
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ  

 

 
СРЕДЊА ЕКОНОМСКА ШКОЛА 

ЛОЗНИЦА 
 

2022-2026. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Лозница, 2022. 





САДРЖАЈ 

 

1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА ................................................. 7 

2. ЦИЉЕВИ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА.................................................................. 10 

3. НАЗИВ, ВРСТА И ТРАЈАЊЕ СВИХ ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА КОЈИ ШКОЛА ОСТВАРУЈЕ 12 

4. ОБАВЕЗНИ И ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ И МОДУЛИ ПО ОБРАЗОВНИМ ПРОФИЛИМА И РАЗРЕДИМА Error! 

Bookmark not defined. 

5. НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРИНЦИПА, ЦИЉЕВА И ИСХОДА ОБРАЗОВАЊА И СТАНДАРДА ПОСТИГНУЋА, 

НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРОПИСАНИХ НАСТАВНИХ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА, ПРОГРАМА 

ДРУГИХ ОБЛИКА СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВРСТЕ АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ РАДУ 13 

ПЛАН НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА .........................................................................  

Економски техничар ............................................................................................ 116 

Први разред ............................................................................................................  

Други разред ...........................................................................................................  

Трећи разред ...........................................................................................................  

Четврти разред .......................................................................................................  

Правно –пословни техничар ............................................................................... 180 

Први разред ............................................................................................................  

Други разред ...........................................................................................................  

Трећи разред ...........................................................................................................  

Четврти разред .......................................................................................................  

Финансијки техничар................................................................................................300 

Други разред ...........................................................................................................  

Трећи разред ...........................................................................................................  

Четврти разред .......................................................................................................  

Финансијско-рачуноводствени техничар............................................................310 

Први разред ............................................................................................................  

Комерцијалиста .................................................................................................... 367 

Први разред 

Други разред ...........................................................................................................  

Трећи разред ...........................................................................................................  



Четврти разред .......................................................................................................  

Туристичко-хотелијерски техничар/Туристички техничар 

Први разред ............................................................................................................  

Други разред ...........................................................................................................  

Трећи разред ...........................................................................................................  

Четврти разред .......................................................................................................  

Пословни администратор ..........................................................................................  

Четврти разред .......................................................................................................  

Кулинарски техничар ................................................................................................  

Први разред ............................................................................................................  

Други разред ...........................................................................................................  

Трговац ........................................................................................................................  

Први разред ............................................................................................................  

Други разред ...........................................................................................................  

Трећи разред ...........................................................................................................  

    Конобар...................................................................................................................599 

Кувар ..................................................................................................................... 644 

Први разред ............................................................................................................  

Други разред ...........................................................................................................  

Трећи разред ...........................................................................................................  

Посластичар .......................................................................................................... 682 

Први разред ................................................................................................................  

Други разред ...........................................................................................................  

Трећи разред ...........................................................................................................  

Сервир .........................................................................................................................  

Први разред ............................................................................................................  

Други разред ...........................................................................................................  

7. ПРОГРАМИ  И АКТИВНОСТИ КОЈИМА СЕ РАЗВИЈАЈУ СПОСОБНОСТИ ЗА РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА, 

КОМУНИКАЦИЈА, ТИМСКИ РАД, САМОИНИЦИЈАТИВА И ПОДСТИЦАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИЧКОГ ДУХА  

8. ФАКУЛТАТИВНЕ НАСТАВНЕ ПРЕДМЕТЕ, ЊИХОВЕ ПРОГРАМСКЕ САДРЖАЈЕ И АКТИВНОСТИ КОЈИМА СЕ 

ОСТВАРУЈУ...................................................................................................................  



9. ПРОГРАМ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ .............................................  

10. ПРОГРАМ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ ..........................................................  

Слободне активности реализоваће се кроз активности ученика и наставника кроз рад различитих секција.  

11. ПРОГРАМ КАРИЈЕРНОГ ВОЂЕЊА И САВЕТОВАЊА ...................................  

12. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ....................................................  

13. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА И ПРОГРАМ ПРЕВЕНЦИЈЕ ДРУГИХ 

ОБЛИКА РИЗИЧНОГ ПОНАШАЊА ..........................................................................  

14. ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА ........................................................................  

15. ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ ............................  

16. ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ ...........................................................  

17. ПРОГРАМ ИЗЛЕТА И ЕКСКУРЗИЈА ..................................................................  

Излети се изводе у складу са Правилником о излетима,а пожељно време за реализацију излета је септембар/октобар.18. 

ПРОГРАМ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ ...............................................  

18. ПРОГРАМ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ .........................................  

19. ПРОГРАМ ЗА ПРУЖАЊЕ ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА..................  

 



1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 
 

 
2. Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 77/2018, 27/18) 

3. Закон о средњем образовању и васпитању („Службени гласник РС“, број 55/13, 101/17) 

4. Правилник о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Трговина, 

угоститељство и туризам („Просветни гласник РС“, број 6/2018) 

5. Правилник о допунам правилника о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања у 

подручју рада Економија, право и администрација („Просветни гласник РС“, број 9/2019) 

6. Правилник о допунама Правилника о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања у подручју 

рада Економија, право и администрација („Просветни гласник РС“, број 9/2019) 

7. Правилник о допунама правилника о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 

школама у подручју рада Економија, право и администрација („Просветни гласник РС“, број 9/2019) 

8. Правилник о допуни правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних 

планова и програма образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у 

стручним школама у подручју рада Економија, право и администрација („Просветни гласник РС“, број 9/2019) 

9. Правилник о наставном плану и програму средњег стручног образовања у подручју рада трговина, угоститељство и туризам („Просветни 

гласник РС“, број 10/2012) 

10. Правилник о плану и програму наставе и учења општеобразовних предмета средњег стручног образовања и васпитања у подручју рада 

Економија, право и администрација; Правилник о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања и 

васпитања у подручју рада Економија, право и администрација („Просветни гласник РС“, број 6/2019) 

11. Правилник о допунама Правнилника о наствном плану и програму средњег стручног образовања у подручју рада Економија, право и 

администрација („Просветни гласник РС“, број 4/2019) 

12. Правилник о Протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање („Службени гласник РС“, број 46/19) 



13. Правилник о изменама и допунама Правилника о Протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и 

занемаривање („Службени гласник РС“, број 104/20) 

14. Правилник о стандардима квалитета рада установа („Просветни гласник РС“, број 14/2018) 

15. Правилник о општим основама школског програма („Просветни гласи РС“,  број 5/14) 

16. Закон о дуалном образовању („Службени гласик РС“, број 101/2020) 

17. Правилник о ближим условима, начину рада, актиностима и саставу Тима за каријерно вођење и саветовање у средњој школи која 

реализује образовне профиле у дуалном образовању („Службени гласник РС“, број 2/2019) 

18. Правилник о начину распоређивања ученика за учење кроз рад („Службени гласник РС“, број 102/2018) 

19. Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање наставних планова и програма 

образовања и васпитања за стручне предмете за образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручним школама у 

подручју рада Економија, право и администрација („Службени гласник РС – Просветни гласник“ бр. 16/2015, 07/2016 и 09/2019.) 

19. Правилник о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, стручних 

сарадника и васпитача у стручним школама ("Службеном гласнику РС - Просветни гласник", бр. 

08/2015, 11/2016, 13/2016-I,13/2016-II, 2/2017-I, 2/2017-II, 13/2018, 07/2019. и 02/2020.) 

20. Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним школама у подручју 

рада Економија, право и администрација ("Службеном гласнику РС -Просветни гласник", бр. 16/2015, 11/2016, 02/2017,01/2019,09/2019. 

и 02/2020.) 

21. Правилник о степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада трговина, угоститељство и туризам ("Службеном гласнику РС -Просветни гласник", бр. 
5/2015, 16/2015, 19/2015, 11/2016, 2/2017, 13/2018. и 02/2020.) 
22. Правилник о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање 
планова и програма заједничких предмета у стручним школама за образовне профиле у трогодишњем и 
четворогодишњем трајању („Службени гласник РС – Просветни гласник“ бр.13/2019. ) 
23. Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних 
сарадника(Службени гласник РС бр. 81/2017 и 48/2018.) 
24. Правилника о наставним плановима и програмима: 



• Економски теничар (Просветни гласник 09/2019.) 

• Правно-пословни техничар (Просветни гласник 06/2019.) 

• Туристичко-хотелијерски техничар (Просветни гласник 06/2018, 10/2020, 14/2020) 

• Кувар (Просветни гласник 10/12, 01/2013, 17/2013, 01/2015, 10/2020, 14/2020) 

• Посластичар (Просветни гласник РС 10/12, 01/2013, 17/2013, 01/2015, 10/2020, 14/2020,13/21) 

• Конобар (Просветни гласник РС 10/12, 01/2013, 17/2013, 01/2015, 10/2020, 14/2020, 13/21, 2/22 

• Кулинарски техничар( Просветни гласник РС 13/21) 

• Финансијско-рачуноводствени техничар („Просветни гласник РС“, број 2/2022) 

25. Правилник о изменама Правилника о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег 

стручног образвоања у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам (Просветни гласник РС 14/2020) 

26. Правилник о допуни Правилника о степену и врсти образовања наставника из општеобразовних предмета, 

стручних сарадника и васпитача у стручним школама (Просветни гласник РС 14/2020) 

27. Правилник о измени и допунама Правилника о степену и врсти образвања наставника, стручних сарадника 

и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам (Просветни гласник РС 

14/2020) 

28. Правилник о допуни Правилника о ближим условима у погледу простора, опреме и наставних средстава за остваривање 

наставних планова и програма образовања и васпитања за стручне премете зуа образовне профиле у трогодишњем и 



четворогодишњем трајању у стручним школама у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам (Просветни гласник РС 

14/2020) 

29. Закон о дуалном образовању  "Sl. glasnik RS", br. 101/2017 i 6/2020 

 

2. ЦИЉЕВИ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 
 

Циљеви Школског програма проистичу из циљева прописаних у Закону о средњем образовању и васпитању, а они су:  
▪ развој кључних компетенција неопходних за даље образовање и активну улогу грађанина за живот у савременом друштву; 

▪ развој стручних компетенција неопходних за успешно запошљавање; 

▪ оспособљавање за самостално доношење одлука о избору занимања и даљег образовања 

▪ развијање свести о важности здравља и безбедности, укључујући и безбедност и здравље на раду;  

▪ оспособљавање за решавање  проблема, комуникацију и тимски рад; 

▪ поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне равноправности, , толеранције и уважавања 

различитости;  

▪ развој мотивације за учење, оспособљавање за самостално учење, самоиницијативе, способност самовредновања и изражавања 

сопственог мишљења.  

