  

-  правилно збрине рану,препозна 

повреде зглобова и костију и 

изврши имобилизацију, 

-изводи кардиопулмоналну 

реанимацију 

-заустави крварење различитим 

методама 

- препозна термичке повреде , 

повреде електрицитетом и хем. 

оштећења и збрине их; 

 -  пружи прву помоћ код 

биолошких повреда 

 

1. Лична хигијена и 

хигијена физичке 

културе  (19 часова) 

 

2. Ментална хигијена  

        (10 часова) 

 

3. Хигијена исхране 

        (9 часова) 

 

4. Комунална хигијена 

        (7 часова) 

 

5. Хигијена рада 

       (7 часова) 

 

6. Основе прве помоћи 

      (16 часова) 

 

 

 

Облици наставе:  теоријска настава 

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: дијалошка метода, 

илустративно предавање, 

демонстрација, рад на тексту,  

интерактивне групе, презентације,  

дебате, дигиталне апликације за учење 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални, групни, рад у пару 

 

Место реализације: учионица, гугл 

учионица 

 

Начин оцењивања: тестови знања, 

усмено одговарање, домаћи радови, 

пројекти, праћење активности на часу 

(формативно), гугл алати за 

оцењивање 

    

Корелација 

 

-хемија 

-физика 

-исхрана 
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      ПРЕДМЕТ   Основе туризма и угоститељства           1. РАЗРЕД       Oбразовни профил: посластичар                      Просветни гласник бр.10/2020 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

Циљ предмета се остварује 

остварењем циљева појединачних 

тема: 

1.Разумевање теоријских основа, 

основних принципа и 

организације туризма 

2.Схватање туристичке 

индустрије кроз међузаввисност 

различитих сектора 

3.Упознавање ученика са 

делатношћу угоститељства, 

његовим карактеристикама и 

значајем 

 

 

Исходи предмета се остварују кроз 

исходе no темама : 

Ученик ће бити у стању да : 

1.Дефинише појам туризам, 

задатке, карактеристике и потребе 

у туризму 

2.Разликује облике туризма 

3.Наведе и разликује функције 

туризма 

4.Дефинише туристичко тржиште, 

понуду и тражњу 

5.Дефинише нове трендове у 

туризму 

6.Дефинише појам и значај 

угоститељства 

7.Објасни појам и врсте 

угоститељских услуга 

8.Дефинише угоститељске 

пословне јединице 

9.Објасни улогу, значај и 

структуру кадрова у 

угоститељству 

10.Дефинише узансе, описује 

пословне обичаје 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1. Појмовне основе туризма 

2. Облици туризма 

3. Функције туризма 

4. Туристичко тржиште 

5. Нови трендови у туризму 

6. Угоститељство 

7. Услуге у угоститељству 

8. Угоститељске пословне 

јединице 

9. Кадрови у угоститељству 

10. Узансе у угоститељству 

 

Облици наставе:  теоријска настава 

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: : комбиновање 

(вербално-текстуалне, илустративно-

демонстративне, 

истраживачка,вртешка идеја, играње 

улога) 

 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални, групни, у пару 

 

Место реализације: учионица,гугл 

учионица 

 

Начин оцењивања: формативно-

праћење остварености исхода ; тестови 

знања;  

 

Оцењивање се врши на основу важећег 

Правилника о оцењивању ученика у 

средњој школи. 

 

    

Корелација 

• стручни предмети 

(Куварство, Основе услуживања, 

Националне кухиње) 

• Економика туристичких и 

угститељских предузећа 

• Предузетништво 
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      ПРЕДМЕТ     Посластичарство                                     РАЗРЕД   Први                           Oбразовни профил:                     Посластичар                  Просветни гласник бр. 10/2020 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 
Начин остваривањасадржаја 

програма 

-Оспособљавање ученика за 

примену хигијенских стандарда у 

посластичарству. 

-Оспособљавање ученика за 

припрему и примену животних 

намирница у посластичарству. 

-Оспособљавање ученика за 

израду прелива и кремова. 

-Оспособљавање ученика за 

израду колача од теста. 

-Оспособљавање ученика за 

израду основног норматива, 

основне посластичарске 

калкулације, понуде и поруџбине 

-Опише историјски развој 

посластичарства и наведе поделу 

посластичарства и врсту 

посластица 

-наведе значај личне хигијене и 

хигијене радног места 

-опише дужности особља 

посластичарнице 

-опише, разликује и препозна, 

користи и одржава 

посластичарске просторије за рад, 

опрему, алате, посуде и форме 

-наведе стручне речи и изразе 

-Примењује ХАЦЦП систем на 

свим нивоима и на свим 

критичним тачкама у оквиру 

система 

-наведе, групише, опише, 

разликује и примењује животне 

намирнице у посластичарству. 

-организује животне намирнице 

до употребе 

-опише начин израде компота 

-опише начин сервирања компота 

и воћа 

Користи начине маханичке и 

термичке обраде животних 

намирница 

-наведе врсте прелива и кремова 

-разликује примену прелива и 

кремова 

-наведе намирнице по рецептури 

и комбинује намирнице по 

рецептури 

-одреди врсту прелива и кремова за 

одређену посластицу 

-објасни начин декорисања 

-одреди начин чувања до сервирања 

-опише начине сервирања 

-опише основну калкулацију 

-препозна поруџбину 

-уме да измери потребне намирнице 

-наведе врсте колача од теста 

-коминује намирнице по рецептури 

за одређену врсту теста 

-одреди начин припремања теста 

-разликује начине обликовања теста 

за колаче 

-разликује врсте кремова и филова 

за колаче од теста 

-објасни начин обликовања колача 

од теста и печење 

-објасни начине декорисање за 

одређени тип колача од теста 

-опише начине сервирања колача од 

теста 

-одмери намирнице по рецептури и 

припреми тесто за дати тип колача 

-пече и декорише посластицу 

-Уме да сервира посластицу 

-уме да израђује понуду и зна да 

прима поруџбину. 

 

-Основе посластичарства 

(108) 

-Преливи (48) 

-Кремови (84) 

- Колачи од теста (168) 

 

 

 

 

 

 

 

Облици наставе:  теоријска 

настава/практична настава/ 

вежбе/настава у блоку  

Подела на групе:  да/ 

 

Методе и технике: : метода усменог 

излагања и дијалошка метода, методе 

демонстрације, извршење задатака,  

презентација израде радног задатка, 

текстуално илустративне методе 

Облици рада: :- фронтални, 

индивидуални; групни; рад у пару 
 

 

Место реализације: учионица/ 

кабинет/кухиња/угоститељски 

објекат. 

 

Начин оцењивања:  

усмено одговарање, домаћи радови, 

праћење активности на часу, 

дневници рада ученика, практичне 

вежбе, појединачни и групни 

практични рад. 

    

Корелација 

- Исхрана 

- Здравствена 

култура 

- Рачунарство 

и 

информатик

а 

-  
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      ПРЕДМЕТ: Посластичарство - Блок  настава                               РАЗРЕД: I/6                          Oбразовни профил:  Посластичар                                     Просветни гласник бр.10/2020 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

Оспособљавање ученика за 

општа знања из историје 

Поделе посластичарства и 

посластица 

Оспособљавање ученика за 

примену личне радне хигијене 

особља 

Оспособљавање ученика за 

припрему стручних израза у 

посластичарству 

Оспособљавање ученика за 

припрему хаццп стандарда 

Оспособљава ученика за 

примену животних намирница 

у посластичарству 

Оспособљава ученика за израду 

прелива 

Оспособљавање ученика за 

израду колача 

Опише историјски развој 

посластица 

 

Опише средства за одржавање 

личне хигијене  

 

Наведе принципе ХАЦЦП 

 

Наведе врсте животних 

намирница 

 

Опише и примењује животне 

намирнице у посластичарству  

 

Користи начине механичке и 

термичке обраде животних 

намирница 

 

Израчунава основне калкулације 

животних намирница у 

посластичарству 

 

Наведе врсте прелива 

 

Наведе намирнице по рецептури 

 

Разликује преливе за преливање 

тј. Декорацију 

 

 

 Одабере врсту прелива за одређени 

тип посластице 

 

Декорише посластицу преливима 

 

Наведе врсте кремова 

 

Одреди врсту кремова 

 

Израђује основну калкулацију 

 

Наведе врсте колача од теста 

 

Обкликује тесто за дати тип колача 

од теста 

 

Сервира дати тип колача од теста 

 

 

Основе посластичарства 

6 

 

Преливи 12 

 

Кремови 12 

 

Колачи од теста 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Облици наставе:  практични рад 

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: вербалне методе, 

методе демострације, извпшење 

задатака, презентација, израда радног 

задатка 

Облици рада: фронтални рад, групни 

рад, рад у пар,индивидуални рад 

 

 

Место реализације: угоститељски 

објекат 

 

Начин оцењивања: праћење 

остварености исхода, извештај 

иструктора практичне наставе, 

дневник праксе 

    

Корелација 

Здраствена култура 

Исхрана 

Хемија 

Основе услуживања 

Националне кухиње 
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      ПРЕДМЕТ    ИСХРАНА              РАЗРЕД  први                                 Oбразовни профилПОСЛАСТИЧАР                               Просветни гласник бр.10/2020 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 
Начин остваривањасадржаја 

програма 

- Стицање знања о хранљивим 

материјама и енергетској 

вредности животних 

намирница; 

- Стицање знања о 

принципима правилне 

исхране и потребама у 

исхрани; 

- Оспособљавање ученика да 

утврди састав оброка којима 

се задовољавају енергетске 

потребе људи; 

- Стицање знања о болестима 

које изазива неправилна 

исхрана. 

 

 разликује појмове хране и исхране 

и њихове улоге;  

 објасни улогу појединих 

хранљивих материја у 

организму;           

 разликује намирнице по пореклу; 

 наведе хемијски састав и значај 

појединих намирница биљног 

порекла у исхрани,  

 наведе хемијски састав и значај 

појединих намирница 

животињског порекла у исхрани;  

 наведе предности употребе 

органских производа у људској 

исхрани; 

 разликује појмове органске и 

конвенционалне хране, 

 наведе разике употребе генетски 

модификоване хране; израчуна 

енергетску вредност 

 

 

 наведе принципе правилне 

исхране; 

 наброје узроке неправилне 

исхране; 

 објасне последице неправилне 

исхране; 

 израчуна индекс ухрањености 

(БМИ); 

      састави дневни оброк. 

 наброје најчешће узроке квара 

намирница; 

 објасне услове под којима 

настаје кварење намирница; 

 наведе начине смањења ризик 

кварења намирница; 

 наведе начине очувања 

(намирница); 

 опише методе конзервисања 

намирница; 

наведе могуће узрочнике и начине 

тровања храном. 

 

 

ХРАНЉИВЕ МАТЕРИЈЕ  

(25) 

ПРАВИЛНА ИСХРАНА  

(21) 

КВАРЕЊЕ 

НАМИРНИЦА И 

КОНЗЕРВИСАЊЕ  

(18/22) 

 

Облици наставе:  теоријска настава 

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: 

дијалошка,демонстрација, 

презентација, израде радног задатка, 

текстуално-илустративне методе, 

дигиталне апликације за учење 

Облици рада: 

 

фронтални, индивидуални , рад у 

пару, групни 

 

 

Место реализације: учионица 

 

Начин оцењивања:  
усмена провера  

писмена провера 

извештаји 

есеји 

 

Корелација 

-Куварство  

-Здравствена култура 

-Основе туризма и 

угоститељства 

-Хемија 
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      ПРЕДМЕТ   Професионакна пракса                         РАЗРЕД:  I                                 Oбразовни профил: Посластичар                                                       Просветни гласник бр.10/20 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

Оспособљавање за израду 

прелива 

Оспособљавање за израду 

кремова 

Оспособљавање за израду 

колача од теста 

Припрема намирнице за преливе  

 

Измери потребне намирнице 

 

Изради преливе  

 

Одабере врсту прелива за 

одређени тип посластице 

 

Декорише посластицу преливима  

 

Израђује основну калкулацију 

 

Припрема намирнице за кремове 

 

Изради кремове 

 

Филује кремовима одређени тип 

посластице 

 

Израђује основну калкулацију 

 

Припреми тесто за дати тип 

колача  

 

Обликује тесто за дати тип колача  

 

Пече дати тип колача 

 

Израђује основне калкулације 

 

 

  

Технологија производње 

прелива, кремова и 

колача од теста 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Облици наставе:  практични рад 

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: вербалне методе, 

методе демострације, извпшење 

задатака, презентација, израда радног 

задатка 

Облици рада: фронтални рад, групни 

рад, рад у пар,индивидуални рад 

 

 

Место реализације: учионица 

 

Начин оцењивања: праћење 

остварености исхода, извештај 

иструктора практичне наставе, 

дневник праксе     

Корелација 

Здраствена култура 

Исхрана 

Хемија 

Основе услуживања 

Националне кухиње 
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ДРУГИ РАЗРЕД 

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 

      ПРЕДМЕТ: Српски језик и књижевност                 РАЗРЕД: други                                    Oбразовни профил: ПОСЛАСТИЧАР                           Просветни гласник бр. 10/2012 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 
Начин остваривањасадржаја 

програма 
Циљ предмета се остварује 

остварењем циљева појединачних 

тема: 

1 .Упознавање са европским 

културним, духовним и мисаоним 

тенденцијама 17. и 18. века и 

њиховим утицајима на српску 

књижевност 

2. Упознавање са поетиком 

романтизма, представницима и 

делима европске и српске 

књижевности 

З.Упознавање са поетиком реализма, 

представницима и делима европске и 

српске књижевности 

4.Систематизовање знања о врстама 

речи, њиховим облицима и основним 

правилима грађења речи 

5.0способљавање ученика да пишу у 

складу са правописном нормом 

6.- Оспособљавање ученика да 

теоријска знања из граматике и 

правописа примењује у 

усменом и писаном изражавању у 

складу са језичком нормом; 

-Оспособљавање ученика да користе 

различите облике казивањаи 

функционалне стилове 

  

 

 

Ученик ће бити у стању да: наведе 

особености барока, класицизма и 

просветитељства и њихове 

представнике у књижевности 

-износи своје мишљење о књ. делима 

користећи стечена знања и сопствена 

запажања -препознаје и усваја 

вредности националне културе и 

поштује културне вредности других 

народа 

-ученик наводи представнике 

романтизма и њихова дела 

- дефинише одлике правца и 

препознаје их на одређеним књ. 

делима 

-ученик може да одреди врсту речи и 

граматичке категорије  

-наводи представнике реализма и 

њихова дела,уочава и образлаже  

одлике реализма 

 

 

 

 

 

-ученик примењује правила одвојеног и 

састављеног писања речи у складу са 

јез. нормом  

-ученик изражава размишљања и 

критички став према проблемима и 

појавама које 

намећу књижевни текстови али су и део 

свакодневног живота примењује одлике 

новинарског стила. 

-употребљава у усменом и писаном 

израж. облике речи у складу са 

језичком нормом -препознаје просте, 

изведене и сложене речи -препознаје 

основне принципе творбе речи  

 

 

Барок, класицизам, 

просветитељство - 10 часова 

Романтизам - 16 часова 

Реализам - 16 часова 

- ЈЕЗИК - 16 ЧАСОВА 

Морфологија са творбом 

речи - 10 часова 

Правопис - 8 часова 

 КУЛТУРА 

ИЗРАЖАВАЊА- 10 часова 

 

Корелација: 
историја, верска 

настава,грађанско 

васпитање, ликовна култура, 

музичка култура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Облици наставе:  теоријска настава 

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: монолошко – 
дијалошка, текст – метода, метода 
демонстрације, компаративна 

Облици рада: фронтални, индивидуални, 

групни, у пару 

 

Место реализације: учионица/ гугл 

учионица 

 

Начин оцењивања: усмена провера, 

писмени задаци, тестови 

Оцењивање се врши на основу важећег 

Правилника о оцењивању ученика у 

средњој школи. 
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      ПРЕДМЕТ         Енглески језик                          РАЗРЕД    II                  Oбразовни профил:           посластичар                                 Просветни гласник бр. 10/2012 

 
 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 
Начин остваривањасадржаја 

програма 

-оспособљавање ученика за 

разумевање усменог говора 

-оспособљавање ученика за 

разумевање прочитаних 

текстова 

-оспособљавање ученика за 

кратко монолошко излагање 

на енглеском језику 

-оспособљавање ученика за 

писање краћих текстова 

-оспособљавање ученика за 

учешће у дијалогу на 

енглеском језику и размену 

краћих писаних порука 

-оспособљавање ученика да 

преводи, сажима и препричава 

краће текстове 

-оспособљавање ученика да 

користе медије као извор 

информација и развијају 

критичко мишљење 
 

Ученик ће бити у стању да 

-разуме краће исказе који 

садрже фреквентне речи и 

структуре (информације о 

личностима, послу, породици, 

куповини, школи, окружењу) 

-разуме најбитније 

информације у кратким и 

једноставним обавештењима 

(преко разгласа, на улици, на 

шалтеру) и правилно их 

користи 

-чита и разуме различите врсте 

кратких и прилагођених 

текстова (једноставнија лична 

и пословна писма, позивнице, 

упутства, огласи) 

-открива значење непознатих 

речи на основу контекста или 

помоћу речника 

-уочи предвидљиве 

информације (кад, где, ко) у 

свакодневним текстовима 

(рекламе, огласи, јеловници, 

проспекти) као и 

једноставнијим стручним 

текстовима (формулари, шеме, 

извештаји 

-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 

-пише краћи текст (мејл, писмо) 

у личне и пословне сврхе 

-пише краћи текст о фирми, 

пословању 

-пише краћи извештај на основу 

белешки 

 
 

 

Unit 1 - Schools and 

Education (5) 

Unit 2 - Family and 

relationships (8) 

Unit 3 - The World's a 

Stage (4) 

Unit 4 - The World of 

Teenagers (7) 

Unit 5 - Mass Media (8) 

Unit 6 - There's Always 

Weather (7) 

Unit 7 - The American 

Past (10) 

Unit 8 - Time Cannot 

Spoil What Men Can 

Make (7)  

Unit 9 - People and 

Places (8) 

 
Корелација: 

Посластичарство, 

Туристичка географија, 

Економика тур.и 

уг.предузећа 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Облици наставе:  теоријска настава  

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: дијалошка 

метода, илустративно предавање, 

демонстрација, 

рад на тексту, играње улога, 

симулације, интерактивне групе, 

презентације 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални; групни; рад у пару 

 

Место реализације: учионица/ гугл 

учионица 

 

Начин оцењивања: тестови 

знања,писмени задаци, 

усмено одговарање, домаћи радови, 

праћење активности на часу 

(формативно), гугл алати за 

оцењивање 
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      ПРЕДМЕТ Физичко васпитање        РАЗРЕД  2-6                  Oбразовни профил:  посластичар                               Просветни гласник бр.10/2012. 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин 

остваривањасадржаја 

програма 

1.Подстицање раста и развоја и 

утицање на правилно држање тела 

(превенција постуралних поремећаја); 

2.Развој и усавршавање моторичких 

способности и теоријских знања 

неопходних самостални рад на њима; 

3.Стицање моторичких умења 

(вештина) и теоријских знања 

неопходних за њихово  усвајање; 

4.Проширење и продубљавање 

интересовања које су ученици стекли 

у основној школи и потпуније 

сагледавање спортске гране, за коју 

показују посебан интерес; 

5.Усвајање знања ради разумевања 

значаја и суштине физичког 

васпитања дефинисаних општим 

циљем овог предмета (васпитно-

образовног подручја); 

6.Мотивација ученика за бављење 

физичким активностима и формирање 

позитивних психо-социјалних 

образаца понашања; 

7.Оспособљавање ученика да стечена 

умења, знања и навике користе у 

свакодневним условима живота и 

рада. 

8 Атлетика; 

9.Спортска гимнастоика  (Вежбе на 

справама и тлу); 

10. Спортска игра: Фудбал, кошарка и 

одбојка. 

 

Исходи предмета се остварују  

кроз исходе циљева предмета. 

1.Препозна везе између физичке 

активности и здравља; 

2.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; 

3.Одабере и изведе вежбе 

обликовања и вежбе из корективне 

гимнастике, које ће превентивно 

утицати на могуће негативне 

утицаје услед рада у одабраној 

професији; 

4.Именује  моторичке способности 

које треба развијати, као и основна 

средства и методе за њихов развој; 

5.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; 

6.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 

7.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; 

8.Сагледа негативне утицаје 

савременог начина живота 

(пушење, дрога, насиље, 

деликвентно понашање) и буде 

свестан да је физичким, односно 

спортским активностима могуће 

предупредити негативне утицаје; 

9.самостално бира физичку, 

односно спортску активност и 

изводи је  у окружењу у коме 

живи. 

10.Препозна нетолерантно 

понашање својих другова и реагује 

на њега, шири дух пријатељства, 

буде истрајан је у својим 

активностима. 

11.Се правилно односи према 

окружењу у којме вежба, рекреира 

се и бави се спортом, што преноси 

у свакодневни живот 

12.Учествује на школском 

такмишењу и у систему школских 

спортских такмичења 

 

Вежбе обликовања (јачања, 

лабављење и растезање); 

Вежбе из корективне гимнастике; 

Провера стања моторичких и 

функционалних способности; 

Вежбе снаге 

Атлетика 

Спортска игра (кошарка, одбојка) 

Понављање и учвршћивање 

раније обучаваних елемената 

игре.  

Даље проширивање и 

продубљавање техничко-

тактичке припремљености 

ученика у складу са изборним 

програмом за дату игру. 

 

Предмет се реализује кроз 

следеће облике наставе: 

 

теоријска настава (3 часа) 

мерење и тестирање (9 часова) 

практична настава (52 часова 

Облици наставе:  

теоријска 

настава/практична 

настава/ вежбе/настава у 

блоку  

Подела на групе:  да/не 

 

Методе и технике: 

Вербално-

демонстративне 

Облици рада: 
Фронтални, 

индивидуални, групни , 

у пару. 

 

Место реализације: 

учионица/ отворени 

терени/фискултурна 

сала/гугл учионица 

 

Начин оцењивања: 

Тренутно важећи 

правилник о оцењивању 

ученика у средњем  

образовању и васпитању 

(„СЛ. Гласник  РС“, бр. 

82/2015). 

    

Корелација 

Биологија 

Физика 

Екологија и заштита животне 

средине 

Ликовна култура 

Музичка култура 
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      ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА                           РАЗРЕД: ДРУГИ                                      Oбразовни профил: ПОСЛАСТИЧАР                            Просветни гласник бр. 10/2012 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 
Начин остваривања 

садржаја програма 

 Разумевање основних 

тригонометријских функција и 

идентичности 

 Оспособљавање за примену 

тригонометријских функција у 

практичним проблемима 

 Проширивање знања о  

степеновању и кореновању 

 Уочавање веза између 

степеновања и кореновања 

 Овладавање поступком 

рационалисања имениоца 

 Упознавање основних својстава 

функција 

 Оспособљавање за 

представљање података 

различитим графичким 

облицима и анализу датих 

података 

 Стицање основних знања 

потребних за решавање 

квадратних једначина 

 Оспособљавање за скицирање и 

анализу графика квадратне 

функције 

 Проширивање знања о телима 

 Уочавање односа у простору 

 Разумевање површине и 

запремине тела и примена на 

конкретне примере 

 Упознавање са појмом низа 

 Разумевање појмова 

аритметички и геометријски низ 

и примена на конкретне 

проблеме 

 дефинише основне 

тригонометријске функције оштрог 

угла 

 израчуна основне тригонометријске 

функције оштрог угла правоуглог 

троугла када су дате две странице 

 конструише оштар угао ако је 

позната једна његова 

тригонометријска функција   

 наведе  тригонометријске 

идентичности и примењује их у  

одређивању  вредности 

тригонометријских функција ако је 

позната вредност једне од њих 

 наведе вредности 

тригонометријских функција 

карактеристичних углова (од 30° , 

45° , 60° ) и  са калкулатора прочита 

вредности за остале оштре углове  и 

обрнуто (одређује оштар угао ако је 

позната вредност тригонометријске 

функције)  

 примени елементе тригонометрије 

правоуглог троугла на решавање 

практичних проблема 

 наведе особине операција 

степеновања са целим експонентом 

и примени их у трансформацијама 

једноставнијих израза 

 наведе особине операција 

кореновања и примени их у 

трансформацијама једноставних 

израза 

 наведе особине операција 

степеновања са рационалним 

изложиоцем и примени их у 

трансформацијама једноставнијих 

израза 

  рационалише именилац разломка у 

једноставним случајевима 

 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 

 реши непотпуну квадратну једначину у 

скупу R 

 наведе пример квадратне једначине која 

нема решења у скупу R  

 примени образац за решавање квадратне 

једначине  

 одреди природу решења квадратне 

једначине 

 растави квадратни трином  

 скицира и анализира график квадратне 

функције (да прочита нуле функције, 

максимум или минимум, где расте, а где 

опада) 

 израчуна обим и површину фигура у равни  

 разликује правилне полиедре 

  израчуна површину и запремину коцке  и 

квадра 

  израчуна површину и запремину правилне 

шестоугаона призме и ваљка 

  израчуна површину и запремину лопте 

  одреди површину једноставних равних 

пресека тела 

 препозна низ и  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 

 препозна геометријски низ,објасни  шта су n 

и q и  израчуна тражени члан низа 

 израчуна збир првих n чланова 

геометријског низа 

 

 Тригонометрија правоуглог 

троугла   

7 часова; 

 Степеновање и кореновање 

12 часова; 

 Функција и график 

функције    6 часова; 

 Квадратна једначина и 

квадратна функција  15 

часова; 

 Тела  10 часова; 

 Низови 6 часова.  

 

За реализацију 4 писменa 

задатка са исправкама 

планирано  је 8 часова. 

 

Облици наставе:  

теоријска настава  

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: 

дијалошка метода, 

демонстрација, 

презентације, дигиталне 

апликације за учење 

Облици рада: : 

фронтални, индивидуални, 

групни, рад у пару 

 

Место реализације: 

учионица/ кабинет 

/гугл учионица 

 

Начин оцењивања:  

Вредновање остварености 

исхода 

вршити кроз: 

1. усмену проверу знања; 

2. писмену провера знања; 

3. тестове знања; 

4. активност на часу  

 

    

Корелација 

- Економика туристичких и 

угоститељских предузећа; 

- Предузетништво; 

- Рачунарство и информатика. 
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ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ     ДРУГИ РАЗРЕД                   Образовни профил: ПОСЛАСТИЧАР                                              Просветни гласник  БР 10/ 2012 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

32 ЧАСА НЕДЕЉНО 

‘-Схватање структуре екосистема 

биосфере и процеса који се у 

њима одвијају. 

-Разумевање значаја 

биодиверзитета и опстанак 

живота на земљи 

-Упознавање са изворима и 

врстама загађивања животне 

средине 

-разумевање концепта одрживог 

развоја 

-разумевање значаја различитих 

облика заштите и унапређивања 

животне средине 

-постојање свести о последицама 

глобалних климатских промена. 

 

-Разумевање значаја одржавања 

личне хигијене и хигијене 

животног и радног простора 

-Схватање значаја правилне 

употребе производа 

●Дефинише предмет 

истраживања и значај екологије 

●Објасни структуру екосистема  

објасни процесе који се 

одигравају уекосистему 

● анализира међусобне односе 

организама у ланцима исхране 

објасни структуру биосферЊ 

● анализирабиогеохемијске 

циклусе у биосфери   

 ●  утврђује значај биодиверзитета 

за опстанак живота на земљи  

●  објасни структуру биосфере 

●    анализира биогеохемијске 

циклусе биосфери     

● утврђује значај биодиверзитета 

за опстанак живота на земљи 

●  Наведе изворе загађивања 

животне средине. 

●    анализира врсте загађивања 

свог непосредног окружења●  

процени последице загађивања  

  
 

животне средине 

●  објасни значај одрживог развоја 

●  наведе облике енергетске 

ефикасности  

● наведе узроке нестајања бињних 

и животињских врста на територији 

Србије 

●испољи одговоран однос према 

домаћим животињама,кућним 

љубимцима, огледним животињама, 

крзнашицама и осталим угроженим 

биљним иживотињским врстама 

●  Објасни значај одржавања 

личнехигијене, хигијене животног и 

радног простора 

●  Разликује адитиве опасне по 

здравље 

 
 

 

Навести само број 

наставних јединица по 

областима/ модулима 

 

 

Тема:Основни појмови 

екологије (6 часова) 

 

 

Тема:Животна средина и 

одрживи развој 

(17 часова) 

 

 

 

Тема:  Еколошка култура 

(9 часова 

 

 

 

 

 

Облици наставе:  теоријска 

настава/практична настава/ 

вежбе/настава у блоку  

Подела на групе:  да/не 

 

Методе и техник Демонстрационо-

илустративни, дијалошки, метод рада 

на тексту, истраживачки рад, дебате 

 

Облици рада:Индивидуални, у 

групама и фронтални 

 

Место реализације: учионица/ 

кабинет/биологије 

 

Начин оцењивања:  

Евидентирање и оцењивање ученика 

путем усмене и писане провере знања, 

тестирања израдфе презентација и 

пројеката... 

    

Корелација 

Пољопривреда, хигијена, 

медицина 
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      ПРЕДМЕТ Грађанско васпитање                 РАЗРЕД други                              Oбразовни профил:  посластичар                                       Просветни гласник бр. 10/12 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 
Начин остваривањасадржаја програма 

 

- Упознавање ученика са врстама 

права,начинима и механизмима 

заштите права   

- Сагледавање значаја личног 

ангажовања у заштити 

сопствених права и права других 

људи 

- Подстицање ученика на активну 

партиципацију у животу школе  

- Развијање вештина планирања 

акција 

- Објасни значаји смисао људских 

права  

- Разликује врсте људских права  

-Објасни однос права и 

одговорности  

-Објасни универзалност и 

развијеност људских права  

-Објасни механизме заштите 

људских права  

-Објасни улогу институција 

појединца у заштити људска права  

-Идентификује проблеме у својој 

средини 

 

 

Предмет се реализује у оквиру две теме:  

1.Права и одговорности (17часова )  

Ова тематска целина уводи ученике у 

познавање и разумевање проблематике права 

и одговорности и развија: способности , 

ставове и поступке који воде заштити и 

остваривању права.  

 

2.Планирање и извођење акције (15 часова)  

Ова тематска целина припрема и подстиче 

ученике на активно учешће у животу школе и 

заједнице и омогућава систематизацију и 

практичну примену наученог у оквиру овог 

предмета. Ученици стичу потребна знања и 

вештине у идентификовању проблема који се 

тичу дечјих права у школи и средини и 

начнима израде плана акције којим би те 

проблеме могли да реше. 

 

 

 

 

 

Облици наставе:  теоријска настава  

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: дијалошка метода, илустративно 

предавање, демонстрација, игровне активности, рад 

на тексту, играње улога, симулације, интерактивне 

групе, мапе ума, презентације, експертска слагалица, 

дебате, дигиталне апликације за учење 

Облици рада: фронтални, индивидуални; групни; рад 

у пару 

 

Место реализације: учионица/ google учионица 

 

Начин оцењивања: Вредновање рада ученика врши 

се кроз праћење оставрености исхода 

Успешан: Ученик разуме описује,објашњава, 

дискутује, наводи примерe, резимира, парафразира 

појаве из наведених тема. Рад ученика је компетентан 

уз минималну помоћ наставника. 

 

Веома успешан: Ученик примењује и користи стечена 

знања и информације, открива и решава 

проблеме,истражује појаве, примењује методе у 

новим ситуацијама, процењује,  предвиђа појаве из 

претходно наведених тема Рад ученика је 

компетентан без подршке. 

Корелација 

Право, социологија са правима грађана 
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      ПРЕДМЕТ: Верска настава Православни катихизис     РАЗРЕД II                                Oбразовни профил:   посластичар       Просветни гласник бр. 11/2016-1 

 

Циљеви учења за предмет  
Исходи 

По завршетку теме ученик ће: 
Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

Упознавање ученика са 

садржајем предмета, планом и 

програмом и реализацијом 

наставе. 

Омогућити ученицима да стекну 

неопходно знање да узрок 

постојања света јесте личносни 

Бог Који слободно из љубави 

ствара свет;  
Пружити ученицима основ за 

разумевање прародитељског 

греха на основу библијског 

сведочанства, тумачења Светих 

Отаца и учења Цркве;  

Омогућити ученицима 

разумевање да се Стари Завет у 

главним цртама, периодима, 

личностима и догађајима може 

посматрати као праслика и најава 

новозаветних догађаја;  

Пружити ученицима основ за 

разумевање да је целокупан 

садржај старозаветне месијанске 

мисли остварен тек у Новом 

Завету у личности Господа Исуса 

Христа;  

Омогућити ученицима доживљај 

старозаветне побожности;  

Установити обим и квалитет 

знања и разумевања стечених у 

току школске године из 

Православног катихизиса  

 

 

- моћи да сагледа садржаје којима 

ће се бавити настава 

Православног катихизиса у току 

2. године образовања и да уочи 

какво је његово предзнање;  

-моћи да интерпретира учење 

Цркве о стварању света;  

-моћи да објасни да је човек икона 

Божја зато што је слободан и 

подобије Бога зато што је 

способан за заједницу;  

-моћи да објасни да је Бог створио 

свет са циљем да вечно живи у 

заједници са Њим;  

-бити подстакнут да просуђује о 

смислу постојања човека и света;  

-моћи да разликује особености 

створеног и нествореног;  

-моћи да развија одговорност за 

сопствени живот и живот других;  

-моћи да преиспитује и вреднује 

однос према Богу, другом човеку 

и према творевини Божјој.  

-моћи да објасни у чему се састоји 

прародитељски грех; сагледа 

последице и превазилажење;  

-моћи да просуди о важности 

учествовања у Литургији;  

-бити подстакнут да се 

одговорније односи према 

природи;  

-моћи да стекне увид у личну 

одговорност за своје поступке и 

значају покајања;  

-моћи да уочи да се Бог у Старом 

и Новом Завету открива као 

личност и да га позива на 

заједницу.  

-моћи да, на примеру Каина и 

Авеља, закључи да је свако убиство 

–братоубиство;Ноја,схвати значење 

појма праслика Христа и Цркве као 

места спасења;Вавилонске куле, 

схвати да ни једна људска заједница 

мимо Бога не води остварењу 

човековог назначења;  

-моћи да разуме да је откривење 

Аврааму почетак остваривања 

Цркве у историји;  

-бити свестан да је за богопознање 

неопходан личан сусрет са Богом;  

-моћи да разуме да је обећање 

потомства дато Аврааму духовног 

карактера.  

-знати да је старозаветна вера – 

вера у једнога Бога;  

-моћи да објасни нека од 

старозаветних пророштава која су 

се остварила у личности Христовој;  

-моћи да наведе који старозаветни 

догађаји јесу праслика Сина Божјег 

и новозаветне Цркве.  

-моћи да уочи разлику између 

уобичајеног значења речи пророк и 

њеног библијског смисла;  

-моћи да упореди Десет заповести 

са Христовим заповестима о 

љубави;  

-моћи да промишља о сопственом 

месту у историји спасења 

-моћи да се, подстакнут примерима, 

смелије суочи са грехом 

самооправдавања и сваким грехом, 

уопште;  

-моћи да уочи у којој мери је 

напредовао и савладао градиво. 

 

I  Увод (1) 

II Стварање света и 

човека (7) 

III Прародитељски 

грех (7) 

IV Свештена историја 

спасења (од Адама до 

Израиља) (6) 

V Свештена историја 

спасења (од Мојскија 

до Христа) (10) 

VIСтарозаветна 

ризница (6) 
 

 

Облици наставе:  теоријска настава 

(35 ), практична настава (2)  

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: дијалошка метода, 

илустративно предавање, 

демонстрација, игровне активности, 

рад на тексту, играње улога, 

симулације, интерактивне групе, 

презентације, дебате, дигиталне 

апликације за учење 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални; групни; рад у пару 

 

Место реализације: учионица, гугл 

учионица, Црква 

 

Начин оцењивања: усмено 

одговарање, домаћи радови, пројекти, 

праћење активности на часу 

(формативно), гугл алати за 

оцењивање 

    

Корелација 

 
1. Српски језик и 

књижевност  

2. Историја  

3. Географија  

4. Екологија  

5. Физика  

6. Философија  

7. Социологија  

8. Ликовна култура  

9. Музичка култура  
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СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 

      ПРЕДМЕТ      Посластичарство                                   РАЗРЕД         Други                             Oбразовни профил: Посластичар                    Просветни гласник бр.10/2020 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

 Оспособљавање ученика 

за израду торти 

• Оспособљавање ученика 

за израду чајног пецива 

• Оспособљавање ученика 

за израду сладоледа            

• Оспособљавање ученика 

за израду декорација у 

посластичарству 

 

•израђује понуду; 

•прима поруџбину; 

•наведе врсте маса; 

•комбинује намирнице по датој 

рецептури за одређени тип масе; 

•одреди начин припреме маса; 

•разликује начине обликовања 

маса; 

•објасни начине декорисања 

према типу торте; 

•опише начин сервирања; 

•опише основне калкулације;  

•препозна понуду и поруџбину; 

•одржава личну и радну хигијену; 

•припреми намирнице по 

рецептури; 

•припреми масу за дати тип торте; 

•обликује масу за дати тип торте; 

•припреми крем за дати тип торте; 

•филује масу за дати тип торте; 

•декорише торту; 

•сервира торту; 

•израђује основни норматив; 

 

•израђује основну  калкулацију; 

•израђује понуду ; 

•прима поруџбину; 

●припреми намирнице по 

рецепптури за лиснато тесто и дати 

тип масе; 

● изради лиснато тесто и масу за 

дати тип посластице; 

● припреми крем ( фил ) и прелив 

за дати тип посластице; 

● креира облик посластице; 

● декорише посластицу; 

● чува посластицу до сервирања; 

● сервира посластицу уцело или као 

моно порцију; 

•наведе врсте сладоледа; 

•именује намирнице за сладоледне 

масе ; 

•комбинује намирнице по 

рецептури за одређени тип 

сладоледа;  

•разликује начине обликовања; 

•одабере начин чувања; 

•објасни начине декорисања према 

врсти сладоледа; 

•Креира декорације; 

•користи различите технике 

обликовања декорација; 

•користи различите технике 

увијања посластица; 

•одлаже израђену декорацију до 

употребе; 

•декорише посластицу увијањем; 

•декорише посластицу 

припремљеном декорацијом ; 

 

- Торте (204) 

- Чајно пециви (72) 

- Сладоледи (36) 

- Декорације у 

посластичарству 

(72). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Облици наставе:  теоријска 

настава/практична настава/ 

вежбе/настава у блоку  

Подела на групе:  да 

 

Методе и технике: : метода усменог 

излагања и дијалошка метода, методе 

демонстрације, извршење задатака,  

презентација израде радног задатка, 

текстуално илустративне методе 

 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални; групни; рад у пару 
 

 

Место реализације: учионица/ 

кабинет/кухиња/угоститељски 

објекат 

 

Начин оцењивања: усмено 

одговарање, домаћи радови, праћење 

активности на часу, дневници рада 

ученика, практичне вежбе, 

појединачни и групни практични рад. 

    

Корелација 

- Исхрана 

- Здравствена 

култура 

- Рачунарство 

и 

информатика 
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      ПРЕДМЕТ: Посластичарство Практична  настава                               РАЗРЕД: 2                         Oбразовни профил:  Посластичар                            Просветни гласник бр.10/2020 

 

 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

Оспособљавање ученика за 

израду торти 

Оспособљавање ученика за 

израду чајног пецива 

Оспособљавање ученика за 

израду сладоледа 

Оспособљавање ученика за 

израду декорације у 

посластичарству 

Оспособљавање ученика за 

израду за израду основних 

калкулација 

 

Припрема намирнице по 

рецептури за лиснато тесто 

 

Изради лиснато тесто 

 

Припрема крем 

 

Креира облик посластице 

 

Декорше посластицу 

 

Чува посластицу до сервирања 

 

Израђује основни норматив, 

основну калкулацију 

 

Припрема намирнице по 

рецептури за масу или тесто 

 

 

Креира масу или тесто за дату 

посластицу 

 

Припрема намирнице по 

рецептури за сладоледну масу 

 

Обликује сладоледну масу 

 

Чува сладолед до сервирања 

 Декорише сладолед 

 

Припрема намирнице по рецептури 

за одређену врсту декорације 

 

Изради тесто, масу или прелив за 

декорисање 

 

Дефинише начине декорисања 

 

Израђује основну калкулацију 

 

Торте 30 

 

Чајно пециво 18 

 

Сладоледи 12 

 

Декорација у 

посластичарству 30 

 

 

 

 

 

 

 

 Облици наставе:  практични рад 

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: вербалне методе, 

методе демострације, извпшење 

задатака, презентација, израда радног 

задатка 

Облици рада: фронтални рад, групни 

рад, рад у пар,индивидуални рад 

 

 

Место реализације: угоститељски 

објекат 

 

Начин оцењивања: праћење 

остварености исхода, извештај 

иструктора практичне наставе, 

дневник праксе 

    

Корелација 

 

Здраствена култура 

Исхрана 

Хемија 

Основе услуживања 

Националне кухиње 
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  ЕКОНОМИКА ТУРИСТИЧКИХ И УГОСТИТЕЉСКИХ ПРЕДУЗЕЋА РАЗРЕД   ДРУГИ      Oбразовни профил:     Посластичар         Просветни гласник бр.  10/2020 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

 

 Упознавање 

организације и 

пословних активности 

предузећа 

 

 Оспособљавање 

ученика за успешно и 

рационално решавање 

основних економских и 

организационих питања 

предузећа 

 

 Стицање основе за 

разумевање појмова из 

економике предузећа 

као што су средства 

предузећа, извори 

предузећа, приходи и 

расходи, развој итд 

 Дефинише економику као 

науку 

 Дефинише организацију као 

науку 

 Познаје циљеве изучавања 

економике и организације 

предузећа 

 Дефинише туристичко-

угоститељско предузеће и 

њихове задатке 

 Познаје карактеристике 

туристичко угоститељског 

предузећа 

 Дефинише средства 

туристичко-угоститељског 

предузећа 

 Наведе и објасни облике 

обртних средстава 

 Наведе и објасни облике 

основних средстава 

 Препознаје на примеру основна 

и обртна средства 

 Дефинише изворе средстава 

 Разликује сопствене и туђе 

изворе средстава 

 Дефинише утрошке, трошкове 

и расходе предузећа 

 Разликује појмове утрошке, 

трошкове и расходе предузећа 

 Познаје врсте трошкова 

 Познаје карактеристике 

трошкова 

 Израђује калкулацију 

 Разликује  врсте 

калкулације 

 Познаје специфичности 

обрачуна трошкова и 

утврђивање цена у 

туризму и угоститељству 

 -Дефинише укупан 

приход 

 - Разликује приходе 

предузећа 

 Утврђује резултате 

предузећа 

 Објасни начин 

распоређивања резултата 

предузећа 

 Дефинише мерила 

успешности 

 Објасни продуктивност 

рада 

 Објасни економичност 

рада 

 Објасни рентабилност 

рада 

  

 

12) Појмовно одређивање 

економике и организације 

предузећа (2) 

13) Појма угоститељско-

туристичког предузећа 

14) Средства угоститељског и 

туристичког предузећа 

15) Извори средстава 

16)  Расходи угоститељског и 

туристичког предузећа 

17) Резултати рада и 

расподела(12) 

18)  Мерила успешности 

пословања угоститељског и 
туристичког предузећа(9) 

 

 

Облици наставе:  теоријска 

настава 

Подела на групе:  НЕ 

 

Методе и технике: - усмено 

излагање и дијалошка 

метода,илустративно 

предавање,  

 

Облици рада: фронтални 

индивидуални;  
 

Место реализације: учионица/, 

гугл учионица 
 

Начин оцењивања: тестови 

знања,усмено одговарање,  

домаћи задаци, праћење 

активности на часу, гугл алати 

за оцењивање 

    

Корелација 

 

- Основе туризма и 

угоститељства 
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      ТУРИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА                 2.  РАЗРЕД                                 Oбразовни профил:  посластичар                              Просветни гласник бр.10/2020 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 
Начин остваривањасадржаја 

програма 

- Проширивање знања о 

географском и туристичком 

положају Србије. 

- Проширивање знања о 

природним туристичким 

вредностима Србије. 

- Усвајање знања о антропогеним 

туристичким вредностима 

Србије. 

- Стицање знања о утицају 

материјалне основе на развој 

туризма у Србији. 

- Усвајање знања о правцима 

туристичких кретања у Србији. 

- Коришћење стечених знања у 

прогнозирању перспектива 

развоја туризма Србије. 

 

- описује и показује на карти 

положај Србије у свету и Европи 

- објасни значај географског 

положаја за развој туризма у Србији 

- класификује природне туристичке 

вредности Србије према генези и 

функцији 

- наводи и лоцира природне 

туристичке вредности Србије 

- објасни разлоге атрактивности 

природних туристичких вредности 

Србије 

- подели атропогене туристичке 

вредности Србије по врстама 

- издвоји специфичности 

најатрактивнијих антропогених 

туристичких вредности Србије 

- разликује факторе туристичког 

промета 

 

- наводе врсте саобраћаја који се 

користи у туризму 

- одреди вредности и недостатке сваке 

врсте саобраћаја који се користи у 

туризму 

- познаје обим и структуру 

смештајних и угоститељских 

капацитета Србије 

- наведе и покаже на карти најважније 

правце кретања у Србији 

- састави карту природних и 

антропогених вредности завичаја 

- наброји локалне ресурсе у средини у 

којој живи који (јесу или) би могли 

представљати туристичку атракцију 

- наброји могуће правце развоја 

туризма Србије 

- припреми промоцију туристичког 

садржаја изабраног по сопственом 

избору 

1. Географски и 

туристички положај 

Србије (5) 

2. Природне туристичке 

вредности Србије (10) 

3. Антропогене 

туристичке вредности  

Србије (6) 

4. Материјална основа 

туризма (4) 

5. Правци туристичког 

кретења у Србији (2) 

6. Перспективе развоја 

туризма Србије (5) 

 

Облици наставе:  

теоријско/практична настава 

Подела на групе:  да 

 

Методе и технике: дијалошка 

метода, илустративно предавање, 

демонстрација, презентације, дебате, 

дигиталне апликације за учење 

Облици рада: индивидуални, 

фронтални, групни, рад у пару 

 

Место реализације: учионица/гугл 

учионица 

 

Начин оцењивања: усмено 

одговарање, домаћи радови, праћење 

активности на часу (формативно), 

гугл алати за оцењивање праћење 

остварених исхода, тестови знања 

    

Корелација 

- Српски језик и 

књижевност 

- Историја 

- Здравствено васпитање 

- Маркетинг у туризму и 

угоститељству 

- Грађанско васпитање 

- Верска настава 

- Стручни предмети 
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      ПРЕДМЕТ: Професионална  пракса                               РАЗРЕД: други                                     Oбразовни профил:  Посластичар                              Просветни гласник бр.10/2020 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

Оспособљавање ученика за 

израду торти 

Оспособљавање ученика за 

израду чајног пецива 

Оспособљавање ученика за 

израду сладоледа 

Оспособљавање ученика за 

израду декорације у 

посластичарству 

Оспособљавање ученика за 

израду за израду основних 

калкулација 

 

Припрема намирнице по 

рецептури за лиснато тесто 

 

Изради лиснато тесто 

 

Припрема крем 

 

Креира облик посластице 

 

Декорше посластицу 

 

Чува посластицу до сервирања 

 

Израђује основни норматив, 

основну калкулацију 

 

Припрема намирнице по 

рецептури за масу или тесто 

 

 

Креира масу или тесто за дату 

посластицу 

 

Припрема намирнице по 

рецептури за сладоледну масу 

 

Обликује сладоледну масу 

 

Чува сладолед до сервирања 

 Декорише сладолед 

 

Припрема намирнице по рецептури 

за одређену врсту декорације 

 

Изради тесто, масу или прелив за 

декорисање 

 

Дефинише начине декорисања 

 

Израђује основну калкулацију 

 

Технологија производње 

торти, чајног пецива и 

сладоледа 60 

 

 

 

 

 

 

 

 Облици наставе:  практични рад 

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: вербалне методе, 

методе демострације, извпшење 

задатака, презентација, израда радног 

задатка 

Облици рада: фронтални рад, групни 

рад, рад у пар,индивидуални рад 

 

 

Место реализације: угоститељски 

објекат 

 

Начин оцењивања: праћење 

остварености исхода, извештај 

иструктора практичне наставе, 

дневник праксе 

    

Корелација 

 

Здраствена култура 

Исхрана 

Хемија 

Основе услуживања 

Националне кухиње 

Посластичарство 
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ТРЕЋИ РАЗРЕД 

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 

      ПРЕДМЕТ: Српски језик и књижевност                        РАЗРЕД : трећи                     Oбразовни профил: посластичар                                     Просветни гласник бр. 10/2012 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

Упознавање са основним 

одликама правца, представницима 

и њиховим делима. 