 Планирањем циљева Школског програма узимају се у обзир  међупредметне компетенције чије исходе је потребно 

остварити на основном нивоу на крају средњег образовања, а то су:  

- компетенције за целоживотно учење;  

- комуникације;  

- рад с подацима и информацијама;  

- дигитална компетенција;  

- решавање проблема;  

- сарадња;  

- одговорно учешће у демократском друштву;  

- одговоран однос према здрављу;  

- одговоран однос према околини;  

- естетичка компетенција;  

- предузимљивост;  

- оријентација ка предузетништву. 



 

Школски програм обухвата све садржаје, процесе и активности усмерене на остваривање принципа, циљева и 

стандарда постигнућа и задовољење општих и специфичних образовних потреба и интереса ученика, родитеља, односно 

старатеља и локалне средине, а у складу са оптималним могућностима Школе.   

Циљеви нашег Школског програма проистичу из потребе за таквим образовно-васпитним радом у којем квалитет 

наставног процеса и ваннаставних активности омогућавају сваком ученику да оствари свој пуни интелектуални, 

емоционални, социјални, морални и физички развој, што ће га спремити за будућу професију и учешће у друштвеном 

животу. 

С тим у вези, циљеви програмирања образовно-васпитних активности у Школи су: 

 

 Коришћење  различитих наставних метода и облика рада усмерених на исходе образовања; 

 

 Коришћење различитих техника учења и оцењивања у наставном процесу који је методолошки активно оријентисан и 

самим тим омогућава и боље резултате ученика; 

 

 Јачање компетенција свих запослених, кроз стручно усавршавање у установи и ван установе, у циљу укључивања у 

савремени систем образовања; 

 

 Уређивање и опремање школског простора ради унапређења наставног процеса, посебно у домену мултимедијалних 

наставних средстава; 

 

 Обезбеђивање сигурног окружења за ученике и запослене спровођењем превентивних активности; 

 

 Унапређивање организације радa школе и подизање нивоа одговорности свих запослених кроз тимски рад; 

 

 Јачање сарадње Школе са установама и предузећима из локалне средине како би се остварили већи ефекти у васпитно-

образовном процесу; 

 

 Подизање угледа школе у друштвеном окружењу кроз промоцију наставних и ваннаставних активности. 

 

 



 

3. НАЗИВ, ВРСТА И ТРАЈАЊЕ СВИХ ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

КОЈИ ШКОЛА ОСТВАРУЈЕ 
 

Средња економска школа у Лозници образује ученике у два подручја рада: 

 

1. ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА у оквиру кога се образују следећи образовни профили на 

четвртом степену стручности у трајању од четири године:  

• Економски техничар 

• Финансијски техничар (други, трећи и четврти разред) 

• Финансијско-рачуновидствени техничар (први разред) 

• Правно-пословни техничар   

• Комерцијалиста 

• Пословни администратор (четврти разред- једно одељење) 

2. ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ у оквиру кога се образују следећи образовни профили:  

 

• Туристичко-хотелијерски техничар /Туристички техничар 

• Кулинарски техничар (други разред- једно одељење) 

на четвртом степену стручности у трајању од четири године и 

 

• Трговац 

• Кувар , Кувар дуално 

• Конобар , Конобар дуално 

• Посластичар 

 

на трећем степену стручности у трајању од три године  

 

• Сервир - у трајању од две године 



 

 

 

Настава и програм  образовања реализују се на српском језику. 

 
 

 

 

 

4. НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРИНЦИПА, ЦИЉЕВА И ИСХОДА ОБРАЗОВАЊА И СТАНДАРДА 

ПОСТИГНУЋА, НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРОПИСАНИХ НАСТАВНИХ 

ПЛАНОВА И ПРОГРАМА, ПРОГРАМА ДРУГИХ ОБЛИКА СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВРСТЕ 

АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ РАДУ 
 

Реализација школског програма заснива се на мисији школе дефинисаној Школским развојним планом, према којој је 

осавремењивање наставног процеса окосница образовно-васпитних активности којима се тежи да знања која ученици понесу 

са собом из школе буду актуелна и применљива у различитим професионалним и животним ситуацијама.  

Начин остваривања принципа и циљева образовања Школским програмом Средње економске школе подразумева 

следеће: 

▪ усмереност на ученика кроз разноврсне облике наставе, учења и оцењивања којима се излази у сусрет различитим 

потребама ученика, развија мотивација за учење, и подиже квалитет постигнућа; 

▪ ослањање на сазнања савремене науке, праћење друштвених токова прилагођено узрасним и личним образовним 

потребама ученика; 

▪ сарадњу Школе са породицом, односно, укључивање родитеља/ старатеља у живот и рад школе; 

▪ разноврсне облике сарадње са локалном заједницом и широм друштвеном средином 

У зависности од програма образовања настава се организује на следеће начине:  

▪ из општеобразовних предмета реализује се преко теоријских часова, са целим одељењем, у учионицама опште намене, 

а из предмета Рачунарство и информатика реализује се, по групама, у кабинету.  



▪ у учионицама опште намене одржава се настава из стручних предмета која се реализује путем теоријских часова са 

целим одељењем,  као и настава из стручних предмета која се одвија по групама кроз вежбе.  

▪ у специјализованим учионицама из стручних предмета по групама кроз вежбе.  

▪ у специјализованим кабинетима одвија се настава из стручних предмета где се симулира рад у привредном друштву. 

▪ настава у блоку из стручних предмета остварује се у у специјализованим школским учионицама, привредним 

друштвима, у угоститељским привредним друштвима и приватним угоститељским радњама у трајању од 30, односно 

60 часова годишње. 

▪ Практична настава и професионална пракса реализују се у привредним друштвима, у угоститељским привредним 

друштвима и приватним угоститељским радњама.  

 

Реализација наставног процеса ослања се на стандарде постигнућа за општеобразовне предмете, који су прилагођени у 

односу на наставни план  и програм образовног профила и разред . Представљени су табеларно, по предметима: 

 

Српски језик и књижевност – први разред 

 

 

СТАНДАРДИ 

I 

 

ЈЕЗИК 

 

КЊИЖЕВНОСТ 

 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

ОСНОВНИ 

НИВО 

2.CJK.1.1.1. Има основна знања о 

језику уопште (шта је језик, које 

функције има); поштује свој језик 

и поштује друге језике; препознаје 

стереотипне ставове према језику. 

Разуме појам текста; разликује 

делове текста (увод, главни део, 

завршетак); препознаје врсте 

текстова (облике дискурса); има 

основна знања из 

социолингвистике: познаје 

појмове једнојезичности и 

вишејезичности (и зна 

2.СЈК.1.2.1. Познаје ауторе дела из 

обавезног школског програма и 

локализује их у контекст 

стваралачког опуса и 

књижевноисторијски контекст. 

2.СЈК.1.2.2. Познаје 

књижевнотеоријску терминологију и 

доводи је у функционалну везу са 

примерима из књижевних1 и 

неуметничких2 текстова предвиђених 

програмом. 

2.СЈК.1.2.4. Уочава и примерима 

аргументује основне поетичке, 

2.CJK.1.3.1. Говори разговетно, 

поштујући ортоепска правила 

књижевног језика; примењује 

књижевнојезичку акцентуацију или 

упоређује свој акценат са 

књижевним и труди се да је с њим 

усклади; течно и разговетно чита 

наглас књижевне и неуметничке 

текстове; изражајно чита и казује 

лакше књижевноуметничке 

текстове; у званичним ситуацијама 

говори о једноставнијим темама из 

области језика, књижевности и 



одговарајуће језичке прилике у 

Србији); разуме појам језичке 

варијативности и препознаје 

основне варијетете. 

2.CJK.1.1.2. Разликује књижевни 

(стандардни) језик од дијалекта; 

зна основне податке о дијалектима 

српског језика; има правилан став 

према свом дијалекту и другим 

дијалектима српског језика и 

према оба изговора српског 

књижевног језика (поштује свој и 

друге дијалекте српског језика и 

има потребу да чува свој 

дијалекат; подједнако цени оба 

изговора српског књижевног 

језика – екавски и (и)јекавски); 

има потребу да учи, чува и негује 

књижевни језик; познаје 

најважније граматике и 

нормативне приручнике и уме да 

се њима користи; зна основне 

податке о месту српског језика 

међу другим индоевропским и 

словенским језицима; има основна 

знања о развоју књижевног језика, 

писма и правописа код Срба. 

2.CJK.1.1.3. Разликује правилан од 

неправилног изговора гласа; зна 

основну поделу гласова; има 

основна знања у вези са слогом и 

примењује их у растављању речи 

језичке, естетске и структурне 

особине књижевних дела из обавезне 

школске лектире. 

 

културе користећи се коректним 

језичким изразом (тј. говори течно, 

без замуцкивања, поштапалица, 

превеликих пауза и лажних 

почетака, осмишљавајући реченицу 

унапред) и одговарајућом основном 

терминологијом науке о језику и 

науке о књижевности, 

прилагођавајући приликама, 

ситуацији, саговорнику и теми 

вербална и невербална језичка 

средства (држање, мимику, 

гестикулацију); говори уз 

презентацију;  

има културу слушања туђег 

излагања; у стању је да с пажњом и 

разумевањем слуша излагање 

средње тежине (нпр. предавање) с 

темом из језика, књижевности и 

културе; приликом слушања неког 

излагања уме да хвата белешке.  

2.CJK.1.3.2. Говорећи и пишући о 

некој теми (из језика, књижевности 

или слободна тема), јасно 

структурира казивање и повезује 

његове делове на одговарајући 

начин; разликује битно од небитног 

и држи се основне теме; саставља 

једноставнији говорени и писани 

текст користећи се описом, 

приповедањем и излагањем 

(експозицијом); уме укратко да 



на крају реда; зна основна правила 

акценатске норме и уочава 

евентуалне разлике између свог и 

књижевног акцента. 

опише своја осећања и доживљај 

књижевног или другог уметничког 

дела; сажето препричава 

једноставнији књижевноуметнички 

текст и издваја његове важне или 

занимљиве делове; резимира 

једноставнији књижевни и 

неуметнички текст. 

2СЈК.1.3.4. Користи оба писма, 

дајући предност ћирилици; 

примењује основна правописна 

правила у фреквентним примерима 

и уме да се служи школским 

издањем Правописа; у писању 

издваја делове текста, даје наслове и 

поднаслове, уме да цитира и 

парафразира; саставља матурски рад 

поштујући правила израде стручног 

рада (употребљава фусноте и 

саставља садржај и библиографију); 

саставља писмо – приватно и 

службено, биографију (CV), молбу, 

жалбу, захтев, оглас; зна да попуни 

различите формуларе и обрасце. 

2.CJK.1.3.6. Разуме књижевни и 

неуметнички текст средње 

сложености: препознаје њихову 

сврху, проналази експлицитне и 

имплицитне информације, издваја 

главне идеје. 

текста; прати развој одређене идеје 

у тексту; пореди основне 



информације и идеје из двају или 

више текстова. 

СРЕДЊИ 

НИВО 

2.CJK.2.1.2. Зна основне особине 

дијалеката српског језика; зна 

основна правила екавског и 

(и)јекавског изговора; у 

једноставнијим случајевима 

пребацује (и)јекавску реч у 

екавски лик и обрнуто. Смешта 

развој књижевног језика код Срба 

у друштвени, историјски и 

културни контекст. 

2.CJK.2.1.3. Познаје говорне 

органе и начин на који се гласови 

производе; зна да дели гласове по 

свим критеријумима; разуме појам 

фонеме; зна сва правила 

акценатске норме и уме да 

прочита правилно акцентовану 

реч; зна механизме фонолошки 

условљених гласовних промена 

(једначења сугласника по 

звучности и по месту творбе, 

сажимање и асимилацију вокала и 

губљење сугласника). 

2.СЈК.2.2.1. Интерпретира књижевни 

текст увидом у његове интеграционе 

чиниоце (доживљајни контекст, 

тематско-мотивски слој, композиција, 

ликови, форме приповедања, идејни 

слој, језичко-стилски аспекти...).  

2.СЈК.2.2.2. Познаје 

књижевнотеоријску терминологију и 

књижевнотеоријска знања адекватно 

примењује у тумачењу књижевних 

дела предвиђених програмом. 

2.СЈК.2.2.9. На основу дела српске и 

светске књижевности развија 

читалачке вештине, способности и 

знања од значаја за тумачење и 

вредновање различитих 

књижевноуметничких и 

књижевнонаучних дела и за 

развијање језичког, литерарног, 

културног и националног идентитета; 

има изграђен читалачки укус 

својствен културном и образованом 

човеку. 
 

 

2.СЈК.2.3.4. Разуме сложенији 

књижевни и неуметнички текст: 

препознаје његову сврху; проналази 

експлицитне и имплицитне 

информације; издваја информације 

према задатом критеријуму; издваја 

главне идеје; прати развој одређене 

идеје; пореди информације и идеје 

из двају или више текстова да би 

разумео одговарајући значењски 

или стилски аспект према задатом 

критеријуму; анализира и тумачи 

оне системе мотивације који се у 

књижевном делу јављају при 

обликовању (карактеризацији) 

ликова и изградњи догађаја (због 

бољег и потпунијег разумевања 

значења књижевног дела); тумачи 

(на нивоу разумевања) текстове 

ослањајући се на други 

текст/текстове. 



НАПРЕДНИ 

НИВО 

2.CJK.3.1.2. При подели речи на 

слогове позива се на правила; 

акцентује једноставније примере. 

2.СЈК.3.2.1. Чита, доживљава и 

самостално тумачи 

књижевноуметничка и 

књижевнонаучна дела из обавезног 

школског програма, као и додатне 

(изборне) и факултативне 

књижевноуметничке и 

књижевнонаучне текстове; током 

интерпретације поуздано користи 

стечена знања о стваралачком опусу 

аутора и књижевноисторијском 

контексту.  

2.СЈК.3.2.2. Влада 

књижевнотеоријском терминологијом 

и теоријска знања адекватно 

примењује у тумачењу 

књижевноуметничких и 

књижевнонаучних дела која су 

предвиђена школским програмом и 

других дела ове врсте различитих 

жанрова, изван школског програма. 

2.СЈК.3.2.9. На основу дела српске и 

светске књижевности (у обавезном и 

сопственом избору) и секундарне 

литературе шири читалачка знања, 

примењује стратегије читања које су 

усаглашене са типом књижевног дела 

и са читалачким циљевима 

(доживљај, истраживање, 

стваралаштво); развија језички, 

литерарни, културни и национални 

идентитет. 

2.CJK.3.3.4. Организује, 

класификује, уопштава и на сличан 

начин обрађује информације из 

књижевних и неуметничких 

текстова на основу задатог и/или 

самостално постављеног 

критеријума. 

2.CJK.3.3.7. Изграђује свест о себи 

као читаоцу – развија читалачку 

ауторефлексију (разуме улогу 

читања у сопственом развоју; има 

развијену, критичку свест о својим 

читалачким способностима...). 



 

 

 



Српски језик и књижевност – други разред 

 

 

СТАНДАРДИ II 

 

 

ЈЕЗИК 

 

КЊИЖЕВНОСТ 

ЈЕЗИЧКА 

КУЛТУРА 



ОСНОВНИ 

НИВО 

2.CJK.1.1.4. 

Познаје врсте и 

подврсте речи; 

примењује норму 

у вези с облицима 

речи у 

фреквентним 

случајевима 

(укључујући и 

гласовне промене 

у вези с облицима 

речи); издваја 

делове речи у 

вези с облицима 

речи (граматичка 

основа и наставак 

за облик) у 

једноставнијим 

случајевима; 

издваја делове 

речи у вези с 

грађењем речи 

(префикс, 

творбена основа, 

суфикс) у 

једноставнијим 

случајевима; 

препознаје 

основне начине 

грађења речи; 

примењује норму 

у вези с грађењем 

речи (укључујући 

и гласовне 

промене у вези с 

грађењем речи); 

примењује 

постојеће моделе 

при грађењу 

нових речи. 

2.СЈК.1.2.1. Познаје 

ауторе дела из 

обавезног школског 

програма и локализује 

их у контекст 

стваралачког опуса и 

књижевноисторијски 

контекст. 

2.СЈК.1.2.2. Познаје 

књижевнотеоријску 

терминологију и доводи 

је у функционалну везу 

са примерима из 

књижевних1 и 

неуметничких2 текстова 

предвиђених 

програмом. 

2.СЈК.1.2.4. Уочава и 

примерима аргументује 

основне поетичке, 

језичке, естетске и 

структурне особине 

књижевних дела из 

обавезне школске 

лектире. 

2.СЈК.1.2.6. Наводи 

основне 

књижевноисторијске и 

поетичке одлике 

стилских епоха, праваца 

и формација у развоју 

српске и светске 

књижевности и повезује 

их са делима и писцима 

из обавезне лектире 

школског програма.  

2.СЈК.1.2.9. На основу 

дела српске и светске 

књижевности формира 

читалачке навике и 

2.CJK.1.3.1. Говори 

разговетно, поштујући 

ортоепска правила 

књижевног језика; 

примењује 

књижевнојезичку 

акцентуацију или 

упоређује свој 

акценат са 

књижевним и труди 

се да је с њим 

усклади; течно и 

разговетно чита 

наглас књижевне и 

неуметничке текстове; 

изражајно чита и 

казује лакше 

књижевноуметничке 

текстове; у званичним 

ситуацијама говори о 

једноставнијим 

темама из области 

језика, књижевности и 

културе користећи се 

коректним језичким 

изразом (тј. говори 

течно, без 

замуцкивања, 

поштапалица, 

превеликих пауза и 

лажних почетака, 

осмишљавајући 

реченицу унапред) и 

одговарајућом 

основном 

терминологијом науке 

о језику и науке о 

књижевности, 

прилагођавајући 

приликама, ситуацији, 



СРЕДЊИ 

НИВО 

2.CJK.2.1.4. Има 

шира знања о 

врстама и 

подврстама речи; 

уме да одреди 

облик 

променљиве речи 

и да употреби реч 

у задатом облику; 

познаје појам 

морфеме; дели 

реч на творбене 

морфеме у 

једноставнијим 

случајевима и 

именује те 

морфеме; познаје 

основне начине 

грађења речи; 

примењује норму 

у вези с облицима 

речи у мање 

фреквентним 

случајевима. 