Упознавање ученика са одликама 

међуратне књижевности, 

представницима и делима. 

Систематизовање знања о 

основним правилима грађења 

речи. 

Упознавање ученика са основама 

лексикологије. 

Оспособљавање ученика за 

примењивање знања из језика и 

правописа у складу са језичком 

нормом. 

Оспособљавање ученика да 

теоријска знања из граматике и 

правописа примењују у усменом и 

писаном изражавању. 

  

 

 Наведе одлике правца, 

представнике и њихова дела , 

препозна модерне елементе у 

изразу и форми књижевног дела 

,анализира одабрана дела, износи 

запажања и ставове. 

Наведе одлике праваца, 

представнике и њихова дела , 

наведе манифесте, књижевне 

покрете и струје у књижевности 

између два светска рата 

,успостави узајамни однос 

књижевних дела и времена у коме 

су настала , анализира одабрана 

дела, износи запажања и ставове. 

Препозна просте, изведене и 

сложене речи, примени 

основне принципе творбе 

речи. 

Препозна и одрeди вредност 

лексеме, уме да се служи 

речницима, наведе примере 

синонима, антонима, 

хомонима, жаргона… 

Примени правописна правила у 

писању сложеница,  полусложеница 

и синтагми, скраћује речи у складу 

са прописаним правилима. 

Износи став, користи аргументе и 

процењује опште и сопствене 

вредности у усменом и писаном 

изражавању. 

  

 

Садржај предмета: 

I Модерна  12 

II Књижевност између 

два рата 14 

III Творба речи 4 

IV Лексикологија 6 

V Синтакса 6 

VI Правопис 6 

VII Култура 

изражавања 12 

 Корелација: 

корелација са историјом,  

географијом, 

социологијом, 

психологијом, ликовном 

и музичком културом, 

верском наставом, 

грађанским васпитањем 

 

Облици наставе:  теоријска настава  

Подела на групе: не 

 

Методе и технике: монолошко – 

дијалошка, текст – метода, метода 

демонстрације, компаративна 

 

Облици рада:фронтални, 

индивидуални, групни, рад у 

паровима 

 

Место реализације: учионица./гугл 

учионица 

Начин оцењивања: усмено излагање, 

активност на часу, домаћи задаци, 

тест, писмени задаци. 

   

Оцењивање се врши на основу 

важећег Правилника о оцењивању 

ученика у средњој школи. 
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      ПРЕДМЕТ  Физичко васпитање      РАЗРЕД  3-6          Oбразовни профил: посластичар                                                               Просветни гласник бр. 10/2012 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин 

остваривањасадржаја 

програма 

 
1.Подстицање раста и развоја и 

утицање на правилно држање тела 

(превенција постуралних 

поремећаја); 

2.Развој и усавршавање моторичких 

способности и теоријских знања 

неопходних самостални рад на њима; 

3.Стицање моторичких умења 

(вештина) и теоријских знања 

неопходних за њихово  усвајање; 

4.Проширење и продубљавање 

интересовања које су ученици стекли 

у основној школи и потпуније 

сагледавање спортске гране, за коју 

показују посебан интерес; 

5.Усвајање знања ради разумевања 

значаја и суштине физичког 

васпитања дефинисаних општим 

циљем овог предмета (васпитно-

образовног подручја); 

6.Мотивација ученика за бављење 

физичким активностима и 

формирање позитивних психо-

социјалних образаца понашања; 

7.Оспособљавање ученика да стечена 

умења, знања и навике користе у 

свакодневним условима живота и 

рада. 

8.Атлетика; 

9. Спортска гимнастоика  (Вежбе на 

справама и тлу); 

10. Спортска игра: Фудбал, кошарка 

и одбојка. 

 

 

1.Препозна везе између физичке 

активности и здравља; 

2.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; 

3.Одабере и изведе вежбе обликовања 

и вежбе из корективне гимнастике, 

које ће превентивно утицати на 

могуће негативне утицаје услед рада у 

одабраној професији; 

4.Именује  моторичке способности 

које треба развијати, као и основна 

средства и методе за њихов развој; 

5.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; 

  

 

6.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 

7.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; 

8.Сагледа негативне утицаје савременог 

начина живота (пушење, дрога, насиље, 

деликвентно понашање) и буде свестан 

да је физичким, односно спортским 

активностима могуће предупредити 

негативне утицаје; 

9.самостално бира физичку, односно 

спортску активност и изводи је  у 

окружењу у коме живи. 

10.Препозна нетолерантно понашање 

својих другова и реагује на њега, шири 

дух пријатељства, буде истрајан је у 

својим активностима. 

11.Се правилно односи према 

окружењу у којме вежба, рекреира се и 

бави се спортом, што преноси у 

свакодневни живот 

12.Учествује на школском такмишењу и 

у систему школских спортских 

такмичења 

Вежбе обликовања (јачања, 

лабављење и растезање); 

Вежбе из корективне гимнастике; 

Провера стања моторичких и 

функционалних способности; 

Вежбе снаге 

Атлетика 

Спортска игра (кошарка, одбојка) 

Понављање и учвршћивање раније 

обучаваних елемената игре.  

Даље проширивање и 

продубљавање техничко-тактичке 

припремљености ученика у складу 

са изборним програмом за дату 

игру. 

Предмет се реализује кроз следеће 

облике наставе: теоријска настава (3 

часа) 

мерење и тестирање (6 часова) 

практична настава (51 час) 

Облици наставе:  

теоријска 

настава/практична настава/  

Подела на групе:  да/не 

 

Методе и технике: 

Вербално-демонстративне. 

Облици рада: Фронтални, 

индивидуални, групни , у 

пару. 

 

Место реализације: 
фискултурна сала.отворени 

терени 

 

Начин оцењивања: 

Тренутно важећи 

правилник о оцењивању 

ученика у средњем  

образовању и васпитању 

(„СЛ. Гласник  РС“, бр. 

82/2015). 

 

    

Корелација 

Екологија и заштита животне 

средине 

Ликовна култура 

Музичка култура 

Српски језик и књижевност 

Математика 
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      ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА                                    РАЗРЕД: ТРЕЋИ                        Oбразовни профил: ПОСЛАСТИЧАР                                      Просветни гласник бр. 10/2012 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 
Начин остваривања 

садржаја програма 

 Упознавање са координатном 

методом 

 Разумевање зависности 

положаја праве и међусобног 

положаја две праве  од 

коефицијената k и n 

 Разумевање зависности 

положаја кружнице и 

међусобног положаја праве и 

кружнице од коефицијената у 

њиховим једначинама 

 Упознавање са основним 

елементима финансијске 

математике 

 Уочавање разлике између 

простог и сложеног каматног 

рачуна 

 Оспособљавање за примену 

стечених знања у 

свакодневном животу 

 примени Гаусов алгоритам на 

решавање система  линеарних 

једначина(3*3) 

 израчуна растојање између две 

тачке и обим троугла ако су 

дате координате његових 

темена 

  разликује општи облик 

једначине праве од 

екплицитног облика и преведе 

један запис у други 

  објасни 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 паралелности 

две праве 

 израчуна растојање тачке од 

праве 

 преведе општи облик 

једначине кружнице у 

екплицитни  

 одреди положај кружнице у 

Декартовом координатном 

систему и полупречник 

кружнице 

 

 примени каматни рачун од сто 

(време дато у годинама, месецима 

или данима) 

 примени каматни рачун више сто и 

ниже сто 

 објасни појам менице и на који 

начин се употребљава 

 примени прост каматни рачун на 

обрачунавање камате код штедних 

улога и потрошачких кредита  

 покаже  разлику између простог и 

сложеног каматног рачуна на 

датом примеру 

 

 

 Аналитичка геометрија у 

равни: 17 часова; 

 Елементи финансијске 

математике:  

9 часова; 

 

За реализацију  2 писменa 

задатка са исправкама 

планирана  су 4 часа. 

 

Облици наставе:  

теоријска настава  

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: 

дијалошка метода, 

демонстрација, 

презентације, дигиталне 

апликације за учење 

Облици рада: : 

фронтални, индивидуални, 

групни, рад у пару 

 

Место реализације: 

учионица/ кабинет 

/гугл учионица 

 

Начин оцењивања:  

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

1. усмену проверу знања; 

2. писмену провера знања; 

3. тестове знања; 

4. активност на часу  

 

    

Корелација 

- Економика туристичких и 

угоститељских предузећа; 

- Предузетништво; 

- Рачунарство и информатика 
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      ПРЕДМЕТ Историја                                                             РАЗРЕД   III                               Oбразовни профил: посластичар                            Просветни гласник бр.10/2012 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 
Начин остваривањасадржаја 

програма 
-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. 

 

-препозна различите историјске 

садржаје (личности, догађаје, појаве и 

процесе) и доведе их у везу са 

одговарајућом временском 

одредницом и историјским периодом; 

-разликује периоде у којима је 

постојала, престала да постоји и 

поново настала српска држава; 

-наведе и упореди одлике српске 

државности у средњем и новом веку; 

-уочи утицај европских 

револуционарних збивања на развој 

српске националне и државне идеје; 

-објасни узроке и последице Српске 

револуције, ослободилачких ратова 

1876–1878, Балканских ратова и 

Првог светског рата 

-уочи и објасни на историјској карти 

промене граница српске државе; 

-лоцира места најважнијих битака 

које су вођене током Српске 

револуције, ослободилачких 

-ратова 1876–1878, Балканских ратова 

и Првог светског рата 

-опише улогу истакнутих личности у 

Српској револуцији, у развоју 

државних иституција и формирању 

модерног политичког система, у 

ослободилачким ратовима 1876–1878, 

Балканским ратовима и Првом 

светском рату; 

-изведе закључак о значају 

уставности за развој модерног 

политичког система 

 

-образложи најважније мотиве и узроке 

стварање југословенске државе; 

-уочи значај настанка југословенске 

државе за српски народ; 

-идентификује одлике југословенске 

државе као монархије и као републике; 

-разликује особености друштвено-

политичких система који су постојали у 

југословенској држави; 

-уочи и разуме међународни положај 

југословенске државе; 

-образложи допринос југословенских 

антифашистичких покрета победи 

савезника у Другом светском рату; 

-именује најважније личности које су 

утицале на друштвено-политичка 

збивања у Југославији. 

-разликује периоде у којима су настала 

најзначајнија дела српске културе; 

-упореди одлике српске културе 

различитих периода; 

-објасни утицаје историјских збивања 

на културна кретања;  

-опише одлике свакодневног живота 

код Срба у различитим епохама и 

областима; 

-именује најважније личности које су 

заслужне за развој српске културе. 

-идентификује најважније чиниоце у 

међународним политичким и 

економским односима; 

-разуме место и улогу Србије у 

савременом свету; 

-утврди значај чланства Србије у 

међународним организацијама; 

-објасни утицај савремених техничких 

достигнућа на повезивање људи у свету 

 

 

 Српска држава и 

државност – 31 часа; 

 Српски народ у 

југословенској 

држави – 13 часова; 

 Достигнућа српске 

културе – 9 часова; 

 Српски народ и 

Србија у савременом 

свету – 7 часова. 

 

 

 

 

 

 

Облици наставе:  теоријска 

настава/практична настава/ 

вежбе/настава у блоку  

Подела на групе:  да/не 

 

Методе и технике:  

Облици рада: 

 

Место реализације: учионица/ 

кабинет/ фискултурна 

сала/кухиња/угоститељски 

објекат...../гугл учионица(ако 

планирате да је користите и убудуће у 

редовној настави) 

 

Начин оцењивања:  

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 
 праћење остварености исхода 

 тестове знања. 

 

    

Корелација 

Српски језик и 

књижевност 
Географија  
Социологија са правима 

грађана 
Грађанско васпитање 
Верска настава 
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ПРЕДМЕТ  СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА              РАЗРЕД: III -6                      Oбразовни профил:  Посластичар             Просветни гласник бр. : 10/2012 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

-  Оспособљавање  ученика за 

живот у друштву изложеном 

сталним променама и изазовима 

које доноси развој савременог 

друштва; 

-  Развијање способности, код 

ученика, за улогу одговорног 

грађанина, за живот у 

демократски уређеном и хуманом 

друштву; 

-  Унапређење  ученичке 

способности за све облике 

комуникације, дијалога и 

исказивања аргументованог 

става. 

 

 

Ученик ће бити у стању да: 

 

• схвати структуру и организацију 

друштва; 

• објасни улогу друштвених 

група;  

• 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; 

• схвати значај устава као 

највишег правног акта; 

• разликује устав од закона; 

• разликује уставност и 

законитост; 

• уочи значај владавине права и 

правне државе; 

• објасни појам, развој и облике 

суверености и демократије; 

 

 

 

 

• разликује законодавну, извршну и 

судску власт; 

• разликује удружења грађана и 

политичке партије; 

• схвати изборни поступак и 

конституисање скупштине и владе; 

• разликује државне органе власти; 

• схвати људска права и слободе и 

свој положај у друштву; 

• зна на који начин се штите права и 

слободе грађана; 

• разликује аутономију и локалну 

самоуправу; 

• уочи разлику и сличности између 

културе и цивилизације; 

• схвати настанак религије и 

религијског мишљења 
• разликује обичај и морал 

• схвати разлику између уметности, 

масовне културе; 

• идентификује друштвене промене. 

 

- Структура и 

организација друштва (8) 

-  Држава и политика (4) 

-  Устав и правна држава 

у Републици Србији (5) 

-  Србија као држава, 

аутономија и локална 

самоуправа (2) 

-  Грађанин и његова 

права и слободе (4) 

-  Култура и друштво (5) 

-  Друштвене промене и 

развој друштва (2) 

 

 

 

 

 

Облици наставе: 

- теоријска настава 

 

 

Подела на групе:  - не 

 

Методе и технике: 

- дијалошка метода, 

- демонстрација, 

- рад на тексту, 

- играње улога, 

- симулације, 

- презентације 

 

Облици рада: 
- фронтални, 

- рад у пару, 

- идивидуални 

- комбиновани 

 

Место реализације: 

- учионица, 

- гугл учионица 

Начин оцењивања:  

тестови знања, усмено одговарање, 

домаћи радови, пројекти, праћење 

активности на часу (формативно), 

гугл алати за оцењивање  

    

Корелација 

 

- Српски језик и 

књижевност  

- Историја 
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      ПРЕДМЕТ Грађанско васпитање                       РАЗРЕД трећи                     Oбразовни профил:  посластичар                                            Просветни гласник бр. 10/12 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 
Начин остваривањасадржаја 

програма 

Стицање знања о појму 

демократије,правилима и 

процедурама демократског 

одлушивања 

- Упознати ученике са смислом и 

значењем грађанског живота, 

политике и власти 

-Упознати ученике са основним 

грађанским и плитичким правима 

-Стицање основних знања о 

институцијама демократског 

друштва и улози грађана у њему 

-Схватање смисла и значаја права 

на грађанску иницијативу 

 

 

Објасни појмове демократија , 

политика, власт, грађански живот 

-Разликовање демократског од 

недемократског одлучивања  

-Разуме значај поштовања закона 

у демократској држави  

-Објасни карактеристике и улогу 

цивилног друштва  

-Идентификује проблеме у својој 

локалној заједници  

-Способност анализе различитих 

начина ограничења власти  

-Способност поштовања и 

неговања људских права и 

слобода 

- Покретање конкретних акција 

ученика у школи и ширем 

окружењу 

  
1.Демократија и политика (5 

часа) 
 

2.Грађанин и друштво (7часова) 

 

 

З.Грађанска и плитичка орава и 

право на грађанску 
иницијативу(10часова) 

 

4.Планирање конкретне акције 
(10 ) часова 

 

 

 

 

 

 

Облици наставе:  теоријска настава  

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: дијалошка метода, 

илустративно предавање, демонстрација, 

игровне активности, рад на тексту, играње 

улога, симулације, интерактивне групе, мапе 

ума, презентације, експертска слагалица, 

дебате, дигиталне апликације за учење 

Облици рада: фронтални, индивидуални; 

групни; рад у пару 

 

Место реализације: учионица/ google 

учионица 

 

Начин оцењивања: Вредновање рада ученика 

врши се кроз праћење оставрености исхода 

Успешан: Ученик разуме описује,објашњава, 

дискутује, наводи примерe, резимира, 

парафразира појаве из наведених тема. Рад 

ученика је компетентан уз минималну помоћ 

наставника. 

 

Веома успешан: Ученик примењује и користи 

стечена знања и информације, открива и решава 

проблеме,истражује појаве, примењује методе у 

новим ситуацијама, процењује,  предвиђа појаве 

из претходно наведених тема Рад ученика је 

компетентан без подршке. 

Корелација 

Право, социологија са 

правима грађана 
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      ПРЕДМЕТ: Верска настава Православни катихизис     РАЗРЕД III                               Oбразовни профил:  посластичар                                     Просветни гласник бр. 11/2016-1 

 

Циљеви учења за предмет  
Исходи 

По завршетку теме ученик ће: 
Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 
Упознавање ученика са садржајем 

предмета, планом и програмом и 

реализацијом наставе. 

Ученицима пружити основ за 

разумевање значаја Христове 

личности и Његовог живота за наше 

спасење;  

Упознати ученике да Христос у 

својој личности обједињује Царску, 

Првосвештеничку и Пророчку 

службу;  

Упознати ученике са есхатолошком 

димензијом свете Литургије;  

Ученицима пружити основ за 

разумевање да је и после свог 

Вазнесења Христос са нама у све 

дане до свршетка века;  

Подстицати ученике на хришћански 

однос према свету, себи и ближњима 

указивањем на пример Христа чији је 

живот испуњем безусловном 

љубављу према сваком човеку;  

Омогућити ученицима да схвате да је 

наш живот у Цркви незамислив без 

учешћа у светим Тајнама и 

упознавање са истим; 

Пружити ученицима основ за 

разумевање молитве, Литургије, 

људским потребама... 

Установити обим и квалитет знања и 

разумевања стечених у току школске 

године из Православног катихизиса. 

 

- моћи да сагледа садржаје којима ће 

се бавити настава Православног 

катихизиса у току 3. године 

образовања и да уочи какво је његово 

предзнање;  

-моћи ће разуме значење израза Нови 

Адам, Месија и Емануил, Логос;  

-моћи да изложи зашто је Исус 

Христос као посредник између Бога и 

човека једини Спаситељ света;  

-моћи да наведе основне разлике 

између слике и иконе.  

-моћи да закључи да је Царство Божје 

заједница са Христом;  

-моћи да увиде актуелност Христове 

проповеди;  

-знати да је Христова проповед позив 

свима у Царство Божје;  

-моћи да увиде како поуке из 

Христове проповеди могу да примене 

на сопствени живот.  

-моћи да разуме да је свака заједничка 

трпеза израз заједништва;  

-моћи да разуме да Христос Тајном 

Вечером установљује начин на који 

ће остваривати заједницу са својим 

ученицима у све дане до свршетка 

века;  

-моћи да разуме да сва радост 

хришћанске вере извире из свести о 

победи над смрћу и Христовом 

сталном присуству;  

-моћи да, причешћујући се, 

доживљава себе као учесника Тајне 

Вечере; 

-моћи да у основим цртама изложи 

смисао Христовог страдања- смрти;  

-моћи да објасни да се Христос вазноси 

на небо да би узнео људску природу 

Оцу; и да би наша вера била слободна, а 

не изнуђена; 

-знати да је општење са Христом и 

данас могуће у заједници Духа Светога 

– у Цркви.  

-моћи да разуме да покајање подстиче 

човека да тражи Царство Божје; и да 

схватити, да се учешћем на Литургији 

учествује у Царству Божјем.  

-моћи на основном нивоу да тумачи 

Крштење и да објасни да 

Миропомазање значи примање дарова 

Светог Духа за служење у Цркви;  

-моћи да схвати да су исповест и 

покајање повратак у наручје Очево и 

заједницу Цркве;   

-моћи да међусобно разликује 

различите службе у Цркви (епископ, 

свештеник, ђакон, лаик) и увиди 

њихову повезаност;  

-бити свестан да све Тајне свој смисао 

добијају у Литургији.  

-моћи да препозна догађаје из историје 

спасења у Анафори Василија Великог, 

да тумачи молитву Оче   

-бити свестан да хришћанско 

братољубље превазилази крвно и 

национално порекло;  

-моћи да уочи у којој мери је 

напредовао и савладао градиво 

Православног катихизиса 3разреда. 

 

I  Увод (1) 

II Христос истинити Бог и 

истинити Човек (5) 

III Приближило се Царство 

Божије (7) 

IV Где је Христос ту је и 

Царство Божије (9) 

V Мој живот у Христу (5) 

VIСветотајински живот 

Цркве (4) 

VII Новозаветна ризница (6) 

 

Облици наставе:  теоријска настава (37) 

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: дијалошка метода, 

илустративно предавање, демонстрација, 

игровне активности, рад на тексту, играње 

улога, симулације, интерактивне групе, 

презентације, дебате, дигиталне 

апликације за учење 

Облици рада: фронтални, индивидуални; 

групни; рад у пару 

 

Место реализације: учионица, гугл 

учионица, Црква 

 

Начин оцењивања: усмено одговарање, 

домаћи радови, пројекти, праћење 

активности на часу (формативно), гугл 

алати за оцењивање 

    

Корелација 

 
 
1. Српски језик и 

књижевност  

2. Грађанско васпитање  

3. Историја  

4. Екологија  

5. Географија  

6. Филозофија  

7. Психологија  

8. Социологија  

9. Ликовна култура  

10. Музичка култура  
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СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 
      ПРЕДМЕТ: Посластичарство                                           РАЗРЕД: Трећи                  Oбразовни профил: Посластичар                                               Просветни гласник бр. 10/2012 

 

Циљеви учења за 

предмет  
Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 
-Оспособљавање ученика за 

израду колача 

-Оспособљавање ученика за 

израду топлих посластица 

-Оспособљавање ученика за 

израду воћних салата, купова 

и напитака            

-Оспособљавање ученика за 

израду хладних  и  ледених 

посластица 

-Оспособљавање  ученика за 

израду декорација у 

посластичарству 

 

наведе врсте маса; 

•комбинује намирнице по датој рецептури за 

одређени тип масе; 

•разликује обликовање масе; 

•објасни начине декорисања према типу колача; 

•опише начин сервирања; 

•опише основне калкулације; 

•препозна понуду и поруџбину; 

•одржава личну и радну хигијену; 

•припрема намирнице по рецептури; 

•припреми масу за дати тип колача; 

•обликује масу; 

•припреми крем; 

•филује масу; 

•припреми прелив за дати тип колача; 

•комбинује технике декорисања колача; 

•организује чување колача и сервира колаче; 

•израђује основни норматив; 

•израчуна основне калкулације; 

•израђује понуду и прима поруџбину; 

•припреми намирнице по рецептури за дати тип 

колача; 

•израђује масу за дати тип колача; 

•креира облик посластице; 

•припреми крем и прелив за дати тип колача; 

•дефинише облик посластице; 

•декорише посластице; 

•чува посластице до сервирања; 

•сервира посластице уцело или као моно порцију; 

•израђује основни норматив, основну 

калкулацију, понуду и поруџбину; 

•Израђује норматив; 

•Израђује основну калкулацију; 

•Израђује понуду; 

Прима поруџбину; 

●припреми намирнице по рецептури за одређену 

врсту декорације; 

● израђује преливе и сосове за одређену врстu 

декорације; 

●дефинише врсту декорације; 

 

● креира декорацију; 

● чува декорацију до употребе; 

● декорише посластицу; 

● сервира; 

•наведе врсте топлих посластица; 

•наведе врсте топлих прелива; 

•комбинује намирнице по рецептури за 

одређени  тип топле посластице; 

•одреди начин припреме маса за топле   

посластице; 

•разликује начине обликовања маса за 

топле  посластице; 

•групише шатое, сосове, пирее и каше према 

типу  посластице; 

•опише начин сервирања топлих посластица; 

•одржава личну и радну хигијену; 

•припреми намирнице по рецептури; 

•одмери намирнице по рецептури; 

•припреми масу за одређену топлу посластицу; 

•обликује масу; 

•припреми фил за топлу посластицу; 

•филује одређену топлу посластицу; 

•припреми топао прелив за одређену 

топлу посластицу; 

•одржава посластицу до сервирања; 

•сервира топлу посластицу; 

•декорише топлу посластицу; 

•израђује основни норматив; 

•израђује основне калкулације; 

•израђује понуду иприма поруџбину 

● припреми намирнице по рецептури за дати 

тип топле посластице; 

● креира масу за дати тип посластице; 

● израђује фил и прелив за дати тип посластице; 

● дефинише облик посластице; 

● чува посластице до сервирања; 

● декорише посластице; 

● сервира посластице; 

● израђује основни норматив, основну 

калкулацију, понуду и поруџбину; 

● обликује хладне и ледене посластице; 

Колачи (180) 

Топле посластице 

(30) 

Воћне салате 

купови и напици 

(20) 

Хладне и ледене 

посластице (30) 

Декорације у 

посластичарству 

(40). 

 

Облици наставе:  теоријска 

настава/практична настава/ 

вежбе/настава у блоку  

Подела на групе:  да 

 

Методе и технике: метода 

усменог излагања и дијалошка 

метода, методе демонстрације, 

извршење задатака,  

презентација израде радног 

задатка, текстуално 

илустративне методе 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални; групни; рад у 

пару 
 

 

Место реализације: учионица/ 

кабинет/кухиња/угоститељски 

објекат. 

Начин оцењивања: усмено 

одговарање, домаћи радови, 

праћење активности на часу, 

дневници рада ученика, 

практичне вежбе, појединачни и 

групни практични рад. 

    

Корелација 

 

Екологија и 

заштита животне 

средине,чоколатер

ство, пословна 

информатика,исхр

ана,здравствена 

култура,страни 

језик. 
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      ПРЕДМЕТ: посластичарство -  Блок  настава                               РАЗРЕД: 3/6                                     Oбразовни профил:  Посластичар                         Просветни гласник бр.10/12 

 

 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

Оспособљавање ученика за 

израду торти 

Оспособљавање ученика за 

израду чајног пецива 

Оспособљавање ученика за 

израду сладоледа 

Оспособљавање ученика за 

израду декорације у 

посластичарству 

Оспособљавање ученика за 

израду за израду основних 

калкулација 

 

Припрема намирнице по 

рецептури за дати тип колача 

 

Израђује масу за дати тип колача 

 

 

Креира облик посластице 

 

Декорше посластицу 

 

Чува посластицу до сервирања 

 

Израђује основни норматив, 

основну калкулацију, понуду и 

поруџбину 

 

 

Разликује врсте српских 

националних посластица 

 

Разликује врсте 

интернационалних посластица 

 

Припреми крем или фил за дату 

посластицу 

 

Припреми крем или сос за дати 

тип посластице 

 Обликује посластицу 

 

Сервира посластицу 

 

Израђује основну калкулацију 

 

Креира тесто или масу, крем и 

прелив за дати тип посластице 

 

Декорише типску посластицу 

 

Сервира посластицу 

 

Израђује основну калкулацију 

 

Наведе врсте воћних салата, 

купова и напитака 

 

Опише начин сервирања  

 

Израђује основни норматив и 

основну калкулацију понуду и 

поруџбину 

 

Припрема намирнице по 

рецептури за одређену врсту 

декорације 

 

Израђује преливе и сосове за 

одређену врсту декорације 

 

Декорише и сервира посластицу 

 

Колачи  48 

 

Националне посластице 

12 

 

Топле посластице 12 

 

Воћне салате 6 

 

Хладне и ледене 

посластице 12 

 

Декорација у 

посластичарству 30 

 

 

 Облици наставе:  практични рад 

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: вербалне методе, 

методе демострације, извпшење 

задатака, презентација, израда радног 

задатка 

Облици рада: фронтални рад, групни 

рад, рад у пар,индивидуални рад 

 

 

Место реализације: угоститељски 

објекат 

 

Начин оцењивања: праћење 

остварености исхода, извештај 

иструктора практичне наставе, 

дневник праксе 

    

Корелација 

 

Здраствена култура 

Исхрана 

Хемија 

Основе услуживања 

Националне кухиње 
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      ПРЕДМЕТ: посластичарство - практична  настава                               РАЗРЕД: 3/6                                 Oбразовни профил:  Посластичар                       Просветни гласник бр.10/12 

 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 
Начин остваривањасадржаја 

програма 

Оспособљавање ученика за 

израду торти 

Оспособљавање ученика за 

израду чајног пецива 

Оспособљавање ученика за 

израду сладоледа 

Оспособљавање ученика за 

израду декорације у 

посластичарству 

Оспособљавање ученика за 

израду за израду основних 

калкулација 

 

Припрема намирнице по 

рецептури за дати тип колача 

 

Израђује масу за дати тип колача 

 

 

Креира облик посластице 

 

Декорше посластицу 

 

Чува посластицу до сервирања 

 

Израђује основни норматив, 

основну калкулацију, понуду и 

поруџбину 

 

 

Разликује врсте српских 

националних посластица 

 

Разликује врсте 

интернационалних посластица 

 

Припреми крем или фил за дату 

посластицу 

 

Припреми крем или сос за дати 

тип посластице 

 Обликује посластицу 

 

Сервира посластицу 

 

Израђује основну калкулацију 

 

Креира тесто или масу, крем и 

прелив за дати тип посластице 

 

Декорише типску посластицу 

 

Сервира посластицу 

 

Израђује основну калкулацију 

 

Наведе врсте воћних салата, 
купова и напитака 
 
Опише начин сервирања  
 
Израђује основни норматив и 
основну калкулацију понуду и 
поруџбину 
 
Припрема намирнице по 
рецептури за одређену врсту 
декорације 
 
Израђује преливе и сосове за 
одређену врсту декорације 
 
Декорише и сервира посластицу 

 

Колачи  90 

 

Националне посластице 

30 

 

Топле посластице 18 

 

Воћне салате 12 
 
Хладне и ледене 
посластице 12 
 
Декорација у 
посластичарству 18 

 

 

 Облици наставе:  практични рад 

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: вербалне методе, 

методе демострације, извпшење 

задатака, презентација, израда радног 

задатка 

Облици рада: фронтални рад, групни 

рад, рад у пар,индивидуални рад 

 

 

Место реализације: угоститељски 

објекат 

 

Начин оцењивања: праћење 

остварености исхода, извештај 

иструктора практичне наставе, 

дневник праксе 

    

Корелација 

 

Здраствена култура 

Исхрана 

Хемија 

Основе услуживања 

Националне кухиње 
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      ПРЕДМЕТ          Посластичарство                                   РАЗРЕД        Трећи                             Oбразовни профил: Посластичар                               Просветни гласник бр.10/2020 

 

Циљеви учења за 

предмет  
Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

-Оспособљавање 

ученика за израду колача 

-Оспособљавање 

ученика за израду 

српских националних и 

интернационалних 

посластица 

-Оспособљавање 

ученика за израду 

топлих посластица 

-Оспособљавање 

ученика за израду 

воћних салата, купова и 

напитака            

-Оспособљавање 

ученика за израду 

хладних  и  ледених 

посластица 

Оспособљавање  ученик

а за израду декорација у 

посластичарству 

 

наведе врсте маса; 

•комбинује намирнице по датој рецептури за 

одређени тип масе; 

•разликује обликовање масе; 

•објасни начине декорисања према типу колача; 

•опише начин сервирања; 

•опише основне калкулације; 

•препозна понуду и поруџбину; 

•одржава личну и радну хигијену; 

•припрема намирнице по рецептури; 

•припреми масу за дати тип колача; 

•обликује масу; 

•припреми крем; 

•филује масу; 

•припреми прелив за дати тип колача; 

•комбинује технике декорисања колача; 

•организује чување колача и сервира колаче; 

•израђује основни норматив; 

•израчуна основне калкулације; 

•израђује понуду и прима поруџбину; 

•припреми намирнице по рецептури за дати тип 

колача; 

•израђује масу за дати тип колача; 

•креира облик посластице; 

•припреми крем и прелив за дати тип колача; 

•дефинише облик посластице; 

•декорише посластице; 

•чува посластице до сервирања; 

•сервира посластице уцело или као моно 

порцију; 

•израђује основни норматив, основну 

калкулацију, понуду и поруџбину; 

•Израђује норматив; 

•Израђује основну калкулацију; 

•Израђује понуду; 

Прима поруџбину; 

●припреми намирнице по рецептури за 

одређену врсту декорације; 

● израђује преливе и сосове за одређену врстu 

декорације; 

●дефинише врсту декорације; 

● креира декорацију; 

● чува декорацију до употребе; 

● декорише посластицу; 

● сервира; 

•наведе врсте топлих посластица; 

•наведе врсте топлих прелива; 

•комбинује намирнице по рецептури за 

одређени  тип топле посластице; 

•одреди начин припреме маса за топле   

посластице; 

•разликује начине обликовања маса за 

топле  посластице; 

•групише шатое, сосове, пирее и каше према 

типу  посластице; 

•опише начин сервирања топлих посластица; 

•одржава личну и радну хигијену; 

•припреми намирнице по рецептури; 

•одмери намирнице по рецептури; 

•припреми масу за одређену топлу посластицу; 

•обликује масу; 

•припреми фил за топлу посластицу; 

•филује одређену топлу посластицу; 

•припреми топао прелив за одређену топлу       

посластицу; 

•одржава посластицу до сервирања; 

•сервира топлу посластицу; 

•декорише топлу посластицу; 

•израђује основни норматив; 

•израђује основне калкулације; 

•израђује понуду иприма поруџбину 

● припреми намирнице по рецептури за дати тип 

топле посластице; 

● креира масу за дати тип посластице; 

● израђује фил и прелив за дати тип посластице; 

● дефинише облик посластице; 

● чува посластице до сервирања; 

● декорише посластице; 

● сервира посластице; 

● израђује основни норматив, основну 

калкулацију, понуду и поруџбину; 

● обликује хладне и ледене посластице; 

разликује врсте српских националних посластица 

разликује врсте интернационалних посластица 

 

Колачи (180) 

Националне 

посластице (60) 

Топле посластице 

(30) 

Воћне салате, 

купови и напици 

(24) 

Хладне и ледене 

посластице (30) 

Декорације у 

посластичарству 

(36). 

 

 

Облици наставе:  теоријска 

настава/практична настава/ 

вежбе/настава у блоку  

Подела на групе:  да 

 

Методе и технике: : метода 

усменог излагања и дијалошка 

метода, методе демонстрације, 

извршење задатака,  презентација 

израде радног задатка, текстуално 

илустративне методе 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални; групни; рад у 

пару 
 

 

Место реализације: учионица/ 

кабинет/кухиња/угоститељски 

објекат. 

Начин оцењивања: усмено 

одговарање, домаћи радови, 

праћење активности на часу, 

дневници рада ученика, практичне 

вежбе, појединачни и групни 

практични рад. 

    

Корелација 

 

Исхрана 

Здравствена 

култура 

Рачунарство и 

информатика 
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      ПРЕДМЕТ: Блок  настава                               РАЗРЕД: 3                                     Oбразовни профил:  Посластичар                                             Просветни гласник бр.10/20 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 
Начин остваривањасадржаја 

програма 

Оспособљавање ученика за 

израду торти 

Оспособљавање ученика за 

израду чајног пецива 

Оспособљавање ученика за 

израду сладоледа 

Оспособљавање ученика за 

израду декорације у 

посластичарству 

Оспособљавање ученика за 

израду за израду основних 

калкулација 

 

Припрема намирнице по 

рецептури за дати тип колача 

 

Израђује масу за дати тип колача 

 

 

Креира облик посластице 

 

Декорше посластицу 

 

Чува посластицу до сервирања 

 

Израђује основни норматив, 

основну калкулацију, понуду и 

поруџбину 

 

 

Разликује врсте српских 

националних посластица 

 

Разликује врсте 

интернационалних посластица 

 

Припреми крем или фил за дату 

посластицу 

 

Припреми крем или сос за дати 

тип посластице 

 Обликује посластицу 

 

Сервира посластицу 

 

Израђује основну калкулацију 

 

Креира тесто или масу, крем и 

прелив за дати тип посластице 

 

Декорише типску посластицу 

 

Сервира посластицу 

 

Израђује основну калкулацију 

 

Наведе врсте воћних салата, купова 

и напитака 

 

Опише начин сервирања  

 

Израђује основни норматив и 

основну калкулацију понуду и 

поруџбину 

 

Припрема намирнице по рецептури 

за одређену врсту декорације 

 

Израђује преливе и сосове за 

одређену врсту декорације 

 

Декорише и сервира посластицу 

 

Колачи  48 

 

Националне посластице 

12 

 

Топле посластице 12 

 

Воћне салате 6 

 

Хладне и ледене 

посластице 12 

 

Декорација у 

посластичарству 30 

 

 

 Облици наставе:  практични рад 

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: вербалне методе, 

методе демострације, извпшење 

задатака, презентација, израда радног 

задатка 

Облици рада: фронтални рад, групни 

рад, рад у пар,индивидуални рад 

 

 

Место реализације: угоститељски 

објекат 

 

Начин оцењивања: праћење 

остварености исхода, извештај 

иструктора практичне наставе, 

дневник праксе 

    

Корелација 

 

Здраствена култура 

Исхрана 

Хемија 

Основе услуживања 

Националне кухиње 
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      ПРЕДМЕТ: Практична  настава                               РАЗРЕД: 3                 Oбразовни профил:  Посластичар                                             Просветни гласник бр.10/2020 

 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 
Начин остваривањасадржаја 

програма 

Оспособљавање ученика за 

израду торти 

Оспособљавање ученика за 

израду чајног пецива 

Оспособљавање ученика за 

израду сладоледа 

Оспособљавање ученика за 

израду декорације у 

посластичарству 

Оспособљавање ученика за 

израду за израду основних 

калкулација 

 

Припрема намирнице по 

рецептури за дати тип колача 

 

Израђује масу за дати тип колача 

 

 

Креира облик посластице 

 

Декорше посластицу 

 

Чува посластицу до сервирања 

 

Израђује основни норматив, 

основну калкулацију, понуду и 

поруџбину 

 

 

Разликује врсте српских 

националних посластица 

 

Разликује врсте 

интернационалних посластица 

 

Припреми крем или фил за дату 

посластицу 

 

Припреми крем или сос за дати 

тип посластице 

 Обликује посластицу 

 

Сервира посластицу 

 

Израђује основну калкулацију 

 

Креира тесто или масу, крем и 

прелив за дати тип посластице 

 

Декорише типску посластицу 

 

Сервира посластицу 

 

Израђује основну калкулацију 

 

Наведе врсте воћних салата, купова 

и напитака 

 

Опише начин сервирања  

 

Израђује основни норматив и 

основну калкулацију понуду и 

поруџбину 

 

Припрема намирнице по рецептури 

за одређену врсту декорације 

 

Израђује преливе и сосове за 

одређену врсту декорације 

 

Декорише и сервира посластицу 

 

Колачи  90 

 

Националне посластице 

30 

 

Топле посластице 18 

 

Воћне салате 12 

 

Хладне и ледене 

посластице 12 

 

Декорација у 

посластичарству 18 

 

 

 Облици наставе:  практични рад 

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: вербалне методе, 

методе демострације, извпшење 

задатака, презентација, израда радног 

задатка 

Облици рада: фронтални рад, групни 

рад, рад у пар,индивидуални рад 

 

 

Место реализације: угоститељски 

објекат 

 

Начин оцењивања: праћење 

остварености исхода, извештај 

иструктора практичне наставе, 

дневник праксе 

    

Корелација 

 

Здраствена култура 

Исхрана 

Хемија 

Основе услуживања 

Националне кухиње 
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      ПРЕДМЕТ:Основе услуживања                                            РАЗРЕД:3                    Oбразовни профил:-посластичар                                             Просветни гласник бр.6/2018, 10/2020 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

Упознавање ученика са 

предметом, улогом и значајем 

услуживања, инвентаром и 

опремом, намештајем  за 

услуживање; 

-Упознавање са радним 

одељењима и функционалном 

повезаношћу. 

-Упознавање ученика са 

дневним оброцима и дневним 

циклусима исхране. 

-Упознавање ученика са 

системима и начинима 

услуживања. 

-Оспособљавање ученика да 

препознају и наведу 

инструменте понуде. 

-Оспособљавање ученика да 

знања из куварства прилагоде 

потребама услуживања хране. 
 

 објасни значај и улогу 

услуживања у угоститељским 

објектима; 

 препозна и прилагоди 

инвентар за услуживање у 

угоститељским објектима; 

 разликује радна одељења и 

објасни њихову функцију; 

 разликује просторије за 

служење оброка. 

Разликује услужно 

особље,познаје њихове 

особине и дужности 

 наброји дневне оброке; 

 објасни дневне оброке. 

 

 наброји системе услуживања; 

 објасни системе услуживања; 

 наброји начине услуживања; 

      објасни начине услуживања. 

-    самостално састави иструмент 

понуде 

-познајње садржај инструмената 

понуде,распоред јела 

-дефинише,објасни различите 

инструменте понуде 

-опише начин услуживања доручка 

и једноставних јела 

-објсни начин услуживања хладних 

предјела 

-објасни начин услуживања 

супа,чорби,потажа и консомеа 

 објасни начин услуживања 

топлих предјела; 

 објасни начин услуживања рибе, 

ракова и шкољки; 

 објасни начин услуживања 

главних јела; 

 објасни  начин услуживања 

варива, салата и сирева; 

 објасни  услуживање 

посластица, воћа и компота. 

 

 

 

 Појмовне основе 

услуживања 6 часова 

 Дневни оброци  6 

часова 

 Системи и начини 

услуживања 6 часова 

 Инструменти понуде 

у угоститељству 1 

час 

 Услуживање хране 

11 часова 

 

 

 

 

 

 

 

Облици наставе:  теоријска настава 

Подела на групе: не 

 

Методе и технике: 

Вербалне(дијалошка,усмено 

излагање),демонстрација,  

Облици рада: 

фронтални, индивидуални, групни, 

у пару 

 

Место реализације:  

 Теориска настава се реализује у 

учионици 

 

 

Начин оцењивања:  

Ученик се оцењује сумативно на 

основу усмене провере 

постигнућа,писмене 

провере,практичног рада 

Зченик се оцењује формативно на 

основу посматрања,контролне 

вежбе,самоевалуације,практичне 

вежбе 

 

    

Корелација 

Стручни предмети 

- Исхрана 

- Здравствена 

култура  
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      ПРЕДМЕТ  Предузетништво                                  РАЗРЕД 3.                      Oбразовни профил:  посластичар                       Просветни гласник бр. 10/2012, 10/2020 

                                                                                                                                                                               

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 
1. Развијање пословних и 

предузетничких знања, 

вештина и понашања;  

2. Развијање предузетничких 

вредности и способности да се 

препознају предузетничке 

могућности у локалној средини 

и делује у складу са тим;  

3. Развијање пословног и 

предузетничког начина 

мишљења;  

4. Развијање свести о 

сопственим знањима и 

способностима и даљој 

професионалној орјентацији;  

5. Оспособљавање за активно 

тражење посла (запошљавање 

и самозапошљавање);  

6. Оспособљавање за израду 

једноставног плана пословања 

мале фирме;  

7. Мултидисциплинарни 

приступ и оријентација на 

праксу;  

8. Развијање основе за 

континуирано учење;  

9. Развијање одговорног односа 

према очувању природних 

ресурса и еколошке равнотеже.  

 

 

Наведе примере предузетништва из локалног 

окружења;  

 наведе карактеристике предузетника;  

 објасни значај мотивационих фактора у 

предузетништву;  

 доведе у однос појмове иновативнност, 

предузимљивост и предузетништво;  

 препозна различите начине отпочињања посла 

у локалној заједници.  

Примени креативне технике избора, селекције и 

вредновања пословних идеја;  

 препозна садржај и значај бизнис плана;  

 истражи међусобно деловање фактора који 

утичу на тржиште: цена, производ, место, 

промоција и личност;  

 прикупи и анализира информације о тржишту и 

развија индивидуалну маркетинг стратегију  

 развије самопоуздање у спровођењу теренских 

испитивања;  

 самостално изради маркетинг плана у 

припреми бизнис плана;  

 презентује маркетинг план као део  бизнис 

плана 

Наведе особине успешног менаџера;  

објасни основе менаџмента услуга/производње;  

објасни на једноставном примеру појам и врсте 

трошкова, цену коштања и инвестиције;  

   израчуна праг рентабилности на једноставном 

примеру;  

  објасни значај производног плана и изради 

производни план за сопствену бизнис идеју у 

најједноставнијем облику)  

 увиђа значај планирања и одабира људских 

ресурса за потребе организације;  

 користи гантограм;  

 објасни значај информационих технологија за 

савремено пословање;  

  

Схвати важност непрекидног иновирања 

производа или услуга;  

 изабере најповољнију организациону и 

правну форму привредне активности;  

 изради и презентује организациони план 

за сопствену бизнис идеју;  

 самостално сачини или попуни основну 

пословну документацију  

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 

одржавањеликвидности у 

пословањупредузећа;  

 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  

 

 

 

1.Предузетник и 

предузетништво (6) 

2.Развијање процена 

пословних идеја, 

маркетинг план (18) 

3.Управљање и 

организација(18) 

4.Економија 

пословања(10) 

5.Ученички пројект- 

презентација пословног 

плана (8) 

 

 

 

Облици наставе: вежбе  

Подела на групе:  да 

 

Методе и технике: 

Радионичарски (све 

интерактивне методе рада), 

мини предавања, симулација, 

студија случаја и дискусија 

Облици рада: 

Фронтални, групни, рад у 

пару, индивидуални     
 

Место реализације: 

учионица/ гугл учионица 

Начин оцењивања:  

Вредновање остварености 

исхода вршити кроз:  

1. активност ученика на часу  

2. редовност и прегледност 

радне свеске  

3. домаће задатке  

4. тестове знања  

5. израду практичних радова 

(маркетинг,организационо-

производни и финансијски 

план)  

6. израду коначне верзије 

бизнис плана  

7. презентацију  

 

    

Корелација 

 

Сви стручни предмети 
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ПРЕДМЕТ: Националне посластице                РАЗРЕД: Трећи                                Образовни профил: Посластичар            Просветни гласник бр. 10/2012 

Циљеви учења за 

предмет 

Исходи Садржај Начин остваривања 

садржаја програма 

-Оспособљавање 

ученика за примену 

хигијенских 

стандарда; 

- Оспособљавање 

ученика за примену 

животних 

намирница; 

- Оспособљавање 

ученика за припрему 

, декорисање и 

сервирање српских 

националних и 

интернационалних 

посластица; 

- Оспособљавање 

ученика за израду 

основног 

норматива,основне 

калкулације , понуде 

и поруџбине. 

  

 

-наведе потребне  намирнице за дати тип 

српски националних посластица; 

- наведе потребне  намирнице за дати тип 

интернационалних посластица које 

презентују одређену земљу; 

-разликује врсте српских националних 

посластица; 

-разликује врсте интеернационалних 

посластица; 

-опише врсте  српских националних 

посластица; 

-опише врсте интернационалних посластица; 

-разликује врсте теста за дати тип 

посластица; 

-разликује врсте маса за дати тип посластица; 

-разликује врсте кремова за дати тип 

посластице; 

-  разликује врсте филова за дати тип 

посластица; 

-разликује врсте прелива и сосова; 

-  опише начин  припреме посластица; 

-  опише начин обликовања посластице пре 

термичке обраде; 

-  опише начин термичке припреме 

посластице; 

-   опише начин сечења и филовања  (по 

потреби) за одређени тип посластице; 

-  опише коначни начин обликовања 

посластице; 

-  наведе начин чувања до сервирања; 

-  опише начин декорисања посластиц; 

-  наведе начин сервирања посластице; 

-   опише основну калкулацију и понуду; 

-  опише начин примања поруџбине 

-  припреми намирнице по рецептури за дат 

тип посластице 

 

-  измери потребне намирнице 

-  припреми тесто за дати 

типпосластице посластице 

-  припреми масу  за дати тип 

посластице 

-  обликује посластицу 

припреми крем или фил за дату 

посластицу 

-  пече посластицу 

-припреми прелив или сос 

-сече и филује посластицу ( по 

потреби ) 

-одлаже на адекватан начин 

посластицу до декорисања 

-   декорише посластицу 

-   одлаже посластицу до 

сервирања 

-сервира посластицу 

-    израђује основну калкулацију 

-  израђује понуду и прима 

поруџбину 

      Исходи за практичну наставу 

-  припрема намирнице по 

рецептури за дат тип посластице 

-  креира  тесто или масу, крем и 

прелив за дати тип посластице 

-  дефинише облик посластице 

-   декорише типску посластицу 

-  сервира посластицу уцело или 

као монопорцију 

израђује основни норматив, 

основну калкулацију, основну 

понуду и поруџбину. 

  
 

 

-посластице Србије (14) 

-послатице БИх, Црне Горе, 

Хрватске (6) 

-посластице Словеније (2) 

-посластице Македоније(4) 

-посластице Грчке (1) 

-посластице Турске(10) 

-посластице Румуније (2) 

-посластице Шпаније(2) 

-посластице Аустрије (2) 

-посластице Мађарске (2) 

-посластице Италије (1) 

-посластице Чешке (1) 

-посластице Немачке (2) 

-посластице Русије (1) 

-посластице Француске (1) 

-посластице Белгије (1) 

-посластице Швајцарке (1) 

-посластице Велике Британије (2) 

-посластице Канаде (1) 

-посластице Средње Америке(1) 

-посластице Јужне Америке (2) 

-посластице Африке (1) 

-посластице Египта (1) 

-посластице Азије (2) 

-посластице Аустралије (6) 

Облици наставе:  теоријска 

настава/практична настава/ 

вежбе 

Подела на групе:  да 

 

Методе и технике: метода 

усменог излагања и дијалошка 

метода, методе демонстрације, 

метода монолошко дијалошка. 

Облици рада:- фронтални, 

индивидуални; групн 

 

Место реализације: 

учионица/ кабинет 

 

Начин оцењивања:  
усмено одговарање, домаћи 

радови, праћење активности на 

часу, практичне вежбе, 

појединачни и групни 

практични рад. 

Корелација 

-Посластичарство 

-Здравствена култура 

-Исхрана 

- Страни језик 

-Туристичка географија 

- Пословна информатика 
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      ПРЕДМЕТ         Пословни енглески језик                 РАЗРЕД   III                                Oбразовни профил:       посластичар                       Просветни гласник бр. 10/2012,10/2020 

 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

-оспособљавање ученика за 

разумевање усменог говора 

-оспособљавање ученика за 

разумевање прочитаних 

текстова 

-оспособљавање ученика за 

кратко монолошко излагање 

на енглеском језику 

-оспособљавање ученика за 

писање краћих текстова 

-оспособљавање ученика за 

учешће у дијалогу на 

енглеском језику и размену 

краћих писаних порука 

-оспособљавање ученика да 

преводи, сажима и препричава 

краће текстове 

-оспособљавање ученика да 

користе медије као извор 

информација и развијају 

критичко мишљење 
 

Ученик ће бити у стању да 

-разуме основне поруке и 

захтевеисказане јасним 

стандардним језиком о 

блиским темама (школа, посао, 

хоби) 

-разуме суштину нешто дужих 

разговора или дискусија на 

састанцима који се односе на 

мање сложене садржаје из 

струке, уколико се говори 

стандардним језиком, 

поставља питања у вези са 

темом дискусије-разговора 

-разуме једноставније текстове 

који су писани обичним 

језиком или језиком струке 

-разуме опис догађаја и 

осећања 

-разуме основни садржај и 

важније детаље и извештајима, 

брошурам и уговорима 

-описује једноставним речима 

статус и образовање, будуће 

запослење 
 

-описује делатност, фирму, 

процес рада, преприча 

телефонски разговор или одлуке 

неког договора 

-образложи краће намере, 

поступке, одлуке 

-попуњава рачуне, признанице 

-напише једноставно пословно 

писмо 

-сажима садржај текста, филма 

 
 

 

 

 

 

 

 

Садржај предмета се 

остварује кроз следеће 

теме: 

Unit 1 (11) 

Unit 2 (6) 

Unit 3 (7) 

Unit 4 (9) 

Unit 5 (10) 

Unit 6 (12) 

Unit 7 (15) 
 

 

 

 

Корелација: 

Посластичарство, Основе 

услуживања, 

Предузетништво 

 

 

 

 

 

 

    

 

Облици наставе:  теоријска настава  

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: дијалошка 

метода, илустративно предавање, 

демонстрација, 

рад на тексту, играње улога, 

симулације, интерактивне групе, 

презентације 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални; групни; рад у пару 

 

Место реализације: учионица/ гугл 

учионица 

 

Начин оцењивања: тестови 

знања,писмени задаци, 

усмено одговарање, домаћи радови, 

праћење активности на часу 

(формативно), гугл алати за 

оцењивање 
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4.8 ТРГОВАЦ 

ПРВИ РАЗРЕД 

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 
      ПРЕДМЕТ: Српски језик и књижевност                     РАЗРЕД: први                         Oбразовни профил: трговац, конобар                                           Просветни гласник бр. 16/2013 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 
Начин остваривањасадржаја 

програма 

- Проширивање и продубљивање 

знања о српском књижевном 

језику; 

- Развијање и неговање језичке  

културе, поштовање правила 

књижевног (стандардног)  језика 

у усмeном и писаном 

изражавању; 

- Подстицање ученика на 

усавршавање говорења,  писања и 

читања,  као и неговање културе 

дијалога; 

- Оспособљавање за ефикасно 

комуницирање; 

- Упознавање књижевне 

уметности;  

- Унапређивање знања о 

сопственој култури и културама 

других народа; 

- Развијање хуманистичког и 

књижевног образовања на 

најбољим делима српске и 

светске културне баштине; 

- Упућивање ученика на 

истраживачки и критички однос 

према књижевности; 

- Обезбеђивање функционалних 

знања из теорије и историје 

књижевности; 

- Развијање трајног интересовања 

за нова сазнања. 

 

 разликује врсте уметности и 

њихова изражајна средства 

 објасни појам и функцију 

књижевности као уметности и 

однос књижевности и других 

уметности 

 наведе научне дисциплине које се 

баве проучавањем књижевности 

 увиђа разлику између усмене и 

писане књижевности 

 разликује књижевне родове и 

врсте 

 одреди тему, мотив, сиже, фабулу, 

лик и идеју у књижевном делу 

износи своје утиске и запажања о 

књижевном делу, тумачи његове 

битне чиниоце и вреднује га 

 наведе имена аутора, називе 

обрађених дела и класификује их 

по културама којима припадају, 

књижевним родовима и врстама 

 објасни универзалне поруке 

књижевности старог века 

 наведе најзначајније споменике 

јужнословенске културе, језик,  

писмо и век у ком су настали 

 именује ауторе и дела 

 

 објасни значај средњовековне књижевности 

за српску културу 

 разликује лирске, епске и лирско-епске песме 

 процењује етичке вредности изнете у делима 

народне књижевности 

 тумачи ликове, битне мотиве, фабулу, сиже, 

композицију и поруке у одабраним делима 

 наведе најзначајније представнике и њихова 

дела 

 објасни значење појмова хуманизам и 

ренесанса 

 објасни функцију језика и појам језичког 

знака 

 разуме природу модерног књижевног 

(стандардног) језика 

наведе фазе развоја књижевног језика до 19. 

Века 

 правилно изговара гласове и акценте 

књижевног језика 

разликује гласовне алтернације 

 примени знања о гласовним алтернацијама у 

складу са језичком нормом 

 примени употребу великог и малог слова у 

складу са језичком нормом 

 опише стања, осећања, расположења, изрази 

ставове, донесе закључке у усменом и 

писаном изражавању 

 разликује функционалне стилове 

 препозна и примени одлике разговорног и 

књижевноуметничког функционалног стила 

попуњава формуларе, уплатнице, захтеве и 

слично у складу са језичком нормом 

 

 Увод у 

проучавање дела ( 

13 часова) 

 Књижевност 

старог века (12 

часова) 

 Средњовековна 

књижевност (12 

часова) 

 Народна 

књижевност (12 

часова) 

 Хуманизам и 

ренесанса (10 

часова) 

 Општи појмови о 

језику (5 часова) 

 Фонетика (10 

часова) 

 Правопис   (10 

часова) 

 Култура 

изражавања (18 

часова) 
 

 

Корелација: 
 

историја, веронаука, 

грађанско 

васпитање 

 

    

Облици наставе:  теоријска 

настава 

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: : монолошко 

– дијалошка, текст – метода, 

метода демонстрације, 

компаративна 

 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални, групни 

 

Место реализације: 

учионица/гугл учионица 

Начин оцењивања: усмена 

провера, писмени задаци, 

тестови 

Оцењивање се врши на основу 

важећег Правилника о 

оцењивању ученика у средњој 

школи. 
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ПРЕДМЕТ  енглески језик                                  РАЗРЕД  I                  Oбразовни профил:  трговац                                               Просветни гласник бр. 16/2013 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 
Начин остваривањасадржаја 

програма 

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 

 

Разуме реченице, питања ии 

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) 

У непознатом тексту препознаје 

познате речи, изразе и реченице 

(нпр. У огласима, на плакатима) 

Разуме општи садржај краћих 

текстова (саопштења, формулара 

са подацима о некој особи, 

оосновне команде на рачунару, 

декларације о производима, 

упутства за употребу)  

Употребљава једноставне изразе и 

реченице да би представио 

свакодневне, себи блиске 

личности, активности, ситуације и 

догађаје  

Саставља кратак текст о 

одговарајућој теми 

Пише кратке поруке себи и свом 

окружењу 

Попуњава формулар где се траже 

лични подаци 

На једноставан начин се 

споразумева са саговорником који 

говори споро и разговетно 

Поставља једноставна питања у 

вези са познатим темама из живота 

и струке и усмено и писмено 

одговара на иста (бројеви, подаци о 

количинама, време, датум)  

Пише кратко лично писмо, поруку, 

честитку 

Препознаје и правилно користи 

основне фонолошке (интонација, 

прозодија, ритам) и 

морфосинтаксичке категорије 

(врсте речи, основни ред речи) 

користи садржаје медијске 

продукције намењене учењу 

страних језика (штампани медији, 

аудио/видео записи, интернет, итд.) 

Садржај предмета се 

остварује кроз следеће 

теме: 

1. Computers and 

Numbers (9) 

2. Food and 

Cooking (7) 

3. Cities (6) 

4. Languages (8) 

5. American Past 

(10) 

6. They Brought 

Fame to This 

Country (5) 

7. Appearances (8) 

8. Sports and 

Games (8) 

9. Jobs and 

Workplaces (9) 

 

Облици наставе:  теоријска 
настава  

Подела на групе:  да 

 

Методе и технике: монолошка, 
дијалошка, илустративно-
демонстративна, игра улога 

Облици рада: фронтални рад,рад у 
пару,групни рад,индивидуални рад 

 

Место реализације: учионица/гугл 
учионица 

 

Начин оцењивања: усмена провера 
знања, активност на часу, тест 
знања, писмени задаци, домаћи 
задаци 

Оцењивање се врши на основу 
важећег Правилника о оцењивању 
ученика 

 

    

Корелација 

српски језик и 

књижевност, економска 

група предмета, 

трговинско пословање 
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      ПРЕДМЕТ физичко васпитање                         РАЗРЕД  први                          Oбразовни профил: Трговац                                  Просветни гласник бр. 16/2013 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

1.Подстицање раста и развоја и 

утицање на правилно држање 

тела (превенција постуралних 

поремећаја); 

2.Развој и усавршавање 

моторичких способности и 

теоријских знања неопходних 

самостални рад на њима; 

3.Стицање моторичких умења 

(вештина) и теоријских знања 

неопходних за њихово  усвајање; 

4.Проширење и продубљавање 

интересовања које су ученици 

стекли у основној школи и 

потпуније сагледавање спортске 

гране, за коју показују посебан 

интерес; 

5.Усвајање знања ради 

разумевања значаја и суштине 

физичког васпитања 

дефинисаних општим циљем овог 

предмета (васпитно-образовног 

подручја); 

6.Мотивација ученика за 

бављење физичким активностима 

и формирање позитивних психо-

социјалних образаца понашања; 

7.Оспособљавање ученика да 

стечена умења, знања и навике 

користе у свакодневним 

условима живота и рада. 

 

 

1.Препозна везе између физичке 

активности и здравља; 

2.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; 

3.Одабере и изведе вежбе 

обликовања и вежбе из 

корективне гимнастике, које ће 

превентивно утицати на могуће 

негативне утицаје услед рада у 

одабраној професији; 

4.Именује  моторичке 

способности које треба развијати, 

као и основна средства и методе 

за њихов развој; 

5.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; 

6.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 

 

7.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; 

8.Сагледа негативне утицаје 

савременог начина живота 

(пушење, дрога, насиље, 

деликвентно понашање) и буде 

свестан да је физичким, односно 

спортским активностима могуће 

предупредити негативне утицаје; 

9.самостално бира физичку, 

односно спортску активност и 

изводи је  у окружењу у коме живи. 

10.Препозна нетолерантно 

понашање својих другова и реагује 

на њега, шири дух пријатељства, 

буде истрајан је у својим 

активностима. 

11.Се правилно односи према 

окружењу у којме вежба, рекреира 

се и бави се спортом, што преноси у 

свакодневни живот 

12.Учествује на школском 

такмишењу и у систему школских 

спортских такмичења 

 

ОПШТА ФИЗИЧКА 

ПРИПРЕМА: 11-ЧАСОВА 

        1. Вежбе обликовања 

(јачања, лабављење и 

растезање); 

        2. Вежбе из корективне 

гимнастике; 

        3. Провера стања 

моторичких и 

функционалних способности; 

        4. Вежбе снаге; 

         - АТЛЕТИКА:12-

ЧАСОВА 

       1.Трчања; 

       2. Скокови; 

    ГИМНАСТИКА:19-

ЧАСОВА 

       1.    Вежбе у партеру; 

       2.   Прескок; 

        - КОШАРКА:17-

ЧАСОВА 

        -    ОДБОЈКА: 9-

ЧАСОВА 

Облици наставе:  теоријска 

настава/практична настава/ 

Подела на групе:  да/не 

 

Методе и технике:Вербално-

демонстративне. 

Облици рада: 
Фронтални,индивидуални,груп

ни , у пару. 

 

Место реализације: фискултурна 

сала/гугл учионица 

 

Начин оцењивања: Тренутно 

важећи правилник о оцењивању 

ученика у средњем  образовању и 

васпитању 

(„СЛ. Гласник  РС“, бр. 82/2015). 

    

Корелација 

 

• Биологија 

• Физика 

• Екологија и заштита 

животне средине 

• Ликовна култура 

• Музичка култура 
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      ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА                                   РАЗРЕД: ПРВИ                      Oбразовни профил: ТРГОВАЦ                                         Просветни гласник бр. 16/2013 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 
Начин остваривања садржаја 

програма 

 Проширивање знања о скупу 

реалних бројева 

 Упознавање са појмовима 

апсолутна и релативна грешка  

 Проширивање знања о 

пропорцијама и процентном 

рачуну 

 Оспособљавање за примену 

пропорција и процената на 

решавање реалних проблеме 

 Проширивање знања о 

полиномима 

 Разумевање поступка 

растављања полинома на 

чиниоце и одређивања НЗС и 

НЗД полинома 

 Обнављање основних појмова 

у геометрији 

 Проширивање знања  о 

трогловима и 

четвороугловима 

 Проширивање знања о 

линеарној једначини, 

нејeднaчини и функцији  

 Оспособљавање за анализу 

графика функције и његову 

примену 

 Примена знања о линеарним 

једначинама, системима и 

неједначинама на реалне 

проблеме 

 разликује различите записе бројева из 

скупова N, Z, Q, и те бројеве приказује на 

бројној правој и пореди их.  

 разликује основне подскупове скупа 

реалних бројева (N, Z, Q, I) и уочава 

релације NZQR, IR 

 израчуна вредност једноставног 

рационалног бројевног израза поштујући 

приоритет рачунских операција и 

употребу заграда 

 одреди апсолутну вредност реалног броја 

и графички интерпретира на бројевној оси 

 заокругли број на одређени број децимала 

 одреди апсолутну и релативну грешку  

 израчуна одређен део неке величине 

 одреди непознате чланове просте 

пропорције 

 прошири или скрати размеру и   примени 

је у решавању проблема поделе 

 препозна директну или обрнуту 

пропорционалност две величне , примени 

je при решавању једноставних проблема 

и.  прикаже графички 

 одреди непознату главницу, проценат или 

процентни износ 

 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 

 разликује основне и изведене 

геометријске појмове  

 разликује међусобни однос углова 

(суседни, упоредни, унакрсни, 

комплементни, суплементни)  

 наведе и примени везе између углова са  

паралелним (или нормалним крацима)  

 наведе и примени релације везане за 

унутрашње и спољашње углове троугла 

 дефинише појмове симетрала дужи, 

симетрала угла, тежишна дуж и средња 

линија троугла 

 конструише симетралу дужи, симетралу 

угла и висину троугла 

 конструише значајне тачке трогла 

 наведе својство тежишта 

 наведе основне релације у 

једнакокраком, односно 

једнакостраничном троуглу 

 разликује врсте четвороуглова и њихове 

особине 

 наведе  ставове о паралелограму и уме 

да их примени  

 наведе  особине специјалних 

паралелограма 

 формулише Талесову теорему и  

примени је на поделу дужи на n једнаких 

делова 

 дефинише појам линеарне једначине 

 реши линеарну једначину 

 примени линеарну једначину на 

решавање проблема 

 реши једначину које се своди на 

линеарну једначину 

 дефинише појам линеарне функције 

 прикаже аналитички, табеларно и 

графички линеарну функцију 

 реши линеарну неједначину и графички 

прикаже скуп решења 

 реши систем  линеарних једначина са 

две непознате 

 

 Реални бројеви 8 

часова; 

 Пропорционалност 12 

часова; 

 Рационални алгебарски 

изрази           14 часова; 

 Геометрија  14 часова; 

 Линеарне једначине и 

неједначине  14 часова. 

 

За реализацију 4 писменa 

задатка са исправкама 

планирано  је 8 часова. 

 

 

Облици наставе:  теоријска 

настава  

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: дијалошка 

метода, демонстрација, 

презентације, дигиталне 

апликације за учење 

Облици рада: : фронтални, 

индивидуални, групни, рад у 

пару 

 

Место реализације: учионица/ 

кабинет 

/гугл учионица 

 

Начин оцењивања:  

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

1. усмену проверу знања; 

2. писмену провера знања; 

3. тестове знања; 

4. активност на часу  

 

    

Корелација 

- Хемија; 

- Економика 

туристичких и 

угоститељских 

предузећа; 

- Предузетништво; 

- Рачунарство и 

информатика. 
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      ПРЕДМЕТ:  Рачунарство и информатика             РАЗРЕД: Први               Oбразовни профил: ТРГОВАЦ                  Просветни гласник бр. 16/2013 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 
Начин остваривања 

садржаја програма 

 Оспособљавање ученика 

за коришћење основних 

могућности рачунарског 

система 

 Оспособљавање ученика 

за рад са програмима за 

обраду текста 

 Оспособљавање ученика 

за рад са програмом за 

табеларне прорачуне 

 Оспособљавање ученика 

за израду слајд - 

презентација и њихово 

презентовање 

 Оспособљавање ученика 

за коришћење Интернета 

и електронску 

комуникацију 

1. класификује фазе историјског развоја 

рачунара 
2. наведе примере употребе ПЦ у свакодневном 

животу 

3. дефинише појмове хардвера и софтвера 
4. објасни Фон Нојманов модел рачунара 

5. разликује јединице за меру количине 

података 

6. разликује основне компоненте рачунара 

7. разликује факторе који утичу на перформансе 
рачунара 

8. разликује врсте софтвера 

9. дефинише оперативни систем (ОС) и наводи 
његове главне функције 

10. подешава радно окружење ОС 

11. хијерархијски организује фасцикле и 
управља фасциклама и датотекама 

12. разликује типове датотека 

13. користи текст едитор оперативног система 
14. црта помоћу програма за цртање у оквиру 

ОС 

15. инсталира нови софтвер 

16. компресује и декомпресује датотеке и 

фасцикле 

17. обезбеђује заштиту рачунара од штетног 
софтвера 

18. инсталира периферне уређаје 

19. наводи примере и предности умрежавања 
рачунара 

20. манипулише дељивим ресурсима у локалној 

мрежи 
21. управља штампањем докумената 

22. примењује здравствене и сигурносне мере 

заштите при коришћењу рачунара 
23. објасни утицај коришћења рачунара на 

животну средину 

24. примењује и поштује законска решења у 
вези са ауторским правима и заштитом података 

1. подешава радно окружење програма за 

обраду текста 
2. управља текстуалним документима и чува их 

у различитим верзијама 

3. креира и уређује текстуалне документе 
4. креира и уређује табеле 

5. уметне објекте у текст и модификује их 

6. направи циркуларна писма 

7. подешава параметре изгледа странице 

текстуалног документа 
8. проналази и исправља правописне и словне 

грешке помоћу алата уграђених у програм за 

обраду текста. 
9. прегледа и штампа текстуални документ. 

1. подешава радно окружење програма за 

табеларне прорачуне 

2. управља табеларним документима и чува их у 

различитим верзијама 
3. уноси податке различитих типова - 

појединачно и аутоматски 

4. измени садржаје ћелија 
5. сортира и поставља филтере 

6. манипулише врстама и колонама 

7. организује радне листове 
8. уноси формуле у ћелије 

9. форматира ћелије 

10. бира, обликује и модификује графиконе 
11. подешава изглед странице за штампање 

табеларног документа 

12. исправља грешке у формулама и тексту 

13. прегледа и штампа табеларни документ. 

1. подешава радно окружење програма за 

израду слајд - презентације 
2. управља слајд - презентацијама и чува их у 

различитим форматима и верзијама 

3. додаје и премешта слајдове 
4. припреми презентацију у складу са 

правилима и смерницама за израду презентације 

5. користи различите организације слајда 
6. уноси и форматира текст на слајду 

7. додаје објекте на слајд 

8. уноси белешке уз слајд 
9. подешава позадину слајда 

10. користи и модификује готове дизајн - теме 

11. додаје и подешава анимационе ефекте 
објектима 

12. бира и подешава прелазе између слајдова 

13. израђује интерактивне слајд презентације 
14. разликује врсте погледа на презентацију 

15. припрема за штампу и штампа презентацију 

16. подешава презентацију за јавно 
приказивање; 

17. припрема презентације за приказивање са 

другог рачунара 
18. излаже слајд-презентацију 

 Основе рачунарске технике 

14 

 Обрада текста 16 

 Табеларни прорачуни 16 

 Слајд - презентације 10 

 Интернет и електронска 

комуникација 14 часова 
 

Облици наставе: вежбе   

Подела на групе:  одељење се 

дели у две групе 

 

Методе и технике: дијалошка 

метода, демонстрација, 

презентације, дигиталне 

апликације за учење 

Облици рада: : фронтални, 

индивидуални, рад у пару 

 

Место реализације: рачунарски 

кабинет 

 

Начин оцењивања:  

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

1. праћење остварености исхода 

2. тестове практичних вештина 

3.тестове знања 

 

 

Корелација:  Сви предмети 

 

   Исходи 

1. објасни појам и структуру 

Интернета 
2. разликује начине повезивања 

рачунара са Интернетом 

3. разликује Интернет - сервисе 
4. објасни појмове хипертекста и 

ЊЊЊ 

5. користи садржаје са веба (ЊЊЊ 
- сервиса) 

6. проналази садржаје на вебу 

помоћу претраживача 

7. процењује садржаје са веба на 

критички начин 
8. преузима садржаје са веба 

9. комуницира путем електронске 

поште 
10. разликује предности и 

недостатке електронске 

комуникације 
11. користи разноврсне Интернет - 

сервисе 

12. попуњава и шаље веб - 
базиране обрасце 

13. објашњава појам електронског 

пословања 
14. примени сервис "у облаку" 

15. објашњава могуће злоупотребе 

Интернета 
16. примењује безбедносне мере 

приликом коришћења Интернета 

17. примењује правила лепог 
понашања на мрежи 

18. поштује ауторска права за 

садржаје преузете са мреже 
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     ИСТОРИЈА                                                       1.РАЗРЕД                                      Oбразовни профил:Трговац                                                                  Просветни гласник бр. 16/2013 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 
Начин остваривањасадржаја 

програма 

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) 

Развијање свести о потреби 

сталног усавршавања и свести о 

важности неговања културно-

историјске баштине. 

Оспособљавање за ефикасно 

коришћење информационо-

комуникационих технологија;  

 

 

-разликује периоде у којима је 

постојала, престала да постоји и 

поново настала српска држава 

-наведе и упореди одлике српске 

државности у средњем и новом 

веку 

-лоцира места најважнијих битака 

које су вођене током Српске 

револуције ослободилачкихратова 

1876–1878, Балканских ратова и 

Првог светског рата 

-опише улогу истакнутих 

личности у Српској револуцији, у 

развоју државних иституција и 

формирању модерног политичког 

система, у ослободилачким 

ратовима 1876–1878, Балканским 

ратовима и Првом светском рату 

- образложи најважније мотиве и 

узроке стварање југословенске 

државе 

- уочи значај настанка 

југословенске државе за српски 

народ 

- идентификује одлике 

југословенске државе као 

монархије и као републике 

 

- разликује особености друштвено-

политичких система који су 

постојали у југословенској држави 

- уочи и разуме међународни 

положај југословенске државе 

- образложи допринос 

југословенских антифашистичких 

покрета победи савезника у Другом 

светском рату 

-именује најважније личности које 

су утицале на друштвено-политичка 

збивања у Југославији. 

-разликује периоде у којима су 

настала најзначајнија дела српске 

културе 

-опише одлике свакодневног 

живота код Срба у различитим 

епохама и областима; 

-именује најважније личности које 

су заслужне за развој српске 

културе. 

- разуме место и улогу Србије у 

савременом свету, утврди значај 

чланства Србије у међународним 

организацијама; 

-објасни утицај савремених 

техничких достигнућа на 

повезивање људи у свету 

 

1. Српска држава и 

државност – (31) час 

 

2. Српски народ у 

југословенској држави – 

(15) часова 

 

3. Достигнућа српске 

културе – (13) часова 

 

4. Српски народ и Србија 

у савременом свету – (9) 

часова 

 

 

Облици наставе:  теоријска настава  

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: дијалошка, 

монолошка, илустративно предавање, 

рад на тексту, дијалог, презентације, 

дигиталне апликације за учење 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални; групни; рад у пару 

 

Место реализације: учионица, гугл 

учионица 

 

Начин оцењивања: усмено 

одговарање, тестови знања, домаћи 

радови, пројекти, праћење активности 

на часу (формативно), гугл алати за 

оцењивање 

 

Корелација 
 

-географија 

-српски језик и 

књижевност 

-грађанско васпитање 

-социјологија са правима 

грађана 

-верска настава 

-музичка култура 

-ликовна култура 
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      ПРЕДМЕТ  ХЕМИЈА                 РАЗРЕД   први               Oбразовни профил:  трговац                                            Просветни гласник бр. 16/2013 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 
Начин остваривањасадржаја 

програма 
Развој функционалног система 

хемијског знања као подршке 

за изучавање стручних 

предмета; 

Разумевање односа између 

структуре супстанци, њихових 

својстава као и могућности 

њихове примене; 

Разумевање природних појава 

и процеса и хемијског 

приступа у њиховом 

изучавању; 

Развој хемијске научне 

писмености;  

Препознавање, разумевање и 

примена хемијских знања у 

свакодневном животу и 

професионалном раду; 

Разумевање корисности од 

хемијске производње и за 

одабрану струку; 

Развој способности за 

сагледавање потенцијалних 

ризика, могућности превенције 

и мере заштите при хемијским 

незгодама у свакодневном 

животу и професионалном 

раду; 

Развој одговорног става према 

коришћењу супстанци у 

свакодневном животу и у 

професионалном раду;  

Развој комуникативности и 

спремности за сарадњу и 

тимски рад; 

Развој одговорности, 

систематичности, прецизности 

и позитивног става према 

учењу; 

Развој свести о сопственом 

знању и потреби за даљим 

професионалним 

напредовањем. 

-објасни електронеутралност атома 

-разуме  појам  изотопа и примену изотопа   

-разликује атом од јона 

зна симболе елемената и формуле једињења 

-објасни узрок хемијског везивања атома 

-објасни  типове хемијских веза 

-разликује јонску везу од ковалентне везе 

-разликује неполарну од поларне 

ковалентне везе 

-разуме да својства хемијских једињења 

зависе од  типа хемијске везе 

-разуме појам  релативне атомске масе и 

релативне молекулске масе 

-разуме појам количине супстанце и 

повезаност  количине супстанце са масом 

супстанце  

-зна квантитативно значење симбола и 

формула 

-разуме да су дисперзни системи смеше 

више чистих супстанци 

-разликује дисперзну фазу и дисперзно 

средство 

-објасни појам хомогене смеше 

-објасни везу између величина честица 

раствора и врсте раствора 

-зна појам и разуме примену аеросола, 

суспензија, емулзија и колоида 

-разуме утицај температуре на 

растворљивост супстанци 

-израчуна масени процентни садржај  

раствора 

-разуме појам количинске  концентрације  

раствора 

-разуме да хемијска промена значи 

настајање нових супстанци, раскидањем 

старих и стварањем нових хемијских веза 

-разликује реакције синтезе и анализе  

-напише једначине за хемијске реакције 

  примени и користи знања из 

стехиометријског израчунавања на 

хемијским једначинама 

-разликује егзотермне и ендотермне 

реакције  

-зна факторе који утичу на брзину хемијске 

реакције 

-разуме значај хемијске равнотеже за процесе  из 

свакодневног живота 

-објасни појам  електролита 

-разуме појам јаких и слабих електролита 

-прикаже  електролитичку дисоцијацију киселина, 

база и соли  хемијским једначинама 

-разликује  киселу, базну и неутралну средину на 

основу рH вредности раствора 

-разуме периодичну промену својстава елемената 

у ПСЕ 

разликује метале, неметале и металоиде 

-зна карактеристична својства неметала: водоника, 

кисеоника, азота, угљеника, фосфора, сумпора, 

хлора и њихових важнијих једињења, као и 

њиховог ефекта на живи свет 

-зна карактеристична својства метала: натријума, 

калијума, магнезијума, калцијума, алуминијума и 

олова и њихових важнијих једињења, као и 

њиховог ефекта на живи свет 

-зна општа својства прелазних метала и њихових 

једињења и њихову примену у струци 

-објасни  процесе оксидације и редукције као 

отпуштања и примања електрона 

-разуме шта је оксидациони број и како се 

одређује оксидациони број атома  у молекулу 

-препознаје практичан значај електролизе  

-препознаје примере корозије у окружењу  

-зна својства атома угљеника у органским 

молекулима 

-познаје класификацију органских једињења 

(према структури и врсти хемијских веза) 

-зна како хемијска својства зависе од природе 

хемијске везе 

-зна хемијска својства органских једињења која 

имају примену у струци и свакодневном животу 

-разуме и објасни штетно дејство неких супстанци 

на животну средину и здравље људи 

-зна најчешће изворе загађивања атмосфере, воде 

и тла 

-разуме и објасни значај пречишћавања 

разуме значај правилног одлагања секундарних 

сировина 

 

 

Структура 

супстанце -5 

Дисперзни системи 

-3 

Хемијске реакције-5 

Хемија елемената и 

једињења-20 

Хемијски аспекти 

загађивања животне 

средине - 2 

 

 

 

Облици наставе:  теоријска / 

вежбе  

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике:  

Дијалоска метода, илустративно 

предавање, ,демонстрација, рад на 

тексту, интерактивне игре, 

презентације, дебате, дигиталне 

апликације за учење 

Облици рада: 

фронтални, индивидуални , рад у 

пару, групни 

 

Место реализације:  

учионица/ кабинет 

 

Начин оцењивања:  

● усмену проверу знања 

● писану проверу знања 

 

    

Корелација 

 

-Познавање робе 

-Екологија и 

заштита животне 

средине 
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      ПРЕДМЕТ Грађанско васпитање               РАЗРЕД први                                   Oбразовни профил: трговац                        Просветни гласник бр. 16/2013 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

- Стицање знања, развијање 

вештина, усвајање вредности и 

формирање ставова који су 

предпоставка за успешан, 

одговоран и ангажован живот у 

демократском друштву   

- Оснаживање ученика за 

поштовање, одбрану и 

афирмацију вредности 

демократског друштва 

- Јачање друштвене кохезије, 

уважавање различитости и 

подршка сузбијању сваког облика 

дискриминације и насиља. 

- Анализира сопствене особине и 

представи их другима  

- Препозна и анализира сличности и 

разлике унутар групе 

-прихвати друге ученике и уважава 

њихову личност 

-Препозна предрасуде, стереотипе, 

дискриминацију, нетолеранцију по 

различитим основама 

-Сагледа могуће последице 

нетолеранције, дискриминације, 

стереотипа, предрасуда 

-Аргументовано брани ставове 

-Активно слуша 

-Не угрожава мишљење других 

-Активно дебатује 

-Ради у групи/тиму 

-Препознаје предности тимског рада 

-Објасни потребу и важност учежћа 

младих у друштвеном животу 

-Објасни разлоге, ток и последицу 

сукоба 

-Препознаје сукоб и начине решавања 

сукоба 

-Објасни значај посредовања у сукобу 

-Препознаје и објасни врсте насиља 

-Идентификује и анализира узроке 

насиља 

-Идентификује и анализира могуће 

начине реаговања појединца у 

ситуацијама вршњачког насиља, из 

позиције жртве и посматрача 

-Прихвати одговорност за споствено 

понашање 

  

Предмет се реализује у 

оквиру три теме:  

1.Ја, ми и други (7 часова 

)  

 

2.Комуникација у 

групи(10 часова) 

 

3. Односи у 

групи/заједници(17 

часова)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Облици наставе:  теоријска настава  

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: дијалошка метода, 

илустративно предавање, демонстрација, 

игровне активности, рад на тексту, играње 

улога, симулације, интерактивне групе, мапе 

ума, презентације, експертска слагалица, 

дебате, дигиталне апликације за учење 

Облици рада: фронтални, индивидуални; 

групни; рад у пару 
 

Место реализације: учионица, гугл учионица 

 

Начин оцењивања: Вредновање рада ученика 

врши се кроз праћење оставрености исхода 

Успешан: Ученик разуме описује,објашњава, 

дискутује, наводи примерe, резимира, 

парафразира појаве из наведених тема. Рад 

ученика је компетентан уз минималну помоћ 

наставника. 

 

Веома успешан: Ученик примењује и 

користи стечена знања и информације, 

открива и решава проблеме,истражује 

појаве, примењује методе у новим 

ситуацијама, процењује,  предвиђа појаве 

из претходно наведених тема Рад ученика 

је компетентан без подршке 

    

Корелација 

Право, социологија са 

правима грађана, 

психологија 
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     ПРЕДМЕТ: Верска настава Православни катихизис     РАЗРЕД I                                 Oбразовни профил:  трговац                                             Просветни гласник бр. 11/2016-1 

 

Циљеви учења за предмет  
Исходи 

По завршетку теме ученик ће: 
Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

Упознавање ученика са 

садржајем предмета, планом и 

програмом и реализацијом 

наставе. 

Стицање основног знања о 

Творцу и творевини. 

Разумевање разлике између вере, 

поверења, знања и богопознања. 

Истицање основних хришћанских 

врлина, важности очувања 

заједнице. 

Разумевање историјских 

чињеница о Светом Писму, 

канону, богонадахнутости, Цркви 

и утицаја на културу и 

цивилизацију. 

Стицање вештина хришћанског 

живота. 

-моћи да сагледа садржаје којима 

ће се бавити настава 

Православног катихизиса у току 

1. године  

-моћи да наведе неке од примера 

Откривења Бога у Библији;  

-моћи да разуме да се Бог из 

љубави открива човеку, 

позивајући га у заједницу;  

-бити подстакнут да непосредније 

учествује у богослужењу Цркве;  

-моћи да промишља о личној 

одговорности у односу према 

Богу и ближњима;  

- моћи да разуме да се Божје 

Откривење дешава и данас у 

Цркви и свету;  

-моћи да просуђује и препознаје 

сведочанства вере у свом животу. 

-моћи да увиди разлику између 

знања које се односи на ствари и 

познања које се односи на 

личности;  

-моћи да препозна да је вера 

слободан избор човека и да се 

сведочи личним животом;  

- моћи да објасни да је 

богопознање у православном 

искуству плод личне, слободне 

заједнице човека с Богом;  

- моћи да објасни да се вером 

живи кроз Литургију и подвиг.  

-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.  

-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. 

-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.  

 

I  Увод (2) 

II Бог Откривења (7) 

III Вера, знање и 

богопознање (8) 

IV Хришћанин - човек 

Цркве (6) 

V Свето Писмо - 

Књига Цркве (6) 

VI Хришћански живот 

(8) 
 

 

Облици наставе:  теоријска настава 

(35 ), практична настава (2)  

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: дијалошка метода, 

илустративно предавање, 

демонстрација, игровне активности, 

рад на тексту, играње улога, 

симулације, интерактивне групе, 

презентације, дебате, дигиталне 

апликације за учење 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални; групни; рад у пару 

 

Место реализације: учионица, гугл 

учионица, Црква 

 

Начин оцењивања: усмено 

одговарање, домаћи радови, пројекти, 

праћење активности на часу 

(формативно), гугл алати за 

оцењивање 

    

Корелација 

1. Српски језик и 

књижевност  

2. Историја  

3. Ликовна култура  

4. Музичка култура  

5. Екологија  

6. Психологија  

7. Социологија  

8. Философија  

9. Грађанско васпитање  
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СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 

Основи трговине            1. РАЗРЕД                                         Oбразовни профил: Трговац                                                       Просветни гласник бр.16/2013 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 
Начин остваривања садржаја 

програма 

Упознавање ученика са 

1.Трговина као привредна 

делатност-Разумевање значаја 

и улоге трговине као 

привредне делатности 

2.Организациони облици 

трговине-Стицање знања о 

организационим облицима 

трговине 

3.Трговина и тржиште-

Стицање знања о тржишту и 

вези тржишта, трговине и 

транспорта, слободног 

тржишта и здраве 

конкуренције 

4.Основе пословања и 

трговини'-Стицање знања о 

елементима пословања, 

трошковима и оствареним 

резултатима 

5.Развој и унапређење 

трговине:Стицање знања о 

наћину развоја трговине и 

њеном утицају на друштвено 

економски  

 

Ученик ће бити у стању да 

објасни: 

1.Појам трговине њен значај 

и учешће у привреди; 

функције, настанак и развој 

трговине 

2.Облике трговине; функције 

трговине; привредне 

организације које се баве 

пружањем трг. Услуга;  

Трговински и платни биланс; 

царине; услуге и 

организације које се баве 

пружањем услуга у робном 

промету 

3.Повезаност трговине и 

тржишта; облике и 

сегметацију тржишта; 

тржишне институције; 

конкуренцију уи нарушавање 

конкуренције 

4.Значај радне снаге, 

средстава и трошкова у  

 

трговини; Остваривање 

прихода; Калкулације цена; 

Принципе пословања 

5.Утицај понуде, тражње, 

канала продаје, маркетинга и 

физичке дистрибуције на 

развој трговине 

 

 

 

1.Трговина као привредна 

делатност 

2.Организациони облици 

трговине 

3.Трговина и тржиште 

4.Основе пословања и 

трговини 

5.Развој и унапређење 

трговине 

 

 

Облик наставе:  теоријска  

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: дијалошка 

метода, илустративно предавање, 

демонстрација, игровне 

активности, рад на тексту, играње 

улога, симулације, интерактивне 

групе, дигиталне апликације за 

учење 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални; групни; рад у пару 

 

Место реализације: учионица, 

гугл учионица 

 

Начин оцењивања: тестови 

знања, усмено одговарање, домаћи 

радови, пројекти, праћење 

активности на часу (формативно), 

гугл алати за оцењивање 

    

Корелација 

 

Познавање робе 

Техника продаје и услуге 

купцима 
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 ТЕХНИКА ПРОДАЈЕ И УСЛУГЕ КУПЦИМА                              1. РАЗРЕД                                   Oбразовни профил: Трговац                            Просветни гласник бр.: 16/13 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 
Начин остваривањасадржаја 

програма 

Стицање знања  о основним 

облицима и начинима продаје. 

Схватање улоге и значаја 

елемената процеса рада у 

продавници. 

Стицање знања и вештина о 

техници продаје робе у класичној 

продавници. 

- Објаснити место, улогу и 

поделу трговине; 

- Објаснити појам и носиоце 

малопродаје; 

- Објаснити појам, изглед  и 

врсте продавница; 

- Разликовати типове 

електронске малопродаје; 

- Разликовати  и користити 

средства за рад у продавници; 

- Разликовати  и користити 

опрему; 

- Разликовати врсте робе; 

- Разликовати  врсте и 

димензије асортимана; 

- Разликовати  губитке на роби; 

- Описати функцију амбалаже; 

- Навести врсте амбалаже; 

- Објасни улогу продавца у 

процесу продаје робе; 

- Разликује и примени вештине 

продавца; 

- Објасни све радње, неопходне 

за припрему продаје; 

- Спроведе све радње 

неопходне за припрему 

продаје; 

- Наведе и објасни све радње 

непосредне продаје у 

класичној продавници; 

- Изведе све радње непосредне 

продаје у класичној 

продавници; 

- Разликује врсте допунских 

услуга; 

- Симулира допунске услуге 

купцима; 

 

1 Основни облици и  

    начини продаје (40)  

2. Елементи процеса рада  

   у продавници (44)  

3. Техника продаје робе у  

   класичној нпродавници   

  (56) 

 

 

 

Облици наставе:  теоријска настава  

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: монолошка, 

дијалошка, комбиновано, рад на 

тексту 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални, групни,  рад у пару 

 

Место реализације: учионица/ гугл 

учионица 

 

Начин оцењивања: усмено излагање, 

активност на часу, тест знања.  

    

Корелација 

Основи трговине, 

практична настава, 

познавање робе. 
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ПРЕДМЕТ: ПОСЛОВНА КОМУНИКАЦИЈА               1. РАЗРЕД                         Oбразовни профил: Трговац                                        Просветни гласник бр. 16/2013 

 

Циљеви учења за предмет Исходи Садржај 
Начин остваривања садржаја 

програма 

- Упознавање ученика са 

начинима и средствима интерне и 

екстерне коминикације; 

 

- Упознавање вештине 

комуникације и њихов значај у 

продаји; 

 

- Упознавање ученика са 

правилима пословног бонтона; 

 

- Оспособљавање ученика за 

успешно обављање телефонског 

разговора и правилно састављање 

e-mail порука; 

 

- Оспособљавање ученика за 

активно слушање и превазилаење 

конфликтних ситуација; 

 

- Овладавање техникама 

продајног наступа; 

 

- Оспособљавање ученика за 

обављање продајног разговора; 

 

- Стицање знања из области 

пословне коренспонденције у 

робном промету; 

 

- Увиди значај комуникације; 

- Разликује врсте комуникације; 

- Спозна значај начина саопштавања 

порука; 

- Објасни разлику између вербалне и 

невербалне комуникације; 

- Разликује интерну и екстерну 

комуникацију; 

- Разликује намену средстава 

комуникације; 

- Увиди значај писаног пословног 

комуницирања; 

- Изради пословна писма као 

најмасовнији вид писаног пословног 

комуницирања; 

- Разликује посебне видове писаног 

пословног комуницирања; 

- Користи директну пошту; 

- Изради CV и напише пријаву за 

посао; 

- Изради упит, понуду, поруџбину; 

- Зна да напише e-mail поруку; 

- Разликује све фазе продајног 

разговора; 

- Разликује елементе разговора вођеног 

у личном контакту; 

- Прими и остави поруку преко 

телефона; 

- Успостави однос са новим пословним 

партнером; 

 

- Разликује типове потрошача; 

- Примени различите методе решавања 

конфликтних ситуација; 

- Понаша се у складу с општим 

правилима понашања продавца; 

- Примени све научене вештине 

комуникације; 

- Планира и припрема продајни 

разговор; 

- Разликује фазе продајног разговора; 

- Одговара на приговоре купца; 

- Прилагоди приступ купцу зависно од 

типа потрошача; 

- Разликује изразе и фразе које треба 

избегавати у продајном разговору; 

- Увиди значај облачења као вид 

комуникације; 

- Разликује продају групи од продаје 

један на један; 

- Понаша се у складу са правилима 

пословног бонтона; 

- Примењује и негује пословну етику; 

- Прилагоди одевање врсти занимања; 

- Спозна важност одржавања 

коректних односа са потрошачима, 

клијентима и запосленима у 

компанији; 

1. Пословна 

комуникација – 12 

2. Писано пословно 

комуницирање – 16 

3. Комуникације у 

трговини – 24 

4. Продајне способности 

и вештине – 10 

5. Пословни бонтон - 8 

 

 

 

 

 

Облици наставе:  вежбе 

 

Подела на групе:  да/не 

 

Методе и технике:  
методе активно оријентисане 

наставе – студија случаја, игра 

улога, презентација монолошко - 

дијалошка, демонстративна, рад на 

тексту – писани радови. 