2.СЈК.2.2.1. 

Интерпретира 

књижевни текст увидом 

у његове интеграционе 

чиниоце (доживљајни 

контекст, тематско-

мотивски слој, 

композиција, ликови, 

форме приповедања, 

идејни слој, језичко-

стилски аспекти...).  

2.СЈК.2.2.2. Познаје 

књижевнотеоријску 

терминологију и 

књижевнотеоријска 

знања адекватно 

примењује у тумачењу 

књижевних дела 

предвиђених 

програмом. 

2.СЈК.2.2.6. Приликом 

тумачења 

књижевноуметничких и 

књижевнонаучних дела 

из школског програма 

примењује знања о 

основним 

књижевноисторијским 

и поетичким одликама 

стилских епоха, праваца 

и формација у развоју 

српске и светске 

2.СЈК.2.3.4. Разуме 

сложенији књижевни 

и неуметнички текст: 

препознаје његову 

сврху; проналази 

експлицитне и 

имплицитне 

информације; издваја 

информације према 

задатом критеријуму; 

издваја главне идеје; 

прати развој одређене 

идеје; пореди 

информације и идеје 

из двају или више 

текстова да би 

разумео одговарајући 

значењски или 

стилски аспект према 

задатом критеријуму; 

анализира и тумачи 

оне системе 

мотивације који се у 

књижевном делу 

јављају при 

обликовању 

(карактеризацији) 

ликова и изградњи 

догађаја (због бољег и 

потпунијег 

разумевања значења 

књижевног дела); 



књижевности. 

2.СЈК.2.2.9. На основу 

дела српске и светске 

књижевности развија 

читалачке вештине, 

способности и знања од 

значаја за тумачење и 

вредновање различитих 

књижевноуметничких и 

књижевнонаучних дела 

и за развијање језичког, 

литерарног, културног 

и националног 

идентитета; има 

изграђен читалачки 

укус својствен 

културном и 

образованом човеку. 

 

тумачи (на нивоу 

разумевања) текстове 

ослањајући се на 

други текст/текстове. 

НАПРЕДНИ 

НИВО 

2.CJK.3.1.3. Има 

детаљнија знања о 

морфологији у 

ужем смислу и 

творби речи у 

српском језику 

(дели реч на 

творбене морфеме 

у сложенијим 

случајевима и 

именује те 

морфеме). 

2.СЈК.3.2.1. Чита, 

доживљава и 

самостално тумачи 

књижевноуметничка и 

књижевнонаучна дела 

из обавезног школског 

програма, као и додатне 

(изборне) и 

факултативне 

књижевноуметничке и 

књижевнонаучне 

текстове; током 

интерпретације 

2.CJK.3.3.4. 

Организује, 

класификује, 

уопштава и на сличан 

начин обрађује 

информације из 

књижевних и 

неуметничких 

текстова на основу 

задатог и/или 

самостално 

постављеног 

критеријума. 



поуздано користи 

стечена знања о 

стваралачком опусу 

аутора и 

књижевноисторијском 

контексту.  

2.СЈК.3.2.2. Влада 

књижевнотеоријском 

терминологијом и 

теоријска знања 

адекватно примењује у 

тумачењу 

књижевноуметничких и 

књижевнонаучних дела 

која су предвиђена 

школским програмом и 

других дела ове врсте 

различитих жанрова, 

изван школског 

програма. 

2.СЈК.3.2.4. Уочава и 

тумачи поетичке, 

језичке, естетске и 

структурне особине 

књижевноуметничких и 

књижевнонаучних 

текстова у оквиру 

школске лектире и 

изван школског 

програма; процењује и 

пореди стилске 

поступке у наведеним 

2.CJK.3.3.6. 

Процењује стилске 

поступке у 

књижевном и 

неуметничком тексту; 

пореди стилске 

поступке у два 

сложена текста (или 

више њих); тумачи 

њихову улогу у 

остваривању 

естетских и 

значењских одлика 

наведених врста 

текстова.  

2.CJK.3.3.7. Изграђује 

свест о себи као 

читаоцу – развија 

читалачку 

ауторефлексију 

(разуме улогу читања 

у сопственом развоју; 

има развијену, 

критичку свест о 

својим читалачким 

способностима...). 



врстама текстова. 

2.СЈК.3.2.6. Приликом 

тумачења и вредновања 

књижевноуметничких и 

књижевнонаучних дела 

примењује и упоређује 

књижевноисторијске и 

поетичке одлике 

стилских епоха, праваца 

и формација у развоју 

српске и светске 

књижевности. 

2.СЈК.3.2.9. На основу 

дела српске и светске 

књижевности (у 

обавезном и сопственом 

избору) и секундарне 

литературе шири 

читалачка знања, 

примењује стратегије 

читања које су 

усаглашене са типом 

књижевног дела и са 

читалачким циљевима 

(доживљај, 

истраживање, 

стваралаштво); развија 

језички, литерарни, 

културни и национални 

идентитет. 

 

 



Српски језик и књижевност – трећи разред 
 

ОСНОВНИ НИВО: 

 
Област ЈЕЗИК: 

 

 
Област КЊИЖЕВНОСТ: 

 

 
Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА: 

2.СЈК.1.1.1. 
2.СЈК.1.1.2. 
2.СЈК.1.1.3. 
2.СЈК.1.1.4. 
 

2.СЈК.1.2.1. 
2.СЈК.1.2.2. 
2.СЈК.1.2.4. 
2.СЈК.1.2.5. 
2.СЈК.1.2.6. 
2.СЈК.1.2.7. 
2.СЈК.1.2.9. 
 

2.СЈК.1.3.1. 
2.СЈК.1.3.2. 
2.СЈК.1.3.4. 
2.СЈК.1.3.8. 
 

 

 

СРЕДЊИ НИВО: 

 
Област ЈЕЗИК: 

 

 
Област КЊИЖЕВНОСТ: 

 
Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА: 

2.СЈК.2.1.1. 
2.СЈК.2.1.2. 
2.СЈК.2.1.3 
2.CJK.2.1.5.. 

 

 

 

2.СЈК.2.2.1. 
2.СЈК.2.2.2. 
2.СЈК.2.2.4. 
2.СЈК.2.2.6. 
2.СЈК.2.2.7. 
2.СЈК.2.2.9. 

 

2.СЈК.2.3.2. 
2.СЈК.2.3.4. 

 

НАПРЕДНИ НИВО: 

 
Област ЈЕЗИК: 

 

 
Област КЊИЖЕВНОСТ: 

 
Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА: 

2.CJK.3.1.2. 2.СЈК.3.2.1. 2.CJK.3.3.1. 



2.CJK.3.1.3. 
2.CJK.3.1.4. 

2.СЈК.3.2.2. 
2.СЈК.3.2.4. 
2.СЈК.3.2.6. 
2.СЈК.3.2.7. 
2.СЈК.3.2.9. 
 

2.CJK.3.3.6. 
2.CJK.3.3.7. 
 

 

 

Српски језик и књижевност – четврти разред 

 

 

СТАНДАРДИ IV 

 

 

ЈЕЗИК 

 

КЊИЖЕВНОСТ 

 

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 



ОСНОВНИ НИВО 2.СЈК.1.1.1. Има основна знања 

о језику уопште (шта је језик, 

које функције има); поштује свој 

језик и поштује друге језике; 

препознаје стереотипне ставове 

према језику. Разуме појам 

текста; разликује делове текста 

(увод, главни део, завршетак); 

препознаје врсте текстова 

(облике дискурса); има основна 

знања из социолингвистике: 

познаје појмове једнојезичности 

и вишејезичности (и зна 

одговарајуће језичке прилике у 

Србији); разуме појам језичке 

варијативности и препознаје 

основне варијетете. 
2.CJK.1.1.5. Правилно склапа 

реченицу; разликује синтаксичке 

јединице; разликује активне и 

пасивне реченице; уме да 

анализира једноставније 

реченице грађене по основним 

моделима и проширене 

прилошким одредбама. 

 

2.СЈК.1.2.4. Уочава и 

примерима аргументује 

основне поетичке, језичке, 

естетске и структурне особине 

књижевних дела из обавезне 

школске лектире. 

2.СЈК.1.2.7. Анализира 

издвојене проблеме у 

књижевном делу и уме да их 

аргументује примарним 

текстом. 

2.СЈК.1.2.8. Користи 

препоручену секундарну 

литературу 

(књижевноисторијску, 

критичку, аутопоетичку, 

теоријску) и доводи је у везу са 

књижевним текстовима 

предвиђеним програмом. 

2.СЈК.1.2.9. На основу дела 

српске и светске књижевности 

формира читалачке навике и 

знања; схвата улогу читања у 

тумачењу књижевног дела и у 

изграђивању језичког, 

литерарног, културног и 

националног идентитета 

 

 

2.CJK.1.3.3. У расправи или 

размени мишљења на теме из 

књижевности, језика и 

културе уме у кратким цртама 

да изнесе и образложи идеју 

или став за који се залаже, 

говори одмерено, ослања се 

на аргументе, у стању је да 

чује туђе мишљење и да га 

узме у обзир приликом своје 

аргументације; пише 

једноставнији 

аргументативни текст на теме 

из књижевности, језика и 

културе. 