 

Облици рада:  
групни, индивидуални, 

комбиновани (фронтални, рад у 

паровима) 

 

Место реализације:  

учионица/гугл учионица 

 

Начин оцењивања:  
усмено излагање ученика 

тестови знања  

домаћи задатак  

активност на часу (формативно) 

презентација 

гугл алати за оцењивање 

    

Корелација 

 

- Српски језик и 

књижевност, 

- Рачунарство и 

информатика, 

- Основи трговине, 

- Техника продаје и 

услуге купцима, 

- Практична настава 
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      ПРЕДМЕТ  ПОЗНАВАЊЕ РОБЕ                              РАЗРЕД     први                                 Oбразовни профил:  ТРГОВАЦ                                           Просветни гласник бр.16/2013 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 
Начин остваривањасадржаја 

програма 
-Стицање знања о основним 

појмовима познавања робр 

-Оспособљавање вученика за 

идентификацију производа и 

истицање значаја декларације и 

марке производа 

-Стицање знања о врстама 

прехрамбених производа и 

вредностима хранљивих састојака 

намирница 

-Развијање свести о неопходности 

примене санитарних и еколошких 

прописа у раду са храном 

-Стицање знања о факторима који 

утичу на квалитет животних 

намирница 

-Стицање знања о штетном утицају 

алкохола,кофеина,алкалоида 

-Стицање знања о текстилним 

сировинама и готовим производима 

-Стицање знања о кожи и 

производима од коже 

-Истицање разлике између квалитета 

својства и намене природних и 

вештачких материјала 

-Стицање знања о врстама дрвета и 

производа од дрвета 

-објасни појам робе и наброји врсте 

раба 

-објасни шта је квалитет робе и како 

поједини фактори утичу на квалитет 

-Наводи елементе 

декларације,препозна марку 

производа и одреди ко потврђује а ко 

доказује марку производа 

-објасни значај хигијене у раду са 

прехрамбеним производима 

-наводи хранљиве састојке намирница 

и објасни њихов значај за љутски 

организам 

-наводи хранљиве сатојке у 

појединим намирницама 

-наводи поступке кварења и 

конзервисања појединачних 

намирница 

-објасни начин чувања намирница 

-објашњава поступке правилног 

уклањања отпада у трговини 

-разликује врсте амбалаже 

-наводи врсте производа од меса 

,млека и рибе 

-класификује јаја 

-разликује биљна уља,масти 

,житарице,врсте 

брашна,хлеба,пецива,тестенина,конди

кторских производа 

-наводи карактеристике шећера,меда 

и вештачких заслађивача 

-разликује врсте воћа,поврћа и 

њихових  производа  

-разврстава алкохолна пића,начин 

њиховог добијања 

 

 

-објашњава дејство алклоида 

кофеина,теина и никотина и њихово 

штетно дејство на организам 

-наводи ка-ка појединих 

зачина,кухињске соли,сирћета 

-разликује врсте влакана по пореклу 

-наводи својства 

памучних,ланених,вунених,свилених,ви

скозних и синтетичких влакана 

-објасни појам и врсту предива,тканине 

и трикотаже и разликује их 

-наводи производе текстилне 

конфекције, материјале од којих се 

израђује и системе конфекцијских мера  

као и комадну робу 

-објасни грађу и врсту тепиха 

-разликује технике за израду 

машинских подних застирача 

-разликује врсту и карактеристике 

природне и вештачке коже, врсте 

крзна,обуће,кожне галантерије и кожне 

конфекције 

-објашњава грађу и својства различитих 

врста дрвета 

-наводи и објасни карактеристика 

производа од дрвета 

-објасни начине чувања дрвета и 

производа прераде дрвета 

-разликује грађевинску столарију и 

врсте намештаја 

 

 

Основи познавања робе 

(6) 

Производи прехрамбене 

и дуванске индустрије 

(28) 

Производи текстилне и 

кожарске индустрије (28) 

Дрво и производи од 

дрвета  (8) 

 

 

Облици наставе:  теоријска настава  

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике:  

  дијалошка,демонстрација, 

презентација, израде радног задатка, 

текстуално-илустративне методе, 

дигиталне апликације за учење 

Облици рада: 

фронтални, индивидуални , рад у 

пару, групни 

Место реализације: учионица 

Начин оцењивања:  

усмена провера  

писмена провера 

извештаји 

есеји 

 

    

Корелација 

-Хемија 

-Екологија и заштита 

животне средине 

-Основи туризма 

-Техника продаје и 

услуге купцима 

-Практична настава 

 

    

Корелација 

 

-Основи трговине 

-Познавање робе 

-Набавка и физичка 

дистрибуција робе 

-Техника продаје и 

услуге купцима 
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      ПРЕДМЕТ: Практична настава                                           РАЗРЕД: Први                                    Oбразовни профил: Трговац                                           Просветни гласник бр.16/2013 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 
Начин остваривањасадржаја 

програма 

1) Стицање знања о основним 

облицима и начинима продаје 

робе 

2)Стицање знања о значају 

елемената процеса рада у 

класичној продавници, стицање 

знања о месту и улози продавца  

у класичној продавници, стицање 

вештина и рутине у обављању 

послова у класичној продавници 

3) Стицање вештина и знања о 

припремним пословима у 

класичној продавници, стицање 

вештина и рутине у пословима 

непосредне продаје робе и 

пружању услуга купцима у 

класичној продавници 

4) Стицање вештина и рутина у 

обављању непосредне продаје 

робе у класичној продавници 

(Блок настава) 

 

 

1) Самостално води дневник 

практичне наставе, препозна и 

опише организацију рада у 

трговинском предузећу, препозна 

и опише организацију рада у 

продавници, идентификује 

послове на свом радном месту, 

направи преглед носиоца 

малопродајне мреже, разликује 

класичне и савремене продавнице, 

препозна типове електронске 

малопродаје 

2) Опише и препозна сва средства 

за рад у продавници, изабере и 

опише како ће упознази 

карактеристике робе која се у 

продавници налази, сачува робу 

од губитка, разликује различите 

врсте амбалаже, дефинише 

правила понашања продавца, 

процени најважније вештине 

продавца, самостално обави 

пословни разговор на иницијативу 

купца, демонстрира особине робе 

и утиче на одлуку купца о 

куповини, нађе најбоље решење 

да одговори на приговор купца, 

превазиђе евентуалне баријере у 

комуникацији са купцима 

 

4) Стицање знања о основним 

облицима и начинима продаје 

робе,припремање за обављање 

пословна у класичним 

продавницама, разликује улоге 

значаја свих елемената процеса 

рада у класичној продавници, 

опише места и улоге продавца у 

класичној продавници,упознавање 

најважнијих способности, правила 

понашања продавца, стицање 

вештина и знања о пословима и 

начинима обављања послова 

припреме продаје робе у класичној 

продавници, стицање вештине и 

знања о  пословима и начину 

обављања послова продаје робе у 

класичној продавници, стицање 

знања о врстама допунских услуга и 

вештина у пружању допунских 

услуга купцима 

 

 

 

 

Основни облици и начин 

продаје (54) 

Елементи процеса рада у 

продавници (72) 

Техника продаје робе у 

класичној продавници 

(84) 

Настава у блоку-

непосредна продаја (60) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Облици наставе:  Практична 

настава 

Подела на групе:  да 

 

Методе и технике: Практичан рад, 

презентовање, демонстрација 

 

Облици рада: дијалошки, 

индивидуални, групни рад, рад у 

пару 
 

 

Место реализације: трговински и 

малопродајни објекат, учионица, 

гугл учионица 

 

Начин оцењивања:  

-праћење остварености исхода 

-оцењивање практичних вештина 

-оцењивање дневника практичног 

рада 

-оцењивање редовности похађања 

 

    

Корелација 

Основи у трговини 

Техника продаје робе и 

услуге купцима 
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ДРУГИ РАЗРЕД 

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 

      ПРЕДМЕТ: Српски језик и књижевност                                  РАЗРЕД: други                                Oбразовни профил: трг                                 Просветни гласник бр. 16/2013 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

Циљ предмета се остварује 

остварењем циљева појединачних 

тема: 

1 .Упознавање са европским 

културним, духовним и мисаоним 

тенденцијама 17. и 18. века и 

њиховим утицајима на српску 

књижевност 

2. Упознавање са поетиком 

романтизма, представницима и 

делима европске и српске 

књижевности 

З.Упознавање са поетиком 

реализма, представницима и делима 

европске и српске књижевности 

4.Систематизовање знања о врстама 

речи, њиховим облицима и 

основним правилима грађења речи 

5.0способљавање ученика да пишу у 

складу са правописном нормом 

6.- Оспособљавање ученика да 

теоријска знања из граматике и 

правописа примењује у 

усменом и писаном изражавању у 

складу са језичком нормом; 

-Оспособљавање ученика да користе 

различите облике казивањаи 

функционалне стилове 

  

Ученик ће бити у стању да: 

наведе особености барока, 

класицизма и просветитељства 

и њихове представнике у 

књижевности 

-износи своје мишљење о књ. 

делима користећи стечена 

знања и сопствена запажања -

препознаје и усваја вредности 

националне културе и поштује 

културне вредности других 

народа 

-ученик наводи представнике 

романтизма и њихова дела 

- дефинише одлике правца и 

препознаје их на одређеним 

књ. делима 

-ученик може да одреди врсту 

речи и граматичке категорије  

-наводи представнике реализма 

и њихова дела,уочава и 

образлаже  одлике реализма 

 

 

-ученик примењује правила 

одвојеног и састављеног писања 

речи у складу са јез. нормом  

-ученик изражава размишљања и 

критички став према проблемима и 

појавама које 

намећу књижевни текстови али су и 

део свакодневног живота 

примењује одлике новинарског 

стила. 

-употребљава у усменом и писаном 

израж. облике речи у складу са 

језичком нормом -препознаје 

просте, изведене и сложене речи -

препознаје основне принципе 

творбе речи  

 

 

Барок, класицизам, 

просветитељство - 10 

часова 

Романтизам - 16 часова 

Реализам - 16 часова 

- ЈЕЗИК - 16 ЧАСОВА 

Морфологија са 

творбом речи - 10 

часова 

Правопис - 8 часова 

 КУЛТУРА 

ИЗРАЖАВАЊА- 10 

часова 

 

Корелација: 

историја, верска 

настава,грађанско 

васпитање, ликовна 

култура, музичка 

култура 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Облици наставе:  теоријска настава 

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: монолошко – 

дијалошка, текст – метода, метода 

демонстрације, компаративна 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални, групни, у пару 

 

Место реализације: учионица/ гугл 

учионица 

 

Начин оцењивања: усмена провера, 

писмени задаци, тестови 

Оцењивање се врши на основу 
важећег Правилника о 
оцењивању ученика у средњој 
школи. 
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ПРЕДМЕТ  енглески језик                                  РАЗРЕД  II                  Oбразовни профил:  трговац                                                Просветни гласник бр. 16/2013 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 
Начин остваривањасадржаја 

програма 

Оспособљавање ученика за 

разумевање усменог говора 

Оспособљавање ученика за 

разумевање прочитаних текстова 

Оспособљавање ученика за 

кратко монолошко излагање и 

учешће у дијалогу на страном 

језику 

Оспособљавање ученика за 

учешће у дијалогу на страном 

језику и размену краћих писаних 

порука 

Оспособљавање ученика да 

преводи, сажима и препричава 

садржај краћих усмених и 

писаних текстова Оспособљавање 

ученика да користе медије као 

изворе информација и развијају 

критичко мишљење у вези са 

њима  

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 (на улици,на 

шалтеру) и правилно их користи 

чита и разуме различите врсте 

кратких и прилагођених текстова 

( једноставнија 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, зашто) у 

свакодневним текстовима ( 

рекламе, огласи,  јеловници, 

проспекти) као и једноставнијим 

стручним текстовима  ( 

формулари, шеме, извештаји) 

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 комуницира 

у свакодневним ситуацијама и 

размењује информације, блиске 

његовим интересовањима (писмено 

и усмено) 

преводи усмено или писмено кратке 

поруке у складу са потребама 

комуникације 

аргументује свој став о медијском 

тексту 

 

Садржај предмета се 

остварује кроз следеће 

теме: 

1. Schools and 

Education (5) 

2. Family and 

Relationships (8) 

3. The World’s a 

Stage (4) 

4. The World of 

Teenagers (3) 

5. Mass Media (12) 

6. There’s Always 

Weather (6) 

7. The American 

Past (8) 

8. Time Cannot 

Spoil what Men 

can Make (8) 

9. People and Places 

(13) 

10. Kitchen (3) 

Облици наставе:  теоријска настава  

Подела на групе:  да 

 

Методе и технике: монолошка, 

дијалошка, илустративно-

демонстративна, игра улога 

Облици рада: фронтални рад,рад у 

пару,групни рад,индивидуални рад 

 

Место реализације: учионица/гугл 

учионица 

 

Начин оцењивања: усмена провера 

знања, активност на часу, тест знања, 

писмени задаци, домаћи задаци 

Оцењивање се врши на основу 

важећег Правилника о оцењивању 

ученика 

 

    

Корелација 

српски језик и 

књижевност, економска 

група предмета, 

трговинско пословање 
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      ПРЕДМЕТ физичко васпитање                                 РАЗРЕД 2-5                        Oбразовни профил: Трговац                            Просветни гласник бр.16/2013 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

1.Подстицање раста и развоја и 

утицање на правилно држање 

тела (превенција постуралних 

поремећаја); 

2.Развој и усавршавање 

моторичких способности и 

теоријских знања неопходних 

самостални рад на њима; 

3.Стицање моторичких умења 

(вештина) и теоријских знања 

неопходних за њихово  усвајање; 

4.Проширење и продубљавање 

интересовања које су ученици 

стекли у основној школи и 

потпуније сагледавање спортске 

гране, за коју показују посебан 

интерес; 

5.Усвајање знања ради 

разумевања значаја и суштине 

физичког васпитања 

дефинисаних општим циљем овог 

предмета (васпитно-образовног 

подручја); 

6.Мотивација ученика за 

бављење физичким активностима 

и формирање позитивних психо-

социјалних образаца понашања; 

7.Оспособљавање ученика да 

стечена умења, знања и навике 

користе у свакодневним 

условима живота и рада. 

 

 

 Исходи предмета се остварују  

кроз исходе циљева предмета. 

1. Препозна везе између 

физичке активности и здравља; 

2. 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; 

3. Одабере и изведе вежбе 

обликовања и вежбе из 

корективне гимнастике, које ће 

превентивно утицати на могуће 

негативне утицаје услед рада у 

одабраној професији; 

 

4. Именује  моторичке 

способности које треба развијати, 

као и основна средства и методе 

за њихов развој; 

5. 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; 

6. 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 

 

7. 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; 

8. Сагледа негативне утицаје 

савременог начина живота 

(пушење, дрога, насиље, 

деликвентно понашање) и буде 

свестан да је физичким, односно 

спортским активностима могуће 

предупредити негативне утицаје; 

 

9. самостално бира физичку, 

односно спортску активност и 

изводи је  у окружењу у коме живи. 

 

10. Препозна нетолерантно 

понашање својих другова и реагује 

на њега, шири дух пријатељства, 

буде истрајан је у својим 

активностима. 

11. Се правилно односи према 

окружењу у којме вежба, рекреира 

се и бави се спортом, што преноси у 

свакодневни живот 

12. Учествује на школском 

такмишењу и у систему школских 

спортских такмичења 

-ОПШТА ФИЗИЧКА 

ПРИПРЕМА: 8-ЧАСОВА 

1.Вежбе обликовања (јачања, 

лабављење и растезање); 

2.Вежбе из корективне 

гимнастике; 

3.Провера стања моторичких и 

функционалних способности; 

4.Вежбе снаге; 

-АТЛЕТИКА:16-ЧАСОВА 

       1.Трчања; 

       2. Скокови 

 - ГИМНАСТИКА:18-

ЧАСОВА 

       1.    Вежбе у партеру; 

       2.   Прескок; 

        - КОШАРКА:11-

ЧАСОВА 

        -    ОДБОЈКА: 11-

ЧАСОВА 

Облици наставе:  теоријска 

настава/практична настава/ 

Подела на групе:  да/не 

 

Методе и технике: Вербално-

демонстративне.  

Облици рада: 
Фронтални,индивидуални,гру

пни , у пару. 

 

Место реализације: 
фискултурна сала и отворени 

терени/гугл учионица 

 

Начин оцењивања: Тренутно 

важећи правилник о оцењивању 

ученика у средњем  образовању 

и васпитању 

(„СЛ. Гласник  РС“, бр. 

82/2015). 

 

    

Корелација 

 

• Биологија 

• Физика 

• Екологија и заштита 

животне средине 

• Ликовна култура 

• Музичка култура 
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      ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА                                   РАЗРЕД: ДРУГИ                     Oбразовни профил: ТРГОВАЦ                                         Просветни гласник бр. 16/2013 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 
Начин остваривања садржаја 

програма 

 Разумевање основних 

тригонометријских функција и 

идентичности 

 Оспособљавање за примену 

тригонометријских функција у 

практичним проблемима 

 Проширивање знања о  

степеновању и кореновању 

 Уочавање веза између 

степеновања и кореновања 

 Овладавање поступком 

рационалисања имениоца 

 Упознавање основних својстава 

функција 

 Оспособљавање за представљање 

података различитим графичким 

облицима и анализу датих 

података 

 Стицање основних знања 

потребних за решавање 

квадратних једначина 

 Оспособљавање за скицирање и 

анализу графика квадратне 

функције 

 Проширивање знања о телима 

 Уочавање односа у простору 

 Разумевање површине и 

запремине тела и примена на 

конкретне примере 

 Упознавање са појмом низа 

 Разумевање појмова аритметички 

и геометријски низ и примена на 

конкретне проблеме 

 дефинише основне тригонометријске 

функције оштрог угла 

 израчуна основне тригонометријске 

функције оштрог угла правоуглог 

троугла када су дате две странице 

 конструише оштар угао ако је 

позната једна његова 

тригонометријска функција   

 наведе  тригонометријске 

идентичности и примењује их у  

одређивању  вредности 

тригонометријских функција ако је 

позната вредност једне од њих 

 наведе вредности тригонометријских 

функција карактеристичних углова 

(од 30° , 45° , 60° ) и  са калкулатора 

прочита вредности за остале оштре 

углове  и обрнуто (одређује оштар 

угао ако је позната вредност 

тригонометријске функције)  

 примени елементе тригонометрије 

правоуглог троугла на решавање 

практичних проблема 

 наведе особине операција 

степеновања са целим експонентом и 

примени их у трансформацијама 

једноставнијих израза 

 наведе особине операција 

кореновања и примени их у 

трансформацијама једноставних 

израза 

 наведе особине операција 

степеновања са рационалним 

изложиоцем и примени их у 

трансформацијама једноставнијих 

израза 

  рационалише именилац разломка у 

једноставним случајевима 

 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 

 реши непотпуну квадратну једначину у 

скупу R 

 наведе пример квадратне једначине 

која нема решења у скупу R  

 примени образац за решавање 

квадратне једначине  

 одреди природу решења квадратне 

једначине 

 растави квадратни трином  

 скицира и анализира график квадратне 

функције (да прочита нуле функције, 

максимум или минимум, где расте, а 

где опада) 

 израчуна обим и површину фигура у 

равни  

 разликује правилне полиедре 

  израчуна површину и запремину коцке  

и квадра 

  израчуна површину и запремину 

правилне шестоугаона призме и ваљка 

  израчуна површину и запремину лопте 

  одреди површину једноставних равних 

пресека тела 

 Појам низа 

 Аритметички низ 

 Збир првих n чланова аритметичког 

низа 

 Геометријски низ 

 Збир првих n чланова геометријског 

низа 
 

 

 Тригонометрија правоуглог 

троугла  8 часова; 

 Степеновање и кореновање 

13 часова; 

 Функција и график функције    

6 часова; 

 Квадратна једначина и 

квадратна функција  16 

часова; 

 Тела  12 часова; 

 Низови 7 часова.  

 

За реализацију 4 писменa 

задатка са исправкама планирано  је 

8 часова. 

 

 

Облици наставе:  теоријска 

настава  

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: дијалошка 

метода, демонстрација, 

презентације, дигиталне 

апликације за учење 

Облици рада: : фронтални, 

индивидуални, групни, рад у 

пару 

 

Место реализације: учионица/ 

кабинет 

/гугл учионица 

 

Начин оцењивања:  

Вредновање остварености 

исхода 

вршити кроз: 

1. усмену проверу знања; 

2. писмену провера знања; 

3. тестове знања; 

4. активност на часу  

 

    

Корелација 

- Економика туристичких и 

угоститељских предузећа; 

- Предузетништво; 

- Рачунарство и информатика. 

 



 

490 

 

      ПРЕДМЕТ Грађанско васпитање                      РАЗРЕД други                  Oбразовни профил: трговац                                    Просветни гласник бр. 16/2013 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 
Начин остваривањасадржаја програма 

 

- Упознавање ученика са врстама 

права,начинима и механизмима 

заштите права   

- Сагледавање значаја личног 

ангажовања у заштити 

сопствених права и права других 

људи 

- Подстицање ученика на активну 

партиципацију у животу школе  

- Развијање вештина планирања 

акција 

- Објасни значаји смисао људских 

права  

- Разликује врсте људских права  

-Објасни однос права и 

одговорности  

-Објасни универзалност и 

развијеност људских права  

-Објасни механизме заштите 

људских права  

-Објасни улогу институција 

појединца у заштити људска права  

-Идентификује проблеме у својој 

средини 

 

 

Предмет се реализује у оквиру две теме:  

1.Права и одговорности (17часова )  

Ова тематска целина уводи ученике у 

познавање и разумевање проблематике права 

и одговорности и развија: способности , 

ставове и поступке који воде заштити и 

остваривању права.  

 

2.Планирање и извођење акције (15 часова)  

Ова тематска целина припрема и подстиче 

ученике на активно учешће у животу школе и 

заједнице и омогућава систематизацију и 

практичну примену наученог у оквиру овог 

предмета. Ученици стичу потребна знања и 

вештине у идентификовању проблема који се 

тичу дечјих права у школи и средини и 

начнима израде плана акције којим би те 

проблеме могли да реше. 

 

 

 

 

 

Облици наставе:  теоријска настава  

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: дијалошка метода, илустративно 

предавање, демонстрација, игровне активности, рад 

на тексту, играње улога, симулације, интерактивне 

групе, мапе ума, презентације, експертска слагалица, 

дебате, дигиталне апликације за учење 

Облици рада: фронтални, индивидуални; групни; рад 

у пару 

 

Место реализације: учионица/ google учионица 

 

Начин оцењивања: Вредновање рада ученика врши 

се кроз праћење оставрености исхода 

Успешан: Ученик разуме описује,објашњава, 

дискутује, наводи примерe, резимира, парафразира 

појаве из наведених тема. Рад ученика је компетентан 

уз минималну помоћ наставника. 

 

Веома успешан: Ученик примењује и користи стечена 

знања и информације, открива и решава 

проблеме,истражује појаве, примењује методе у 

новим ситуацијама, процењује,  предвиђа појаве из 

претходно наведених тема Рад ученика је 

компетентан без подршке. 

Корелација 

Право, социологија са правима грађана 
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      ПРЕДМЕТ: Верска настава Православни катихизис     РАЗРЕД II                                Oбразовни профил:   трговац       Просветни гласник бр. 11/2016-1 

 

Циљеви учења за предмет  
Исходи 

По завршетку теме ученик ће: 
Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

Упознавање ученика са 

садржајем предмета, планом и 

програмом и реализацијом 

наставе. 

Омогућити ученицима да 

стекну неопходно знање да 

узрок постојања света јесте 

личносни Бог Који слободно из 

љубави ствара свет;  
Пружити ученицима основ за 

разумевање прародитељског 

греха на основу библијског 

сведочанства, тумачења Светих 

Отаца и учења Цркве;  

Омогућити ученицима 

разумевање да се Стари Завет у 

главним цртама, периодима, 

личностима и догађајима може 

посматрати као праслика и 

најава новозаветних догађаја;  

Пружити ученицима основ за 

разумевање да је целокупан 

садржај старозаветне 

месијанске мисли остварен тек 

у Новом Завету у личности 

Господа Исуса Христа;  

Омогућити ученицима 

доживљај старозаветне 

побожности;  

Установити обим и квалитет 

знања и разумевања стечених у 

току школске године из 

Православног катихизиса  

 

 

- моћи да сагледа садржаје којима ће 

се бавити настава Православног 

катихизиса у току 2. године 

образовања и да уочи какво је 

његово предзнање;  

-моћи да интерпретира учење Цркве 

о стварању света;  

-моћи да објасни да је човек икона 

Божја зато што је слободан и 

подобије Бога зато што је способан 

за заједницу;  

-моћи да објасни да је Бог створио 

свет са циљем да вечно живи у 

заједници са Њим;  

-бити подстакнут да просуђује о 

смислу постојања човека и света;  

-моћи да разликује особености 

створеног и нествореног;  

-моћи да развија одговорност за 

сопствени живот и живот других;  

-моћи да преиспитује и вреднује 

однос према Богу, другом човеку и 

према творевини Божјој.  

-моћи да објасни у чему се састоји 

прародитељски грех; сагледа 

последице и превазилажење;  

-моћи да просуди о важности 

учествовања у Литургији;  

-бити подстакнут да се одговорније 

односи према природи;  

-моћи да стекне увид у личну 

одговорност за своје поступке и 

значају покајања;  

-моћи да уочи да се Бог у Старом и 

Новом Завету открива као личност и 

да га позива на заједницу.  

-моћи да, на примеру Каина и Авеља, 

закључи да је свако убиство –

братоубиство;Ноја,схвати значење појма 

праслика Христа и Цркве као места 

спасења;Вавилонске куле, схвати да ни 

једна људска заједница мимо Бога не 

води остварењу човековог назначења;  

-моћи да разуме да је откривење 

Аврааму почетак остваривања Цркве у 

историји;  

-бити свестан да је за богопознање 

неопходан личан сусрет са Богом;  

-моћи да разуме да је обећање 

потомства дато Аврааму духовног 

карактера.  

-знати да је старозаветна вера – вера у 

једнога Бога;  

-моћи да објасни нека од старозаветних 

пророштава која су се остварила у 

личности Христовој;  

-моћи да наведе који старозаветни 

догађаји јесу праслика Сина Божјег и 

новозаветне Цркве.  

-моћи да уочи разлику између 

уобичајеног значења речи пророк и 

њеног библијског смисла;  

-моћи да упореди Десет заповести са 

Христовим заповестима о љубави;  

-моћи да промишља о сопственом месту 

у историји спасења 

-моћи да се, подстакнут примерима, 

смелије суочи са грехом 

самооправдавања и сваким грехом, 

уопште;  

-моћи да уочи у којој мери је 

напредовао и савладао градиво. 

 

I  Увод (1) 

II Стварање света и 

човека (7) 

III Прародитељски 

грех (7) 

IV Свештена 

историја спасења 

(од Адама до 

Израиља) (6) 

V Свештена 

историја спасења 

(од Мојскија до 

Христа) (10) 

VIСтарозаветна 

ризница (6) 
 

 

Облици наставе:  теоријска настава 

(35 ), практична настава (2)  

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: дијалошка метода, 

илустративно предавање, 

демонстрација, игровне активности, 

рад на тексту, играње улога, 

симулације, интерактивне групе, 

презентације, дебате, дигиталне 

апликације за учење 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални; групни; рад у пару 

 

Место реализације: учионица, гугл 

учионица, Црква 

 

Начин оцењивања: усмено 

одговарање, домаћи радови, пројекти, 

праћење активности на часу 

(формативно), гугл алати за 

оцењивање 

    

Корелација 

 
1. Српски језик и 

књижевност  

2. Историја  

3. Географија  

4. Екологија  

5. Физика  

6. Философија  

7. Социологија  

8. Ликовна култура  

9. Музичка култура  
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СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 
ТЕХНИКА ПРОДАЈЕ И УСЛУГЕ КУПЦИМА       2. РАЗРЕД                          Oбразовни профил: Трговац                      Просветни гласникбр.16/ 2013 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

Стицање знања о савременим 

облицима и начинима продаје; 

Стицање знања о обављању 

послова снабдевања 

продавнице робом; 

Стицање вештина, попуњавање 

документа у вези са набавком; 

Стицање знања о процесу 

непосредне продаје у 

савременим облицима продаје; 

Оспособљавање ученика за 

извршавање послова 

непосредне продаје; 

Разумевање значаја пружања 

услуга купцима; 

Разумевање значаја сервиса 

потрошача; 

 

- Наведу облике савремене 

продаје и објасне основне 

карактеристике савремених 

облика продаје.Да разликују 

начине снабдевања продавнице 

робом, објасни поступак 

уговарања купопродаје, 

препознаје елементе 

купопродајног уговора, разликује 

и израђује сва документа у вези са 

набавком, разликује врсте и фазе 

преузимања робе, саставња 

комисијски записник о 

преузимањуу робе, попуњава 

књижно одобрење за повраћа 

робе, да објасни плаћање робе 

добављачу, примени правила 

испуњавања, чувања, одлагања 

документације о пословању 

продавнице.Да опишу припрему 

особља, продавнице за рад, 

средстава за рад и робе за продају, 

обави припрему продавнице и 

средстава за рад и робе за продају, 

дефинише залихе робе у 

продавници, израчуна потребне 

количине залиха на основу 

задатих ел. 

објасни значај асортимана за пословање 

продавнице, разликује принципе и методе 

излагања робе, дефинише непосредну продају 

робе, као и да наведе и опише фазе непосредне 

продаје у савременим облицима продаје, 

разликује и опише средства плаћања, 

дефинише благајник о пословању, објасни 

систем касе као инструмента за обраду 

података у продаји, објасни поступак и испуни 

обрасце за уплату дневног пазара, разликује 

врсте и задатке контроле, дефинише 

инвентарисање, разликује врсте и задатке 

инвентарисања и наведе и опише његове 

фазе.да разликују потребе купаца, препозна 

поједине профиле купаца, дефинише појам 

услуге купцима, разликује редовне и допунске 

услуге, опише развој лојалности и 

успостављање веза са купцима, опише 

поступак мерења задовољства купца, препозна 

основне видове заштите потрошача, спроведе 

поступак решавања рекламације, дефинише 

сервис потрошача и разликује његове задатке, 

објасни маркетиншко-услужни аспект сервиса 

потрошача, објасни трговинско-дистрибутивни 

карактер сервиса потрошача, објасни 

логистички аспект сервиса потрошача, наведе 

компоненте сервиса потрошача и објасни 

значај сервиса потрошача. 

-Основни 

облици и начини 

продаје (40) 

-Елементи 

процеса рада у 

продавници (44) 

-Техника продаје 

робе у класичној 

продавници (56) 

 
Корелација 

трговинско 

пословање, 

практична 

настава, 

познавање робе, 

основи трговине, 

пословну 

комуникацију. 

 

Облик наставе:  теорија и вежбе 

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: дијалошка 

метода, илустративно предавање, 

демонстрација, игровне активности, 

рад на тексту, играње улога, 

симулације, интерактивне групе, 

мапе ума, презентације, експертска 

слагалица, дебате, дигиталне 

апликације за учење 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални; групни; рад у пару 

 

Место реализације: учионица, 

гугл учионица 

 

Начин оцењивања: тестови знања, 

усмено одговарање, домаћи радови, 

пројекти, праћење активности на 

часу (формативно), гугл алати за 

оцењивање 
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      ПРЕДМЕТ    ПОЗНАВАЊЕ РОБЕ                                   РАЗРЕД     други                          Oбразовни профил:   ТРГОВАЦ                                  Просветни гласник бр.16/2013 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 
Начин остваривањасадржаја 

програма 

-Оспособљавање ученика за 

идентификацију производа и 

истицање значаја декларације 

робе и важности марке производа 

-Стицање знања о врстама 

производа хемијске 

индустрије,њиховог  значаја 

-Развијање свести о могућим 

опасностима у раду са хемијским 

производима 

-Стицање знања о 

горивима,грађевинским 

материјалима,металима, њиховим 

особинама и 

легурама,производима од метала 

који се користе у свакодневном 

животу 

-Стицање знања о 

електротехничким производима 

-Стицање знања о књижарској 

роби 

 

 

 

-разликује врсте и објашњава 

карактеристике средстава за 

прање и чишћење 

-разликује парфимеријско-

козметичке производе 

-објашњава карактеристике 

парфема,средстава за негу 

коже,косе,ноктију,уста и зуба 

-класификује пластичне масе 

према сировинама и намени 

- објасни карактеристике 

природне и вештачке 

гуме,производа од гуме и 

пнеуматика 

-објасни карактеристике 

производа од стакла,керамичких 

производа,боја и лакова 

-наведе правила заштите при раду 

са  одговарајућим хемијским 

материјама 

-еколошки одговорно уклања 

оштећене хемијске производе 

-разликује врсте угља по 

хемијском саставу 

-објасни начине складиштења 

угља 

-објасни карактеристике нафте и 

наведе фракције у току прераде 

нафте 

-разликује гасовита горива и 

њихове карактеристике 

-објасни еколошке утицаје горива 

-разликује врсте и 

карактеристике,наводи својства  

конструктивних,везивних и 

изолационих материјала према 

намени 

-наводи поделу и својства метала 

-објасни шта су легуре,врсте и значај 

легирања 

-наводи металне 

полупроизводе(лимови,траке,цеви) и 

њихову употребу 

-наводи производе од жице и њихову 

намену 

-одреди материјале за израду 

алата,наведе поделу алата и њихову 

намену 

-класификује посуђе према 

материјалима и карактеристикама 

-објасни својства 

електроинсталационих материјала 

-објасни сврху електричних бројила 

и осигурача 

-разликује расветна тела 

-објасни начин рада и 

карактеристике електричних апарата 

за грејање и хлађење 

-објасни намену различитих кућних 

апарата 

-разликује врсте аудио и видео 

технике 

-објасни прописе о чувању и 

одлагању електронског отпада 

-објасни својства папира 

-разликује врсте папира 

-разликује папирну конфекцију 

-наводи врсте школског и 

канцеларијског прибора 

-објасни ка-ка производа издавачке 

делатности 

 

Производи хемијске 

индустрије (24) 

Горива (5) 

Грађевински материјали 

(9) 

Производи прераде 

метала(10) 

Електротехнички 

материјали (16) 

Књишка роба(6) 

 

 

  Облици наставе:  теоријска настава  

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике:  

  дијалошка,демонстрација, 

презентација, израде радног задатка, 

текстуално-илустративне методе, 

дигиталне апликације за учење 

Облици рада: 

фронтални, индивидуални , рад у 

пару, групни 

Место реализације: учионица 

Начин оцењивања:  

усмена провера  

писмена провера 

извештаји 

есеји 

 

    

Корелација 

-Хемија 

-Екологија и заштита 

животне средине 

-Основи туризма 

-Техника продаје и 

услуге купцима 

-Практична настава 

-Маркетинг у трговини 
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Основи пословања у трговини       2. РАЗРЕД,                                      Oбразовни профил: Трговац                                  Просветни гласник бр.16/ 2013 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

Упознавање ученика: 

О основним појмовима 

везаним за привреду и улози 

трг. пред. у робној привреди 

О основним појмовима о 

економији и изради 

калкулација. 

О изворима средстава. 

О расходима предузећа. 

О резултатима рада у 

предузећу 

О основним елементима 

организационе структуре и 

пословним функцијама у 

предузећу 

Ученик ће бити у стању да 

објасни: 

Појам привреде, циљеве и 

услове као и улогу 

предузећа: разлоге за 

престанак рада предузећа. 

Средства пред. и тргошкове 

и предузећу. 

Изворе средстава.  

Трошкове и калкулације. 

Резултате рада: промет, 

приход и добит 

Принципе рада: 

продуктивност, 

економичност и 

рентабилност. 

 

 

Организациону структуру 

предузећа; начин организације 

пословних функциј; савремене 

трендове у пословању 

трговинског предузећа 

 

1.Појам трговинског 

предузећа 

2.Основни појмови 

економике трговинског 

предузећа 

3.Извори средстава 

4.Расходи предузећа 

5.Резултати рада предузећа 

6.Мерила успешности 

пословања 

7.Организација 

трговинских предузећа 

Облик наставе:  теоријски 

 

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: дијалошка 

метода, илустративно предавање, 

демонстрација, игровне 

активности, рад на тексту, играње 

улога, симулације, интерактивне 

групе, мапе ума, презентације, 

експертска слагалица, дебате, 

дигиталне апликације за учење 

 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални; групни; рад у пару 

 

Место реализације: учионица, 

гугл учионица 

 

Начин оцењивања: тестови 

знања, усмено одговарање, домаћи 

радови, пројекти, праћење 

активности на часу (формативно), 

гугл алати за оцењивање 

    

Корелација 

Основи трговине,  

техника продаје и 

практична настава 
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      ПРЕДМЕТ       Маркетинг у трговини                                         РАЗРЕД 2.                            Oбразовни профил: Трговац                                       Просветни гласник бр.  16/2013. 

                                                                                                                   

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 
Начин остваривањасадржаја 

програма 

Циљ наставе предмета 

маркетинг у трговини је 

схватање значаја и улоге 

маркетинга у трговини, 

усвајање концепта 

маркетинга као начина 

размишљања у пословању, 

стицање знања о тржишту, 

сегментацији и 

истраживању тржишта, 

затим стицање знања о 

инструментима 

маркетинга, понашању 

потрошача и стицање 

знања о међународном 

маркетингу. 

 

Ученик ће моћи да дефинише појам 

маркетинга као и његов значај, место и 

улогу. Моћи ће да схвати повезаност 

маркетинга са осталим функцијама у 

предузећу, наведе основне појмове 

тржишта, сегментацију тржишта, увиди 

значај и улогу истраживања тржишта и  

разликује и објасни методе и изворе 

прикупљања података. 

Ученик ће моћи да разликује инструменте 

маркетинга (производ,цена,дистрибуција 

и промоција) и увиди њихову узајамну 

повезаност, објасни инстументе 

маркетинга са аспекта потрошача, објасни 

специфичности примене инструмената 

маркетинга у трговини, објасни производ, 

дефинише појам и значај  и димензије 

асортимана, увиди значај и улогу 

потрошача у формирању асортимана и 

наведе основне критеријуме за селекцију 

асортимана,увиди значај и улогу 

потрошача у формирању асортимана. 

Моћи ће да опише фазе животног циклуса, 

дефинише трговинску марку и објасни 

њен значај и улогу, дефинише услуге као 

и политику набавке, као и повезаност 

набавне функције и политике залиха. 

Затим ће моћи да објасни цену као 

инструмент маркетинга и њен значај и 

улогу , факторе,наведе и објасни 

психолошке аспекте у политици цена, 

разликује начине прилагођавања и 

диференцирања цене робе, увиди улогу 

цене у функцији остваривања лојалности 

потрошача, наведе и објасни потрошачке 

кредите, објасни инфлацију и дефлацију и 

њихов утицај на цене. 

 

Ученик ће моћи да дефинише појам и улогу 

дистрибуције као инструмента маркетинга у 

трговини.  Објасни значај локације , 

микролокација-факторе и значај, наведе и 

објасни најважније факторе у избору 

маркетинг канала у трговини, објасни везу 

између канала набавке и канала продаје, 

објасни улогу трговинских предузећа на 

велико и мало, објани суштину логистике и 

њено место  у маркетинг миксу.Објасни 

промоцију, промоциони  микс ,личну 

продају, економску пропаганду, односе са 

јавношћу, објасни личну продају и њену 

улогу, објасни унапређење продаје и мере 

унапређења продаје, затим да објасни 

публицитет, економску пропаганду, односе 

са јавношћу, опише промоцију продаје и 

начине продаје, разликује пропагандна 

средства и пропагандне медије,  кратко 

опише и анализира контролу успешности 

економске пропаганде и да упореди обилке 

директног маркетиинга.Ученик ће моћи да 

објасни разлику између купца, корисника и 

потрошача, наведе и објасни факторе 

окружења који утичу на понашање 

потрошача, класификује и објасни мотиве 

тражње и куповине као и типове понашања у 

куповини и да успешно разликује фазе у 

процесу доношења одлуке о 

куповини.Ученик ће моћи да дефинише 

значај међународног маркетинга, наведе и 

објасни детерминанте међународно 

пословног окружења, објасни значај 

прилагођавања инструмената међународног 

маркетинг програма локалним условима 

страних тржишта као и да изради план 

наступа сопственог производа у конкретној 

земљи. 

 

 

 

Маркетинг и 

тржиште (15) 

Инструменти 

маркетинга (65) 

Понашање 

потрошача у 

процесу куповине  

(15) 

Међународни 

маркетинг  (10) 
 

Облици наставе:  теоријска настава  

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: Методе активно 

орјентисане наставе (игра 

улога,студија случаја, рад у 

групи,пројекат) 

 

Облици рада: Фронтални, групни, 

рад у пару, индивидуални 

 

 

Место реализације: учионица/ гугл 

учионица 

Начин оцењивања:  

усмено излагање, активност на 

часу, тест знања,презентација 

 

    

Корелација 

 

Основи трговине, 

пословна 

комуникација, 

техника продаје и 

услуге купцима, 

основе пословања 

у трговини 
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      ПРЕДМЕТ: ПРАКТИЧНА НАСТАВА                                         РАЗРЕД: ДРУГИ                            Oбразовни профил: ТРГОВАЦ                             Просветни гласник бр.16/2013 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 
Начин остваривањасадржаја 

програма 
1) Упознавање ученика са 

организацијом рада у савременом 

продајном објекту 

2) Стицање вештина и рутине у 

обављању послова снабдевања 

продавнице робом, стицање и развијање 

радних навика 

3) Оспособљавање ученика за 

самостално обављање послова припреме 

продаје 

4)Оспособити ученика да препозна и 

објасни маркетиншке карактеристике 

робе у продавници, оспособити ученика 

да схвати значај и изврши селекцију 

асортимана робе у продавници 

5) Стицање вештина за самостално 

обављање послова везаних за 

непосредну продају робе у савременим 

продавницама 

6)Развијање способности уочавања и 

разликовања различитих типова купаца, 

стицање вештина за комуникацију са 

различитим типовима купаца, развијање 

навика за коришћење различитих видова 

комуникације са купцима, подизање 

нивоа свести о потреби дугорочног 

задовољавања потреба купаца и њихове 

везе са пословним успехом продавнице, 

указивање на неопходност прихватања и 

решавања рекламација купаца 

7)Оспособљавање ученика за 

самостално обављање послова 

снабдевања продавнице робом, 

оспособљавање ученика за припрему 

продаје, стицање вештина за непосредну 

продају робе у конкретној продавници  

(БЛОК НАСТАВА) 

 

1) Препозна и опише организацију 

рада у продавници, препозна и кратко 

опише разлике између класичног и 

савременог начина продаје, 

идентификује послове на свом радном 

месту у продавници 

2) Да наведе начине снабдевања 

продавнице робом, препозна и наведе 

елементе купопродајног уговора, 

разликује врсте и фазе преузимања 

робе, учествује у пословима 

преузимања робе, саставља комисијски 

записник, попуњава књижно одобрење 

за повраћај робе, попуњава, одлаже и 

чува документа у вези плаћања робе 

добављачу 

3) Изврши припреме за почетак рада, 

припреми продавницу и средства за 

рад, самостално распакује, чисти, 

дотерује и сортира, групише, означава 

робу и ађустира, спроводи контролу 

залиха, снабдева радно место робом и 

самостално распоређује и излаже робу 

4) Разликује име и знак марке 

производа, наведе пример позитивног 

и негативног утицаја стила, моде и 

дизајна на продају робе у продавници, 

разликује димензије асортимана и 

закључује какав је његов утицај на 

пословање продавнице, изводи 

закључке о фазама животног циклуса 

производа, утврђује и проналази 

најбоље решење о висини залиха робе 

у продавници 

5) Наведе фазе непосредне продаје 

робе купцима у савременој 

продавници, самостално обави 

пословни разговор на иницијативу  

6) Препозна мотиве и профил купаца, 

различито приступа различитим типовима 

купаца и решава евентуалне конфликтне 

ситуације, користи инструменте 

промотивног микса у циљу раста продаје, 

самостално припреми и реализује 

презентацију робе, комуницира са он лајн 

купцима, самостално прима, евидентира и 

решава рекламације купаца 

7) Разликује начине снабдевања 

продавнице робом и попуњава документа 

у вези са набавком, спроведе преузимање 

робе у конкретној продавници, објасни 

начине плаћања робе добављачу и попуни 

потребну документацију у вези са 

плаћањем, обави послове везане за 

непосредну продају робе у конкретној 

продавници, обрачуна и наплати продату 

робу, опише све послове везане за 

инвентарисање у конкретној продавници, 

нађе најбоље решење у раду са 

различитим профилима купаца 

купца, демонстрира особине робе и утиче 

на одлуку купца о куповини, превазиђе 

евентуалне баријере у комуникацији са 

купцима, користи електронску касу за 

обрачун и наплату новчаног износа за 

продату робу, самостално пакује продату 

робу, самостално изврши спецификацију и 

прати уплату дневног пазара, објасни 

значај и задатке инвентарисања, прати 

начин формирања комисије за 

инвентарисање, учествује у припреми робе 

за инвентарисање, учествује у припреми 

материјала за инвентарисање, прати 

састављање и учествује у анализи 

извештаја о спроведеном инвентарисању 

 

 

-Упознавање са 

савременом продајом 

(22) 

- Техника снабдевања 

продавнице робом (66) 

- Припрема продаје (50) 

- Роба у продавници (44) 

- Техника непосредне 

продаје у савременим 

облицима продаје (104) 

- Купци (99) 

- Непосредна продаја 

робе - блок настава (60) 

 

Облици наставе:  практична 

настава / настава у блоку 

Подела на групе:  ДА  

 

Методе и технике: Практичан 

рад, презентовање, 

демонстрација 

Облици рада: дијалошки, 

индивидуални, групни рад, 

рад у пару 

 

Место реализације: 

трговински и малопродајни 

објекат, учионица, гугл 

учионица 

 

Начин оцењивања:  

-праћење остварености 

исхода 

-оцењивање практичних 

вештина 

-оцењивање дневника 

практичног рада 

-оцењивање редовности 

похађања 

 

    

Корелација 

 

Основи у трговини 

 

Техника продаје и услуге 

купцима  
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ТРЕЋИ РАЗРЕД 

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 

      ПРЕДМЕТ: Српски језик и књижевност                                      РАЗРЕД : трећи                                     Oбразовни профил: трговац                              Просветни гласник бр. 16/2013 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 
Начин остваривањасадржаја 

програма 

Упознавање са основним 

одликама правца, представницима 

и њиховим делима. 

Упознавање ученика са одликама 

међуратне књижевности, 

представницима и делима. 

Систематизовање знања о 

основним правилима грађења 

речи. 

Упознавање ученика са основама 

лексикологије. 

Оспособљавање ученика за 

примењивање знања из језика и 

правописа у складу са језичком 

нормом. 

Оспособљавање ученика да 

теоријска знања из граматике и 

правописа примењују у усменом и 

писаном изражавању. 

  

 Наведе одлике правца, 

представнике и њихова дела , 

препозна модерне елементе у 

изразу и форми књижевног дела 

,анализира одабрана дела, износи 

запажања и ставове. 

Наведе одлике праваца, 

представнике и њихова дела , 

наведе манифесте, књижевне 

покрете и струје у књижевности 

између два светска рата 

,успостави узајамни однос 

књижевних дела и времена у коме 

су настала , анализира одабрана 

дела, износи запажања и ставове. 

Препозна просте, изведене и 

сложене речи, примени основне 

принципе творбе речи. 

Препозна и одрeди вредност 

лексеме, уме да се служи 

речницима, наведе примере 

синонима, антонима, хомонима, 

жаргона… 

Примени правописна правила у 

писању сложеница,   

полусложеница и синтагми, 

скраћује речи у складу са 

прописаним правилима. 

Износи став, користи аргументе и 

процењује опште и сопствене 

вредности у усменом и писаном 

изражавању. 

  

 

Садржај предмета: 

I Модерна 

II Књижевност између 
два рата 

III Творба речи 

IV Лексикологија 

V Правопис 

VI Култура 
изражавања 

 Корелација: 

корелација са историјом,  

географијом, 

социологијом, 

психологијом, ликовном 

и музичком културом, 

верском наставом, 

грађанским васпитањем 

 

Облици наставе:  теоријска настава  

Подела на групе: не 

 

Методе и технике: монолошко – 

дијалошка, текст – метода, метода 

демонстрације, компаративна 

 

Облици рада:фронтални, 

индивидуални, групни, рад у 

паровима 

 

Место реализације: учионица./гугл 

учионица 

Начин оцењивања: усмено излагање, 

активност на часу, домаћи задаци, 

тест, писмени задаци. 

   

Оцењивање се врши на основу 

важећег Правилника о оцењивању 

ученика у средњој школи. 
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ПРЕДМЕТ  енглески језик                                  РАЗРЕД  III                  Oбразовни профил:  трговац                                                Просветни гласник бр.  16/2013 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 
Начин остваривањасадржаја 

програма 

Оспособљавање ученика за 

разумевање усменог говора 

Оспособљавање ученика за 

разумевање прочитаних текстова 

Оспособљавање ученика за 

кратко монолошко излагање и 

учешће у дијалогу на страном 

језику 

Оспособљавање ученика за 

писање краћих текстова 

различитог садржаја  

Оспособљавање ученика за 

учешће у дијалогу на страном 

језику и размену краћих писаних 

порука 

Оспособљавање ученика да 

преводи, сажима и препричава 

садржај краћих усмених и 

писаних текстова Оспособљавање 

ученика да користе медије као 

изворе информација и развијају 

критичко мишљење у вези са 

њима  

Ученик ће бити у стању да: 

 разуме основне поруке и захтеве 

исказане јасним стандардним 

језиком када је реч о блиским 

темама ( школа, 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 

 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 

 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 

 попуњава рачуне, признанице и 

хартије од вредности 

 напише једноставно пословно 

писмо према одређеном моделу 

 опише и појасни садржај схема и 

графикона  везаних за струку 

 поведе, настави и заврши неки 

једноставан  разговор, под 

условом да је лице у лице са 

саговорником 

 буде схваћен у размени идеја и 

информација о блиским темама у 

предвидљивим, свакодневним 

ситуацијама 

 сажима садржај текста, филма, 

разговара и сл. 

 идентификује различита гледишта 

о истој теми 

 коректно употребљава 

једноставне структуре користећи 

зависне реченице (уз одређене 

системске елементарне грешке 

које глобални сисао не доводе у 

питање)  

Садржај предмета се 

остварује кроз следеће 

теме: 

10. Businеss and 

trade (32) 

Облици наставе:  теоријска настава  

Подела на групе:  да 

 

Методе и технике: монолошка, 

дијалошка, илустративно-

демонстративна, игра улога 

Облици рада: фронтални рад,рад у 

пару,групни рад,индивидуални рад 

 

Место реализације: учионица/гугл 

учионица 

 

Начин оцењивања: усмена провера 

знања, активност на часу, тест знања, 

писмени задаци, домаћи задаци 

Оцењивање се врши на основу 

важећег Правилника о оцењивању 

ученика 

 

    

Корелација 

српски језик и 

књижевност, економска 

група предмета, 

трговинско пословање 
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      ПРЕДМЕТ физичко васпитање                           РАЗРЕД 3-5                               Oбразовни профил:Трговац                                        Просветни гласник бр. 16/2013.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

 

1.Подстицање раста и развоја и 

утицање на правилно држање 

тела (превенција постуралних 

поремећаја); 

2.Развој и усавршавање 

моторичких способности и 

теоријских знања неопходних 

самостални рад на њима; 

3.Стицање моторичких умења 

(вештина) и теоријских знања 

неопходних за њихово  усвајање; 

4.Проширење и продубљавање 

интересовања које су ученици 

стекли у основној школи и 

потпуније сагледавање спортске 

гране, за коју показују посебан 

интерес; 

5.Усвајање знања ради 

разумевања значаја и суштине 

физичког васпитања 

дефинисаних општим циљем овог 

предмета (васпитно-образовног 

подручја); 

6.Мотивација ученика за 

бављење физичким активностима 

и формирање позитивних психо-

социјалних образаца понашања; 

7.Оспособљавање ученика да 

стечена умења, знања и навике 

користе у свакодневним 

условима живота и рада. 

1.Препозна везе између физичке 

активности и здравља; 

2.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; 

3.Одабере и изведе вежбе 

обликовања и вежбе из 

корективне гимнастике, које ће 

превентивно утицати на могуће 

негативне утицаје услед рада у 

одабраној професији; 

 

4.Именује  моторичке 

способности које треба развијати, 

као и основна средства и методе 

за њихов развој; 

5.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; 

6.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 

7.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; 

8.Сагледа негативне утицаје 

савременог начина живота 

(пушење, дрога, насиље, 

деликвентно понашање) и буде 

свестан да је физичким, односно 

спортским активностима могуће 

предупредити негативне утицаје; 

 

9.самостално бира физичку, 

односно спортску активност и 

изводи је  у окружењу у коме живи. 

 

10.Препозна нетолерантно 

понашање својих другова и реагује 

на њега, шири дух пријатељства, 

буде истрајан је у својим 

активностима. 

11.Се правилно односи према 

окружењу у којме вежба, рекреира 

се и бави се спортом, што преноси у 

свакодневни живот 

12.Учествује на школском 

такмишењу и у систему школских 

спортских такмичења 

 

-ОПШТА ФИЗИЧКА 

ПРИПРЕМА: 6-ЧАСОВА 

1.Вежбе обликовања 

(јачања, лабављење и 

растезање); 

2.Вежбе из корективне 

гимнастике; 

3.Провера стања 

моторичких и 

функционалних 

способности; 

4.Вежбе снаге; 

-АТЛЕТИКА:14-

ЧАСОВА 

       1.Трчања; 

       2. Скокови; 

      -  ГИМНАСТИКА:20-

ЧАСОВА 

       1.    Вежбе у партеру; 

       2.   Прескок; -   

ОДБОЈКА: 20-ЧАСОВА 

Облици наставе:  теоријска 

настава/практична настава/ 

Подела на групе:  да/не 

 

Методе и технике: : Вербално-

демонстративне. 

Облици рада: 
Фронтални,индивидуални,групни , 

у пару. 

 

 

Место реализације: фискултурна 

сала и отворени терени/гугл учионица 

 

Начин оцењивања: Тренутно важећи 

правилник о оцењивању ученика у 

средњем  образовању и васпитању 

(„СЛ. Гласник  РС“, бр. 82/2015). 

 

    

Корелација 

• Биологија 

• Физика 

• Екологија и 

заштита животне средине 

• Ликовна култура 

• Музичка култура 
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      ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА                        РАЗРЕД: ТРЕЋИ                                   Oбразовни профил: ТРГОВАЦ                                   Просветни гласник бр. 16/2013 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 
Начин остваривања садржаја 

програма  

 Упознавање са координатном 

методом 

 Разумевање зависности 

положаја праве и међусобног 

положаја две праве  од 

коефицијената k и n 

 Разумевање зависности 

положаја кружнице и 

међусобног положаја праве и 

кружнице од коефицијената у 

њиховим једначинама 

 Упознавање са основним 

елементима финансијске 

математике 

 Уочавање разлике између 

простог и сложеног каматног 

рачуна 

 Оспособљавање за примену 

стечених знања у 

свакодневном животу 

 примени Гаусов алгоритам на 

решавање система  линеарних 

једначина(3*3) 

 израчуна растојање између две 

тачке и обим троугла ако су 

дате координате његових 

темена 

  разликује општи облик 

једначине праве од 

екплицитног облика и преведе 

један запис у други 

  објасни 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 паралелности 

две праве 

 израчуна растојање тачке од 

праве 

 преведе општи облик 

једначине кружнице у 

екплицитни  

 одреди положај кружнице у 

Декартовом координатном 

систему и полупречник 

кружнице 

 

 примени каматни рачун од сто 

(време дато у годинама, 

месецима или данима) 

 примени каматни рачун више 

сто и ниже сто 

 објасни појам менице и на који 

начин се употребљава 

 примени прост каматни рачун на 

обрачунавање камате код 

штедних улога и потрошачких 

кредита  

 покаже  разлику између простог 

и сложеног каматног рачуна на 

датом примеру 

 

 

 Аналитичка геометрија у 

равни: 18 часова; 

 Елементи финансијске 

математике:             10 

часова; 

 

За реализацију  2 писменa 

задатка са исправкама 

планирана  су 4 часа. 

 

 

 Облици наставе:  теоријска 

настава  

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: дијалошка 

метода, демонстрација, 

презентације, дигиталне 

апликације за учење 

Облици рада: : фронтални, 

индивидуални, групни, рад у пару 

 

Место реализације: учионица/ 

кабинет 

/гугл учионица 

 

Начин оцењивања:  

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

1. усмену проверу знања; 

2. писмену провера знања; 

3. тестове знања; 

4. активност на часу  

 

    

Корелација 

- Економика туристичких и 

угоститељских предузећа; 

- Предузетништво; 

- Рачунарство и информатика 
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     ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ                         3.разред                        Oбразовни профил: Трговац                                    Просветни гласник бр.16/2013 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

1.   Схватање односа човека  

животне средине- 

2. Разумевање структуре 

екосистема и биосфере 

3. Схватање концепта одрживог 

развоја  

4. Упознавање са различитим 

облицима загађивања животне 

средине и њиховим утицајима на 

здравље човека 

-Дефинише предмет истраживања 

и значај екологије 

-Објасни структуру екосистема 

-Објасни процесе који се 

одигравају у екосистему 

-Анализира међусобне односе 

организама у ланцима исхране 

-Објасни структуру биосфере 

-Анализира биохемијске циклусе 

у биосфери 

-Утврђује значај биодиверзитета 

за опстанак живота на Земљи 

-Наведе изворе загађивања 

животне средине 

-Анализира врсте загађивања свог 

непосредног окружења 

-Процени последице загађивања 

животне средине 

-Објасни значај одрживог развоја 

-Наведе облике енергетске 

ефикасности 

-Наведе узроке нестајања биљних 

и животињских врста на 

територији  Србије 

 

-Испољи одговоран однос преме 

домаћим животиљама, кућним 

љубимцима, огледним животињама, 

крзнашицама и осталим угроженим  

животињским и биљним врстама 

-Процени последице глобалних 

климатских промена 

-Објасни значај одржавања личне 

хигијене, хигијене  животног и 

радног простора 

-Разликује адитиве опасне по 

здравље 

-Објасни значај употребе производа 

у складу са декларацијом и 

упутством у циљу очувања 

сопственог здравља и заштите 

животне средине 

-Процени значај употребе 

биоразградиве амбалаже 

-Објасни начине и значај одлагања 

отпада 

-Анализира утицаје стреса, буке, 

психоактивних супстанци, брзе 

хране и физичке активности на 

здравље човека 

 

1.Основни појмови 

екологије  

 (5 часова)  

 

2.Животна средина и 

одрживи развој   

(18 часова) 

 

3. Еколошка култура 

 ( 9 часова ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Облици наставе:  теоријска настава 

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: дијалошка метода, 

илустративно предавање, 

демонстрација, рад на тексту,  

интерактивне групе, презентације,  

дебате, дигиталне апликације за учење 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални, групни, рад у пару 

 

Место реализације: учионица, гугл 

учионица 

 

Начин оцењивања: тестови знања, 

усмено одговарање, домаћи радови, 

пројекти, праћење активности на часу 

(формативно), гугл алати за 

оцењивање  Корелација 

 

-хемија 

-географија 

-физика 
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      ГЕОГРАФИЈА                  3.  РАЗРЕД                                          Oбразовни профил:  Трговац                                                 Просветни гласник бр.16/2013 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 
Начин остваривањасадржаја 

програма 

- Уочавање и схватање 

корелативних односа између 

географије и других природних и 

друштвених наука. 

- Стицање нових актуелних знања о 

положају, месту и улози Србије на 

Балканском полуострву и 

југоисточној Европи. 

- Стицање нових и продубљених 

знања и објашњења о савременим 

географским појавама, објектима и 

процесима на територији 

Републике Србије. 

- Стицање нових актуелних знања о 

порасту, кретањима, структурним 

променама и територијалном 

размештају становништва. 

- Разумевање актуелне географске 

стварности наше земље и 

савременог света. 

- Развијање осећања припадности 

својој нацији као делу 

интегралоног света, изградња и 

неговање националног и културног 

идентитета у мултиетничком, 

мултикултуралном и 

мултијезичком свету. 

- Оспособљавање ученика да 

примењују географско знање и 

вештине у даљем образовању и 

професионалном развоју. 

- Оспособљавање ученика за 

одговорно опхођење према себи и 

окружењу и за активно 

учествовање у заштити, обнови и 

унапређивању животне средине. 

 

- дефинише  предмет изучавања, 

значај, развој и место  географије у 

систему наука 

- разликује природне и друштвене 

елементе географског простора и 

схвата  њихове узајамне  узрочно-

последичне везе и односе  

- препозна значај и практичну 

примену географских сазнања 

- дефинише појам и функције 

државних граница, разуме државно 

уређење Србије и познаје  државна 

обележја: грб, заставу, химну 

- објашњава и даје кратак опис 

битних карактеристика граница са 

суседним земљама 

- дефинише појам југоисточна 

Европа, лоцира на карти  Балканско 

полуострво и идентификује његове 

опште географске карактеристике 

- анализира  промене на политичкој 

карти Балканског полуострва: 

настанак и распад Југославије  

- уочава предности и недостатке 

географског положаја Србије 

- одреди у геолошком саставу Србије 

заступљеност стена различите 

старости, састава и порекла, 

значајних за појаву руда и минерала 

- лоцира и кратко описује постанак 

великих и основних макро целина 

рељефа у оквиру геотектонске 

структуре Србије  

- објасни елементе и факторе климе, 

разликује климатске типове у 

Србији  

- направи преглед водног богатства 

Србије  

- објасни кретање становништва и 

територијални размештај 

становништва у Србији  

- укаже на промену броја становника 

Србије и наведе факторе који 

условљавају  промене становништва 

- дефинише појмове: наталитет, 

морталитет и природни прираштај 

- дефинише појам и разликује типове и 

видове миграција 

- објасни структуру становништва у 

Србији   

- разликује појмове националног, 

етничког и културног идентитета 

- изгради  став о једнаким правима 

људи 

- објасни демографске проблеме и  

популациону политику у Србији  

- објасни радне миграције у европске 

земље и именује државе и градове у 

којима има нашег становништва 

- објасни исељавање нашег 

становништва на ваневропске 

континенте 

- разликује фазе у исељавању Срба у 

прекоокеанске земље 

- именује државе и градове у којима 

живи наше становништво 

- анализира утицај природних и 

друштвених чиниоца на условљеност 

развоја и размештаја привреде Србије 

и групише гране привреде по 

секторима 

- анализира утицај природних и 

друштвених фактора на развој 

туризма 

- дефинише појам регије и лоцира их 

на карти Србије (Војводина и њене 

1. Географија – предмет, 

подела, значај и место 

географије у систему 

наука (2) 

2. Савремене компоненте 

географског положаја 

Србије (2) 

3. Природни ресурси 

Србије и њихов 

економско географски 

значај (7) 

4. Становништво и 

насеља Србије (6) 

5. Привреда Србије (6) 

6. Регионалне целине 

Србије (5) 

7. Србија и савремени 

процеси у Европи и свету 

(4) 

Облици наставе:  теоријско настава 

Подела на групе:  да 

 

Методе и технике: дијалошка метода, 

илустративно предавање, 

демонстрација, презентације, дебате, 

дигиталне апликације за учење 

Облици рада:индивидуални, 

фронтални, групни, рад у пару 

 

Место реализације: учионица/гугл 

учионица 

 

Начин оцењивања: усмено 

одговарање, домаћи радови, праћење 

активности на часу (формативно), 

гугл алати за оцењивање праћење 

остварених исхода, тестови знања 

    

Корелација 

- Српски језик и 

књижевност 

- Математика 

- Историја 

- Биологија 

- Грађанско васпитање 

- Верска настава 

- Стручни предмети 
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- закључује о економском значају 

вода за снабдевање насеља, 

наводњавање тла, производњу 

хидроенергије, пловидбу, рибарство 

и туризам 

- дискутује о загађивачима, 

последицама и мерама заштите 

- познаје утицај физичко-географских 

фактора на формирање типова 

вегетације и разноврсност 

животињског света панонске  и 

планинске области Србије 

- дефинише: појам природна средина, 

предмет проучавања заштите 

природе, значај заштите и 

унапређивања природе 

- наведе елементе природне средине, 

загађиваче воде, ваздуха, земљишта; 

последице загађивања и мере 

заштите  

- дефинише и разликује заштићена 

природна добра у Србији  

- опише антропогеографска обележја 

и  историјско-географски 

континуитет насељавања Србије 

предеоне целине, Шумадија и 

Поморавље, западна Србија, 

Старовлашко-рашка висија, источна 

Србија, јужно Поморавље, Косово и 

Метохија 

- дефинише и објашњава појмове: 

процес интеграције,  демократска 

регионализација, глобализација 

- објасни економске интеграције на 

Балкану и у југоисточној Европи и 

познаје мирољубиву политику Србије 

у међународним оквирима и на 

Балкану 

- опише историјат развоја, наведе 

циљеве и дефинише проблеме унутар 

Уније 

- објасни услове које Србија треба да 

испуни да би постала равноправна 

чланица заједнице. 

- опише историјат развојаУН, наведе 

циљеве и структуру организације и 

образложи приврженост Србије УН 

- дефинише појам глобализације и 

разликује политичке, територијалне, 

економске, културне и друге видове 

глобализације 
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      ПРЕДМЕТ  Социологија          РАЗРЕД     трећи                                 Oбразовни профил: трговац                                                 Просветни гласник бр.16/2013 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 
Начин остваривањасадржаја 

програма 

Циљ предмета је да ученици 

овладају основним 

социолошким појмовима, како 

би боље разумели савремено 

друштво и успешније 

остварили своју улогу и место 

у њему, да ученици стекну 

применљива и функционална 

знања о друштвеним 

појавама,структури, развоју и 

противуречностима 

савременог друштва, како би 

развили кључне компетенције 

потребне за живот и 

партиципацију у демократски 

уређеном мултикултуралном 

друштву, као и да стекну 

основна знања о уставности и 

законитости. 
 

 

Дефинише појам и метод 

социологије,разуме начин 

повезаности појединца, 

друштва и културе, унапреди 

способност заузимања 

критичког и одговорног става 

према друштву и друштвеним 

институцијама, формира 

аутономни вредносни систем, 

унапређује и проширује општу 

културу, јача осетљивост у 

односу на постојање 

друштвених неједнакости, 

разуме појаве и проблеме 

савременог друштва и зна да 

их решава, познаје структуру 

друштва, друштвене промене и 

развој, да схвати значај устава 

као највишегправног акта, да 

разликује устав од законаи да 

разликује уставност и 

законитост, схвати људска 

права и слободе и свој положај 

у друштву 

 

 СТРУКТУРА И 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

ДРУШТВА 

УСТАВ И ПРАВНА 

ДРЖАВА 

ДРЖАВА И 

ПОЛИТИКА 

ГРАЂАНИН И 

ЊЕГОВА ПРАВА И 

СЛОБОДЕ У СРБИЈИ 

СРБИЈА КАО 

ДРЖАВА,АУТОМИЈА 

И ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ 

КУЛТУРА И 

ДРУШТВО 

ДРУШТВЕНЕ 

ПРОМЕНЕ И РАЗВОЈ 

ДРУШТВА 
 

Облици наставе:  теоријска настава  

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: вербално – 

текстуално, илустративно – 

демонстративна и све методе 

активне наставе 

Облици рада: Фронтални рад, рад у 

групама, индивидуалан рад 

 

 

 

Место реализације: учионица/ 

кабинет/ фискултурна 

сала/кухиња/угоститељски 

објекат...../гугл учионица(ако 

планирате да је користите и убудуће у 

редовној настави) 

 

Начин оцењивања: Формативно – 

праћење остварености исхода – 

тестови, усмена провера знања, 

контролни задаци 

 

    

Корелација 

 

Право, социологија И 

историја 
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      ПРЕДМЕТ Грађанско васпитање               РАЗРЕД трећи                   Oбразовни профил:  трговац                                            Просветни гласник бр.  10/12 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

Стицање знања о појму 

демократије,правилима и 

процедурама демократског 

одлушивања 

- Упознати ученике са смислом и 

значењем грађанског живота, 

политике и власти 

-Упознати ученике са основним 

грађанским и плитичким правима 

-Стицање основних знања о 

институцијама демократског 

друштва и улози грађана у њему 

-Схватање смисла и значаја права 

на грађанску иницијативу 

 

 

Објасни појмове демократија , политика, власт, грађански живот 

-Разликовање демократског од недемократског одлучивања  

-Разуме значај поштовања закона у демократској држави  

-Објасни карактеристике и улогу цивилног друштва  

-Идентификује проблеме у својој локалној заједници  

-Способност анализе различитих начина ограничења власти  

-Способност поштовања и неговања људских права и слобода 

- Покретање конкретних акција ученика у школи и ширем окружењу 

 
Демократија и политика (5 

часа) 

.  

2.Грађанин и друштво (7 
часова) 

 

 
З.Грађанска и плитичка орава и 

право на грађанску 

иницијативу(10часова) 
 

 

4.Планирање конкретне акције 
(10 ) часова 

 

 

 

 

 

 

Облици наставе:  теоријска настава  

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: дијалошка метода, 

илустративно предавање, демонстрација, 

игровне активности, рад на тексту, играње 

улога, симулације, интерактивне групе, мапе 

ума, презентације, експертска слагалица, 

дебате, дигиталне апликације за учење 

Облици рада: фронтални, индивидуални; 

групни; рад у пару 

 

Место реализације: учионица/ google 

учионица 

 

Начин оцењивања: Вредновање рада ученика 

врши се кроз праћење оставрености исхода 

Успешан: Ученик разуме описује,објашњава, 

дискутује, наводи примерe, резимира, 

парафразира појаве из наведених тема. Рад 

ученика је компетентан уз минималну помоћ 

наставника. 

 

Веома успешан: Ученик примењује и користи 

стечена знања и информације, открива и решава 

проблеме,истражује појаве, примењује методе у 

новим ситуацијама, процењује,  предвиђа појаве 

из претходно наведених тема Рад ученика је 

компетентан без подршке. 

Корелација 

Право, социологија са 

правима грађана 
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      ПРЕДМЕТ: Верска настава Православни катихизис              РАЗРЕД III                               Oбразовни профил:  трговац          Просветни гласник бр. 11/2016-1 

 

Циљеви учења за предмет  
Исходи 

По завршетку теме ученик ће: 
Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 
Упознавање ученика са садржајем 

предмета, планом и програмом и 

реализацијом наставе. 

Ученицима пружити основ за 

разумевање значаја Христове 

личности и Његовог живота за наше 

спасење;  

Упознати ученике да Христос у 

својој личности обједињује Царску, 

Првосвештеничку и Пророчку 

службу;  

Упознати ученике са есхатолошком 

димензијом свете Литургије;  

Ученицима пружити основ за 

разумевање да је и после свог 

Вазнесења Христос са нама у све 

дане до свршетка века;  

Подстицати ученике на хришћански 

однос према свету, себи и ближњима 

указивањем на пример Христа чији је 

живот испуњем безусловном 

љубављу према сваком човеку;  

Омогућити ученицима да схвате да је 

наш живот у Цркви незамислив без 

учешћа у светим Тајнама и 

упознавање са истим; 

Пружити ученицима основ за 

разумевање молитве, Литургије, 

људским потребама... 

Установити обим и квалитет знања и 

разумевања стечених у току школске 

године из Православног катихизиса. 

 

- моћи да сагледа садржаје којима ће 

се бавити настава Православног 

катихизиса у току 3. године 

образовања и да уочи какво је његово 

предзнање;  

-моћи ће разуме значење израза Нови 

Адам, Месија и Емануил, Логос;  

-моћи да изложи зашто је Исус 

Христос као посредник између Бога и 

човека једини Спаситељ света;  

-моћи да наведе основне разлике 

између слике и иконе.  

-моћи да закључи да је Царство Божје 

заједница са Христом;  

-моћи да увиде актуелност Христове 

проповеди;  

-знати да је Христова проповед позив 

свима у Царство Божје;  

-моћи да увиде како поуке из 

Христове проповеди могу да примене 

на сопствени живот.  

-моћи да разуме да је свака заједничка 

трпеза израз заједништва;  

-моћи да разуме да Христос Тајном 

Вечером установљује начин на који 

ће остваривати заједницу са својим 

ученицима у све дане до свршетка 

века;  

-моћи да разуме да сва радост 

хришћанске вере извире из свести о 

победи над смрћу и Христовом 

сталном присуству;  

-моћи да, причешћујући се, 

доживљава себе као учесника Тајне 

Вечере; 

-моћи да у основим цртама изложи 

смисао Христовог страдања- смрти;  

-моћи да објасни да се Христос вазноси 

на небо да би узнео људску природу 

Оцу; и да би наша вера била слободна, а 

не изнуђена; 

-знати да је општење са Христом и 

данас могуће у заједници Духа Светога 

– у Цркви.  

-моћи да разуме да покајање подстиче 

човека да тражи Царство Божје; и да 

схватити, да се учешћем на Литургији 

учествује у Царству Божјем.  

-моћи на основном нивоу да тумачи 

Крштење и да објасни да 

Миропомазање значи примање дарова 

Светог Духа за служење у Цркви;  

-моћи да схвати да су исповест и 

покајање повратак у наручје Очево и 

заједницу Цркве;   

-моћи да међусобно разликује 

различите службе у Цркви (епископ, 

свештеник, ђакон, лаик) и увиди 

њихову повезаност;  

-бити свестан да све Тајне свој смисао 

добијају у Литургији.  

-моћи да препозна догађаје из историје 

спасења у Анафори Василија Великог, 

да тумачи молитву Оче   

-бити свестан да хришћанско 

братољубље превазилази крвно и 

национално порекло;  

-моћи да уочи у којој мери је 

напредовао и савладао градиво 

Православног катихизиса 3разреда. 

 

I  Увод (1) 

II Христос истинити Бог 

и истинити Човек (5) 

III Приближило се 

Царство Божије (7) 

IV Где је Христос ту је и 

Царство Божије (9) 

V Мој живот у Христу (5) 

VIСветотајински живот 

Цркве (4) 

VII Новозаветна ризница 

(6) 
 

Облици наставе:  теоријска настава 

(37) 

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: дијалошка метода, 

илустративно предавање, 

демонстрација, игровне активности, 

рад на тексту, играње улога, 

симулације, интерактивне групе, 

презентације, дебате, дигиталне 

апликације за учење 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални; групни; рад у пару 

 

Место реализације: учионица, гугл 

учионица, Црква 

 

Начин оцењивања: усмено 

одговарање, домаћи радови, пројекти, 

праћење активности на часу 

(формативно), гугл алати за 

оцењивање 

    

Корелација 

 
1. Српски језик и 

књижевност  

2. Грађанско васпитање  

3. Историја  

4. Екологија  

5. Географија  

6. Филозофија  

7. Психологија  

8. Социологија  

9. Ликовна култура  

10. Музичка култура  
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СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 

 

      ПРЕДМЕТ  КОМЕРЦИЈАЛНО ПОЗНАВАЊЕ РОБЕ                   РАЗРЕД   трећи              Oбразовни профил:  ТРГОВАЦ                                     Просветни гласник бр.16/2013 

 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 
Начин остваривањасадржаја 

програма 
-Стицање знања о појму 

робе и њеним основним 

својствима 

-Схватање значаја 

континуиране контроле 

квалитета робе и метода те 

контроле 

-Разумевање веза које у 

реалним условима постоје 

између нивоа,века и 

функција квалитета 

-Упознавање различитих 

ознака које роба носи у 

робном промету 

-Стицање знања о важности 

исправа које прате робу у 

робном промету 

-Стицање знања о 

различитим 

стандардима,којима се 

регулише производња и 

промет робе 

-Стицање знања о 

прописима којима се 

регулише производња и 

промет робе 

-Упознавање ученика са 

значајем амбалаже за 

очување квалитета робе у 

току манипулације 

-Усвајање правила и 

прописа у вези заштите 

права потрошача и 

контрола њихове примене 

-Разумевање правила 

поначања трговца са 

аспекта заштите права 

потрошача 

-идентификује који су производи  људског рада 

роба а који не 

-дефинише робу и њене опште карактеристике 

-наведе и кратко опише како се роба може 

класификовати 

-направи преглед компоненти квалитета робе 

-кратко опише шта обухвата и од кога зависи  

квалитет 

-кратко опише шта обухвата и од кога зависи и 

квалитет израде 

-направи преглед свих економско-

комерцијалних компоненти квалитета 

-кратко објасни сваку економско-комерцијалну 

компоненту квалитета 

-наведе примере и кратко опише својства робе 

на основу којих се оцењује квалитет 

-кратко опише шта обухвата појам технике 

испитивања органолептичких својстава робе 

-наведе начине одабира оцењивача за 

органолептичку анализу квалитета робе 

-препозна  и наведе  остале услове битне за 

органолептичко испитивање квалитета робе 

-препозна и објасни органо-лабораторијско 

испитивање квалитета робе 

-дефинише узорак и кад је репрезентативан 

-разликује начине узимања узорака за анализу 

квалитета 

-присуствује  узимању узорака за анализу 

квалитета робе која се у промет ставља у 

ринфузном стању 

- присуствује  узимању узорака за анализу 

квалитета робе која се у промет ставља у 

оригиналној амбалажи 

 

-наведе и кратко објасни које функције утичу  

на квалитет робе 

-опише развој система контроле квалитета 

-кратко опише термин управљања  квалитетом 

-разликује ознаке које роба носи у 

промету 

-схвати присуство и значај стандарда у 

промету роба 

-разликује ознаку ISSO стандарда  

HACCP стандарда,и сл 

-повеже ознаке стандарда и нивоа 

квалитета 

-разликује и примени систем 

нумерације 

-објасни шта је атест,за коју робу и ко 

га издаје и шта садржи 

-објасни шта је гаратни лист,за коју 

робу и ко га издаје и за кога је значајан 

-објасни техничко упуство,ко га 

издаје,шта садржи и за кога је значајан 

-дефинише значај стандардизације у 

области квалитета робе и услуга 

-објасни појам стандарда 

-опише појам и значај  ISSO  HACCP и 

стандарда серије  EN45000 и њихову 

примену  у Републици Србији 

-уочи потребу постојања гранских и 

интерних стандарда 

-објасни потребу доношења прописа о 

квалитету 

-наведе примере поштовања узанси 

-прати основне одредбе Закона о 

трговини 

-опише примену наведених прописа 

-препозна функције амабалаже и 

паковања са аспекта очувања квалитета 

робе у робном промету 

-рзликује врсте амбалаже,комерцијалну 

и транспортну амбалажу 

-процени значај чувања амбалаже 

-увиди значај заштите права потрошача 

у области квалитета роба и услуга у 

 
-РОБА И КВАЛИТЕТ РОБЕ 

(9) 

 

МЕТОДЕ ИСПИТИВАЊА 

КВАЛИТЕТА РОБЕ  (8) 

 

НИВО;ВЕК И ФУНКЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА (7) 

 

ДИСТИНКТИВНЕ 

ОЗНАКЕ И ПРОПИСАНЕ 

ИСПРАВЕ КОЈЕ ПРАТЕ 

РОБУ (12) 

 

СТАНДАРДИ И ОСТАЛИ 

ПРОПИСИ ПРИ 

СТАВЉАЊУ РОБЕ У 

ПРОМЕТ  (13) 

 

АМБАЛАЖА И 

ПАКОВАЊЕ РОБЕ (6) 

 

ЗАШТИТА И ПРАВА 

ПОТРОШАЧА  (9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Облици наставе:  теоријска настава  

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике:  

  дијалошка,демонстрација, 

презентација, израде радног задатка, 

текстуално-илустративне методе, 

дигиталне апликације за учење 

Облици рада: 

фронтални, индивидуални , рад у 

пару, групни 

Место реализације: учионица 

Начин оцењивања:  

усмена провера  

писмена провера 

извештаји 

есеји 
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-репродукује поступак и факторе избора нивоа 

квалитета 

-изведе закључак о односу нивоа и века 

квалитета 

 

 

 

 

 

 

 

робном промету 

-разликује видове заштите потрошача 

-наведе органе заштите потрошача 

-објасни и разликује мере и облике 

заштите потрошача 

-наведе примере позитивног и 

негативног  утицаја  оглашавања на 

заштиту права потрошача 

-прати и примењује одредбе  Закона о 

заштити потрошача 

-разграничи права,обавезе и 

одговорности Удружења потрошача у Р 

Србији 

-детаљно опише обавезе и 

одговорности трговца у примени  

наведених прописа 

 

 

    

Корелација 

 

-Основи трговине 

-Познавање робе 

-Набавка и физичка 

дистрибуција робе 

-Техника продаје и 

услуге купцима 
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      ПРЕДМЕТ: Набавка и физичка дистрибуција                                    РАЗРЕД :III                               Oбразовни профил:   ТРГОВАЦ                          Просветни гласник бр. 16/2013 

 

Циљеви учења за 

предмет  
Исходи Садржај 

Начин 

остваривањасадржаја 

програма 

-Оспособљавање 

ученика и стицање 

вештина за обављање 

послова набавке 

- Оспособљавање 

ученика и стицање 

вештина за обављање 

послова продаје 

Оспособљавање 

ученика за послове 

складиштења 

-Разумевање 

транспорстних послова 

у набавци и продаји 

-оспособљавање 

ученика за израду 

пословних писама 

- оспособљавање 

ученика за вођење 

евиденције 

купопродајних послова 

Ученик ће бити у стању да: 

Објасни значај набавке 

Изради план набавке 

Попуни образац уговора 

Објасни значај складишта у трговинском 

предузећу 

Попуни пријемницу 

Објасни значај транспорта у трговниском 

предузећу 

Објасни појам физичке дистрибуције робе 

Води евиденцију  купаца 

Користи информатичку технологију и 

савремена средства комуникације 

 

 

 

1. Организација физичке набавке (40 

часова) 

2. Складишно пословање (30 часова) 

3. Транспорт (18 часова)  

4.  Канали физичке дистрибуције 

(40 часова) 

 

 

 

Облици наставе:  теоријска 

настава/вежбе 

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: : 

дијалошка 

метода, илустративно 

предавање, активно 

оријентисана настава 

демонстрација 

 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални; групни; рад у 

пару 

 

 

Место реализације: 

учионица и Гугл учионица 

 

Начин оцењивања: : тестови 

знања, 

усмено одговарање, домаћи 

радови, 

пројекти, праћење активности 

на часу 

(формативно), гугл алати за 

оцењивање 

    

Корелација 

Основи пословања у трговини, 

практична настава,  
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      ПРЕДМЕТ: Психологија потрошача                                    РАЗРЕД :III                               Oбразовни профил:   ТРГОВАЦ                          Просветни гласник бр. 16/2013 

 

Циљеви учења за 

предмет  
Исходи Садржај 

Начин 

остваривањасадржаја 

програма 

-Дефинисање 

психологије потрошача 

и њене примене у 

психологији 

-Стицање психолошких 

знања која унапређују 

рад са потрошачем 

-Оспособљавање  

ученика да разумеју 

психологију потрошача 

и предвиђају његово 

понашање 

-Стицање основних 

знања о 

комуникационом 

процесу 

- Унапређивање 

вештине опхођења са 

потрошачем 

-Дефинише психологију као науку и 

предмет њеног изучавања 

-Разликује теоријске и примењене 

дисциплине психологије 

-Наведе предмет изучавања психологије 

потрошача и њену примену у трговини 

-Наведе психичке процесе,особине и стања 

-разликује осет,опажај и осећај 

-Дефинише појам пажње и наведе чиниоце 

који је изазивају 

-Препозна грешке у опажању особа 

-Разликује различите врсте учења и наведе 

примере из живота 

-Разликује расположења, афекте и 

сентименте 

-Наведе најважније органске промене при 

емоцијама и њихову функцију 

-Разликује основне мотивационе појмове 

-Дефинише појмове фрустрације и 

конфликта 

-На примерима разликује основне 

одбрамбене механизме 

-Разликује појмове става, интересовања и 

вредности 

-Препознаје на примерима предрасуде, 

стереотипије и конформизам 

-Дефинише личност 

- Наводи разлике између четири врсте 

темперамента 

-Објасни суштину карактера и начин 

његовог формирања 

-Наводи карактеристике типова личности 

по Јунгу 

-Прави разлику између карактеристика 

зреле и незреле личности 

- Наводи карактеристике потрошача 

-Објасни ток мотивационог процеса 

потрошача 

-Препознаје различите факторе 

који утичу на потрошача 

-разликује врсте потрошача с 

обзиром на својства и 

особености њиховог понашања 

-Наводи основне елементе 

комуникационог процеса 

-разликује карактеристике 

вербалне и невербалне 

комуникације 

-Демонстрира технике успешне 

комуникације 

-Објасниспецифичности 

комуникације продавца са 

потрошачем 

-примени технике успешне 

комуникације у решавању 

најчешћих комуникационих 

неспоразума 

-објасни појам асертивног 

понашања 

-демонстрира асертивно 

понашање 

-Опише и демонстрира како се 

ствара поверење код потрошача 

 

1.Теоријске и примењене 

дисциплине психологије (4) 

2. Психички живот човека (22) 

3. Психологија потрошача (20) 

4.психологија опхођења са 

потрошачем (18) 

 

 

 

 

Облици наставе:  теоријска 

настава 

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: : 

дијалошка 

метода, илустративно 

предавање, 

демонстрација, игровне 

активности, 

рад на тексту, играње улога, 

симулације, интерактивне 

групе, мапе 

ума, презентације, експертска 

слагалица, дебате, дигиталне 

апликације за учење 

 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални; групни; рад у 

пару 

 

 

Место реализације: 

учионица и Гугл учионица 

 

Начин оцењивања: : тестови 

знања, 

усмено одговарање, домаћи 

радови, 

пројекти, праћење активности 

на часу 

(формативно), гугл алати за 

оцењивање 

    

Корелација 

-Технике продаје и услуге купцима 

-Пословна комуникација 

-Маркетинг у трговини 

-Предузетништво 

-Практична настава 
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      ПРЕДМЕТ     Предузетништво                 РАЗРЕД    трећи                                   Oбразовни профил: трговац                                                        Просветни гласник бр.16/2013 

                                                                                                                                     

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 

Начин остваривањасадржаја 

програма 

 

1. стицање знања о компонентама 

које обухвата појам 

предузетништва 

2. схватање улоге и значаја 

профила, типа и мотива 

успешних предузетника 

3. Стицање вештина за учешће у 

изради једноставних маркетинг 

планова 

4. Оспособљавање за самосталну 

израду скица за доношење бизнис 

планова 

5. Развијање талената и 

коришћење стечених знања као 

услов за добро управљање 

предузетника 

6. Оспособљавање ученика да 

послове управљања обавља 

самостално уз усмеравање и 

контролу наставника 

7. Оспособљавање ученика да 

самостално обавља послове 

инвентарисања 

8. Оспособљавање ученика да 

самостално састави биланс стања, 

биланс успеха и обрачуна 

финансијски резултат 

предузетника 

9. Стицање знања битних за 

оснивање и почетак рада 

предузетника у трговини 

 

Ученик ће бити у стању да опише 

настанак, значај и развој 

предузетништва, 

Наведе адеквадтне примере 

успешних предузетника 

-наведе карактеристике 

предузетника и објасни какав 

профил треба да има успешан 

предузетник и то аргументује 

примерима из праксе 

-објасни значај мотивационих 

фактора у предузетништву; 

-препозна и кратко опише технике 

и критеријуме за утврђивање 

предузетничких предиспозиција 

наведе начине трагања за новим 

пословним идејама 

-препозна и наведе факторе из 

окружења који подстичу или коче 

предузетничке активности 

-објасни како се могу оценити или 

испитати могућности за нову 

пословну акцију 

-разликује елементе маркетинг 

микса и објасни зашто они морају 

бити део маркетинг плана 

-препозна и кратко опише како се 

процењује могућност за 

реализацију бизнис идеје 

-учествује у презентацији 

маркетинг плана као део бизнс 

плана 

-разликује значај и препозна 

садржај бизнис плана 

 

-индентификује сличности и разлике 

предузетника и менаџера 

-наведе која знања и вештине треба да 

поседује успешан менаџер 

-разликује и кратко опише различите 

стилове управљања- типове менаџера 

-препозна сврху и именује послове 

планирање процеса рада 

-објасни послове организовања процеса 

рада са аспекта предузетника 

-објасни вођење процеса рада 

-разликује и објасни контролу 

остварених резултата процеса рада 

објасни поступак инвентарисања 

састави биланс стања на основу 

инвентара-разликује приходе и расходе 

 састави биланс успеха и утврди 

финансијски резултат 

-разликује све облике пореских обавеза 

предузетника 

наведе сва правна акта и норме донете у 

Републици Србији,који се односе на 

предузетништво 

-познаје институције и инфраструктуру 

за подршку предузетништву-објасни 

процедуру за коришћење 

услугаинституција за подршку 

предузетницима-направи преглед 

документације потребне за регистрацију 

трговинске радње 

Направи редослед корака при 

регистрацији трговинске радње 

-опише позитивне и негативне примере 

из праксе, везане за регистацију 

трговинске радње 

 

 

Предузетник и 

предузетништво (8) 

Од пословне идеје до 

бизнис плана (12) 

Управљање 

процесом рада у 

трговини (18) 

Финансијски 

извештаји као 

елементи бизнис 

плана (16) 

Законска регулатива 

у функцији развоја 

предузетништва у 

Републици Србији 

(10) 

 

 

Облици наставе:  вежбе  

Подела на групе:  да 

 

Методе и технике: Методи активно 

орјентисане наставе( рад у групама, 

рад у пару,мини 

предавања,дебата,презентације...) 

Облици рада: Фронтални, групни, 

рад у пару, индивидуални 

 

Место реализације: учионица/ гугл 

учионица 

Начин оцењивања:  

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз:  

1. активност ученика на часу  

2. редовност и прегледност радне 

свеске  

3. домаће задатке  

4. тестове знања  

5. израду практичних радова 

(маркетинг,организационо-

производни и финансијски план)  

6. израду коначне верзије бизнис 

плана  

7. презентацију  

8. усмено излагање 

 

    
Корелација 

 

Основи трговине, 

основи пословања 

у трговини, 

маркетинг 
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      ПРЕДМЕТ: Практична настава                       РАЗРЕД :III                               Oбразовни профил:   ТРГОВАЦ                          Просветни гласник бр. 16/2013 

 

Циљеви учења за 

предмет  
Исходи Садржај 

Начин 

остваривањасадржаја 

програма 

 

-Оспособљавање 

ученика и стицање 

вештина за обављање 

послова набавке 

- Оспособљавање 

ученика и стицање 

вештина за обављање 

послова продаје 

Оспособљавање 

ученика за послове 

складиштења 

-Разумевање 

транспорстних послова 

у набавци и продаји 

-оспособљавање 

ученика за израду 

пословних писама 

- оспособљавање 

ученика за вођење 

евиденције 

купопродајних послова 

Ученик ће бити у стању да: 

Објасни значај набавке 

Изради план набавке 

Попуни образац уговора 

Објасни значај складишта у трговинском 

предузећу 

Попуни пријемницу 

Објасни значај транспорта у трговниском 

предузећу 

Објасни појам физичке дистрибуције робе 

Води евиденцију  купаца 

Користи информатичку технологију и 

савремена средства комуникације 

 

 

 

1.Упознавање са основним 

пословним функцијама продајног 

објекта (22 часа) 

2.  Организација набавке (66 часова) 

3. Складишно пословање (99 часова) 

4. Транспорт (33 часова)  

5.  Организација продаје (77 часоца) 

6. Комерцијално познавање робе (55 

часова) 

7. Непосредна продаја (60 часова) 

 

 

 

Облици наставе:  практична 

настава 

Подела на групе:  не 

 

Методе и технике: : 

дијалошка 

метода, илустративно 

предавање, активно 

оријентисана настава 

демонстрација 

 

Облици рада: фронтални, 

индивидуални; групни; рад у 

пару 

 

 

Место реализације: 

учионица и Гугл учионица 

 

Начин оцењивања: : тестови 

знања, 

усмено одговарање, домаћи 

радови, 

пројекти, праћење активности 

на часу 

(формативно), гугл алати за 

оцењивање 

    

Корелација 

Основи пословања у трговини, 

техника продаје и услуга купцима,  
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ПРЕДМЕТ  пословни енглески језик                                  РАЗРЕД  III                  Oбразовни профил:  трговац                                                Просветни гласник бр. 16/2013 

Циљеви учења за предмет  Исходи Садржај 
Начин остваривањасадржаја 

програма 

Усвајање знања из страног језика 

и јачање самопоуздања да у 

усменој и писаној комуникацији 

користи језик и да се 

компетентно и самосвесно 

споразумева са људима  

Оспособљавање ученика да 

упозна језик струке у оноликој 

мери која му омогућава да 

користи страни језик ради вођења 

пословне комуникације 

Оспособљавање ученика за 

разумевање усменог говора 

Оспособљавање ученика за 

разумевање прочитаних текстова 

Оспособљавање ученика за 

кратко монолошко излагање на 

страном језику 

Оспособљавање ученика за 

писање краћих текстова 

различитог садржаја 

Оспособљавање ученика за 

учешће у дијалогу на страном 

језику и размену краћих писаних 

порука 

Оспособљавање ученика да 

преводи, сажима и препричава 

садржај  краћих усмених и 

писаних текстова 

Оспособљавање ученика да 

користе медије као изворе 

информација и развијају 

критичко мишљење у вези са 

њима 

Ученик ће бити у стању да 

 

разуме поруке и захтеве исказане 

јасним стандардним језиком када 

је реч о блиским стручним темама  

разуме глобално суштину нешто 

дужих разговора са једним или 

више саговорника 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 

разуме текстове блиске струци ( 

стандардна писма, информације о 

процесу рада у струци) који су 

писани обичним језиком или 

језиком струке 

разуме смисао садржаја као и 

важније детаље у извештајима, 

презентацијама, брошурама и 

уговорима везаним за струку 

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  

попуњава рачуне, признанице и 

хартије од вредности 

напише пословно писмо према 

одређеном моделу различите 

садржине 

опише и појасни садржај схема и 

графикона везаних за струку 

води белешке , пише извештај на 

основу белешки 

поведе, настави и заврши неки 

једноставан разговор, под условом 

да је лице у лице са саговорником 

буде схваћен у размени идеја и 

информација о блиским темама у 

предвидљивим, свакодневним 

ситуацијама на послу 

сажима садржај текста, филма, 

разговара и сл. 