2СЈК.1.3.4. Користи оба 

писма, дајући предност 

ћирилици; примењује основна 

правописна правила у 

фреквентним примерима и 

уме да се служи школским 

издањем Правописа; у писању 

издваја делове текста, даје 

наслове и поднаслове, уме да 

цитира и парафразира; 

саставља матурски рад 

поштујући правила израде 

стручног рада (употребљава 

фусноте и саставља садржај и 

библиографију); саставља 

писмо – приватно и 

службено, биографију (CV), 

молбу, жалбу, захтев, оглас; 

зна да попуни различите 

формуларе и обрасце. 

2.CJK.1.3.8. Препознаје 

структуру, различите 

елементе, стилске одлике 

(експресивност, сликовитост, 

метафоричност) књижевног и 



СРЕДЊИ НИВО 2.CJK.2.1.5. Користи се свим 

синтаксичким могућностима 

српског језика; разликује 

безличне и личне реченице; 

анализира реченице грађене по 

различитим моделима; има шира 

знања о синтагми; препознаје 

основне врсте зависних 

предикатских реченица (типични 

случајеви); зна основно о 

напоредним односима, 

конгруенцији и негацији; 

разликује врсте независних 

предикатских реченица; разуме 

појам елипсе; има основна знања 

о употреби падежа и глаголских 

облика.  

2CJK.2.1.6. Има богат и 

уразноличен лексички фонд 

(укључујући и интелектуалну и 

интернационалну лексику и 

познавање најфреквентнијих 

интернационалних префикса и 

суфикса). Тај фонд употребљава 

у складу с приликом; види језик 

као низ могућности које му 

служе да изрази индивидуално 

искуство и усмерен је ка 

богаћењу сопственог речника; 

познаје 

хиперонимију/хипонимију, 

паронимију; разликује лексичке 

2.СЈК.2.2.3. Разликује методе 

унутрашњег и спољашњег 

приступа у интерпретацији 

књижевноуметничког и 

књижевнонаучног дела и 

адекватно их примењује 

приликом разумевања и 

тумачења ових врста дела.  

2.СЈК.2.2.4. Уочава и 

образлаже поетичке, језичке, 

естетске и структурне особине 

књижевноуметничких и 

књижевнонаучних дела у 

оквиру школске лектире; 

процењује да ли је сложенији 

књижевнонаучни текст 

(аутобиографија, биографија, 

мемоари, дневник, писмо, 

путопис...) добро структуриран 

и кохерентан, да ли су идеје 

изложене јасно и прецизно; 

уочава стилске поступке у 

књижевноуметничком и 

књижевнонаучном тексту; 

процењује колико одређене 

одлике текста утичу на његово 

разумевање и доприносе 

тумачењу значења текста.  

2.СЈК.2.2.5. Образлаже основне 

елементе књижевности као 

дискурса у односу на остале 

друштвене дискурсе (нпр. 

2.CJK.2.3.2. Саставља 

сложенији говорени и писани 

текст (из језика, књижевности 

или слободна тема) користећи 

се описом, приповедањем и 

излагањем (експозицијом); у 

говореној или писаној 

расправи прецизно износи 

своје идеје и образлаже свој 

став; труди се да говори и 

пише занимљиво, правећи 

прикладне дигресије и 

бирајући занимљиве детаље и 

одговарајуће примере; уочава 

поенту и излаже је на 

прикладан начин; прецизно 

износи свој доживљај и 

утиске поводом књижевног 

или другог уметничког дела; 

сажето препричава сложенији 

књижевни текст и резимира 

сложенији књижевни и 

неуметнички текст на теме 

непосредно везане за градиво; 

пише извештај и реферат; 

примењује правописну норму 

у случајевима предвиђеним 

програмом. 

2.CJK.2.3.5. Критички 

промишља сложенији 

књижевни и неуметнички 

текст:  



слојеве; познаје метонимију као 

лексички механизам. 
присуство/одсуство 

приповедача, приповедни 

фокус, статус историјског и 

фиктивног итд.). 

2СЈК.2.2.7. Самостално уочава 

и анализира проблеме у 

књижевном делу и уме да 

аргументује своје ставове на 

основу примарног текста.  

2.СЈК.2.2.8. Активно користи 

препоручену и ширу, 

секундарну литературу 

(књижевноисторијску, 

критичку, аутопоетичку, 

теоријску) у тумачењу 

књижевноуметничких и 

књижевнонаучних дела 

предвиђених програмом.  

2.СЈК.2.2.9. На основу дела 

српске и светске књижевности 

развија читалачке вештине, 

способности и знања од значаја 

за тумачење и вредновање 

различитих 

књижевноуметничких и 

књижевнонаучних дела и за 

развијање језичког, литерарног, 

културног и националног 

идентитета; има изграђен 

читалачки укус својствен 

културном и образованом 

човеку. 

раздваја објективну 

чињеницу од ауторове 

интерпретације; процењује да 

ли је аутор текста неутралан 

или ангажован односно 

пристрастан, и образлаже 

своју процену; разликује 

експлицитне и имплицитне 

ауторове ставове; 

аргументовано вреднује да ли 

аутор сложенијег 

експозиторног или 

аргументативног текста 

погодног за обраду градива из 

језика и књижевности износи 

све потребне информације и 

да ли даје довољне и 

веродостојне доказе за то што 

тврди. 

2.CJK.2.3.6. Процењује да ли 

је сложенији неуметнички 

текст погодан за обраду 

градива из језика и 

књижевности добро 

структуриран и кохерентан, 

да ли су идеје изложене јасно 

и прецизно; уочава стилске 

поступке у овим текстовима; 

процењује колико одређене 

одлике текста утичу на 

његово разумевање. 



НАПРЕДНИ НИВО 2.CJK.3.1.4. Има детаљнија 

знања о употреби падежа и 

глаголских облика; уме да 

анализира компликованије 

реченице грађене по различитим 

моделима; познаје специјалне 

независне реченице; познаје 

различита решења у вези с 

конгруенцијом.  

2.CJK.3.1.5. Има основна знања о 

речницима и структури 

речничког чланка. 

2.СЈК.3.2.3. У процесу 

тумачења 

књижевноуметничког и 

књижевнонаучног дела, 

одабира, примењује и 

комбинује адекватне методе 

унутрашњег и спољашњег 

приступа. 

2.СЈК.3.2.6. Приликом 

тумачења и вредновања 

књижевноуметничких и 

књижевнонаучних дела 

примењује и упоређује 

књижевноисторијске и 

поетичке одлике стилских 

епоха, праваца и формација у 

развоју српске и светске 

књижевности.  

2.СЈК.3.2.7. Самостално уочава 

и тумачи проблеме и идеје у 

књижевном делу и своје 

ставове уме да аргументује на 

основу примарног текста и 

литерарно-филолошког 

контекста. 

2.СЈК.3.2.8. У тумачењу 

књижевног дела критички 

користи препоручену и 

самостално изабрану 

секундарну литературу 

(књижевноисторијску, 

критичку, аутопоетичку, 

2.CJK.3.3.1. Дискутује о 

сложеним темама из језика, 

књижевности и културе; 

дискутује о смислу и 

вредностима књижевних 

текстова и о сврси и 

вредностима неуметничких 

текстова користећи стручну 

терминологију. 

2.CJK.3.3.5. Продубљено 

критички промишља 

сложенији текст: процењује 

колико сложенији 

експозиторни текст успешно 

преноси информације 

публици којој је намењен, 

уочавајући које информације 

недостају; издваја доказну 

грађу на којој аутор 

аргументативног текста 

заснива своје ставове и 

одређује средства којима их 

износи; запажа ауторове 

грешке у закључивању и сл. 

2.CJK.3.3.7. Изграђује свест о 

себи као читаоцу – развија 

читалачку ауторефлексију 

(разуме улогу читања у 

сопственом развоју; има 

развијену, критичку свест о 

својим читалачким 

способностима...). 



теоријску).  

2.СЈК.3.2.9. На основу дела 

српске и светске књижевности 

(у обавезном и сопственом 

избору) и секундарне 

литературе шири читалачка 

знања, примењује стратегије 

читања које су усаглашене са 

типом књижевног дела и са 

читалачким циљевима 

(доживљај, истраживање, 

стваралаштво); развија језички, 

литерарни, културни и 

национални идентитет. 

 



  

 

 
 

Општи стандарди постигнућа за крај општег средњег образовања и васпитања и средњег стручног образовања и васпитања у 

делу општеобразовних предмета 

 

Наставни предмет: МАТЕМАТИКА 

 

ОСНОВНИ НИВО: 

 

 

Домен 1. Математичко знање и резоновање Уочава правилности у низу података и 

догађаја. Уочава и тумачи међусобне односе (повезаност, зависност, узрочност) 

података, појава и догађаја. Разуме основне статистичке појмове и препознаје их у 

свакодневном животу. Домен 2. Примена математичких знања и вештина на 

решавање проблема Примењује једноставне математичке процедуре када су сви 

подаци непосредно дати. Израчунава и процењује растојања, обиме, површине и 

запремине објеката у равни и простору. Израчунава вероватноћу одигравања 

догађаја у једноставним ситуацијама. Доноси финансијске одлуке на основу 

израчунавања прихода, расхода и добити. Домен 3. Математичка комуникација 

Комуницира математичким језиком који се састоји од појмова, ознака, фигура и 

графичких репрезентација и разуме захтеве једноставнијих математичких задатака. 

Саопштава решења проблема користећи математички језик на разне начине (у 

усменом, писаном или другом облику) и разуме изјаве изражене на исти начин. 

Тумачи изјаве саопштене математичким језиком у реалном контексту. 
 

 

 

 

 

СРЕДЊИ НИВО: 



 

 

 

Домен 1. Математичко знање и резоновање Формулише математичка питања и 

претпоставке на основу доступних информација. Бира критеријуме зa селекцију и 

трансформацију података у односу на модел који се примењује. Бира математичке 

концепте за описивање природних и друштвених појава. Представља сликом 

геометријске објекте, упоређује карактеристике и уочава њихове међусобне односе. 

Домен 2. Примена математичких знања и вештина на решавање проблема Уме да 

примени математичка знања у анализи природних и друштвених појава. Бира 

оптималне опције у животним и професионалним ситуацијама користећи 

алгебарске, геометријске и аналитичке методе. Уме да примени математичка знања 

у финансијским проблемима. Анализира податке користећи статистичке методе. 

Домен 3. Математичка комуникација Разуме захтеве сложенијих математичких 

задатака. Бира информације из различитих извора и одговарајуће математичке 

појмове и симболе како би саопштио своје ставове. Дискутује о резултатима 

добијеним применом математичких модела. Преводи математичке формулације на 

свакодневни језик и обратно. 
 

 

НАПРЕДНИ НИВО: 

 

 

Домен 1. Математичко знање и реѕоновање Користи индукцију, аналогију и 

дедукцију у доказивању математичких тврђења и у анализирању математичких 

проблема. Користи законе математичке логике и одговарајуће математичке теорије 

за доказивање и вредновање ставова и тврдњи формулисаних математичким 

језиком. На основу података добијених личним истраживањем или на други начин 

формулише питања и хипотезе. Математика Општи стандарди постигнућа за крај 

општег средњег и средњег стручног образовања и васпитања у делу 

општеобразовних предмета 71 Домен 2. Примена математичких знања и вештина 



на решавање проблема Уме да примени математичка знања у анализи комплексних 

природних и друштвених појава. Бира и развија оптималне стратегије за решавање 

проблема. Домен 3. Математичка комуникација Користи математички језик при 

изношењу и аргументацији својих ставова и разуме захтеве сложених 

математичких проблема. Може да дискутује о озбиљним математичким 

проблемима. Општи стандарди постигнућа – образовни стандарди за крај општег 

средњег образовања за предмет математика садржe стандарде постигнућа за 

области: Алгебра, Геометрија, Низови, функције, изводи и интеграли и 

Комбинаторика, вероватноћа, статистика и финансијска математика. У оквиру 

сваке области описани су захтеви на три нивоа. 
 

 

 

 

 



 

МАТЕМАТИКА 

 

 

ОПШТИ СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА ЗА КРАЈ ОПШТЕГ СРЕДЊЕГ И СРЕДЊЕГ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА И 

ВАСПИТАЊА У ДЕЛУ ОПШТЕОБРАЗОВНИХ ПРЕДМЕТА 
 

 

Основни ниво 

 

 

АЛГЕБРА 

 

 

ГЕОМЕТРИЈА 

 

НИЗОВИ, ФУНКЦИЈЕ, ИЗВОДИ 

И ИНТЕГРАЛИ 

 

КОМБИНАТОРИКА, ВЕРОВАТНОЋА, СТАТИСТИКА И 

ФИНАНСИЈСКА МАТЕМАТИКА 
 

 

2.МА.1.1.1 

2.МА.1.1.2. 

2.MA.1.1.3. 

2.MA.1.1.4.  

2.МА.1.1.5. 

 2.МА.1.1.6.  

2.МА.1.1.7.  

2.МА.1.1.8.  
 

 

 

 

 

2.МА.2.2.1. 

 2.МА.2.2.2.  

2.МА.2.2.3.  

2.МА.2.2.4.  

2.МА.2.2.5. 

 

 

2.МА.1.3.1.  

2.МА.1.3.2.  

2.МА.1.3.3.  

2.МА.1.3.4. 

 

 

2.МА.1.4.1.  

2.МА.1.4.2.  

2.МА.1.4.3.  

2.МА.1.4.4.  

2.МА.1.4.5.  

2.МА.1.4.6.  

 

Средњи ниво 

 

 

АЛГЕБРА 

 

ГЕОМЕТРИЈА 
 КОМБИНАТОРИКА, ВЕРОВАТНОЋА, СТАТИСТИКА И 



НИЗОВИ, ФУНКЦИЈЕ, ИЗВОДИ 

И ИНТЕГРАЛИ 

ФИНАНСИЈСКА МАТЕМАТИКА 

2.МА.2.1.1 

2.МА.2.1.2.  

2.МА.2.1.3.  

2.МА.2.1.4. 

 2.MA.2.1.5.  

2.MA.2.1.6.  

2.МА.2.1.7.  

2.МА.2.1.8.  

2.МА.2.1.9.  

2.МА.2.2.1. 

 2.МА.2.2.2.  

2.МА.2.2.3.  

2.МА.2.2.4.  

2.МА.2.2.5.  

2.МА.2.3.1. 

 2.МА.2.3.2.  

2.МА.2.3.3.  

2.МА.2.3.4.  

2.МА.2.3.5 

 2.МА.2.3.6.  

2.МА.2.3.7.  

2.МА.2.3.8.  

2.МА.2.4.1 

2.МА.2.4.2.  

2.МА.2.4.3.  

2.МА.2.4.4.  

2.МА.2.4.5.  

2.МА.2.4.6 

 

Напредни ниво 

 

АЛГЕБРА ГЕОМЕТРИЈА НИЗОВИ, ФУНКЦИЈЕ, ИЗВОДИ 

И ИНТЕГРАЛИ 

КОМБИНАТОРИКА, ВЕРОВАТНОЋА, СТАТИСТИКА И 

ФИНАНСИЈСКА МАТЕМАТИКА 

2.МА.3.1.1.  

2.MA.3.1.2 

2.MA.3.1.3.  

2.МА.3.1.4.  

2.МА.3.1.5 

2.МА.3.1.6.  

2.МА.3.2.1.  

2.МА.3.2.2 

2.МА.3.2.3. 

 2.МА.3.2.4.  

2.МА.3.2.5.  

2.МА.3.3.1.  

2.МА.3.3.2 

 2.МА.3.3.3 

2.МА.3.3.4.  

2.МА.3.3.5 

2.МА.3.3.6.  

2.МА.3.4.1.  

2.МА.3.4.2.  

2.МА.3.4.3.  

2.МА.3.4.4.  

 

 

 

 

МАТЕМАТИКА 

 

 

 



ОПШТИ СТАНДАРДИ ПОСТИГНУЋА ЗА КРАЈ ОПШТЕГ СРЕДЊЕГ И СРЕДЊЕГ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА И 

ВАСПИТАЊА У ДЕЛУ ОПШТЕОБРАЗОВНИХ ПРЕДМЕТА по разредима 
 

 

 

1. Разред 

 

 

Основни ниво 

 

 

АЛГЕБРА 

 

 

ГЕОМЕТРИЈА 

 

НИЗОВИ, ФУНКЦИЈЕ, ИЗВОДИ 

И ИНТЕГРАЛИ 

 

 

КОМБИНАТОРИКА, ВЕРОВАТНОЋА, СТАТИСТИКА И 

ФИНАНСИЈСКА МАТЕМАТИКА 
 

2.МА.1.1.1 

2.МА.1.1.2.  

2.MA.1.1.3.  

2.MA.1.1.4. 

 2.МА.1.1.5.  

2.МА.1.1.6.  

2.МА.1.1.7.  

2.МА.1.1.8. 

2.МА.1.2.1. 

2.МА.1.2.2 

2.МА.1.2.4 

2.МА.1.2.6. 

2.МА.1.2.8. 

2.2.МА.1.3.2. 

 2.МА.1.3.3. 

 2.МА.1.3.4. 

2.МА.1.4.1. 

2.МА.1.4.2.  
 

 

Средњи ниво 

 

 

АЛГЕБРА 

 

ГЕОМЕТРИЈА 
 

НИЗОВИ, ФУНКЦИЈЕ, ИЗВОДИ 

И ИНТЕГРАЛИ 

КОМБИНАТОРИКА, ВЕРОВАТНОЋА, СТАТИСТИКА И 

ФИНАНСИЈСКА МАТЕМАТИКА 

2.МА.2.1.4.  2.МА.2.2.1.   2.МА.2.3.3.  2.МА.2.4.2 



2.MA.2.1.5. 

. 2.MA.2.1.6.  

2.МА.2.1.8.  

2.МА.2.1.9.  

2.МА.2.2.2.  

2.МА.2.2.4.  
 

2.МА.2.3.4. 
 

 

 

Напредни ниво 

 

АЛГЕБРА ГЕОМЕТРИЈА НИЗОВИ, ФУНКЦИЈЕ, ИЗВОДИ 

И ИНТЕГРАЛИ 

КОМБИНАТОРИКА, ВЕРОВАТНОЋА, СТАТИСТИКА И 

ФИНАНСИЈСКА МАТЕМАТИКА 

2.MA.3.1.2.  

2.MA.3.1.3. 

 2.МА.3.1.4.  

2.МА.3.1.5.  

2.МА.3.1.6.  

2.МА.3.2.1.  

2.МА.3.2.2.  

2.МА.3.2.4.  
 

2.МА.3.3.3  

2. Разред 

 

 

 

Основни ниво 

 

 

 

АЛГЕБРА 

 

 

ГЕОМЕТРИЈА 

 

НИЗОВИ, ФУНКЦИЈЕ, ИЗВОДИ 

И ИНТЕГРАЛИ 

 

 

КОМБИНАТОРИКА, ВЕРОВАТНОЋА, СТАТИСТИКА И 

ФИНАНСИЈСКА МАТЕМАТИКА 
 

 

2.МА.1.2.7.  2.МА.1.3.2.  

2.МА.1.3.3.  

2.МА.1.3.4. 

2.МА.1.4.4. 
  