идентификује различита гледишта о 

истој теми 

коректно употребљава једноставне 

структуре користећи зависне 

реченице 

Садржај предмета се 

остварује кроз следеће 

теме: 

1. Trade (32) 

Облици наставе:  теоријска настава  

Подела на групе:  да 

 

Методе и технике: монолошка, 

дијалошка, илустративно-

демонстративна, игра улога 

Облици рада: фронтални рад,рад у 

пару,групни рад,индивидуални рад 

 

Место реализације: учионица/гугл 

учионица 

 

Начин оцењивања: усмена провера 

знања, активност на часу, тест знања, 

писмени задаци, домаћи задаци 

Оцењивање се врши на основу 

важећег Правилника о оцењивању 

ученика 

 

    

Корелација 

српски језик и 

књижевност, економска 

група предмета, 

трговинско пословање 

 



5. ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ, ДОДАТНЕ И ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ 
 
Образовни 
профил 

Први разред Други разред Трећи разред Четврти разред 
Дод.  
рад 

Доп. 
рад 

Прип. 
рад 

Дод. 
рад 

Доп. 
рад 

Прип. 
рад 

Дод. рад Доп. 
рад 

Прип. 
рад 

Дод. 
рад 

Доп. 
рад 

Прип. 
рад 

Економски 
техничар 

до 
30 

до 
30 

до 30 до 30 до 30 до 30 до 30 до 30 до 30 до 30 до 30 до 30 

Финансијски 
техничар 

до 
30 

до 
30 

до 30 до 30 до 30 до 30 до 30 до 30 до 30 до 30 до 30 до 30 

Пословни 
администратор 

до 
30 

до 
30 

до 30 до 30 до 30 до 30 до 30 до 30 до 30 до 30 до 30 до 30 

Туристичко 
хотелијерски 
техничар 

до 
30 

до 
30 

до 30 до 30 до 30 до 30 до 30 до 30 до 30 до 30 до 30 до 30 

Кувар до 
30 

до 
30 

до 30 до 30 до 30 до 30 до 30 до 30 до 30 / / / 

Конобар до 
30 

до 
30 

до 30 до 30 до 30 до 30 до 30 до 30 до 30 / / / 

Посластичар до 
30 

до 
30 

до 30 до 30 до 30 до 30 до 30 до 30 до 30 / / / 

Трговац до 
30 

до 
30 

до 30 до 30 до 30 до 30 до 30 до 30 до 30 / / / 

 
 

*дод. рад – додатни рад         *доп. рад – допунски рад        *прип. рад – припремни рад 
 
Допунска настава се организује за ученике који заостају у савладавању наставних садржаја, а њихове 
тешкоће се не могу отклонити на редовним часовима.  
 
У току првог квартала предметни наставници идентификују ученике којима је потребан допунски рад, 
након чега се утвђује распоред часова допунског рада. Ученик је обавезан да остварује допунску наставу 
ако се процени да је то потребно. 
 
На часовима ученицима се пружа помоћ у решавању индивидуалних тешкоћа у учењу, како би могли 
активно пратити и напредовати у редовној настави.  
 
Садржај часова и број одржаних часова допунске наставе евидентира се у електронском дневнику.  
 
Додатна настава организује се за ученике који постижу изузетне резултате или показују интересовања за 
продубљивање знања из одређених предмета. 
 
Додатни рад се првенствено односи на припреме ученика за школска, општинска, зонска, покрајинска и 
републичка такмичења из одређених предмета, а по утврђеном календару такмичења и смотри на основу 
кога се сачињава распоред часова додатног рада са талентованим ученицима.  
 
 
Припремну наставу школа организује за редовне ученике који се упућују на полагање разредног испита, 
за ванредне ученике, као и за полагање матурског, завршног и поправног испита редовних ученика. 
 
Припремна настава остварује се за ученике који се упућују на полагање поправног испита у обиму од 
најмање 10% од укупног годишњег броја часова из предмета на који је упућен на поправни испит. 
 
Школа је дужна да организује припремну наставу за полагање матурских и завршних испита у обиму од 
најмање 5% од укупног годишњег броја часова из предмета из којих се полаже матурски односно 
завршни испит. 
 
За ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом који су укључени у редован систем образовања и 
васпитања остварује се додатна подршка у складу са индивидуалним образовним планом. 
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6. ПРОГРАМИ И АКТИВНОСТИ КОЈИМА СЕ РАЗВИЈАЈУ СПОСОБНОСТИ ЗА 

РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА, КОМУНИКАЦИЈА, ТИМСКИ РАД, 

САМОИНИЦИЈАТИВА И ПОДСТИЦАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИЧКОГ ДУХА 
 
Школа у оквиру својих обавезних наставних предмета, изборних предмета и ваннаставних активности, 
развија способност за препознавање проблема, вештине планирања акција за решавање проблема, 
удруживање и тимски рад, подстиче самоиницијативу и предузетнички дух ученика. 
 
 

Циљ Активност Носилац активности 
1.Развијање способности за 
препознавање проблема. 

Анализа поштовања права 
ученика  
 
Дебате о друштвеним 
проблемима (дискриминација 
и сл);  
 
 
 
 
 
 
Обрада теме: Толеранција  
 

Наставници грађанског васпитања на 
часовима редовне наставе  
 
Наставник социологије  
 
наставници економске групе предмета у 
редовној настави,  
 
наставници српског језика и 
књижевности  
 
 
Одељењске старешине,  
 
 

2. Развијање вештине планирања 
акција за решавање проблема. 

Израда плана акције, нацрта 
пројекта и реализација 
пројекта у оквиру наставе ГВ  
 
Израда годишњег плана рада 
Ђачког парламента  
 
Подстицање на праћење 
сајтова на којима се 
објављују конкурси за ђачке 
пројекте. 
 
 

Наставници грађанског васпитања  
 
Председник ученичког парламента уз 
подршку директора и стручних 
сарадника 
Педагог,наставници грађанског 
васпитања,  
други предметни наставници. 
 
 

3. Развијање вештине за тимски 
рад и конструктивну 
комуникацију 

Групни облик рада у оквиру 
обавезне и изборне наставе  
 
Радионице за ученике (на 
тему тимског рада)  
 
Радионице за ученике (на 
тему асертивности)  
 
Радионице за ученике 
(Конструктивна 
комуникација)  
 
Радионице на тему 
предузетништва 

Предметни наставници  
 
Одељенске старешине, стручни 
сарадници 
 
Наставници грађанског васпитања, 
Психологије, вештине комуникације 
 
Предметни наставник Предузетништва 

4. Подстицање самоиницијативе 
ученика 

Подршка акцијама ђачког 
парламента  
 
Израда пројеката и 
аплицирање код донатора  
 
 
Похваљивање ученика који 

Предметни наставници,стручни 
сарадници и директор према својим 
личним компетенцијама и афинитетима  
 
Наставничко веће на предлог 
одељењског старешине.  
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покрећу иницијативе за 
школске акције.  
 
Реализација програма 
предмета Предузетништво 

Предметни наставник Предузетништва 

5. Развијање предузетничког духа 
ученика 

Пружање помоћи у 
организовању хуманитарних 
и других акција  
 
Радионице за ученике на 
тему лидерство 
 
 

Наставници, стручни 
сарадници,директор.  
 
Одељенске старешине, стручни 
сарадници 
 
Предметни наставник економске групе 
предмета 

 
 
 

План рада одељенских већа 
 
 

Одељенско веће има значајне задатке који се односе на наставнике и ученике једног одељења. 

Задаци одељењског већа су планирање васпитних задатака, координација рада наставника у циљу 

постизања јединствених ставова и праћење реализације планираних васпитних задатака. Одељењско 

веће прати и анализира проблеме који се јављају код појединих ученика, али и њихове индивидуалне 

склоности и способности ради правилног планирања ваннаставних и слободних активности, као и 

укључивање ученика у различите активности. 

Одељењска већа чине наставници, стручни сарадници, сарадници у настави који изводе 

васпитно-образовни рад у одељењу. 

Седнице одељењских већа припрема и њима руководи одељењски старешина који је такође, 

обавезан да у року од три дана сачини записник са седнице. Седницама одељењског већа присуствује 

директор школе. 

После седница одељењских већа, одељењски старешина је обавезан да одржи родитељски 

састанак. Ове године одржаће се шест седница одељењских већа, а мимо редовних седница, одржаће се 

ванредне седнице које ће заказивати одељењски старешина по потреби. 

Планиране су следеће седнице: 

Оперативни план рада одељењских већа: 

Септембар: 

• Усвајање плана и програма свих образовноваспитних активности одељења (усвајање одељенских 

календара - редовна, допунска и додатна настава, слободне активности, распоред писаних радова, 

програм друштвено-корисног рада, програм одељенске заједнице и разредног старешине, факултативна 

настава) 

• Утврђивање бројног стања ученика по успеху и социјалном статусу (формирање одељења) 

Новембар: 

• Утврђивање појединачног и општег успеха на првом класификационом периоду 

• Анализа постигнутих резултата и предлог мера 

• Васпитно-дисциплинска проблематика 

Јануар: 
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• Утврђивање појединачног и општег успеха одељења на крају 1. полугодишта 

• Анализа постигнутог успеха и предлог мера 

• Анализа реализације планова и програма активности и предлог мера за ефикаснију реализацију 

Април: 

• Утврђивање појединачног и општег успеха на трећем класификационом периоду 

• Анализа постигнутих резултата и предлог мера 

• Васпитно-дисциплинска проблематика 

Јун: 

• Утврђивање појединачног и општег успеха одељења на крају 2. полугодишта 

• Анализа постигнутог успеха и анализа ефикасности предузетих мера 

• Анализа реализације свих облика образовно-васпитних активности одељења 

• Предлог ученика за награде и похвале 

• Предлагање комисија за поправне испите 

Август: 

• Резултати поправних испита 

• Анализа рада одељенског већа у току школске године 

• Текућа питања 

 

Приликом утврђивања успеха ученика одељенско веће ће сагледати целокупну личност ученика, 

њихове индивидуалне склоности. Одељенско веће координира рад професора у циљу постизања 

јединствених ставова у реализацији образовних и васпитних задатака, а такође ће решавати и 

анализирати поједине проблеме који се појављују у колективу и код појединих ученика. 

 

План стручних већа из области предмета 
У школи постоји укупно 7 стручних већа. 

Стручна већа својом функцијом и одређеним садржајем рада деловаће у циљу организованог 

утицаја на образовно-васпитну активност у школи и то: подстицањем индивидуалног и групног 

усавршавања наставника, разменом искустава, унапређивањем образовно-васпитног процеса, 

разматрањем питања из наставне праксе, доношењем одлука у циљу остваривања принципа 

рационализације и актуелизације наставног процеса. Стручна већа ће се старати о стручној 

заступљености, научности и примени дидактичко-педагошких принципа у настави. Поље рада стручних 

већа обухватаће оквире редовне, допунске, додатне наставе и слободних активности ученика. 

Посебна пажња биће посвећена циљу унапређења образовно-васпитног рада, и то увођењем 

иновација и бољом организацијом. То подразумева примену савремених и ефикасних наставних облика, 

средстава и метода рада. Деловање рада стручних већа огледаће се у извршењу следећих задатака: 

1. анализа опремљености школе наставним средствима потребним за успешну реализацију програма , 

као и израда плана набавке и коришћења тих средстава у току школске године 

2. сарадња у планирању и програмирању и то путем разматрања предлога глобалних планова рада 

наставних предмета, утврђивањем методологије планирања, проналажењем могућности корелације 

међу наставним предметима 
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3. међусобно посећивање часова и организовање угледних часова свих типова 

4. остваривањем наставног процеса:  

• израда наставних материјала 

• могућност примене компјутерске презентације у настави 

• подстицање веће активности ученика кроз савремене облике наставног рада (рад у паровима, 

групни облик рада, индивидуализована настава) 

5. анализа оптерећености ученика и организовање самосталног рада 

6. теоријска и практична разрада одређених проблема у оквиру наставних предмета и узајамна размена 

искустава кроз огледе предавања организована у циљу демонстрације примене техничких средстава 

савремених облика и метода наставног рада.  

Већа ће израдити иновирање наставног рада на свом нивоу. Овако организован рад стручних већа 

омогућиће рационално остваривање програмских задатака, конструктивно и стручно решавање 

проблема, правилно усавршавање појединаца и потпуну контролу рада. 

 Стручна већа се састају обавезно у сваком кварталу  односно једном месечно, по потреби и 

чешће. Стручна већа израђују план стручмог усавршавања унутар и ван установе. Председник стручног 

већа је одговорна особа за остваривање циљева и задатака стручних већа и вођење записника. 

Програмски садржаји и задаци стручних већа наставника могу да се сврстају у неколико основних група 

активности, а то су: 

 
ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ РАДА ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА 

1. Планирање и програмирање рада стручних актива 
 израда индивидуалних планова рада настаника (оперативних и 

годишњих) 
 договор о реализацији писмених и контролних задатака 
 договор о избору, припреми и вођењу ученика на такмичења 
 израда дидактичког материјала за наставне јединице, набавка 

стручне литературе и дидактичког материјала 
 

 
Септембар 
 
Квартално 
Током године 
Током године 

2. Реализација образовно-васпитног рада 
 редовна настава (познавање циљева и садржаја програма по 

наставним предметима) 
 конкретизација циљева и задатака практичне наставе 
 утврђивање инструмената за одређивање степена и квалитета 

знања 
 проналажење мотивационих фактора за боље образовно-васпитне 

резултате 
 идентификација надарених ученика за додатни рад 
 дидактично-методичко осмишљавање рада са талентованим 

ученицима 
 доношење плана стручног усавршавања и извештај о реализацији 
 утврђивање узрока неуспеха код поједних ученика 
 осмишљавање допунског рада са ученицима 
 анализа ефеката рада са неуспешним ученицима 
 осмишљавање рада у секцијама и упознавање ученика са 

секцијама које се организују у школи 

 
 
 
Август, септембар 
Септембар 
 
Током године 
 
Октобар 
 
Прво полугодиште 
 
Полугодишње 
Током године 
Квартално, током године 
Октобар, током године 
 

3. Организационо-техничка питања 
 стручно усавршавање наставника (анализа нових програма рада, 

обрада тема везаних за струку или наставни предмети, приказ 
новина са семинара, саветовања, увођење наставника почетника у 
теорију и праксу образовно-васпитног рада) 

 дидактичко-методичко унапређивање наставе (планирање 

 
Август, током године 
 
 
 
Током године 
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конкретних задатака Стручног већа, реализаторе и време 
реализације у циљу унапређења васпитно-образовног рада, 
анализа примене различитих облика наставе на часовима редовне, 
додатне и допунске наставе) 

 обрада тема 
 примена различитих облика и метода у настави 

 
 
 
 
Према плану рада стручних 
већа наставника 

4. Остваривање сарадње са другим стручним већима, стручним 
сарадницима, предузећима и установама 

 сарадња са другим стручним већима наставника у школи 
(корелација међу предметима, усклађивање распореда писмених и 
контролних задатака) 

 сарадња са школским педагогом и психологом 

 
 
 
Током године 

5. Аналитичко-истраживачки рад 
 испитивање ефикасности појединих облика и метода рада 
 израда инструмената за прикупљање података 
 вођење записника о раду и остале документације 
 праћење и анализирање образовно-васпитног рада 

 
 
Током године 

 

Програм рада одељенских старешина 

Одељењски старешина је педагошки, организациони, административни руководилац одељења и његова 

улога се одвија кроз остваривање следећих задатака: 

- подстицање самоиницијативе ученика у одељењу 

- неговање критике и самокритике међу члановима одељењског колектива 

- подстицање развоја другарства, толерантности и солидарности међу ученицима 

- омогућавање и стварање услова за успешно решавање проблема у одељењу на ненасилан и 

конструктиван начин  

- развија мотивацију ученика за акције које су у функцији развоја пожељних вредносних оријентација 

У реализацији појединих садржаја рада одељењског старешине помоћ ће пружити стручни 

сарадници (педагог, психолог), предметни наставници, родитељи ученика и здравствени радници.  

Одељенски старешина је у обавези да сарађује са Тимом за заштиту, као и Тимовима који су 

формирани за реализацију принципа инклузивног образовања у школи (Тим ИО, Тим ИОП) и по 

потреби да учествује у раду ових тимова.  

Посебан допринос у раду одељенског старешине се огледа у сарадњи са родитељима ученика 

кроз следеће видове: 

- индивидуална сарадња  

- сарадња на нивоу одељења (одељенски родитељски састанци) 

- према потреби и на нивоу разреда одељења 

 Одељењске старешине имају оквирне садржаје часова, у следећој табели:  

План рада одељењског старешине првог разреда 

С
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Први час. Назив: Упознавање ученика са новом школом.Садржај: -Упознавање 

ученика са организацијом рада школе, наставним планом, распоредом часова редовне 

и практичне наставе. Упознавањесоцио-

културнихиекономскихусловапородицеученикакојиделујунањиховуспех; 

евидентирањеосновнихподатака о ученицима. Упознавање ученика са правилима 

понашања, правима и обавезама ученика.  
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Други час. Назив: Избори за руководство одељења и ђачки парламент. Садржај: 

комплетирањедокументацијеученика; демократски 

изборруководстваодељењскогколектива (заједнице) и члановаУченичкогпарламента. 

Трећи час. Назив: Ваннаставне активности у школи. Садржај: Упознати ученике са 

могућим ваннаставним активностима у школи. Путем упитника испитати жеље 

ученика. Сарађивати са педагошко-психолошком службом ради уноса у Годишњи 

план. Час спровести до 10. септембра и предати попуњену евиденцију жеља 

педагошко-психолошкој служби. 

Четврти час. Назив: Проблеми прилагођавања и врсте насиља. Садржај: дискусија 

о проблемима прилагођавања новој средини: деловање појединаца и група ван школе 

на безбедност и здравље ученика; испитивање потреба ученика за додатном 

подршком; проверити вештине читања и писања, као и технике учења ученика;  

развијање поверења у комуникацији са одељенским старешином; разматрити 

Правилникодисциплинскојиматеријалнојодговорностиученикашколе. 

Пети час. Назив: Програм за заштиту ученика од насиља. Садржај: упознавање 

ученика са основним елементима програма за заштиту ученика од насиља; нагласак је 

на улогама актера школског живота, мерама превенције и интервенције. 
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Први час. Назив: Организација слободног времена и приоритети ученика. 

Садржај: савети о индивидуалном учењу сваког предмета појединачно (приступи 

учењу, технике учења, управљање пажњом и сл.); савети у погледу тражења и 

прихватања подршке у односу са сваким предметним наставником (начин праћења 

рада наставника, употреба наставникових предавања у самосталном учењу и сл.); 

разговор о циљевима ученика са тенденцијом постављања личних, јасних, достижних 

и мерљивих циљева (за сваког ученика понаособ) у погледу постигнућа у школи; 

разговор о трошењу слободног времена и ризичним понашањима.  

Други час. Назив: Облици насиља, мере интервенције и превенције. Садржај: 

предавати о облицима насиља према Посебном протоколу за заштиту ученика; 

дискусија о насиљу у школи упознавање са мерама интервенције и превенције које се 

спроводе у школи. Разговор о могућим проблемима у новој средини: зависност од 

видео игара, клађења и коцкања.  

Трећи час. Назив: Облици подршке ученицима у школи.  Разговор о подршци 

ученицима које пружа одељенски старешина и чланови педагошко-психолошке 

службе; разговор о ученичкој сарадњи и међусобној подршци; уочавање ученика 

којимајепотребнасарадњасапедагошко-психолошкомслужбом; упућивање ученика у 

додатну и допунску наставу, као и секције. 

Четврти час. Назив: Узроци и последице злоупотребе дрога. Садржај: мини 

предавање и разговор о злоупотреби таблета, канабиса, наркотика (опијум, хероин и 

сл.), халуционогена (ЛСД и сл.) и кокаина; нагласак на психо-социјалним факторима 

употребе дрога (вршњачке групе, деловање појединаца и група из окружења и сл., 

разлозима за прикључење тим групама; на деловању отуђења од породице, на 

деловању лошег самопоимања, негативног идентитета и сл. )  
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Први час: Постигнуће ученика на крају првог тромесечја. Садржај: 

Припремазаседницуодељењскогвећанакрајупрвогкласификационогпериода и 

родитељски састанак. Анализа изостајања ученика и сарадње са родитељима и план за 

смањење изостајања и унапређења сарадње са родитељима.  

Други час. Назив: Улога вршњака и самопоимања при конзумирању алкохолних 

пића и цигарета. Садржај: мини предавање о факторима који делују на конзумирање 

алкохолних пића и цигарета у младости, као и последицама.  

Трећи час. Назив: Знацинасиљаипоступциуслучајусумњенанасиље.  Садржај: мини 

предавање и сарадњаса ученицима у акцији противнасиљаушколи. 

Четврти час. Назив: Подршка ученицима у учењу. 

Садржај:испитивањепотребаучениказадодатномподршкомурадуисарадњасаТимомИО; 

индивидуално саветовање сваког ученика.  
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Први час. Назив: Сида и полне болести. Садржај: мини предавање и разговор о 

сексуалном понашању, разговор о превенцији полних болести; разговор о болести 

Сида.   

Други час. Назив: Пријатељски 

односиизмеђуученикауодељењуипостигнућеушколи. Садржај: развијање сарадње и 

подршке међу ученицима.  

Трећи час. Назив: Облици насиља, права и обавезе актера школског живота. 

Садржај: повезивање појава насиља са кршењем ученичких права и обавеза, као и 

повезивање превенције са очувањем истих; указивање на утицај појава насиља на 

глобално смањење задовољства ученика школом, слабљење квалитета наставе и 

умањење постигнућа ученика.   

Четврти час. Назив: Постигнуће ученика на крају првог полугодишта. Садржај: 

анализа постигнућа ученика; 

припремазаседницуодељењскогвећанакрајупрвогполугодишта и за родитељске 

састанке; вођење ученичке евиденције (ђачке књижице итд.); саветовање о провођењу 

зимског распуста; вођење картона ученика. 
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Први час. Назив: Светосавска свечаност. Садржај: очување традиције и културе 

нашег народа; указивање на значај Св. Саве за просвету.  

Други час. Назив: Емоционално насиље и дискриминација. Садржај: указивање на 

појаве емоционалног насиља и дискриминације које се обично занемарују, на 

негативне последице и начине спречавања; вођење и анализа евиденције о појавама 
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насиља; разматрање и унапређење сарадње са педагошко-психолошко службом; 

упознавање са обавезама дежурства ученика у школи. 

  

ф
еб

р
у
а
р

 

Први час. Назив: Постигнуће ученика и професионални идентитет. Садржај: 

узроци неоправданог изостајања са наставе; повезаност великог броја изостанака са 

ризичним понашањима; организација слободног времена; 

дискусијаоизборушколеиразвојупрофесионалногидентитетаученика: 

``далисамодабраоправушколу?`` 

Други час. Назив: Самопоштовање и насиље. Садржај: повезаност идентитета, 

самопоштовања и насилног понашања код ученика-насилника, као и код жртви 

насиља; културно опхођење у школи и на јавним местима према ученицима, 

предметним наставницима и запосленима у школи. 

Трећи час. Назив: Одговорност према сопственом здрављу и развоју. Садржај: 

мини предавање и разговор са ученицима о очувању здравља, ризичним и 

протективним факторима здравља; главним показатељима зрелог мишљења, зрелих 

потреба и социјалне прилагођености сходно узрасту; као и начинима праћења свог 

постигнућа у школи. 

  

м
а
р
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Први час. Назив: Допунска и додатна настава. Садржај: анализа похађања и 

успешности допунске и додатне наставе и предлози за унапређење.  

Други час. Назив: Самовредновање рада школе I. Садржај: ученичка процена 

квалитета рада школе у одабраној области или информисање о претходним оценама 

квалитета у току самовредновања. 

Трећи час. Назив: Насиље злоупотребом информационих технологија. Садржај: 

разговор са ученицима о злоупотреби мобилних телефона, камера, интернета и других 

технологија у сврхе емоционалног повређивања других и угрожавања њиховог 

достојанства; разговор о појавама насиља у школи; маркирање ризичних места за 

безбедност у школи; разговор о деловању чинилаца ван школе на агресивно 

понашање ученика. 

Четврти час. Назив: Школско развојно планирање. Садржај: Упознавање ученика са 

развојним планом школе и учешћем ученика у планирању и реализацији промена. 

Пети час. Назив: Самовредновање рада школе II. Садржај: ученичка процена 

квалитета рада школе у одабраној области или информисање о претходним оценама 

квалитета у току самовредновања. 

  

а
п

р
и

л
 Први час. Назив: Постигнуће ученика на крају трећег тромесечја. Садржај: 

анализауспехаивладањанакрајутрећегкласификационогпериода и предлози за 

унапређење рада ученика. Испитивање и анализа успешности допунске наставе и 
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сарадња са предметним наставницима на унапређењу исте. Вођење картона ученика; 

припрема за родитељски састанак.  

Други час. Назив: Ризична понашања младих. Садржај: Разлози, последице и 

превенција ризичних понашања младих –избор предавања и дискусије према 

актуелним проблемима ученика. 

 Трећи час. Назив: Злоупотреба, занемаривање и екплоатација ученика као 

облици насиља. Садржај: објаснити ове појаве уз помоћ садржаја из Посебног 

протокола за заштиту ученика од насиља; разговор о појавама насиља у школи и 

проналажење решења. 

Четврти час. Назив: Учешће ученика у ученичким организацијама и локалној 

заједници. Садржај: анализа учешћа ученика у ученичким организацијама и локалној 

заједници, разматрање користи од учешћа и предлози за унапређење рада ученика у 

овим областима.   

  

м
а
ј 

Први час. Назив: Комуникација, 

поверењеиотуђењеупородициипонашањеученика. Садржај: указивање на важност 

и облике подршке чланова породице и других значајних особа у животу ученика за за 

прилагођеност и развој; праћење реализације и посећивања наставе; разговор о 

проблемима. 

Други час. Назив: Одговорност и улога појединаца који имају сазнање о насиљу. 

Садржај: објаснити појам ћутљиве већине; размотрити мотиве особа које уживају у 

насиљу или посматрању насиља; разматрање и решавање актуелних проблема који 

имају везе са насиљем. 

Трећи час. Назив: Планирани и остварени циљеви ученика. Садржај: разговор о 

планираним и оствареним циљевима ученика у погледу постигнућа у школи; 

уочавање разлога успеха и неуспеха ученика у остваривању постављених циљева; 

праћење степена реализације наставних предмета и посета настави. 

  

ју
н

 и
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Назив часа: Постигнуће ученика на крају наставне године. Садржај: 

анализауспехаивладањанакрају наставне године и предлози за унапређење рада 

ученика. Испитивање и анализа успешности допунске наставе и сарадња са 

предметним наставницима на унапређењу исте. Вођење картона ученика; припрема за 

родитељски састанак.  

Јун: - Анализа постигнућа ученика на крају наставне године; Припрема седнице 

одељењских већа на крају наставне године; - Разредни и поправни испити; -Припрема 

за родитељски састанак; - Сређивање педагошке документације. 

Август: - Учествовање у организацији поправних и разредних испита; - Припрема 

материјала за седницу одељењског и наставничког већа на крају школске године; - 

Сређивање целокупне одељењске документације. 
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Табела: Планрадаодељењскогстарешинедругогразреда 

С
еп

т
ем

б
а
р

 

Први час. Назив: Уводни час.Садржај: - организација рада, наставни план, распоред 

часова редовне и практичне наставе; промене социо-

културнихиекономскихусловапородицеученикакојиделујунањиховуспех; 

евидентирањеосновнихподатака о ученицима; подсећање ученика на правила 

понашања, права и обавезе ученика.  

Други час. Назив: Избори за руководство одељења и ђачки парламент. Садржај: 

комплетирањедокументацијеученика; демократски 

изборруководстваодељењскогколектива (заједнице), члановаУченичкогпарламента и 

омладинског савета. 

Трећи час. Назив: Секције и остале ваннаставне активности. Садржај: Упознати 

ученике са могућим ваннаставним активностима у школи. Путем упитника испитати 

жеље ученика. Сарађивати са педагошко-психолошком службом ради уноса у 

Годишњи план. Час спровести до 10. септембра и предати попуњену евиденцију жеља 

педагошко-психолошкој служби. 

Четврти час. Назив: Социјална прилагођеност младих и врсте насиља. Садржај: 

дискусија о проблемима прилагођавања, деловање појединаца и група ван школе на 

безбедност и здравље ученика; испитивање потреба ученика за додатном подршком;  

развијање поверења у комуникацији са одељенским старешином; разматрити 

Правилникодисциплинскојиматеријалнојодговорностиученикашколе; разматрати 

функционисање интерне заштитне мреже. 

Пети час. Назив: Пол, род и насиље. Садржај: равноправност и неједнакост полова, 

родне улоге и повезаност са насиљем -радионица са анализом и дискусијом.  

  

о
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Први час. Назив: Како учити боље. Садржај: савети о индивидуалном учењу сваког 

предмета појединачно; савети у погледу тражења и прихватања подршке у односу са 

сваким предметним наставником (начин праћења рада наставника, употреба 

наставникових предавања у самосталном учењу и сл.); разговор о циљевима ученика 

са тенденцијом постављања личних, јасних, достижних и мерљивих циљева (за сваког 

ученика понаособ) у погледу постигнућа у школи. 

Други час. Назив: Облици насиља. Садржај: дискусија о насиљу у школи и мере 

интервенције и превенције које се спроводе у школи. Разговор о могућим 

проблемима: зависност од видео игара, клађења и коцкања, повезаност ових појава са 

насиљем; проверити фунционисање интерне заштитне мреже.  

Трећи час. Назив: Подршка ученицима у школи.  Разговор о подршци ученицима 

које пружа одељенски старешина и чланови педагошко-психолошке службе; разговор 

о ученичкој сарадњи и међусобној подршци; уочавање ученика 
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којимајепотребнасарадњасапедагошко-психолошкомслужбом; упућивање ученика у 

додатну и допунску наставу, као и секције. 

Четврти час. Назив: Вредност здравља. Садржај: разговор о здравом начину живота и 

разговор о злоупотреби таблета, канабиса, наркотика (опијум, хероин и сл.), 

халуционогена (ЛСД и сл.) и кокаина; важност школских другова и блиских 

пријатеља за здрав животни стил. 

  

н
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Први час: Постигнуће ученика на крају првог тромесечја. Садржај: 

Припремазаседницуодељењскогвећанакрајупрвогкласификационогпериода и 

родитељски састанак. Анализа изостајања ученика и сарадње са родитељима и план за 

смањење изостајања и унапређења сарадње са родитељима.  

Други час. Назив: Борба против конзумирања алкохолних пића и цигарета. 

Садржај: разговор о социо-културним факторима (предрасуда, погрешних раширених 

уверења и сл.) који делују на конзумирање алкохолних пића и цигарета у младости, 

као и последицама; предлози за помоћ.  

Трећи час. Назив: Знацинасиљаипоступциуслучајусумњенанасиље.  Садржај: 

утвђивање знања о знацима насиља и поступцима реаговања; сарадњаса ученицима у 

акцији противнасиљаушколи; провера функционисања интерне заштитне мреже који 

се односи на одељење. 

Четврти час. Назив: Подршка ученицима у учењу. 

Садржај:испитивањепотребаучениказадодатномподршкомурадуисарадњасаТимомИО; 

индивидуално саветовање сваког ученика.  

  

д
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Први час. Назив: Сида и очување репродуктивног здравља. Садржај: саветовање о 

полном здрављу, разговор о превенцији полних болести; разговор о болести Сида.   

Други час. Назив: Односиизмеђуученикауодељењуипостигнућеушколи. Садржај: 

развијање сарадње и подршке међу ученицима.  

 

Трећи час. Назив: Насиље и  школско постигнуће. Садржај: повезивање појава 

насиља са кршењем ученичких права и обавеза, као и повезивање превенције са 

очувањем истих; указивање на утицај појава насиља на глобално смањење 

задовољства ученика школом, слабљење квалитета наставе и умањење постигнућа 

ученика.   

Четврти час. Назив: Постигнуће ученика на крају првог полугодишта. Садржај: 

анализа постигнућа ученика; 

припремазаседницуодељењскогвећанакрајупрвогполугодишта и за родитељске 

састанке; вођење ученичке евиденције (ђачке књижице итд.); саветовање о провођењу 

зимског распуста; вођење картона ученика. 
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Први час. Назив: Светосавска свечаност. Садржај: очување традиције и културе 

нашег народа; указивање на значај Св. Саве за просвету.  

Други час. Назив: Емоционално насиље и дискриминација. Садржај: указивање на 

појаве емоционалног насиља и дискриминације које се обично занемарују, на 

негативне последице и начине спречавања; вођење и анализа евиденције о појавама 

насиља; разматрање и унапређење сарадње са педагошко-психолошко службом; 

упознавање са обавезама дежурства ученика у школи. 
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Први час. Назив: Будућа професионална улога и животни циљеви. Садржај: 

повезати похађање школе са будућим послом и животним циљевима; узроци 

неоправданог изостајања са наставе; повезаност великог броја изостанака са 

ризичним понашањима; организација слободног времена; 

дискусијаоизборушколеиразвојупрофесионалногидентитетаученика. 

Други час. Назив: Самопоштовање и насиље. Садржај: повезаност идентитета, 

самопоштовања и насилног понашања код ученика-насилника, као и код жртви 

насиља; културно опхођење у школи и на јавним местима према ученицима, 

предметним наставницима и запосленима у школи. 

Трећи час. Назив: Одговорност према сопственом здрављу и развоју. Садржај: 

мини предавање и разговор са ученицима о очувању здравља, ризичним и 

протективним факторима здравља; главним показатељима зрелог мишљења, зрелих 

потреба и социјалне прилагођености сходно узрасту; као и начинима праћења свог 

постигнућа у школи. 
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Први час. Назив: Допунска и додатна настава. Садржај: анализа похађања и 

успешности допунске и додатне наставе и предлози за унапређење.  

Други час. Назив: Самовредновање рада школе I. Садржај: ученичка процена 

квалитета рада школе у одабраној области или информисање о претходним оценама 

квалитета у току самовредновања. 

Трећи час. Назив: Насиље злоупотребом информационих технологија. Садржај: 

разговор са ученицима о злоупотреби мобилних телефона, камера, интернета и других 

технологија у сврхе емоционалног повређивања других и угрожавања њиховог 

достојанства; разговор о појавама насиља у школи; маркирање ризичних места за 

безбедност у школи; разговор о деловању чинилаца ван школе на агресивно 

понашање ученика. 

Четврти час. Назив: Школско развојно планирање. Садржај: Упознавање ученика са 

развојним планом школе и учешћем ученика у планирању и реализацији промена. 
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Пети час. Назив: Самовредновање рада школе II. Садржај: ученичка процена 

квалитета рада школе у одабраној области или информисање о претходним оценама 

квалитета у току самовредновања. 

  

а
п

р
и

л
 

Први час. Назив: Постигнуће ученика на крају трећег тромесечја. Садржај: 

анализауспехаивладањанакрајутрећегкласификационогпериода и предлози за 

унапређење рада ученика. Испитивање и анализа успешности допунске наставе и 

сарадња са предметним наставницима на унапређењу исте. Вођење картона ученика; 

припрема за родитељски састанак.  

Други час. Назив: Ризична понашања младих. Садржај: Разлози, последице и 

превенција ризичних понашања младих –избор предавања и дискусије према 

актуелним проблемима ученика. 

 Трећи час. Назив: Злоупотреба, занемаривање и екплоатација ученика као 

облици насиља. Садржај: објаснити ове појаве уз помоћ садржаја из Посебног 

протокола за заштиту ученика од насиља; разговор о појавама насиља у школи и 

проналажење решења. 

Четврти час. Назив: Учешће ученика у ученичким организацијама и локалној 

заједници. Садржај: анализа учешћа ученика у ученичким организацијама и локалној 

заједници, разматрање користи од учешћа и предлози за унапређење рада ученика у 

овим областима.  

  

м
а
ј 

Први час. Назив: Комуникација, поверењеиотуђење у односу са значајним 

особама и школско постигнуће ученика. Садржај: указивање на важност и облике 

подршке чланова породице и других значајних особа у животу ученика за за 

прилагођеност и развој; праћење реализације и посећивања наставе; разговор о 

проблемима. 

Други час. Назив: Улога појединаца који имају сазнање о насиљу. Садржај: 

размотрити мотиве особа које уживају у насиљу или посматрању насиља; разматрање 

и решавање актуелних проблема који имају везе са насиљем. 

Трећи час. Назив: Планирани и остварени циљеви ученика. Садржај: разговор о 

планираним и оствареним циљевима ученика у погледу постигнућа у школи; 

уочавање разлога успеха и неуспеха ученика у остваривању постављених циљева; 

праћење степена реализације наставних предмета и посета настави. 
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Први час. Назив: Постигнуће ученика на крају наставне године. Садржај: 

анализауспехаивладањанакрају наставне године и предлози за унапређење рада 

ученика. Испитивање и анализа успешности допунске наставе и сарадња са 

предметним наставницима на унапређењу исте. Вођење картона ученика; припрема за 
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родитељски састанак.  

План активности за месец Јун: - Анализа постигнућа ученика на крају наставне 

године; Припрема седнице одељењских већа на крају наставне године; - Разредни и 

поправни испити; -Припрема за родитељски састанак; - Сређивање педагошке 

документације. 

План активности за месец Август:  - Учествовање у организацији поправних и 

разредних испита; - Припрема материјала за седницу одељењског и наставничког већа 

на крају школске године; - Сређивање целокупне одељењске документације. 

 

 

Табела: План рада одељењског старешине трећег разреда 

С
еп

т
ем

б
а
р

 

Први час. Назив: Уводни час.Садржај: - организација рада, наставни план, распоред 

часова редовне и практичне наставе; промене социо-

културнихиекономскихусловапородицеученикакојиделујунањиховуспех; 

евидентирањеосновнихподатака о ученицима; подсећање ученика на правила 

понашања, права и обавезе ученика.  

Други час. Назив: Избори за руководство одељења и ђачки парламент. Садржај: 

комплетирањедокументацијеученика; демократски 

изборруководстваодељењскогколектива (заједнице) и члановаУченичкогпарламента. 

Трећи час. Назив: Секције и остале ваннаставне активности. Садржај: Упознати 

ученике са могућим ваннаставним активностима у школи. Путем упитника испитати 

жеље ученика. Сарађивати са педагошко-психолошком службом ради уноса у 

Годишњи план. Час спровести до 10. септембра и предати попуњену евиденцију жеља 

педагошко-психолошкој служби. 

Четврти час. Назив: Превенција насиља. Садржај: дискусија о проблемима 

прилагођавања, деловање појединаца и група ван школе на безбедност и здравље 

ученика; испитивање потреба ученика за додатном подршком;  развијање поверења у 

комуникацији са одељенским старешином; предлози ученика за унапређење 

безбедности у школи. 

Пети час. Назив: Пол, род и насиље. Садржај: равноправност и неједнакост полова, 

родне улоге и повезаност са насиљем -радионица са анализом и дискусијом.  
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 Први час. Назив: Специфичности учења школских предмета ове школске године. 

Садржај: савети о индивидуалном учењу сваког предмета појединачно; савети у 

погледу тражења и прихватања подршке у односу са сваким предметним наставником 

(начин праћења рада наставника, употреба наставникових предавања у самосталном 

учењу и сл.); разговор о циљевима ученика са тенденцијом постављања личних, 

јасних, достижних и мерљивих циљева (за сваког ученика понаособ) у погледу 
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постигнућа у школи. 

Други час. Назив: Облици насиља у нашој школи. Садржај: разговор о насиљу у 

школи и о мерама интервенције и превенције које се спроводе у школи. Разговор о 

могућим проблемима: зависност од игара на срећу, зависност од дрога и повезаност 

ових појава са насиљем.   

Трећи час. Назив: Подршка ученицима у школи.  Разговор о подршци ученицима 

које пружа одељенски старешина и чланови педагошко-психолошке службе; разговор 

о ученичкој сарадњи и међусобној подршци; уочавање ученика 

којимајепотребнасарадњасапедагошко-психолошкомслужбом; упућивање ученика у 

додатну и допунску наставу, као и секције. 

Четврти час. Назив: Вредност здравља. Садржај: разговор о здравом начину живота и 

разговор о важности блиских пријатеља за здрав животни стил; повезивање животних 

циљева и здравог животног стила. 

  

н
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Први час: Постигнуће ученика на крају првог тромесечја. Садржај: 

Припремазаседницуодељењскогвећанакрајупрвогкласификационогпериода и 

родитељски састанак. Анализа изостајања ученика и сарадње са родитељима и план за 

смањење изостајања и унапређења сарадње са родитељима.  

Други час. Назив: Акција против пушења и пијења алкохолних пића. Садржај: 

предлози за помоћ и планирање акција за превенцију и остављање пушења и пијења 

алкохолних пића.  

Трећи час. Назив: Знацинасиља.  Садржај: обнављање знања о знацима насиља и 

поступцима реаговања; сарадњаса ученицима у акцији противнасиљаушколи. 

Четврти час. Назив: Подршка ученицима у учењу. 

Садржај:испитивањепотребаучениказадодатномподршкомурадуисарадњасаТимомИО; 

индивидуално саветовање сваког ученика.  
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Први час. Назив: Сида и очување репродуктивног здравља. Садржај: саветовање о 

полном здрављу, разговор о превенцији полних болести; разговор о болести Сида.   

Други час. Назив: Самопоштовање и опхођење. Садржај: развијање сарадње и 

подршке међу ученицима, развијање и очување правилног односа према запосленима 

у школи и очување културног опхођења као чинилаца самопоштовања; указивање на 

повезаност лошег самопоимања, или слабог самопоуздања са негативним опхођењем. 

Трећи час. Назив: Насиље и  школско постигнуће. Садржај: повезивање појава 

насиља са кршењем ученичких права и обавеза, као и повезивање превенције са 

очувањем истих; указивање на утицај појава насиља на глобално смањење 

задовољства ученика школом, слабљење квалитета наставе и умањење постигнућа 

ученика.   
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Четврти час. Назив: Постигнуће ученика на крају првог полугодишта. Садржај: 

анализа постигнућа ученика; 

припремазаседницуодељењскогвећанакрајупрвогполугодишта и за родитељске 

састанке; вођење ученичке евиденције (ђачке књижице итд.); саветовање о провођењу 

зимског распуста; вођење картона ученика. 
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Први час. Назив: Светосавска свечаност. Садржај: очување традиције и културе 

нашег народа; указивање на значај Св. Саве за просвету.  

Други час. Назив: Емоционално насиље и дискриминација. Садржај: указивање на 

појаве емоционалног насиља и дискриминације које се обично занемарују, на 

негативне последице и начине спречавања; вођење и анализа евиденције о појавама 

насиља; разматрање и унапређење сарадње са педагошко-психолошко службом; 

упознавање са обавезама дежурства ученика у школи. 

  

ф
еб

р
у
а
р

 

Први час. Назив: Професионално усмеравање ученика. Садржај: повезати похађање 

школе са будућим послом и животним циљевима; узроци неоправданог изостајања са 

наставе; слободног времена; дискусијао будућем избору школе или посла. 

Други час. Назив: Идентитет насилника и идентитет жртве насиља. Садржај: 

самопоимање насилника и жртве насиља, механизами који стоје у основи насиља; 

начини прикривања насиља и штетне последице.  

Трећи час. Назив: Одговорност према сопственом здрављу и развоју. Садржај: 

мини предавање и разговор са ученицима о очувању здравља, ризичним и 

протективним факторима здравља; главним показатељима зрелог мишљења, зрелих 

потреба и социјалне прилагођености сходно узрасту; као и начинима праћења свог 

постигнућа у школи. 

  

м
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Први час. Назив: Допунска и додатна настава. Садржај: анализа похађања и 

успешности допунске и додатне наставе и предлози за унапређење.  

Други час. Назив: Самовредновање рада школе I. Садржај: ученичка процена 

квалитета рада школе у одабраној области или информисање о претходним оценама 

квалитета у току самовредновања. 

Трећи час. Назив: Злоупотреба информационих технологија. Садржај: разговор са 

ученицима о злоупотреби мобилних телефона, камера, интернета и других 

технологија у сврхе емоционалног повређивања других и угрожавања њиховог 

достојанства; разговор о појавама насиља у школи; маркирање ризичних места за 

безбедност у школи; разговор о деловању чинилаца ван школе на агресивно 

понашање ученика. 
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Четврти час. Назив: Школско развојно планирање. Садржај: Упознавање ученика са 

развојним планом школе и учешћем ученика у планирању и реализацији промена. 

Пети час. Назив: Самовредновање рада школе II. Садржај: ученичка процена 

квалитета рада школе у одабраној области или информисање о претходним оценама 

квалитета у току самовредновања. 
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Први час. Назив: Постигнуће ученика на крају трећег тромесечја. Садржај: 

анализауспехаивладањанакрајутрећегкласификационогпериода и предлози за 

унапређење рада ученика. Испитивање и анализа успешности допунске наставе и 

сарадња са предметним наставницима на унапређењу исте. Вођење картона ученика; 

припрема за родитељски састанак.  