 



 

Средњи ниво 

 

АЛГЕБРА  

ГЕОМЕТРИЈА 
 

НИЗОВИ, ФУНКЦИЈЕ, ИЗВОДИ 

И ИНТЕГРАЛИ 

КОМБИНАТОРИКА, ВЕРОВАТНОЋА, СТАТИСТИКА И 

ФИНАНСИЈСКА МАТЕМАТИКА 

2.МА.2.1.2.  

2.МА.2.1.3.  

2.MA.2.1.5.  

2.MA.2.1.6.  

2.МА.2.1.7.  

2 

2.МА.2.2.3.  

2.МА.2.2.5.  

2.МА.2.3.3. 

 2.МА.2.3.4 
 

 

 

Напредни ниво 

 

АЛГЕБРА ГЕОМЕТРИЈА НИЗОВИ, ФУНКЦИЈЕ, ИЗВОДИ 

И ИНТЕГРАЛИ 

КОМБИНАТОРИКА, ВЕРОВАТНОЋА, СТАТИСТИКА И 

ФИНАНСИЈСКА МАТЕМАТИКА 

2.МА.3.1.1 

2.MA.3.1.2.  

2.MA.3.1.3.  

2.МА.3.1.4.  

2.МА.3.1.5.  

2.МА.3.1.6 

2.МА.3.2.1.  

2.МА.3.2.4.  

2.МА.3.2.5.  

2.МА.3.3.3.  

2.МА.3.3.5.  

 

 

 

3. Разред 

 

 

Основни ниво 

 



 

АЛГЕБРА 

 

 

ГЕОМЕТРИЈА 

 

НИЗОВИ, ФУНКЦИЈЕ, ИЗВОДИ 

И ИНТЕГРАЛИ 

 

 

КОМБИНАТОРИКА, ВЕРОВАТНОЋА, СТАТИСТИКА И 

ФИНАНСИЈСКА МАТЕМАТИКА 
 

 

2.МА.1.1.2. 

2.МА.1.1.5 

2.МА.1.1.6. 

2.МА.1.1.7 
 

2.МА.1.2.2. 

2.МА.1.2.3. 

2.МА.1.2.4. 

2.МА.1.2.5. 

2.МА.1.3.1.  
 

2.МА.1.4.4. 

2.МА.1.4.6.  

 

Средњи ниво 

 

 

АЛГЕБРА 

 

ГЕОМЕТРИЈА 
 

НИЗОВИ, ФУНКЦИЈЕ, ИЗВОДИ 

И ИНТЕГРАЛИ 

КОМБИНАТОРИКА, ВЕРОВАТНОЋА, СТАТИСТИКА И 

ФИНАНСИЈСКА МАТЕМАТИКА 

2.МА.2.1.3.  

2.MA.2.1.6.  

2.МА.2.1.7.  

2.МА.2.1.8.  

2.МА.2.2.1. 

2.МА.2.2.2.  

2.2.МА.2.2.3. 

2.МА.2.3.1.  

2.МА.2.3.2.  

2.МА.2.3.3.  

2.МА.2.3.5 

2.МА.2.4.6.  

 

Напредни ниво 

 

АЛГЕБРА ГЕОМЕТРИЈА НИЗОВИ, ФУНКЦИЈЕ, ИЗВОДИ 

И ИНТЕГРАЛИ 

КОМБИНАТОРИКА, ВЕРОВАТНОЋА, СТАТИСТИКА И 

ФИНАНСИЈСКА МАТЕМАТИКА 

2.МА.3.1.5.  2.МА.3.2.3.  2.МА.3.3.1.  

2.МА.3.3.2 

2.МА.3.3.3.  

2.МА.3.3.4 

 



2.МА.3.3.6. (ПА, КОМ) 
 

4. Разред 

 

 

Основни ниво 

 

 

АЛГЕБРА 

 

 

ГЕОМЕТРИЈА 

 

НИЗОВИ, ФУНКЦИЈЕ, ИЗВОДИ 

И ИНТЕГРАЛИ 

 

 

КОМБИНАТОРИКА, ВЕРОВАТНОЋА, СТАТИСТИКА И 

ФИНАНСИЈСКА МАТЕМАТИКА 
 

 

2.МА.1.1.2.  

2.2.MA.1.1.4 

2.МА.1.1.5.  

2.МА.1.1.6.  

2.МА.1.1.7.  
 

2.МА.1.2.8. 2.МА.1.3.2.  

2.МА.1.3.3.  

2.МА.1.3.4 

2.МА.1.4.1.  

2.МА.1.4.3. 

 2.МА.1.4.4. 

 2.МА.1.4.5.  

 2.МА.1.4.6.  

 

Средњи ниво 

 

 

АЛГЕБРА 

 

ГЕОМЕТРИЈА 
 

НИЗОВИ, ФУНКЦИЈЕ, ИЗВОДИ 

И ИНТЕГРАЛИ 

КОМБИНАТОРИКА, ВЕРОВАТНОЋА, СТАТИСТИКА И 

ФИНАНСИЈСКА МАТЕМАТИКА 

 2.МА.2.1.3. 

 2.MA.2.1.6.  

 2.МА.2.3.2.  

2.МА.2.3.3.  

2.МА.2.3.4.  

2.МА.2.3.5.  

2.МА.2.3.6.  

2.МА.2.4.1.  

2.МА.2.4.3 

2.МА.2.4.4.  

2.МА.2.4.5.  

2.МА.2.4.6.  



2.МА.2.3.7 
 

 

Напредни ниво 

 

АЛГЕБРА ГЕОМЕТРИЈА НИЗОВИ, ФУНКЦИЈЕ, ИЗВОДИ 

И ИНТЕГРАЛИ 

КОМБИНАТОРИКА, ВЕРОВАТНОЋА, СТАТИСТИКА И 

ФИНАНСИЈСКА МАТЕМАТИКА 

2.MA.3.1.2.   2.МА.3.3.2 

2.МА.3.3.3.  

2.МА.3.3.4.  

2.МА.3.3.5.  
 

2.МА.3.4.1.  

2.МА.3.4.2.  

2.МА.3.4.3.  

2.МА.3.4.4.  

 

 

 



Биологија 

Е
К

О
Н

О
М

И
Ј
А

, 
П

Р
А

В
О

 И
 А

Д
М

И
Н

С
Т

Р
А

Ц
И

Ј
А

 

Т
Р

Г
О

В
И

Н
А

, 
У

Г
О

С
Т

И
Т

Е
Љ

С
Т

В
О

 И
 Т

У
Р

И
З

А
М

 

( 
IV

 г
о
д

и
н

е)
 

 

Порекло и 

разноврсност 

живота 

Јединство грађе 

и функције као 

основа живота 

Од  

макромолекула 

до еволуције 

Живот у еко-

систему 

Човек и 

здравље 

ОСНОВНИ 

НИВО 

2.БИ.1.1.1. 

2.БИ.1.1.2. 

2.БИ.1.1.3. 

2.БИ.1.1.4. 

2.БИ.1.2.1. 

2.БИ.1.2.2. 

2.БИ.1.2.3. 

2.БИ.1.2.4. 

2.БИ.1.3.1. 

2.БИ.1.3.2. 

2.БИ.1.3.3. 

2.БИ.1.3.4. 

 
2.БИ.1.5.3. 

2.БИ.1.5.4. 

СРЕДЊИ 

НИВО 

2.БИ.2.1.2. 

2.БИ.2.1.3. 

2.БИ.2.1.4. 

2.БИ.2.2.1. 

2.БИ.2.2.2. 

2.БИ.2.2.3. 

2.БИ.2.3.2. 

2.БИ.2.3.3. 

 

 

2.БИ.2.5.1. 

2.БИ.2.5.2. 

2.БИ.2.5.3. 

2.БИ.2.5.4. 
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НАПРЕДНИ 

НИВО 

2.БИ.3.1.1. 

2.БИ.3.1.2. 

2.БИ.3.1.3. 

2.БИ.3.1.4. 

2.БИ.3.2.1. 

2.БИ.3.2.3. 

2.БИ.3.2.4. 

2.БИ.3.3.1.  

2.БИ.3.3.2. 

 
 

2.БИ.3.5.1. 

2.БИ.3.5.2. 

2.БИ.3.5.3. 

2.БИ.3.5.4 

Т
Р

Г
О

В
И

Н
А

, 

У
Г

О
С

Т
И

Т
Е

Љ
С

Т
В

О
 И

 

Т
У

Р
И

З
А

М
 

( 
II

I 
г
о
д

и
н

е)
 

ОСНОВНИ 

НИВО 
     

СРЕДЊИ 

НИВО 
     

НАПРЕДНИ 

НИВО 
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Физика I разред 
 

П
Р

А
В

Н
И

 Т
Е

Х
Н

И
Ч

А
Р

И
, 
К

У
Л

И
Н

А
Р

С
К

И
 Т

Е
Х

Н
И

Ч
А

Р
И

  

( 
I 

р
а
зр

ед
) 

 МЕХАНИКА 
ТОПЛОТНА 

ФИЗИКА 

ЕЛЕКТРОМА 

ГНЕТИЗАМ 
ОПТИКА 

САВРЕМЕНА 

ФИЗИКА 

 

 

АСТРОНО-

МИЈА 

ОСНОВНИ 

НИВО 

2.ФИ.1.1.1. 

2.ФИ.1.1.2. 

2.ФИ.1.1.3. 

2.ФИ.1.1.4. 

2.ФИ.1.1.8. 

2.ФИ.1.2.1. 

2.ФИ.1.2.2. 

2.ФИ.1.2.3. 

2.ФИ.1.2.4. 

2.ФИ.1.2.5. 

2.ФИ.1.3.1. 

2.ФИ.1.3.2. 

2.ФИ.1.3.3. 