Други час. Назив: Ризична понашања младих. Садржај: Разлози, последице и 

превенција ризичних понашања младих –избор предавања и дискусије према 

актуелним проблемима ученика. 

 Трећи час. Назив: Злоупотреба, занемаривање и екплоатација ученика као 

облици насиља. Садржај: разматрати ове појаве уз помоћ садржаја из Посебног 

протокола за заштиту ученика од насиља; разговор о појавама насиља у школи и 

проналажење решења. 

Четврти час. Назив: Учешће ученика у ученичким организацијама и локалној 

заједници. Садржај: анализа учешћа ученика у ученичким организацијама и локалној 

заједници, разматрање користи од учешћа и предлози за унапређење рада ученика у 

овим областима.  

  

м
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Први час. Назив: Комуникација, поверењеиотуђење у односу са значајним 

особама и школско постигнуће ученика. Садржај: указивање на важност и облике 

подршке чланова породице и других значајних особа у животу ученика за за 

прилагођеност и развој; праћење реализације и посећивања наставе; разговор о 

проблемима. 

Други час. Назив: Улога појединаца који имају сазнање о насиљу. Садржај: 

размотрити мотиве особа које уживају у насиљу или посматрању насиља; разматрање 

и решавање актуелних проблема који имају везе са насиљем; размотрити 

функционисање интерне заштитне мреже. 

Трећи час. Назив: Планирани и остварени циљеви ученика. Садржај: разговор о 

планираним и оствареним циљевима ученика у погледу постигнућа у школи; 

уочавање разлога успеха и неуспеха ученика у остваривању постављених циљева; 

праћење степена реализације наставних предмета и посета настави. 
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Први час. Назив: Постигнуће ученика на крају наставне године. Садржај: 

анализауспехаивладањанакрају наставне године и предлози за унапређење рада 

ученика. Испитивање и анализа успешности допунске наставе и сарадња са 

предметним наставницима на унапређењу исте. Вођење картона ученика; припрема за 

родитељски састанак.  

План активности за месец Јун: - Анализа постигнућа ученика на крају наставне 

године; Припрема седнице одељењских већа на крају наставне године; - Разредни и 

поправни испити; -Припрема за родитељски састанак; - Сређивање педагошке 

документације. 

План активности за месец Август:  - Учествовање у организацији поправних и 

разредних испита; - Припрема материјала за седницу одељењског и наставничког ве 

ћа на крају школске године; - Сређивање целокупне одељењске документације. 

 

План рада одељењског старешине четвртог разрада 

се
п
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р

 Први час. Назив: Уводни час.Садржај: - организација рада, наставни план, распоред 

часова редовне и практичне наставе; промене социо-

културнихиекономскихусловапородицеученикакојиделујунањиховуспех; 

евидентирањеосновнихподатака о ученицима; подсећање ученика на правила 

понашања, права и обавезе ученика.  

 

Други час. Назив: Избори за руководство одељења и ђачки парламент. Садржај: 

комплетирањедокументацијеученика; демократски 

изборруководстваодељењскогколектива (заједнице), члановаУченичкогпарламента и 

омладинског савета. 

Трећи час. Назив: Секције и остале ваннаставне активности. Садржај: упознати 

ученике са могућим ваннаставним активностима у школи. Путем упитника испитати 

жеље ученика. Сарађивати са педагошко-психолошком службом ради уноса у 

Годишњи план. Час спровести до 10. септембра и предати попуњену евиденцију жеља 

педагошко-психолошкој служби. 

Четврти час. Назив: Превенција насиља. Садржај: деловање појединаца и група ван 

школе на безбедност и здравље ученика; испитивање потреба ученика за додатном 

подршком;  развијање поверења у комуникацији са одељенским старешином; 

предлози ученика за унапређење безбедности у школи. 

Пети час. Назив: Назив: Пол, род и насиље. Садржај: равноправност и неједнакост 

полова, родне улоге и повезаност са насиљем -радионица са анализом и дискусијом.  
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Први час. Назив: Специфичности учења школских предмета ове школске године. 
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Садржај: савети о индивидуалном учењу сваког предмета појединачно; савети у 

погледу тражења и прихватања подршке у односу са сваким предметним наставником 

(начин праћења рада наставника, употреба наставникових предавања у самосталном 

учењу и сл.); разговор о циљевима ученика са тенденцијом постављања личних, 

јасних, достижних и мерљивих циљева (за сваког ученика понаособ) у погледу 

постигнућа у школи. 

 Други час. Назив: Облици насиља у нашој школи. Садржај: разговор о насиљу у 

школи и о мерама интервенције и превенције које се спроводе у школи. Разговор о 

могућим проблемима: зависност од игара на срећу, зависност од дрога и повезаност 

ових појава са насиљем.   

Трећи час. Назив: Подршка ученицима у школи.  Разговор о подршци ученицима 

које пружа одељенски старешина и чланови педагошко-психолошке службе; разговор 

о ученичкој сарадњи и међусобној подршци; уочавање ученика 

којимајепотребнасарадњасапедагошко-психолошкомслужбом; упућивање ученика у 

додатну и допунску наставу, као и секције. 

Четврти час. Назив: Вредност здравља. Садржај: разговор о здравом начину живота и 

разговор о важности блиских пријатеља за здрав животни стил; повезивање животних 

циљева и здравог животног стила. 
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Први час: Постигнуће ученика на крају првог тромесечја. Садржај: 

Припремазаседницуодељењскогвећанакрајупрвогкласификационогпериода и 

родитељски састанак. Анализа изостајања ученика и сарадње са родитељима и план за 

смањење изостајања и унапређења сарадње са родитељима.  

 

Други час. Назив: Акција против конзумирања алкохолних пића и цигарета. 

Садржај: предлози за помоћ и планирање акција за превенцију и остављање пушења и 

пијења алкохолних пића.  

Трећи час. Назив: Знацинасиља.  Садржај: обнављање знања о знацима насиља и 

поступцима реаговања; сарадњаса ученицима у акцији противнасиљаушколи. 

Четврти час. Назив: Подршка ученицима у учењу. 

Садржај:испитивањепотребаучениказадодатномподршкомурадуисарадњасаТимомИО; 

индивидуално саветовање сваког ученика.  
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Први час. Назив: Сида и очување репродуктивног здравља. Садржај: саветовање о 

полном здрављу, разговор о превенцији полних болести; разговор о болести Сида.   

 Други час. Назив: Самопоштовање и опхођење. Садржај: развијање сарадње и 

подршке међу ученицима, развијање и очување правилног односа према запосленима 

у школи и очување културног опхођења као чинилаца самопоштовања; указивање на 

повезаност лошег самопоимања, или слабог самопоуздања са негативним опхођењем. 
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Трећи час. Назив: Насиље и  школско постигнуће. Садржај: повезивање појава 

насиља са кршењем ученичких права и обавеза, као и повезивање превенције са 

очувањем истих; указивање на утицај појава насиља на глобално смањење 

задовољства ученика школом, слабљење квалитета наставе и умањење постигнућа 

ученика.   

Четврти час. Назив: Постигнуће ученика на крају првог полугодишта. Садржај: 

анализа постигнућа ученика; 

припремазаседницуодељењскогвећанакрајупрвогполугодишта и за родитељске 

састанке; вођење ученичке евиденције (ђачке књижице итд.); саветовање о провођењу 

зимског распуста; вођење картона ученика. 
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Први час. Назив: Светосавска свечаност. Садржај: очување традиције и културе 

нашег народа; указивање на значај Св. Саве за просвету.  

 

Други час. Назив: Емоционално насиље и дискриминација. Садржај: указивање на 

појаве емоционалног насиља и дискриминације које се обично занемарују, на 

негативне последице и начине спречавања; вођење и анализа евиденције о појавама 

насиља; разматрање и унапређење сарадње са педагошко-психолошко службом; 

упознавање са обавезама дежурства ученика у школи. 
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Први час. Назив: Професионално усмеравање ученика. Садржај: повезати похађање 

школе са будућим послом и животним циљевима; узроци неоправданог изостајања са 

наставе; разговор о будућем избору школе или посла, конкретно опредељивање и 

помоћ у професионалној оријентацији указивањем на факторе опредељивања за 

одређени посао или наставак школовања. 

 

Други час. Назив: Идентитет насилника и идентитет жртве насиља. Садржај: 

самопоимање насилника и жртве насиља, механизами који стоје у основи насиља; 

начини прикривања насиља и штетне последице.  

Трећи час. Назив: Одговорност према сопственом здрављу и развоју. Садржај: 

мини предавање и разговор са ученицима о очувању здравља, ризичним и 

протективним факторима здравља; главним показатељима зрелог мишљења, зрелих 

потреба и социјалне прилагођености сходно узрасту; као и начинима праћења свог 

постигнућа у школи. 
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Први час. Назив: Допунска и додатна настава. Садржај: анализа похађања и 

успешности допунске и додатне наставе и предлози за унапређење.  

 

Други час. Назив: Самовредновање рада школе I. Садржај: ученичка процена 

квалитета рада школе у одабраној области или информисање о претходним оценама 

квалитета у току самовредновања. 
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Трећи час. Назив: Злоупотреба информационих технологија. Садржај: разговор са 

ученицима о злоупотреби мобилних телефона, камера, интернета и других 

технологија у сврхе емоционалног повређивања других и угрожавања њиховог 

достојанства; разговор о појавама насиља у школи; маркирање ризичних места за 

безбедност у школи; разговор о деловању чинилаца ван школе на агресивно 

понашање ученика. 

Четврти час. Назив: Школско развојно планирање. Садржај: Упознавање ученика са 

развојним планом школе и учешћем ученика у планирању и реализацији промена. 

Пети час. Назив: Самовредновање рада школе II. Садржај: ученичка процена 

квалитета рада школе у одабраној области или информисање о претходним оценама 

квалитета у току самовредновања. 
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 Први час. Назив: Постигнуће ученика на крају трећег тромесечја. Садржај: 

анализауспехаивладањанакрајутрећегкласификационогпериода и предлози за 

унапређење рада ученика. Испитивање и анализа успешности допунске наставе и 

сарадња са предметним наставницима на унапређењу исте. Вођење картона ученика; 

припрема за родитељски састанак.  

 Други час. Назив: Професионална оријентација. Садржај: разговор о 

професионалном опредељењу или будућем наставку школовања; нагласак на 

рационалности разлога опредељења и прикупљању потребних информација. 

 

 Трећи час. Назив: Злоупотреба, занемаривање и екплоатација ученика као 

облици насиља. Садржај: разматрати ове појаве уз помоћ садржаја из Посебног 

протокола за заштиту ученика од насиља; разговор о појавама насиља у школи и 

проналажење решења; предлози за унапређење. 

 

Четврти час. Назив: Учешће ученика у ученичким организацијама и локалној 

заједници. Садржај: анализа учешћа ученика у ученичким организацијама и локалној 

заједници, разматрање користи од учешћа и предлози за унапређење рада ученика у 

овим областима.  

  

м
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Први час. Назив: Комуникација, поверењеиотуђење у односу са значајним 

особама и школско постигнуће ученика. Садржај: указивање на важност и облике 

подршке чланова породице и других значајних особа у животу ученика за за 

прилагођеност и развој; праћење реализације и посећивања наставе; разговор о 

проблемима. 
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Други час. Назив: Улога појединаца који имају сазнање о насиљу. Садржај: 

размотрити мотиве особа које уживају у насиљу или посматрању насиља; разматрање 

и решавање актуелних проблема који имају везе са насиљем; размотрити 

функционисање интерне заштитне мреже. 

Трећи час. Назив: Планирани и остварени циљеви ученика. Садржај: разговор о 

планираним и оствареним циљевима ученика у погледу постигнућа у школи; 

уочавање разлога успеха и неуспеха ученика у остваривању постављених циљева; 

праћење степена реализације наставних предмета и посета настави. 
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Први час. Назив: Постигнуће ученика на крају наставне године. Садржај: 

анализауспехаивладањанакрају наставне године и предлози за унапређење рада 

ученика. Испитивање и анализа успешности допунске наставе и сарадња са 

предметним наставницима на унапређењу исте. Вођење картона ученика; припрема за 

родитељски састанак.  

 

План активности за месец Јун: - Анализа постигнућа ученика на крају наставне 

године; Припрема седнице одељењских већа на крају наставне године; - Разредни и 

поправни испити; -Припрема за родитељски састанак; - Сређивање педагошке 

документације. 

а
в
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План активности за месец Август:  - Учествовање у организацији поправних и 

разредних испита; - Припрема материјала за седницу одељењског и наставничког ве 

ћа на крају школске године; - Сређивање целокупне одељењске документације. 

 

Према члану 79а Закона о војној, радној и материјалној обавези ученици средњих школа су дефинисани 

као категорија грађана која се стицањем практичних знања и вештина кроз систем образовања и 

васпитања обучава за потребе одбране земље у условима ванредног и ратног стања.  

Уз сарадњу са Регионалним центром Министарства одбране, теме (11) ће се реализовати факултативно  

за ученике завршних разреда средње школе  током четири часа одељењског старешине, по два у сваком 

полугодишту: 

Тема 1: Место, улога и задаци Војке Србије у систему безбедности и одране Републике Србије 

Тема 2: Војна обавеза у Републици Србији 

Тема 3: Радна и материјална обавеза у Републици Србији 

Тема 4: Како постати официр Војске Србије 

Тема 6: Физичка спремност, предуслов за војни позив 

Тема 7: Служба осматрања и обавештавања 

Тема 8: Облици неоружаног отпора 

Тема 9: Бојни отрови, биолошка и запаљива средста 

Тема 10: Цивилна заштита 

Тема 11: Тактичко-технички зборови 
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а) Рад одељенског старешине на превенцији насиља и дискриминације 

Веома важан део рада одељенског старешине су часови на реализацији Програма за заштиту ученика од 

насиља. Реализоване часове на ову тему неопходно је убележити у Књиге евиденције.   

Образовни циљ  ових часова : је да ученици  стекну знања о томе како се одређују облици насиља, као и 

о начинима превенције и интервенције и развијање осетљивости за препознавање насиља.  

Васпитни циљеви : Развијање негативних ставова према вршењу насиља. Развијање спремности да се у 

случајевима насиља или сумње на насиље реагује у складу са Програмом за заштиту ученика од насиља. 

Неговање опште климе прихватања, толеранције и уважавања. 

Препоручени садржаји за остваривање плана: Посебни протокол за заштиту ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања; Програм за заштиту ученика од насиља; Приручници за грађанско 

васпитање.  

Препоручени облик рада: мешовити (фронтални, групни, индивидуални) 

Препоручени методи рада: предавање, разговор, презентација, практични радови ученика, текстуална . 

Циљеве, задатке, садржаје, активности и начин рада појединих часова овог плана одређује одељенски 

старешина у складу са развојним потенцијалима ученика. 

б ) Рад одељенских старешина са родитељима на превенцији насиља и дискриминације 

У оквиру родитељских састанака треба обрадити следеће теме:   

1. Упознавање родитеља са Програмом за заштиту ученика од насиља 

2. Разматрање појава насиља у школи 

Циљ плана. Родитељи треба да буду информисани са садржајем Посебног протокола за заштиту 

ученика од насиља, злостављања и занемаривања и програмом школе за спречавање насиља. Родитељи 

и одељенске старешине размењују искуства у погледу питања значајних за превенцију насиља и 

креирају заједничке предлоге како унапредити рад школе у овом погледу.   

Рад на овим темама уписује се у књиге евиденције.  

Обавезе одељенских старешина у погледу интервенције у случајевима насиља и дискриминације 

1. Одељенски старешина води евиденцију о случајевима насиља у посебним документима/формуларима 

које припрема педагошко-психолошка служба. 

2. Одељенски старешина је обавезан да обавести чланове Тима за заштиту ученика од насиља о сумњи 

на насиље или насиљу уколико је процењени ниво ризика за безбедност ученика на нивоу 2 или 3, без 

одлагања, чим је у прилици да оствари контакт са члановима Тима, и то усмено и подносећи попуњен 

документ предвиђен за евидентирање насиља. Чланови Тима задужени за прикупљање информација су 

психолог и педагог школе.   

3. Одељенски старешина размењује информације које су релевантне за појаве насиља у одељењу и 

школи са ученицима.   
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Прилагођавање рада одељенског старешине развојним карактеристикама ученика 

Одељенске старешине помажу ученицима да савладају развојне задатке и да реше актуелне проблеме 

који се рефлектују на њихово постигнуће у школи. У појединим разредима одељенске старешине имају 

већу улогу у појединим развојним задацима.  

Одељенске старешине првог разреда у саветодавном раду са ученицима и у планирању својих часова 

посебну пажњу обраћају на проблеме које ученици имају у прилагођавању новој школи и средини; 

проблеме са новим ризицима по здравље и развој ученика, посебно на проблеме дроге међу младима, 

проблеме са клађењем и коцкањем младих, зависношћу од видео игара и сл.; као и проблеме повећања 

напора у учењу у средњој школи, посебно у погледу ефикаснијих начина учења и дисциплинованог 

рада код куће.  

Одељенске старешине прве и друге године ће уложити посебно знатан напор у подстицање 

самоиницијативе ученика и учешће ученика у ученичким организацијама и ваннаставним активностима. 

 Одељенске старешине друге и треће године посебну пажњу обраћају на проблеме самопоимања 

који се битно интензивирају у овом периоду и доводе до сумње ученика у сопствену компетентност, 

што смањује мотивацију ученика за школски рад и мотивише на ризична понашања. Одељенске 

стрешине ће показати посебну осетљивост на поправљање самопоштовања ученика подржавајући 

њихове пожељне самоперцепције у домену школске и будуће професионалне улоге, породичних, 

другарских и партнерских односа. Одељенске старешине четврте године посебну пажњу обраћају у 

саветодавном раду на професионалну оријeнтацију ученика. 

Годишњи фонд часова одељењског старешине по образовним профилима и 

разредима 

 
 

Образовни профил Први 
разред 

Други 
разред 

Трећи 
разред 

Четврти 
разред 

Економски 
техничар 

74 72 72 64 

Финансијски 
техничар 

74 72 72 64 

Пословни 
администратор 

74 74 72 64 

Туристички 
техничар 

66 64 62 60 

Кувар 68 64 60 / 
Конобар 68 64 60 / 
Посластичар 68 64 60 / 
Трговац 70 70 64 / 
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7. ФАКУЛТАТИВНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ, ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ И 

АКТИВНОСТИ КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈУ 
 

У школи се ове активности не реализују. 
 
 

 
 
 
 
 
 

8. НАЧИН ОСТВАРИВАЊА И ПРИЛАГОЂАВАЊА ПРОГРАМА МУЗИЧКОГ И 

БАЛЕТСКОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА, ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ, 

УЧЕНИКА СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА И ДВОЈЕЗИЧНОГ 

ОБРАЗОВАЊА 
 
 У школи се ове активности не реализују. 
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9. ПРОГРАМ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ 
Културна и јавна делатност је саставни део образовно- васпитне делатности школе, а која има за 

циљ  деловање школе на проширивању знања ученика, неговању естетског укуса и укључивање школе у 

активности друштвене средине. 

 

Задаци су: да омогући ученицима упознавање јавних и културних установа локалне средине и 

шире, оспособљавање ученика да користе све вредности које средина пружа у њиховом стицању знањаи 

коришћењу садржаја и расположивих ресурса  у слободном времену.Наша школа је лоцирана у центру 

града те због своје повољне локације и добре саобраћајнице користи јавне и културне институције у 

граду и шире. 
 
  

Садржај рада Време 
I Академије и приредбе:  
1. Свечани пријем у  знак добродошлице ученицима  
првог разреда 

у првој недељи септембра 

2. Новогодишња приредба за децу радника школе 
(организатор је стручно веће српског језика и 
књижевности и драмско- рецитаторска секција) 

децембар 

3. Школска слава Свети Сава (реализатори су професори 
српског језика и књижевности , верске наставе и  
историје)  

27. јануар 

4. Дан Школе се обележава 
Драмском представом и сусретом са пензионерима 
(задужени су сва стручна већа) 

20. април 

II Посета институцијама културе:  
Према плану рада одељења, Библиотеке школе и плана и 
програма појединих наставних предмета, ученици ће 
посетити културне институције Општине. Реализатори су 
одељењске старешине, библиотекар школе и професори 
појединих предмета.  

током године 

III Посете сајмовима:  
У организацији професора економске групе предмета и 
професора српског језика и књижевности и других, 
ученици школе ће посетити различите сајамске 
манифестације: Сајам туризма у Новом Саду и Београду, 
Сајам књига у Београду, Сајам гастрономије у Новом 
Саду и Сајам образовања „Путокази“ у Новом Саду. 

у време трајања сајма 

IV Посете факултетима и школама:  
Школа учествује у заједничким пројектима са основним и 
средњим школама на територији Бачке Паланке 
(радионице, трибине, практични рад,...) 

током године 

V Учешће на различитим спортским 
манифестацијама: 

 

Ученици школе, у организацији стручног већа физичке 
културе учествоваће на различитим спортским 
манифестацијама  на нивоу Општине, Покрајине и 
Републике. Детаљнији подаци налазе се под тачком 
“Програм школског спорта“. Динамика зависи од 
организације наведених манифестација.  

током године 

VIЕкскурзија   
Екскурзија ученика је факутативни облик образовно-
васпитног рада који се остварује ван Школе.  Може да се 
реализује уколико су задовољени критеријуми 
Правилника о извођењу ђачких екскурзија. Екскурзије се 
огранизују за ученике првог, другог, трећег  и четвртог 
разреда. Циљ екскурзија је савладавање дела наставног 
програма упознавањем предмета, појава и доноса у 
природној и друштвеној средини, упознавање културног 

Октобар, април, мај 
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наслеђа и привредних достигнућа која су у вези са 
делатношћу школе. Образовно-васпитни задаци: 
проширивање знања, развијање љубави према природи, 
развијање позитивног односа према: националним, 
културним и естетским вредностима, упознавање 
културно- историјских вредности других земаља, 
спортским потребама и навикама, позитивним социјалним 
односима и подстицање испољавања позитивних 
емоционалних доживљаја.  

 
 
 

10. ПРОГРАМ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ 
 
 

Циљ слободних активности је да се у остваривању васпитног циља посебно допринесе 

формирању правилно усмерене, свестране, слободне, стваралачке, радне личности. 

Основни облици слободних активности (секције, групе, клубови), групишу се према садржајима 

у следеће области: 

 

Научно – истраживачке активности 

Културно – уметничке активности 

Спортско – рекреативне активности 

 

Посебну област слободних активности чине трибине, округли сто итд. 

Слободне активности ученика одвијаће се према плановима и програмима стручних већа школе. 

Веће професора српског језика планира рад рецитаторске секције која ће припремати ученике за 

такмичења и обележавање јубиларних датума. Ученици који се посебно интересују за збивања у 

позоришном животу, имаће прилике, као и претходних година, да у најпознатијим београдским 

позориштима виде најзначајније представе сезоне. 

Остала већа припремаће ученике за такмичења. 

Веће професора физичког васпитања координираће секцијама за фудбал, одбојку и кошарку. У току 

године учествоваће на свим планираним спортским такмичењима ученика средњих школа. 

 

Слободне активности ученика биће организоване са циљем да се испољена интересовања 

ученика задовоље, а њихове склоности и способности даље усмеравају и развијају. Путем ове врсте 

активности биће реализовани следећи васпитни задаци:  
1. Развијање самоиницијативне и стваралачке способности ученика у областима за које 

имају посебна интересовања и склоности 

2. Оспособити их да самостално организују слободно време уз максимално коришћење 

стваралаштва 

3. Оспособити их за међусобну сарадњу у колективу 

4. Упознати их са подручјем рада у оквиру одабране професије за коју се интересују 

 

Програм слободних активности ученика биће реализован кроз рад секција. У рад слободних 

активности биће укључени ученици према личном интересовању, склоности и жељама за поједине 

наставне предмете, или подручја.  

 

 

 

 

 

Испуњавањем овог основног услова створиће се основа за реализацију следећих задатака у раду 

поменутих активности: 
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• Слободан избор садржаја рада који ће ученици бирати у сарадњи са наставником који 

води одређену слободну активност 

• Слободне активности ученика пружаће веће могућности за стално освежавање знања 

најновијим променама у развоју науке, технике, као и у општедруштвеном развоју. 

• Слободне активности пружаће могућност за већу самосталност у раду и руковођењу у 

одређеној научној области. 

• Слободне активности ученика пружаће могућности повезивања учења са практичним 

радом и тако омогућити функционалну примену стечених знања. 

• Секције ће бити укључене у различите видове такмичења, смотре и др. 

• О раду слободних активности водиће се уредна евиденција и вршиће се анализа степена 

реализације програма рада. 

Конституисање слободних активности (секција) извршиће се у току септембра месеца 

(испољавање интересовања и жеља ученика). 

За сваки облик ове активности биће сачињен програм рада. 

 Укуључивање ученика у рад слободних активности биће отежано  тиме што имамо велики 

број ученика путника као и недостатак школског простора. Ове школске године планирамо  рад 

следећех секција: 

  

  - културно - уметничке, 

   - спортско - рекреативне, 

  - научно - истраживачке. 

 Постојеће секције настојаће да поред постојећих чланова придобију и нове чланове из редова 

ученика првих разреда.   
КУЛТУРНО - УМЕТНИЧКЕ СЕКЦИЈЕ 

 

Реализоваће се кроз садржај рада литерарне и драмско - рецитаторске секције за чији рад су 

задужени професори српског језика и књижевности. Циљ ове секције је проширење књижевне културе 

и неговање самосталног литерарног стваралаштва ученика, усавршавање способности за изражајно 

читање и казивање разних врста текстова, увођење ученика у драмско стваралаштво и сценску 

уметност. Од прошле године школа има формиран хор, који учествује у припреми значајних прослава 

школе. 

Чланови културно - уметничких секција припремиће пригодан културно - уметнички програм за 

прославу Дана школе и за обележавање Школске славе. Ово су активности које је могуће планирати за 

текућу школску годину, међутим чланови секције ће се активно укључити у све остале активности које 

за сада није могуће предвидети. Чланови секције, као и оперативни програми секција налазе се код 

предметних наставника - руководиоца секција. 

Новинарска секција током године ће радити на уређивању електронског школског часописа “ 

Еко “.Поред сталних  чланова секција у зависности од планираног програма укључиваће  и нове 

чланове. 

 

 

 

СПОРТСКО - РЕКРЕАТИВНЕ  СЕКЦИЈЕ 

 

За ову  школску годину планирају се спортске активности  по следећем распореду:  

 

 Школски јесењи крос, чије одржавање се планира у првој недељи месеца октобра.Најбољи 

ученици са школског кроса учествоваће на уличним тркама 20. октобра, као и на кросу РТС-а 

почетком месеца маја. 

 Одбојкашку секцију води професорка Југослава Родић.Такмичења се планирају крајем октобра. 

 Рукометну секцију води професорка Бороцки Маја.Такмичење се планира крајем фебруара. 
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 Кошаркашку секцију мушку и женску води професор Тркуља Владимир.Такмичења се планирају 

крајем марта. 

 Фудбалску секцију води професор Тркуља Владимир.Такмичење се планира за април 2020.год. 
 

 

НАУЧНО - ИСТРАЖИВАЧКЕ СЕКЦИЈЕ 

 

Одвијаће се кроз секције појединих наставних предмета за које се покажу интересовања 

ученика,а првенствено кроз рад економске групе предмета као и математичке секције која већ 

традиционално ради с добрим и запаженим резултатима.На републичким такмичењима из ове области 

наши ученици узимају традиционално учешће и при томе постижу значајне и запажене резултате. 

Школа тиме постиже и  ужива потпуну афирмацију. 

Мали број секција условљен је великом преоптерећеношћу ученика који свакодневно имају 6 

или 7 часова због чега се не могу одредити термини за рад секција.Зато се секције морају одржавати 

суботом по договору са ученицима што представља додатно оптерећење за  ученике. 

У оквиру ове секције радиће књиговодствена секција школе.Такође је активна еколошка секција 

са бројним пројектима током године.У оквиру психологије, спроводиће се активности Вршњачког тима 

за превенцију насиља, који је формиран школске 2019/2020 године. 

 
11. ПРОГРАМ КАРИЈЕРНОГ ВОЂЕЊА И САВЕТОВАЊА 

Школа омогућава формирање зреле и одговорне личности, способне да доноси добро 

промишљење и одговорне одлуке о властитој професионалној будућности и да их спроводи у дело. 

Школа помаже ученицима и родитељима у истраживању могућности за даље учење и 

запошљавање, односно идентификовање, избор и коришћење бројних информација о професијама, 

каријери, даљем учењу и образовању и објективно разликовање и формирање сопсвеног става о томе. У 

том циљу школа прати развој ученика и информише их о занимањима, образовним профилима, 

условима студирања и потребама на тржишту рада.Саветодавни рад на основу ТПИ теста обавља се 

током завршне године школовања.  Школа, по потреби, сарађује са надлежним установама које се баве 

каријерним вођењем и саветовањем. 

 

 План каријерног вођења садржи циљеве и задатке који су у складу са законским прописима 

средње школе.Циљ рада   каријерног вођења је подстицање професионалног развоја ученика, пружање 

помоћи ученицима да стекну реалну слику о себи с једне стране и занимањима с друге стране као 

помоћи у коначном избору занимања у складу с личним особинама и потребама тржишта рада 

 

У реализацији Програма професионалне оријентације ове школске године радиће се на чвршћој 

сарадњи с Тржиштем рада односно њиховом стручном службом за професионално информисање и 

каријерно вођење. 

 

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ И МЕТОДЕ 
 

Активности Методе Време 

Професионално информисање 

Информисање ученика о постојећим занимањима 

 

 

способностима неопходним за обављање појединих 

послова 

 

 

Разговор, предавање, 

ппромоције 

факултетарадионица 

Друго 

полугодиште  ззззз 

зав завршним 

разредима 

 

 

Пружање информације ученицима о мрежи факултета, 

пролазности,условима уписа и дефицитарним 

занимањима 
Разговор, предавање 

Друго 

полугодиште у 

завршним 

разредима 

Посета Сајму образовања у Новом Саду                                           Прикупљање 

информација              
 Април 

Испитивање 
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12. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

 

 Програм заштите животне средине обухвата активности усмерене на јачање и развој свести о 

значају здраве животне средине, одрживог развоја и очувању и унапређењу природних ресурса. 

 

Планирају се активности с циљевима Програма :  

 Повећање енергетске ефикасности у згради – увођење штедљиве расвете у школску 

зграду 

 Начинити адптацију климатских промена – оптимална температура за рад ( у свим 

учионицама постављени клима уређаји) 

 Постављање канти за отпад у унутрашњости школсе зграде и дворишта 

 Постављање канти и контејнера испред школе 

 Озелењавање и заштита зелених површина у школској згради и дворишту 

 Укључивање у акције локалне заједнице и шире на тему заштите животне средине 

 Активности везане за рециклирање лименти, паира, пластике и другог отпада 

 Организација тематских изложби 

 Упознавање с правилима Кућног реда школе 

 Учешће на „Еко пролећу“ 

 Пружати подршку развоју и реализацији истраживачких и иновативних пројеката у 

области заштите животне средине 

 

Носиоци реализације: ОС, ПП служба, предметни проф.екологије, биологије, Ученички парламент 

  
Задаци: 

 указивање на морално-естетске аспекте односа човека према природи и развијање код ученика 
идеје хармоније између човека, друштва и природе и подстицање креативности; 

 указивање на потребу заједничког живљења људи у биосфери јер је у њој настао недељиви спој 
духовности света човека и природе која га окружује и инспирише га на стваралаштво; 

 упознавање разноликости биосфере нашег простора, амбијенталних пејзажа, обиља флоре, 

Испитивање професионалних интересовања,  

индивидуалних особина и способности ученика                   

ТПИ тест, КОГ 3, КОГ 

6 

Током године 

 

Анализа садржаја и начина рада на практичној настави 

Анкета 

Друго 

полугодиште 

завршни разреди 

Испитивање ученика о субјективном осећају 

оспособљености за будући позив 
Анкета, радионица 

Април завршни 

раз.  

Професионално саветовање 

Усмеравање ученика за одређења занимања у складу са 

друштвеним потребама и могућностима запошљавања 

 

Разговор 
Током године 

Пружање помоћи родитељима да реално сагледају 

склоности детета и заједно са њим учествују у избору 

даљег школовања 

Разговор Током године 

Предлагање промене струке који се нису снашли у 

уписаном профилу 
Разговор Током године 

Помоћ неопредељенима у даљем професионалном 

избору 
Разговор Током године 

СV образац 

Израда 

Друго 

полугодиште 

завршних разреда 
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фауне, воде (језера и река) или амбијенталне суровости живљења у урбаним руралним срединама 
кроз простор и време; 

 развијање одговорног односа ученика на основу еколошких знања и критеријума према 
природној и градитељској баштини и географском простору; 

 организовање учешћа ученика у радним акцијама заштите и унапређивња животне средине; 
 организовање предавања о темама из ове области; 
 учествовање ученика у одржавању и стварању повољних услова за рад у школи и уређивању 

средине у којој живе чиме се доприноси изграђивању културе рада, стамбене и урбане културе 
 организовање излета и друге активности које доприносе обогаћивању искустава у формирању 

вредносних критеријума за оцењивање природних и грађених вредности; 
 организовање практичних акција за побољшање животних и естетских услова непосредне 

средине (дом, школа, фабрика и сл.). 

 

Програм заштите и унапређивања животне средине  

З а д а ц и: 

1. Развијање идеје о хармонији између човека, друштва и природе; 

 остварује се кроз предавања предмета екологије, као и кроз рад ученика на уређењу школског 
дворишта (циљ је формирање етичких и естетских ставова у односу на природу).  

2. Указивање на потребу заједничког живљења у биосфери; 

 остварује се кроз предавања из предмета екологије, као и кроз предавања о разумном и 
рационалном коришћењу природних добара 

3. Упознавање разноликости биосфере; 

 остварује се кроз наставу ликовне културе - цртежи природе и посете изложбама слика 

4. Развијање одговорног односа ученика према природи; 

 остварује се кроз предавања из предмета екологија и осталих предмета 

5. Упознавање ученика са вредностима обновљених и необновљених природних 

богатстава за њихово здравље и живот; 

 остварује се кроз наставу ликовне културе и осталих предмета 
 улепшавање школског дворишта за ученике свих разреда у оквиру друштвено-корисног рада.  

 

Време реализације Активност Реализатори Циљеви и задаци 

Септембар-април  Реализација примарне 

селекције отпада у 

школи 

Наставник екологије, 

ученици и запослени у 

школи 

Успостављање система 

примарне селекције 

отпада у школи 

Април  Обележавање Дана 

планете Земље 

Наставник екологије, 

ученици, чланови 

еколошке секције и сви 

актери школског 

живота 

Истицање глобалних 

еколошких проблема и 

опасности од њих кроз 

све предмете у школи 

Током године  Сарадња са локалним 

медијима по питању 

животне средине у 

нашем граду 

Наставник екологије, 

ученици, чланови 

еколошке секције 

Скретање пажње 

јавности на конкретне 

проблеме у нашој 

животној средини 

Током школе Одржавање зеленила у 

дворишту школе 

Наставник екологије, 

ученици, чланови 

еколошке секције, 

ученици и наставници 

у оквиру дана 

календаром 

предвиђеног за 

уређивање школског 

дворишта 

Уређење школских 

зелених површина и 

унапређење квалитета 

ваздуха у нашем граду 

Током године Укључивање у пројекте Наставник екологије, Укључивање ученика 
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очувања животне 

средине на локалном и 

регионалном нивоу 

ученици, чланови 

еколошке секције 

наше школе у 

активности очувања 

животне средине и 

подизања нивоа 

еколошке свести и 

савести 

Током године Сарадња са 

здравственим 

установама по питању 

утицаја загађења 

животне средине на 

стање здравља 

становништва 

Наставник екологије, 

ученици, чланови 

еколошке секције 

Подизање свести о 

неопходности очувања 

животне средине ради 

очувања здравља 

 
ЕКО  ШКОЛА 

„Нема ствари која би била тако вредна проучавања као природа.“ Никола Тесла 

Циљ  Еко Школе  је едукација младих путем подизања еколошке свести, приближавање значаја 

проблема у оквиру заштите животне средине и брига за заштиту животне средине као трајна вредност. 

Сматрамо да је то веома важна тема у процесу образовања и васпитања јер подстиче правилно 

формирање ставова ученика у односу на заштиту средине у којој живимо и радимо. Промоцијом плана 

и програма рада еколошке секције која постоји у школи већ неколико година подиже се ниво укупне 

еколошко-здравствене културе, намеће се превенција загађености природе као стил живота и начин 

размишљања адолесцената. 

Еколошку свест чине не само сазнања о односу природе и друштва, о нарушавању еколошке равнотеже 

и потреби заштите животне средине, већ и савест, односно спремност појединца да се у тој заштити 

ангажује и да се одговорно и еколошки оправдано односи према средини у којој живи. Наша школа је, 

захваљујући програмима и акцијама које је спроводила у школи,  урадила много на пољу развијања 

еколошке културе у последњих неколико година. Велика пажња се посветила сталном  стручном 

оспособљавању  наставника кроз додатне обуке(Еразмус + пројекат, Еко-школе у оквиру организације 

Амбасадори одрживог развоја и животне средине који имају улогу Националног оператера за Србију) 

као и  укључивање школе у активности које се организују на нивоу локалне средине. 

Идеја је да се наставници и  ученици обуче о циљевима одрживог развоја. Да се подигне ниво еколошке 

свести ученика и свих запослених у школи, да се еколошке теме о климатским променама, значају 

штедње воде и енергије, рециклажи и разврставању отпада, загађењу воде, ваздуха и земљишта, 

очувању зелених површина, здравој исхрани, ГМО и органској храни, биодиверзитету,....уврсте у  што 

вечи број наставних јединица у различитим предметима.Спровође програма Еко-школе реализује се по 

тачно прецизираним  заједничким корацима и активностима свих  укључених ученика,наставног и 

ненаставног особља који преносе своје одговорности на породицу и ширу заједницу под истим именом 

ЕКО ДРУЖИНА. 

Еколошка 

Културна 

Одржива 

Другачија 

Развијена 

Укључена 

Животна 
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Иновативна 

Наша 

Активна  

 

13. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 

И ПРОГРАМИ ПРЕВЕНЦИЈЕ ДРУГИХ ОБЛИКА РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА 
 

Циљ програма 

 

Циљ овог програма је дефинисање мера превенције појава насиља и мера интервенције када се 

сумња на насиље или када се насиље евидентно дешава. Остваривањем овог циља ствара се повољна 

социо-психолошка клима за рад у школи ученика и запосленог особља.  

 

Садржај програма 

 

 У школи биће организоване различите активности као мере превенције, које имају следеће 

циљеве у погледу заштите ученика и превенције насиља у складу са Посебним протоколом.  

 Едукација ученика, родитеља и запосленог особља. Запослено особље, ученици и њихови 

родитељи информишу се о основним значењима појмова насиље, злостављање и занемаривање као и 

о њиховим последицама; информишу се о поступцима превенције и интервенције који се спроводе у 

школи. Организују сепредавања, радионице, дискусије и семинари о облицима насиља, 

превенцији насиља и интервенцији у случају насиља. 

 Интерна заштитна мрежа. Правно утемељивање и организовање посебних органа школе који ће се 

бавити мерама превенције и интервенције и то: Тим за заштиту од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања, Вршњачки тим за превенцију насиља 

 Правно усклађивање. По указаној потреби преиспитивање постојећих општих аката школе и 

правила на нивоу школе који се тичу насиља и примене ових докумената у пракси, и по потреби 

њихово укидање, мењање или увођење нових правила и процедура.  

 

Кораци у случају насиља или сумње да се дешава насиље 

 

Сазнање о насиљу - откривање је први корак у заштити од насиља. 

Оно се у установи најчешће одвија на два начина:  

1)опажањем или добијањем информације да је насиље у току;  

2)сумњом да се насиље дешава на основу:  препознавања спољашњих знакова или специфичног 

понашања жртве или путем поверавања, непосредно – од стране саме жртве и/или посредно – од стране 

треће особе. 

1. Прекидање, заустављање насиља – свака одрасла особа која има сазнање о насиљу (дежурни 

наставник, учитељ/васпитач/разредни старешина, предметни наставник, сваки запослени у 

установи) у обавези је да реагује тако што ће прекинути насиље или позвати помоћ (уколико 

процени да самостално не може да прекине насиље). 

2. Смиривање ситуације подразумева обезбеђивање сигурности, раздвајање, разговор са 

актерима. 

3. Консултације се остварују непосредно по појави сумње и/или по стицању информација о 

насиљу. Обављају се у оквиру установе:  
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1. са колегом; 

2. са Тимом за заштиту 

3. са педагогом,  психологом и директором. 

У зависности од сложености ситуације, консултације се могу обавити и са службама изван 

установе: а) са надлежном службом локалног центра за социјални рад;б) специјализованом службом 

локалне здравствене установе.Консултације су важне да би се :разјасниле околности и на прави начин 

анализирале чињенице, проценио ниво ризика, направио план заштите. 

 У консултацијама треба: а) изнети детаљан, објективан опис насиља, без процена и тумачења, 

водећи рачуна о приватности учесника у насиљу; б) одредити улоге, задатке и одговорности у установи; 

в) идентификовати улогу, задатке и професионалну одговорност другихучесника/стручњака; г) донети 

одлуку о начину реаговања и праћења. 

 У школи се одређују следеће групе посебних мера интервенције у зависности од врсте насиља 

или сумње да се насиље дешава, у складу са Посебним протоколом.  

 Проценанивоа насиља: процена да ли се насиље дешава или постоји сумња на насиље; процена 

простора и времена где се дешава насиље и ко су актери;  процена облика и интензитета ових 

појава.   

 Кораци у интервенцији када постоји доказ за насиље: прекидање насиља или обавештавање 

одговорне особе; смиривање ситуације; према нивоу процењеног ризика спровести хитну акцију-

ангажовање других установа; информисање родитеља; прикупљање додатних информација; 

консултације у установи; договор о заштитним мерама; по потреби информисање надлежних 

служби; предузимање мера против одговорних лица, праћење ефеката предузетих мера.  

 Кораци  када постоји сумња на насиље :прикупљање информација, консултације у установи и 

процена основаности сумње; информисање родитеља и надлежних служби; праћење ефеката 

предузетих мера. 

 

  

13.1 ПЛАН АКЦИЈА МЕРА ПРЕВЕНЦИЈЕ И КОРАКА ИНТЕРВЕНЦИЈЕ У 

СЛУЧАЈУ НАСИЉА ИЛИ СУМЊЕ НА НАСИЉЕ 
 

Задаци Активности Носиоци Време 

Информисање 

о предвиђеним 

мерама 

превенције и 

интервенције у 

случајевима 

насиља 

Преузимање информација из Закона, 

Посебног протокола и других релевантних 

правних аката 

Сви актери школског 

живота 

Континуира

но 

Упућивање 

наставника, 

ученика и 

родитеља на 

коришћење 

платформе :Чувам 

те 

Информисање наставника, родитеља и 

ученика о врстама насиља 

Похађање обука на платформи 

Пријављивање насиља 

Сви актери школског 

живота 

Континуира

но 

Едукација 

ученика о 

адекватним 

начинима 

реаговања на 

насиље 

Осмишљавање и планирање часова 

одељенске заједнице према плану рада 

одељенског старешине, а на којима се 

ученици информишу и уче како да реагују; 

реализација наведених часова и 

евидентирање у књиге евиденције 

Одељенске старешине 

Током 

школске 

године 

према плану 

рада 

одељенског 

старешине 

Активности 

вршњачког тима 

Радионице о превенцији насиља у 

организацији вршњачког тима, вршњачка 

Чланови тима, 

педагошко-

континуиран

о 
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Задаци Активности Носиоци Време 

за превенцију 

насиља  

медијација, вршњачко менторство психолошка служба 

Стручно 

усавршавање 

запослених 

Избор, организација и реализација 

семинара и других облика усавршавања на 

тему превенције насиља 

Директор школе, тим 

за професионални 

развој 

Током 

школске 

године 

Реаговање у 

случајевима 

сумње на насиље 

или евидентног 

насиља међу 

ученицима 

 Спречавање насиља или тражење 

помоћи од запосленог особља у 

школи или организација ван школе 

 Пријављивање насиља одељењском 

старешини или члановима Тима за 

превенцију насиља 

 Прикупљање информација 

 Процена нивоа ризика 

 

 

Сви актери школског 

живота имају обавезу 

да реагују: ученици и 

родитељи, наставно и 

ненаставно особље 

Током 

школске 

године 

Планирање и 

реализација 

заштите жртве 

насиља 

 Осмишљавање поступака и 

активности којима се повећава 

безбедност ученика 

 Планирање и реализација сарадње 

са другим установама 

 Планирање подржавајућих 

активности у одељењу и школи 

 Писање плана 

 Одређивање носиоца активности 

плана за заштиту жртве насиља 

 Праћење реализације плана и оцена 

његове успешности 

Тим за заштиту 

ученика,одељенски 

старешина 

По потреби 

током 

школске 

године 

Планирање и 

реализација рада 

са ученицима који 

врше насиље 

 Осмишљавање поступака и 

активности којима се умањује 

склоност насиљу ученика 

 Планирање и реализација сарадње 

са другим установама уколико је 

неопходна 

 Писање плана појачаног васпитног 

рада 

 укључивање родитеља у појачан 

васпитни рад 

  Праћење реализације плана и оцена 

његове успешности  

Тим за заштиту 

ученика од насиља у 

школи 

Вођење 

евиденције о 

случајевима 

насиља  

 записници Тима 

 Изјаве актера 

 документација о виђењу васпитно-

дисциплинског поступка 

Одељенске старешине 

иПП служба 

Током 

школске 

године 

Реализација 

планираних мера 

интервенције и 

превенције које је 

планирао Тим 

 извршавање одлука Тима и 

Директора школе ради спровођења 

мера интервенције и превенције 

против појава насиља 

Интерна заштитна 

мрежа, одељенске 

старешине 

Током 

школске 

године 

Сарадња са 

организацијама 

ван школе ради 

заједничких 

акција на 

превенцији 

насиља 

 успостављање контакта са другим 

организацијама 

 договарање начина сарадње 

 реализација планиране сарадње 

 вођење евиденције о сарадњи 

Директор школе, 

Помоћник директора 

школе, Секретар 

школе 

Током 

школске 

године 

Истраживања  планирање истраживања Тим за заштиту Током 
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Задаци Активности Носиоци Време 

појава насиља  реализација истраживања 

 обрада и анализа података 

 писање извештаја и обавештавање 

органа школе 

ученика 

Вршњачки тим за 

превенцију насиља 

школске 

године 

Евалуација 

превентивних  и 

интервентних 

мера на нивоу 

школе 

 планирање начина анализе 

постојећи мера 

 спровођење анализе према 

утврђеном плану 

 писање извештаја 

 обавештавање стручних органа 

школе 

Тим за заштиту 

ученика 

Ученички парламент 

Током 

школске 

године 

Ревизија 

Програма за 

заштиту ученика 

Мењање програма према резултатима 

његове анализе и евалуације 

Тим за заштиту 

ученика 
август 

 

 

 

13.2 УЛОГЕ И ОДГОВОРНОСТИ  ЗАПОСЛЕНОГ ОСОБЉА, УЧЕНИКА И 

РОДИТЕЉА У КОРАЦИМА ИНТЕРВЕНЦИЈЕ ДЕФИНИСАНЕ ПРОГРАМОМ ЗА 

ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА 
 

ДЕЖУРНИ НАСТАВНИК:  

- дежура у складу са распоредом; 

- уочава и пријављује случај; 

- покреће процес заштите детета (реагује одмах у случају насилног понашања) 

- обавештава одељењског старешину о случају; 

- евидентира случај; 

- сарађује са Тимом за заштиту деце од насиља. 

 

ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА:  

- уочава случајеве насилног понашања и реагује одмах; 

- учествује у процесу заштите деце; 

- разговара са учесницима насиља; 

- информише родитеље и сарађује са њима; 

- по потреби, сарађује са Тимом за заштиту деце од насиља; 

-израђује план појачаног васпитног рада 

- прати ефекте предузетих мера; 

- по потреби, комуницира са релевантним установама. 

 

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И 

ЗАНЕМАРИВАЊА:  

- уочава случајеве насилног понашања; 

- покреће процес заштите детета, реагује одмах; 

- обавештава одељењског старешину и сарађује са њим; 

- по потреби, разговара са родитељима; 

- пружа помоћ и подршку деци/ученицима, наставницима; 

- разматра случај (2. и 3. ниво) и осмишљава мере заштите; 

- обавља консултације, предлаже заштитне мере, прати ефекте предузетих мера; 

- сарађује са другим установама; 

- евидентира случај. 

 

ПОМОЋНО-ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ:  
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- дежура по распореду; 

- прекида насиље; 

- уочава и пријављује случајеве насилног понашања. 

 

УЧЕНИЦИ:  

- уочавају случајеве насилног понашања; 

- траже помоћ одраслих; 

- пријављују одељењском старешини или дежурном наставнику; 

 

РОДИТЕЉИ:  

- уочавају случајеве насилног понашања; 

- траже помоћ стручних служби школе;  

- пријављују одељењском старешини; 

- за теже случајеве консултују чланове школског Тима.  

 

13.2.1 Тим за заштиту ученика од насиља 

 

 Циљ рада Тима за заштиту ученика од насиља је реализација Програма за заштиту ученика од 

насиља.  

Задаци овог Тима су:  

 планирају, реализују и вреднују Програм за заштиту ученика од насиља;  

 учествују у обуци за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања; 

 стара се да запослени у школи  стекну минимум знања и вештина неопходних за превенцију, 

препознавање, процену и реаговање на појаву насиља, злостављања и занемаривања деце/ ученика; 

 организују упознавање ученика, родитеља/старатеља и локалне заједнице са Општим протоколом 

за заштиту деце од злостављања и занемаривања и Посебним протоколом; 

 организују консултације у школи и процењују нивое ризика за безбедност деце/ученика; 

 прате и процењују ефекте предузетих мера у заштити детета /ученика; 

 сарађује са релевантним установама; 

 организују евидентирање појава насиља; 

 прикупља и чува документацију; 

 извештава органе школе о свом раду, као и о планираним и реализованим мерама превенције и 

интервенције. 

 Обавештава надлежну школску управу о појави насиља на 3. нивоу, два пута годишње 

извештава о ефектима превентивних и интервентних мера 

 

13.2.2 Улоге и одговорности чланова Тима за заштиту ученика од насиља 

 

 Чланови Тима за заштиту ученика од насиља су: директор, секретар школе, 

педагог,психолог. Члановима Тима одређују се следеће обавезне улоге и одговорности. 

 

Директор школе  

 Организује и руководи редовним састанцима Тима. 

 Организује ванредне састанке Тима уколико има информације о ризицима за безбедност ученика 

на нивоу 2 или 3.   

 Прати реализацију предузетих мера превенције и интервенције.   

 Прихвата информације везане за насиље над ученицима од стране запослених у Установи и 

заказује састанке Тима ради разматрања тих информација, директно (у непосредном контакту) од 

особа које пријављују насиље.  

 Прати спровођење Програма за заштиту ученика од насиља и реализацију Акционог плана за 

остваривање наведеног Програма.  

 Реализује сарадњу са другим установама и организацијама.  
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 Представља рад Тима у установи и у јавности, путем медија, или на неки други начин.  

 

Секретар школе:    

 Задужен је за стварање, мењање или друго регулисање општих аката школе, тако да буду у 

складу са Посебним протоколом, Програмом за заштиту ученика од насиља, Акционим планом 

за његово спровођење, као и одредбама Закона о основама система образовања и васпитања која 

се тичу насиља. Секретар школе на састанку Тима предлаже чланове групе који му у овом послу 

помажу.  

 Усаглашава одлуке Тима са Законом.  

 Прихвата информације које долазе из других Установа и организација о начинима унапређења 

рада на спречавању насиља, и о томе информише чланове Тима.   

 

 

 

Педагог и психолог школе:  

 Прикупља информације о случајевима насиља или сумњи на насиље над ученицима које врше 

други ученици или лица која нису запослена у Установи. Ове информације прикупља директно 

(у непосредном контакту) од особа које пријављују насиље.   

 Сарађује са свим актерима школског живота, а посебно са члановима Тима на стварању предлога 

за унапређење рада или исправљању мањкавости  у погледу планирања, организације, 

реализације и евиденције Програма за заштиту ученика од насиља.  

 Сарађује са ученицима –актерима насиља, обавља саветодавни рад. 

 Сарађује са одељенским старешинама у обављању њихове делатности тако што им даје савете из 

домена своје компетентности.  

 Држи предавања, едукације, радионице и друге облике рада ученицима, родитељима и 

запосленима, на начин који утврди Тим.    

 Укључује спољашњу заштитну мрежу у решавање случајева насиља, по потреби (центар за 

социјални рад, полиција) 

 Извештава општинску управу и школску управу о предузетим превентивним и интервентним 

мерама на нивоу школе – два пута годишње 

 воде записнике Тима 

 Чувају информације и евиденцију водећи рачуна о професионалној тајни и заштити података о 

личности 

 организују рад вршњачког тима за превенцију насиља 

 

 

  

 

13.2.3 Извештавање о реализацији програма за заштиту ученика од насиља 

 

 Директор о евалуацији реализације Програма извештавају органе школе: Наставничко веће, , 

Школски одбор, Савет родитеља и Ученички парламент, на полугодишњем нивоу, а уколико је 

неопходно и чешће. 

  

 

 

 

13.2.4 Сарадња са медијима у погледу информација о превенцији или интервенцији 

 

 Сарадња са медијима одређује у кризним ситуацијама и у редовним ситуацијама. У кризним 

ситуацијама, тј. у ситуацијама у којима се догодило насиље за које би јавност могла бити посебно 
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заинтересована, најпре се на ванредном састанку Тима утврђује обим и начин презентације 

информација, као и чланови Тима задужен за контакт са медијима која подразумева успостављање 

списка медија и особа за контакт и непосредну комуникацију са медијима на месту и у време које 

одреди Тим. Особе које прикупљају информације о заинтересованим медијима који су звали школу су 

секретар школе и административни радник. Поступак сарадње са медијима у редовним ситуацијама 

одређује се општим правним актом школе којим се одређује начин сарадње са другим установама и 

организацијама, а поступак у кризним ситуацијама мора бити са њим у складу.   

 

13.2.5 Сарадња са полицијом у случајевима насиља 

 

 Сарадња са полицијом одређује се у кризним ситуацијама и у редовним ситуацијама. У 

ситуацијама у којима постоји сумња на насиље или се насиље дешава а таквог је обима и интензитета да 

Школа нема начина да га спречи, Школа тражи подршку полиције, преко запосленог особља или преко 

самих ученика или родитеља уколико запослени нису тренутно доступни, а процена је да је неопходно 

реаговати одмах. У редовним ситуацијама школа сарађује са полицијом на начин како утврди Тим на 

састанку Тима, а одлуком Директора школе који успоставља комуникацију са релевантним органима 

полиције. Поступак сарадње са полицијом у редовним ситуацијама одређује се општим правним актом 

школе којим се одређује начин сарадње са другим Установама и организацијама, а поступак у кризним 

ситуацијама мора бити са њим у складу.   

 

 

13.2.6 Сарадња са здравственим установама у превенцији и санирању последица насиља 

 

 Сарадња са здравственим установама одређује у кризним ситуацијама и у редовним ситуацијама. 

У ситуацијама у којима је насиље изазвало такве негативне последице по здравље актера школског 

живота које школа не може да елиминише, Школа тражи подршку здравствене установе, преко 

запосленог особља или преко самих ученика или родитеља уколико запослени нису тренутно доступни, 

а процена је да је неопходно реаговати одмах. У редовним ситуацијама школа сарађује са здравственим 

установама на начин како утврди Тим на састанку Тима, а одлуком Директора школе који успоставља 

комуникацију са релевантним органима. Поступак сарадње у редовним ситуацијама одређује се општим 

правним актом школе којим се одређује начин сарадње са другим Установама и организацијама, а 

поступак у кризним ситуацијама мора бити са њим у складу.   

 

13.2.7 Сарадња са центром за социјални рад (ЦСЗ) у превенцији и санирању последица насиља 

 

 Сарадња са ЦСЗ са одређује у кризним ситуацијама и у редовним ситуацијама. У ситуацијама у 

којима је насиље или сумња на насиље такве врсте и обима на које школа не може да делује а у домену 

је превентивног рада ЦЗС, Школа тражи подршку ЦЗС, одлуком Тима. У редовним ситуацијама школа 

сарађује са ЦЗС на начин како утврди Тим на састанку Тима, а одлуком Директора школе који 

успоставља комуникацију са релевантним органима. Поступак сарадње у редовним ситуацијама 

одређује се општим правним актом школе којим се одређује начин сарадње са другим Установама и 

организацијама, а поступак у кризним ситуацијама мора бити са њим у складу.   
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14. ПРОГРАМ  ШКОЛСКОГ СПОРТА 
  

Ради развоја и практиковања здравих стилова живота, свести о важности сопственог здравља и 

безбедности, потребе неговања и развоја физичких способности,школа у оквиру школског програма 

поред наставе реализује и програм школског спорта. 

Школским спортом су обухваћени сви ученици кроз одељењска такмичења и припреме за 

такмичење. Школа обавља припреме и такмичења у складу са школским програмом.Школа 

перманентно сарађује са локалним спортским организацијама.У току школске године школа организује 

недељу школског спорта. 

 

Време реализације Активност Реализатори Циљеви и задаци 

Октобар, април Крос  Професори физичког 

васпитања 

Развијање код школске 

омладине здравог 

начина живота кроз 

ангажовање 

успортским 

активностима 

Током школске године Учешће школских 

екипа у кошарци 

(мушка и женска) на 

такмичењима у 

организацији спортског 

савеза Општине 

Професори физичког 

васпитања  

Развијање код школске 

омладине здравог 

начина живота кроз 

ангажовање у 

спортским 

активностима. 

Током школске године Учешће школских 

екипа у одбојци (мушка 

и женска) на 

такмичењима у 

организацији спортског 

савеза Општине 

Професори физичког 

васпитања 

Развијање код школске 

омладине здравог 

начина живота кроз 

ангажовање у 

спортским 

активностима. 

Током школске године Учешће школских 

екипа у малом фудбалу 

(мушка и женска) на 

такмичењима у 

организацији спортског 

савеза Општине 

Професори физичког 

васпитања 

Развијање код школске 

омладине здравог 

начина живота кроз 

ангажовање у 

спортским 

активностима. 

Током школске године Учешће школских 

екипа у рукомету 

(мушка и женска) на 

такмичењима у 

организацији спортског 

савеза Општине 

Професори физичког 

васпитања 

Развијање код школске 

омладине здравог 

начина живота кроз 

ангажовање у 

спортским 

активностима. 

Током школске године Учешће појединачно на 

такмичењима у 

организацији спортског 

савеза Општине 

Професори физичког 

васпитања 

Развијање код школске 

омладине здравог 

начина живота кроз 

ангажовање у 

спортским 

активностима. 

Септембар Спортски дан Професори физичког 

васпитања 

Развијање код школске 

омладине здравог 

начина живота кроз 

ангажовање у 

спортским 
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активностима. 

 

15. ПРОГРАМ САРАДЊЕ С ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ 
 

. Школа прати и укључује се у дешавања на територији локалне самоуправе и заједно са њеним 

представницима планира садржај и начин сарадње, нарочито о питањима од којих зависи развитак 

школе. Школа чини услужне активности локалној самоуправи: припрема кетеринга, послужења, 

учествовање у туристичким манифестацијама и акцијама које се реализују у Општини Бачка Паланка.  

Сваке године школа повећава број социјалних партнера са којима сарађује (40 партнера), у 

смислу обављања праксе и феријалне праксе. 

Сарадња са локалном самоуправом садржи следеће активности: 

  учешће ученика у обележавању и прослављању значајних датума и јубилеја (академије, 

изложбе, одржавање споменика и др.);  

 организовање акција у широј друштвеној средини уз учешће ученика;  

 учешће ученика на састанцима Канцеларије за младе Општине 

 укључивање талентованих ученика у културно-уметничка, спортска и друга друштва средине, 

као и обезбеђивање могућности да та друштва имају своје секције у школи, добровољног давања крви, 

пружања помоћи старима, акције Црвеног крста и друге акције које се организују у друштвеној 

средини.  

     сарадња са Општином на побољшању заштите и безбедности ученика и запослених  

     Оствариваће се сарадња са Градском библиотеком, Музејом града, Културним центром, са 

општинском Туристичком организацијом, Црвеним крстом, Центром за социјални рад, локалним 

медијима (телевизијом, радијом и новинама), спортским клубовима и културно-уметничким 

друштвом „Коста Абрашевић" чији су чланови наши ученици.  

 

 сарадња са Општином на побољшању материјалних услова рада школе и др. 
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16. ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ 
 

Овај вид сарадње подстиче и негује партнерски однос с родитељима односно старатељима ученика 

заснован на принципима међусобног разумевања, поштовања и поверења,где посебно значајну улогу 

имају одељењске старешине и педагошко психолошка служба школе. 

 

Облици сарадње  који имају за циљ детаљно информисање и саветовање родитеља: 

- Групни рад : родитељски састанци које организује одељенски старешина најмање четири пута 

годишње; заједнички родитељски састанци организовани на нивоу разреда; 

- Индивидуални рад: који се организују по обостраној потреби.Одељењске старешине имају сваке 

седмице отворен дан за родитеље ( по договору ) мада родитељи могу добити информације и 

свакодневно како од  ОС тако и ПП службе. 

Индивидуални рад са родитељима  мора да има етику у раду а што се односи на  прикупљање и 

давање информација као и коришћења информација уз писмену  сагласност родитеља.  

- Укључивање родитеља у активности школе:  се првенствено односи на Савет родитеља; учешће 

родитеља у Школском одбору; учешће родитеља у разним комисијама ( нпр.избор туристичке 

агенције за екскурзије, избор агенције за осигурање...); учешће родитеља у прославама , јубилејима , 

реализацији Пројеката...; укључивање родитеља у тимове школе ( прописано законима). 

Посебне активности се планирају  с родитељима деце са сметњама у развоју , где ће се радити на 

континуираној и појачаној сарадњи  у смислу давања информација о напредовању ученика  као и 

саветодавном раду.   

 

План  сарадње са родитељима/старатељима 

 
Циљ сарадње :  

Подстицање и неговање партнерског односа са родитељима / старатељима ученика,  заснованог на 

принципима међусобног разумевања, поштовања и поверења зарад што бољег: когнитивног,афективног 

и психомоторног развоја ученика. 

 

План укључивања родитеља/старатеља у рад школе 

 
У следећој табели предложене су мере укључивања родитеља или старатеља у живот школе. 

 

 

Табела: Партиципација родитеља и старатеља у раду школе 

 

Циљ  Активности  
Носиоци 

активности 

временска 

динамика  

Критеријуми и 

мерила 

остварености 

промене, 

одговорне особе 

или особа 

Партиципација 

родитеља и / 

или старатеља 

у рад школе с 

циљем 

унапређења 

квалитета 

образовања и 

васпитања 

 

1. Израда плана 

активности Савета 

родитеља  

 

2. саветодавни рад са 

родтељима ученика 

којима је потребна 

додатна подршка 

 

3. Саветодавни рад 

1)директор 

 

 

 

2) одељ. 

старешине 

ПП служба 

 

 

 

Септембар 

 

 

 

Током 

године 

 

 

 

 

постојање 

Плана 

активности 

савета 

родитеља,  

 

Евиденције ПП 

службе 

 

 



 

557 

обезбеђивање 

свеобухватнос

ти и трајности 

васпитно – 

образовног 

утицаја 

са родитељима 

ученима који врше 

повреду правила 

понашања у школи 

 

4. детаљно 

информисање, 

саветовање и 

укључивање у 

наставне и 

ваннаставне  

активности школе 

 

5. консултовање у 

доношењу одлука 

везаних за 

безбедност, 

наставних, 

организационих и 

финансијских питања 

 

6. анкетирање 

родитеља у погледу 

њиховог задовољства 

програмом сарадње 

родитеља и у погледу 

нихових сугестија  

3) ПП 

служба 

 

 

 

 

 

4)педагог, 

психолог, 

одељенски 

старешина 

 

 

 

5) директор, 

педагог 

психолог 

 

 

 

 

 

 

6) ПП 

служба, ОС 

 

Током 

године 

 

 

 

 

 

Током 

године 

 

 

 

 

 

Током 

године 

 

 

 

 

 

 

 

мај 

 

 

 

 

 

 

Евиденције ПП 

службе 

 

 

Записници 

 

 

 

 

 

 

 

4. Записници 

 

 

 

 

 

 

постојање 

анкета, 
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17. ПРОГРАМ ИЗЛЕТА И ЕКСКУРЗИЈА 
 

Екскурзије ученика изводе се према Правилнику о извођењу ђачких екскурзија, летовања, 

зимовања и камповања који је прописан од стране Министарства за образовање, науку и технолошки 

развој. Ако се на нивоу разреда за екскурзију изјасни 60% од уписаних ученика реализоваће се 

екскурзија: за ученике првог и другог разреда до 3 дана, а за ученике трећег и четвртог разреда до 5 

дана. 

По прихваћеном Програму ђачке екскурзије за сваки разред, од стране Наставничког већа школе и 

Савета родитеља, формира се комисија за расписивање јавног конкурса за прикупљање понуда за 

извођење екскурзије и избор најповољнијег понудиоца.У тим комисијама је по један родитељ из сваког 

одељења где су се ученици изјаснили да желе ићи на екскурзију. Савет родитеља одређује накнаду за 

пратиоце ученика на екскурзији.По обављеној екскурзији Савету родитеља, Школском одбору и 

Наставничком већу се подноси извештај о реализованој екскурзији. 

 Као школа која има подручје рада трговина, угоститељство, туризам, организују се посете 

сајмовима ( сајам туризма, пољопривредни, сајам образовања...), изложбама, позоришним и 

биоскопским представама. Квартално се организују стручни излети по моделу организовања екскурзија, 

с тим што стручне излете одобрава директор школе, на предлог стручног Већа. 

 

Циљ екскурзија је:  

 

 упознавање са географским местима, насељима, пределима, културно-историјским споменицима,  

 упознавање са географским и економским објектима наведеним у програму екскурзија;  

 повезивање стеченог знања и искуства са искуством из праксе;  

 развијање свести, информисаност и заинтересованости ученика за одређени проблем, као и подизање 

нивоа стручности и опште културе ученика  

 подизање комуникативности, социјалне зрелости и временско-просторне оријентације ученика.  

 

Задаци екскурзије:  

 

 повезивање теорије и праксе непосредним упознавањем појава и односа у природној и друштвеној 

средини;  

 упознавање културног наслеђа према програму екскурзије;  

 развијање еколошке свести и љубави према природи и околини која нас окружује;  

 упознавање са историјом појединих објеката и околине, као и упознавање са традицијом;  

 упознавање урбаног простора и природног амбијента у одредишту и на пропутовању;  

 развијање особина хуманизма, патриотизма, друштвености, другарства, одговорности, поштења, 

самосталности и др.; 

 развијање способности за уочавање, разумевање, процењивање, доживљавање и изражавање лепог;  

развијање способности препознавања сопствених и туђих емоционалности у циљу унапређивања 

међуличних односа;  

 подстицање развоја својстава личности која су важна за друштвени живот;  

 развијање позитивног односа према раду непосредним упозанавањем са људима који се баве 

различитим професијама;  

 рационално коришћење времена за индивидуалне и колективне шетње, разоноду и спортске 

активности; 

  

Приликом извођења излета и екскурзија нарочито се мора водити рачуна о свим видовима 

заштите и безбедности ученика. 
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18. ПРОГРАМ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ 

 

Програм безбедности и здравља на раду обухвата заједничке активности школе, родитеља и локалне 

самоуправе, усмерене на развој свести за спровођење и унапређивање безбедности и здравља на раду. 

 Овај програм се реализује у складу са Правилником о правима обавезама и одговорностима у 

области безбедности и здравља на раду усвојеног од стране Школског одбора на седници одржаној 19. 

маја 2008. год. 

 

Садржаји програма Активности Начин и поступак 

остваривања 

Циљеви и задаци 

садржаја програма 

Обука запослених из 

прве помоћи 

Присуство предавњу, 

вежбање, 

Усмено излагање, 

практичне вежбе 

Оспособоти одређени 

број запослених за 

пружање прве помоћи 

при повређивању како 

ученика тако и 

запослених 

Процедуре понашања 

професора физичког 

при повређивању 

ученика на вежбама, 

такмичењима, при 

изазивању нереда на 

утакмицама које 

организује школа 

Састанак, обука, 

предавање 

Усмено излагање, 

израда ходограма, 

практичне вежбе 

Утврђивање процедура 

понашања професора 

физичког при 

повређивању ученика 

на вежбама, 

такмичењима , при 

изазивању нереда на 

утакмицама које 

организује школа ради 

повећања сигурности и 

заштите ученика 

Управљање отпадом и 

смећем 

Предавања Усмено излагање, 

презентација 

Оспособоти помоћно 

особље за правилнои 

безбедно по здравље 

одлагање отпадом и 

смећем 

Обука помоћног 

особља о правилном и 

безбедном коришћењу 

средстава за хигијену 

Предавања Усмено излагање, 

презентација 

Оспособоти помоћно 

особље да правилно и 

безбедном користи 

средстава за хигијену 

 

18а.  СМЕРНИЦЕ ЗА ПРИЛАГОЂАВАЊЕ И ПРУЖАЊЕ ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ 

 
 

 За ученике којима је због сметњи у развоју и инвалидитета, специфичних тешкоћа у 

учењу,социјалне ускраћености и других  разлога, потребна додатна подршка у образовању и васпитању, 

школа обезбеђује отклањање физичких и комуникацијских препрека  и зависно од потреба доноси и 

индивидуални образовни план у складу са Законом. 

 Циљ  додатне подршке у образовању и васпитању јесте подизање оптималног укључивања 

ученика и одраслих у редован образовно- васпитни рад, осамостаљивање у вршњачком колективу и 

његово напредовање у образовању и припрема за свет рада. 

 

 За остваривање додатне подршке у образовању и васпитању, школа односно родитељ може да 

добије посебну стручну помоћ  у погледу спровођења инклузивног образовања и васпитања. 
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  Ради остваривања додатне подршке у образовању и васпитању, школа може да добије посебну 

стручну помоћ у погледу спровођења инклузивног образовања и васпитања 

те с тога остварује сарадњу са органима локалне самоуправе,као и другим организацијама, установама и 

институцијама на локалном и ширем нивоу. 

 

Мере 
Активности  

Носиоци 

активности 

Временска 

динамика 

Критеријуми и 

мерила остварености 

промене и одговорне 

особе 

Повећати 

информисаност 

наставног особља о 

начину спровођења 

индивидуализоване 

наставе и ИОП-а 

Састанци 

одељенског веће и 

индивидуалне 

консултације 

наставника са 

педагогом и 

психологом 

Педагог, 

психолог 

школе, 

наставници 

Континуирано 

Записници са 

одељенских већа, 

дневници педагога и 

психолога 

 

Рад тима за 

инклузивно 

образовање  

Идентификовање 

ученика којима је 

потребна додатна 

подршка, Сарадња са 

наставницима, 

родитељима и 

интересорном 

комисијом, израда 

ИОП-а 

Тим континуирано 
Записници тима , 

документација 

Педагошко-

психолошка подршка  

Разговори са 

родитељима и 

ученицима 

Педагог и 

психолог 
континуирано 

Дневници педагога и 

психолога 

Повећати знање и 

компетенције 

наставног особља  

 

 

 

 

 

 

планирање и 

реализовање СУ  на 

темурада са 

ученицима којима је 

потртебна додатна 

подршка, сарадња са 

установом Херој 

Пинки 

наставно 

особље и 

водитељи 

семинара или 

саветници, 

дефектолози 

континуирано 
Сертификати, 

дневници 

Праћење начина 

спровођења ИОП-а 

Посећивање часова, 

Разговори са 

наставницима и 

одељенским 

старешинама 

Педагог, 

психолог 
континуирано 

Дневници, евиденција 

о посети 

Планирање даљег 

рада на основу 

вредновања ИОП-а 

Евалуација ИОП-а и 

ревидирање исхода, 

осмишљавањ плана 

активности 

Тим, 

наставници, 

педагог и 

психолог 

Након завршеног 

периода трајања 

плана( 3-6 

месеци) 

Евалуација, план  
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19. ДРУГИ ПРОГРАМИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ШКОЛУ 
19. 1. ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСВРШАВАЊА НАСТАВНИКА 

Стално стручно усавршавање наставника и стручних сарадника подразумева праћење,усвајање и 

примену савремених достигнућа у науци и пракси ради остваривања циљева и задатака образовања и 

васпитања као и унапређивање образовно васпитне праксе. 

План стручног усавршавања наставника и сарадника је саставни део годишњег плана рада школе 

и усклађен је са развојним планом школе и резултатима самовредновања. 

У оквиру пуног радног времена наставник и стручни сарадник има 68 сати годишње различитих 

облика стручног усавршавања од чега је 24 сата право на плаћено одсуство из установе ради похађања 

одобрених програм и стручних скупова, а 44 сата стручног усавршавања које предузима школа у оквиру 

својих развојних активности. 

Наставник и стручни сарадник дужан је да у току пет година оствари најмање 120 бодова из 

различитих облика стручног усавршавања. 

Стручно усавршавање наставника и стручних сарадника школа планира у складу са потребама и 

приоритетима образовања и васпитања ученика, приоротетним областима које утврђује министар и на 

основу сагледавања нивоа развијености свих компетенција за професију наставника и стручног 

сарадника у школи. 

Потребе и приоритете стручног усавршавања школа планира на основу исказаних личних 

планова професионалног развоја наставника и стручних сарадника, резултата самовредновања и 

вредновања квалитета рада установе, извештаја о остварености страндрада постигнућа, задовољстава 

ученика и родитеља и других показатеља квалитета образовно васпитног рада. 

 

Приоритетне области стручног усавршавања од значаја за развој образовања и васпитања су : 

 Превенција насиља, злостављања и занемаривања, 

 Превенција дискриминације 

 Инклузија деце са сметњама у развоју и из друштвено маргинализованих група 

 Комуникацијске вештине 

 Учење учења и развијање мотивације за учење 

 Јачање професионалних капацитета запослених нарочито у области иновативних метода наставе и 

управљања одељењем 

 Сарадња с родитељима, ученицима и ученичким парламентом 

 Информационо – комуникационе технологије 

 

Стално стручно усавршавањ остварује се активностима које: 

 

1. предузима установа у оквиру својих развојних активности 

a. извођењем угледних часова, односно активности са дискусијом и анализом 

b. излагањем на састанцима стручних органа и тела које се односи на савладани програм стручног 

усавршавања или други облик стручног усавршавања ван школе, приказ књиге, приручника, 

дидактичког материјала, стручног чланка, различите врсте истраживања, студијско путовање и 

стручну посету и др. са обавезном дискусијом и анализом. 

c. остваривањем 

-истраживања(научна, ад хок, акциона и др.) 

-пројекта образовно-васпитног карактера у школи 

-програм од националног значаја у школи 

-програма огледа,  модел центра 

-облика стручног усавршавања који је припремљен и остварен у установи у складу са потребама 

запослених. 
 

 2.   се спроводе по одобреним програмима обука и стручних скупова 
           

 3. предузима Министарство надлежно за послове образовања, Завод за унапређивање   

образовања и васпитања и Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања 
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       1) програми обуке: обавезни и изборни, 

       2) стручни скупови, 

3) летње и зимске школе, 

4) стручна и студијска путовања. 

 

4. остварују високошколске установе на основу акредитованих програма у оквиру целоживотног 

учења. 

 

5.  се организује на међународном нивоу, а од значаја су за образовање и васпитање, односно 

учешћем на међународним семинарима и скуповима 

 

6. предузима наставник и стручни сарадник у складу са личним планом професионалног развоја  

 

Наставник и стручни сарадник дужни су да систематично прате, анализирају и вреднују  свој 

образовно-васпитни рад, своје напредовањње и професионални развој , чувају у одређеном облику 

најважније примере из своје праксе и да имају свој портфолио. 
 

    Школа: 

 прати остваривање плана свих облика стручног усавршавања 

 води евиденцију о стручном усавршавању 

 вреднује утицај стручног усавршавања на развој ученика 

 анализира резултате самовредновања,спољашњег вредновања рад школе у односу на добити 

стручног усавршавања 

 прати задовољство родитеља и ученика 

 предузима мере за унапређење компетенција наставника додатним планирањем стручног 

усавршавања 

          

 

Евиденцију о стручном усавршавању и професионалном развоју чува школа у персоналном 

досијеу наставника. 

 

 

На основу Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача 

и стручних сарадника („Службени гласник РС“, број 81/2017 и 48/2018) , Школска  предлаже: 

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА 
  

 У оквиру пуног радног времена наставник и стручни сарадник има 68 сати годишње различитих 

облика стручног усавршавања, од чега је 24 сата право на плаћено одсуство из установе ради похађања 

одобрених програма и стручних скупова, а 44 сата стручног усавршавања у оквиру својих развојних 

активности. 

 Табеларни преглед стручног усавршавања у установи саставни је део годишњег плана школе. 

Синтагма „усавршавање у установи“ не значи да је установа једино место на којем се може реализовати 

поједини облик стручног усавршавања, већ се односи на 44 сата за које је одговорна установа, односно 

директор установе.  

         Стално стручно усавршавање остварује се активностима које предузима установа у оквиру својих 

развојних активности, и то: 
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Активност Опис активности 

Извођење угледног 

часа 

 Писана припрема за час; 

 Организација простора и времена; 

 Припрема наст.материјала; 

 Иновативна средства; 

 Реализација часа; 

 Сређивање података са евалуационих листова; 

 Самоевалуација. 

Асистент – помоћник  Помоћ и подршка у припреми и реализацији угледног часа 

Присуствовање и 

дискусија на  

угледном часу 

 Присуствовање угледном часу; 

 Евидентирање уочених квалитета часа; 

 Попуњавање евал. листа; 

 Учешће у дискусији. 

 

Активност Опис активности 

Приказ примене 

наученог са стручног 

усавршавања 

 Писана припрема за излагање; 

 Организација излагања; 

 Припрема материјала за присутне; 

 Реализација; 

 Дискусија и анализа 

Слушалац 

 Присуство; 

 Учешће у дискусији; 

 Анализа могућности за примену у сопственој пракси. 

Активност Опис активности 

Приказ семинара и 

других облика 

стручног 

усавршавања на 

наставничком или 

стручном већу 

 Писана припрема приказа; 

 Организација активности; 

 Презентација приказа; 

 Дискусија и анализа. 

Слушалац 

 Присуство; 

 Учешће у дискусији; 

 Анализа могућности за примену у сопственој пракси 

 

 

Активност Опис активности 

Приказ уџбеника, 

дидактичког 

материјала, ... 

 Писана припрема приказа; 

 Организација активности; 

 Презентација приказа; 

 Дискусија и анализа. 

Слушалац 
 Учешће у дискусији; 

 Анализа могућности  примене у пракси. 

 

Рецензија уџбеника 

или стручне књиге 

 Урађена рецензија уџбеника или стручне књиге; 

 Писана припрема за презентацију у установи; 

 Презентовање у установи; 

 Дискусија. 
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Слушалац  Присуство, учешће, дискусија, анализа 

Аутор/коаутор 

Књиге, приручника, 

практикума, 

наставног средства 

 Писана припрема за презентовање у установи; 

 Презентовање у установи; 

 Дискусија и анализа. 

Слушалац  Присуство, учешће, дискусија, анализа 

Акредитација 

програма стручног 

усавршавања у 

години акредитације 

 Осмишљавање и акредитовање програма стручног 

усавршавања; 

 Информисање и презентовање програма у установи. 

Акредитација 

стручног скупа 

 Осмишљавање и акредитовање програма стручног скупа; 

 Информисање и презентовање програма стручног скупа у 

установи. 

 
 

Активност Опис активности 

Руководилац 

ауторског 

истраживања / 

истраживачког 

пројекта 

 Планирање истраживања; 

 Организација истраживања; 

 Руковођење истраживањем; 

 Представљање истраживања у установи; 

 Дискусија и анализа. 

Учесник у 

истраживању / 

истраживачком 

пројекту 

 Планирање истраживања; 

 Организација истраживања; 

 Ангажовање у истраживачком пројекту. 

Објавивање/ 

публиковање 

ауторског 

истраживања 

/истраживачког 

пројекта 

 Публиковање истраживања; 

 Писана припрема за презентовање; 

 Презентовање у установи, 

 Дискусија и анализа. 

Слушалац  Присуство, учешће, дискусија, анализа 

Руководилац / 

координатор тима 

 Припрема материјала за састанак; 

 Вођење састанка; 

 Писање извештаја. 

Члан тима 
 Реализација активности; 

 Учествовање у изради извештаја. 

Организовање 

предавања, трибина, 

смотри, књижевних 

сусрета, академија, 

изложбе у школи 

итд... 

 Планирање активности; 

 Организација активности; 

 Писана припрема за предавање у вези са  активношћу; 

 Реализација предавања у оквиру активности; 

 Анализа и дискусија активности. 

Учесник / посетилац  Учествује, дискутује, анализира 
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Организовање 

одласка ученика у 

биоскоп, позориште, 

концерте, на 

спортске и културне  

манифестације 

 Планирање активности; 

 Организовање активности; 

 Писана припрема за предавање у вези са  активношћу; 

 Реализација предавања у оквиру активности; 

 Анализа и дискусија активности. 

Сарадња са 

саветницима из ШУ; 

МПНТР, ЗУОВ, 

ЗВКОВ 

 Припрема за састанак, консултације; 

 Дискусија; 

 Информисање стручних органа 

 
 

Активност Опис активности 

Вођа-аутор стручне 

посете/ 

студијског путовања 

 Планирање активности; 

 Организација посете; 

 Писање извештаја; 

 Презентовање у установи; 

 Дискусија и анализа 

Учесник стручне 

посете /студијског 

путовања 

 Учешће у стручној посети / 

студијском путовању; 

 Учешће у дискусији 

 Писана анализа 

 
 

Активност Опис активности 

Писање пројеката- 

координатор 

 Израда предлога пројекта -пројктне апликације; 

 Информисање стручних органа. 

Члан пројектног 

тима 
 Учешће у писању/аплицирању 

Програми/пројекти 

у локалној 

самоуправи 

 Учешће у реализацији програма/пројеката локалне 

самоуправе ; 

 Писање извештаја; 

 Информисање стручних органа; 

 Дискусија и анлиза 

 
 

Активност Опис активности 

Рад са студентима 

 Извођење наставе или консултације на којима је присутан 

студент или приправник са ментором и заједничко 

анализирање наставе/ консултација 

Рад са волонтерима 

(руководилац) 

 Пружање подршке; 

 Подучавање; 

 Консултације; 

 Разговори; 

 Вођење документације 

Координација рада 

Ученичког 

парламента и 

Вршњачког тима 

 Планирање активности; 

 Организовање активности; Сарадња са ученицима и 

наставницима; 

 Писање извештаја; 

 Презентовање  и  информисање стручних огана у установи. 
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Активност Опис активности 

Републичка и 

међународна 

такмичења и смотре 

 Припремање ученика за републичка и међународна 

такмичења и смотре; 

 Писање извештаја; 

 Информисање стручних органа у установи. 

Учествовање у изради 

тестова за такмичења 

и чласнтво у 

стручном жирију (не 

подразумева 

прегледање тестова) 

 Израда тестова; 

 Упознавање са пропозицијама и критеријумима вредновања 

и пролазности, у зависности од жирија; 

 Извештавање. 

 
Активност Опис активности 

Руководилац 

/председник стручног 

актива, удружења, 

подружнице на нивоу 

града /општине 

 Планира активности; 

 Организација и вођење састанка; 

 Вођење документације (извештаји, потписан/оверен списак 

учесника); 

 Представља удружење у јавности; 

 Информисање чланова о активностима и плановима. 

Учесник / члан 
 Учествовање на састанцима; 

 Учествовање у реализацији ; 

 
 
 

Активност Опис активности 

Координатор 

програма од 

националног значаја 

(МПНТР, ЗУОВ, 

ЗВКОВ, ГИЗ...) 

 Учешће у реализацији програма од националног значаја; 

 Писање извештаја; 

 Информисање стручних органа; 

 Дискусија и анализа. 

Члан тима  Учешће у реализацији програма од националног значаја 

Обука за завршни 

испит и матура 

 У реализацији ШУ 

 *уколико се акредитује стручни скуп Обука завршног 

испита, сати се неће рачунати 

 

 

 

ГРУПНО УСАВРШАВАЊЕ 

Р.Б. Активности Субјекти 

реализације 

Вреаме 

реализације 

1. 

Према понуди Министарства 

просвете,Стручна већа односно 

Наставничко веће на основу 

расположивих финансијских средстава 

донеће одлуку који ће наставници из 

установе учествовати на семинарима и 

осталим облицима стручног 

усавршавања. 

Стручна већа, 

Наставници 

Континуирано 

током године 

2. 
На активима Јужно-бачког округа 

Учешће на семинарима,обуци и 

Педагог и психолог 

школе 

 

континуирано 
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тренинзима пројекта: 

Инклузија ученика ромске 

националности ученика средњих школа 

 

3. 

Учешће на семинарима који су везани за 

наставу, организацију рада Школе и 

финансије. 

Стручно усавршавање везано за увођење 

нових наставних профила. 

Заједнице стручних школа које се 

организују на територији Републике 

Директор школе Током године 

4. 

Семинари из Каталога програма 

стручног усавршавања запослених у 

образовању на територији РС. 

Акредитовани су од стране Завода за 

унапређење образовања и васпитања РС. 

Професори Током године 

5. 

Усавршавање наставног колектива у 

области информатике у циљу лакшег 

реализовања онлајн наставе 

Професори Током године 

6. 

У оквиру Наставничког већа 

реализоваће се актуелне теме: 

 

Педагог, психолог Током године 

ИНДИВИДУАЛНО УСВРШАВАЊЕ 

1. Наставници који су одређени за учешће 

на семинарима имају обавезу да након 

повратка поднесу извештај и упознају 

Стручно веће односно колектив 

ссадржајем семинара. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наставници Током године 

2. 

Наставници имају обавезу да воде 

евиденцију о личном усавршавању и да 

на крају године поднесу извештај што ће 

бити саставни део Извештаја о 

остваривању Годишњег програма рада 

школе 

Наставници Током године 

3. 

Корисну литературу неопходно је 

доставити на умножавање како би било 

стављено у фонд школске библиотеке 

Наставници Током године 

4. 

Посебно ће се посветити пажња 

стручном усавршавању наставника 

везано за стицање лиценце 

Наставници - 

приправници 
Током године 

 

 

 

 

 

19.2. ПРОГРАМ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА 
 

Циљ социјалне заштите  се односи на пружање помоћи социјално угроженим ученицима : 

поремећаји у понашању, ученици  са евидентираним прекршајима или казненим делима,  васпитно 

запуштеним и угроженим ученицима који долазе из дефицијентних породица или породица са 

проблематичним  односима.  

Активности Програма ће сеодносити на:  

 упознавање и развој социјалних прилика ученика као и разне врсте помоћи за децу са 

тешким породичним приликама уз упућивање на остваривање социјално заштитних мера. 
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 Утврђивање  социјално-економског статуса родитеља и упућивање родитеља на начине 

остварења права. 

 Упућивање родитеља на извршење родитељских обавеза. 

Намена свих активности је да самостално као школа или у сарадњи са Центром за социјални рад води 

бригу о пружању помоћи ученицима и родитељима који су социјално угрожени или имају поремећене 

односе у породици,злостављање,алкохолизам... 

 

Носиоци: активности су: ПП служба,директор школе,одељенске старешине,социјални радници 

центра за социјални рад. 

Стручни сарадник и одељенске старешине су ти који детектују и идентификују социјални проблем те је 

прослеђују даље надлежним установама. 

 

Начин реализације: активности се одвија првенствено у школи а уколико проблем није решив 

прослеђује се путем дописа центру за социјални рад који одлазе на терен, преиспитују породичну 

ситуацију и након чега прослеђују повратну информацију школи. 

Време активности:опсервација и идентификација ученика са одређеним социјалним проблемима се у 

школи одвија свакодневно, а процедура у центру за социјални рад је законски ограничена и дефинисана. 

 

19.3 Летопис Школе 
                   У својој дугогодишњој традицији Школа је редовно издавала годишње извештаје, који су 

сачињавали оцењивање рада Школе у целости, списак ученика који су похађали школу и критички 

осврт на резултате рада. За значајне годишњице Школа је издала три Монографије о животу и раду 

Школе.  

Библиотекари Школе свакодневно воде летопис, али је потребно уложити додатни напор у сређивању 

до сада прикупљене грађе, а посебно у сређивању спискова ученика који су завршили школу.  

Задња монографија под називом „ Школа крај старог платана“, издата је поводом 60 година постојања 

Школе. 

19.4 Сајт школе 
На сајту школе www.ekonomskabp.edu.rs могу се добити све најновије и најважније 

информације у вези са школом. Сајт омогућава и да се погледају сва школска дешавања. У оквиру сајта 

уређују се Електронске новине Еко и блог туристичких техничара. Од прошле године постоји одељак 

Педагог и Психолог са рубрикама: кутак за ученике, кутак за родитеље и кутак за наставнике у оквиру 

којих ће се писати текстови на тему актуелних педагошко-психолошких проблема. План за следеће године 

је подстицај на већу интеракцију на сајту. 

 

На мејл школе ekonomskabp@gmail.com, родитељи и ученици могу  да пошаљу предлоге, идеје 

и сугестије о раду школе. 

 

Све важне информације и обавештења за ученике и родитеље, у вези са начином рада школе 

постављаће се на сајт школе. 
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  19.5  Друштвено-користан рад 
        

Циљеви друштвено-корисног рада су:  

- развијање спретности и умешности у раду; - неговање правилног односа према раду и култури рада и 

занимања;  

- развијање стваралачког односа према кооперативности, хуманости, опште људске солидарности; - 

развијање способности за различита естетска доживљавања;  

- формирање особина личности као (то су: издржљивост, упорност, рационалност, уредност, тачност, 

прецизност... ) 

Ученици, сваке године, остварују читав низ активности које се могу уврстити у друштвено користан 

рад. Овим радом ученици доприносе раду Школе у целини и дају допринос остваривању задатака шире 

друштвене заједнице.  

Друштвено-користан рад ученици остварују кроз следеће активности:  

1) свакодневно дежурство ученика у школском објекту - (по 2 ученика из одељења завршних разреда)  

2) током првог и другог полугодишта биће организоване акције чишћења и уређења школског 

дворишта, отворених спортских терена      

3) ученици угоститељске струке вршиће услуге на локалном нивоу приликом организовања свечаности 

и банкета као и на испомоћи у објектима где обављају практичну наставу. 

 Школа ће се укључити у поједине активности друштвено корисног рада ако се за њима укаже 

потреба што је и потврда добре сарадње с локалном самоуправом која организује акције.     

19.6 Ђачки парламент 
 

У складу са чланом 88. Закона о основама система образовања и васпитањаи у овој школској год.  

формиран је Ученички парламент који чине по два представника из сваког одељења. 

 

Ученички парламент се организује ради : 

 давања мишљења и предлога стручним органима, школском одбору, савету родитеља, директору 

о: правилима понашања у школи, мерама безбедности ученика, годишњем плану рада, школском 

развојном плану, школском програму, начину ушеђивања школског простора, избору удџбеника, 

о слободним активностима, учешћу на спорстким и другим такмичењима, о организацији свих 

манифестација ученика у школи и ван ње и другим питањима од значаја за њихово образовање, 

 разматрања односа и сарадње ученика и наставника, 

 обавештавања ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање и о активностима 

ученичког парламента 

 активног учешћа у процесу планирања развоја школе и у самовредновању школе 

 предлагања чланова стручног актива за развојно планирање и тима за превенцију вршњачког 

насиља из реда ученика 

  

Координатора ученичког парламента испред НВ именује директор школе за текућу школску годину. 
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20. ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВНИ ПЛАНОВИ УЧЕНИКА 
 

Индивидуални образовни планови ученика чине прилог овог документа. 

 

21. НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 
Остваривање Школског програма  се пратити кроз следеће облике рада: 

 

1. Смернице за израду Школског програма, као и праћење реализације истог – Педагошки колегијум, 

Стручни актив за развој школског програма, 

 

2. Анализа реализације Наставног плана и програма редовне, додатне, допунске припремне наставе, 

факултативних облика образовно-васпитног рада  и слободних активности – на седницама 

Одељенских већа и Наставничког већа, 

 

3. Анализа успеха ученика – седнице Одељенских већа и Наставничког већа, 

 

4. Анализа владања ученика, похвале, награде, казне -седнице Одељенских већа и Наставничког већа, 

 

5. Анализе реализације појединих наставних предмета-седнице Стручних већа, 

 

6. Праћење реализације свих облика васпитно-образовног рада: стручни сарадник,  директор, 

 

7. Праћење рада тимова за: инклузију, заштиту ученика од диркриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања, тима за професионални развој, тима за развој међупредметних компетенција, тима за 

унапређење квалитета рада установе и стручних актива за школско развојно планирање и за развој 

школског програма 

 

8. Презентација реализације Школског програма на састанцима Савета родитеља школе и Школског 

одбора. 

 

 

 

Бачка Паланка,                   Председник Школског одбора  

________________2021. године      __________________________ 

         (Милан Бугарски) 