2.ФИ.1.3.6. 

- - 2.ФИ.1.6.1. 

СРЕДЊИ 

НИВО 

2.ФИ.2.1.1. 

2.ФИ.2.1.2. 

2.ФИ.2.1.3. 

2.ФИ.2.1.5. 

2.ФИ.2.2.1. 

2.ФИ.2.2.2. 

2.ФИ.2.3.2. 

2.ФИ.2.3.5. 

 

- 
- 2.ФИ.2.6.1. 
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НАПРЕДНИ 

НИВО 

2.ФИ.3.1.1. 

2.ФИ.3.1.2. 

2.ФИ.3.1.4. 

2.ФИ.3.1.5. 

2.ФИ.3.2.1. 

2.ФИ.3.2.3. 

2.ФИ.3.3.2. 

2.ФИ.3.3.3. 

2.ФИ.3.3.4. 

2.ФИ.3.3.5. 

- - - 

 

 

 

 

К
О

М
Е

Р
Ц

И
Ј
А

Л
Н

И
 

Т
Е

Х
Н

И
Ч

А
Р

И
, 
Т

У
Р

И
С

Т
И

Ч
К

И
 

Т
Е

Х
Н

И
Ч

А
Р

И
  

( 
I 

р
а
зр

ед
) 

 МЕХАНИКА 
ТОПЛОТНА 

ФИЗИКА 

ЕЛЕКТРОМА 

ГНЕТИЗАМ 
ОПТИКА 

САВРЕМЕНА 

ФИЗИКА 

 

 

АСТРОНО-

МИЈА 

ОСНОВНИ 

НИВО 

2.ФИ.1.1.1.  

2.ФИ.1.1.2.  

2.ФИ.1.1.3.  

2.ФИ.1.2.4.  

2.ФИ.1.2.5.  

2.ФИ.1.3.1.  

2.ФИ.1.3.2.  

2.ФИ.1.3.3.  

2.ФИ.1.3.4. 

2.ФИ.1.3.5.  

2.ФИ.1.3.6.  

- - - 
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СРЕДЊИ 

НИВО 

2.ФИ.2.1.1. 

2.ФИ.2.1.2.   

2.ФИ.2.1.5. 

2.ФИ.2.2.2.  

2.ФИ.2.2.3. 

2.ФИ.2.2.4.  

2.ФИ.2.3.1. 

2.ФИ.2.3.2.  

2.ФИ.2.3.3. 

2.ФИ.2.3.5. 

- - - 

НАПРЕДНИ 

НИВО 

2.ФИ.3.1.1.  

2.ФИ.3.1.4.  

2.ФИ.3.1.5. 

2.ФИ.3.2.1.  

2.ФИ.3.2.2.  

2.ФИ.3.3.2. 

2.ФИ.3.3.5. 
- - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Школски програм, Средња економска школа, Лозница 

 

 49 

Физика II разред 

 
П

Р
А

В
Н

И
 Т

Е
Х

Н
И

Ч
А

Р
И

, 
К

У
Л

И
Н

А
Р

С
К

И
 Т

Е
Х

Н
И

Ч
А

Р
И

  

( 
II

 р
а
зр

ед
) 

 МЕХАНИКА 
ТОПЛОТНА 

ФИЗИКА 

ЕЛЕКТРОМА 

ГНЕТИЗАМ 
ОПТИКА 

САВРЕМЕНА 

ФИЗИКА 

 

АСТРОНО-

МИЈА 

ОСНОВНИ 

НИВО 

2.ФИ.1.1.6. 

2.ФИ.1.1.7. 

2.ФИ.1.1.8. 

- 

2.ФИ.1.3.1. 

2.ФИ.1.3.3. 

2.ФИ.1.3.5. 

2.ФИ.1.3.6. 

2.ФИ.1.4.1. 

2.ФИ.1.4.2. 

2.ФИ.1.4.3. 

2.ФИ.1.5.1. 

2.ФИ.1.5.2. 

2.ФИ.1.5.3. 

2.ФИ.1.5.4. 

2.ФИ.1.5.5. 

- 

СРЕДЊИ 

НИВО 

2.ФИ.2.1.1. 

2.ФИ.2.1.2. 

2.ФИ.2.1.4. 

2.ФИ.2.1.5. 

- 
2.ФИ.2.3.1. 

2.ФИ.2.3.5. 

2.ФИ.2.4.1. 

2.ФИ.2.4.2. 

2.ФИ.2.4.4. 

2.ФИ.2.5.3. 

2.ФИ.2.5.4. 
- 

НАПРЕДНИ 

НИВО 

2.ФИ.3.1.3. 

2.ФИ.3.1.4. 

2.ФИ.3.1.5. 

- 
2.ФИ.3.3.3. 

2.ФИ.3.3.5. 

2.ФИ.3.4.2. 

2.ФИ.3.4.4. 

2.ФИ.3.5.2. 

2.ФИ.3.5.3. 

2.ФИ.3.5.4. 

2.ФИ.3.5.5. 

- 



 

ИСТОРИЈА    Година:  I    Трјање образовања:  4 год.     ИСХОДИ / СТАНДАРДИ  
 

Назив наставне теме Основни ниво Средњи ниво Напредни ниво 

 

 

 

I  УВОД И ПРАИСТОРИЈА 

2.ИС.1.1.1. Именује и разликује 

основне временске одреднице 

2.ИС.1.1.2. Именује историјске 

периоде и зна редослед историјских 

периода 

2.ИС.1.1.3. Препознаје историјски 

простор на историјској карти 

2.ИС.1.2.2. Уочава да постоје 

различита виђења исте историјске 

појаве на основу поређења више 

историјских извора 

 

2.ИС.2.1.1. Анализира 

специфичности одређених 

историјских појмова 

2.ИС.2.1.2. Показује историјске 

појаве на историјској карти и 

препознаје историјски простор на 

географској карти 

 

2.ИС.3.1.1. Разуме и анализира 

променљивост историјског простора у 

различитим периодима уз употребу 

историјске,  географске и савремене 

политичке карте 

 

 

 

 

II СТАРИ ВЕК 

НАСТАНАК И РАЗВОЈ 

СТАРИХ ЦИВИЛИЗАЦИЈА 

2.ИС.1.1.2. Користи хронолошке 

термине у одговарајућем историјском 

и савременом контексу 

2.ИС.1.1.3. Препознаје историјски 

простор на историјској карти 

2.ИС.1.1.4. Именује најзначајније 

личности и наводи основне процесе, 

појаве и догађаје из опште историје 

2.ИС.1.2.2. Уочава да постоје 

различита виђења исте историјске 

појаве на основу поређења више 

историјских извора 

2.ИС.1.3.1. Препознаје историјску 

димензију друштвених појава и 

процеса 

 

2.ИС.2.1.1. Анализира 

специфичности одређених 

историјских појава 

2.ИС.2.1.2. Показује историјске 

појаве на историјској карти и 

препознаје историјски простор на 

географској карти 

 

2.ИС.3.1.1. Разуме и анализира 

променљивост историјског простора у 

различитим периодима уз употребу 

историјске и географске карте 

2.ИС.3.2.1. Закључује на основу 

истраживања различитих извора 

информација о прошлости и 

садашњости 

 



Школски програм, Средња економска школа, Лозница 

 

 51 

 

 

 

III СРЕДЊИ ВЕК 

ДРУШТВО, ДРЖАВА И 

КУЛТУРА У СРЕДЊЕМ 

ВЕКУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.ИС.1.1.2. Користи хронолошке 

термине у одговарајућем историјском 

и савременом контексу 

2.ИС.1.1.3. Препознаје историјски 

простор на историјској карти 

2.ИС.1.1.4. Именује најзначајније 

личности и наводи основне процесе, 

појаве и догађаје из опште и 

националне историје 

2.ИС.1.2.1. Самостално прикупља и 

разврстава различите изворе 

информација о прошлости и 

садашњости 

2.ИС.1.2.2. Уочава да постоје 

различита виђења исте историјске 

појаве на основу поређења више 

историјских извора 

2.ИС.1.3.1. Препознаје историјску 

димензију друштвених појава и 

процеса 

2.ИС.1.3.2. Идентификује улогу 

историјских личности у обликовању 

државе и друштва  

2.ИС.1.3.3. Разуме значај и показује 

одговоран однос према културно- 

историјском наслеђу сопственог и 

других народа 

 

2.ИС.2.1.1. Анализира 

специфичности одређених 

историских појава 

2.ИС.2.1.2. Показује историјске 

појаве на историјској карти и 

препознаје историјски простор на 

географској карти 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.ИС.3.1.1. Разуме и анализира 

променљивост историјског простора у 

различитим периодима уз употребу 

историјске и географске карте 

2.ИС.3.1.2. Критички просуђује важне 

догађаје и личности из опште и 

националне историје 

2.ИС.3.2.4. Писано и графички 

презентује резултате елементарног 

истраживања уз употребу нових 

технологија 

 

 

 

IV  СРБИ И ЊИХОВО 

ОКРУЖЕЊЕ У СРЕДЊЕМ 

ВЕКУ 

 

 

2.ИС.1.1.1. Разуме значење основних 

историјских  појмова историјске науке 

2.ИС.1.1.2. Користи хронолошке 

термине у одговарајућем историјском 

и савременом контексу 

2.ИС.1.1.3. Препознаје историјски 

простор на историјској карти 

2.ИС.1.1.4. Именује најзначајније 

личности и наводи основне процесе, 

појаве и догађаје из опште и 

2.ИС.2.1.1. Анализира 

специфичности одређених 

историјских појава 

2.ИС.2.1.2. Показује историјске 

појаве на историјској карти и 

препознаје историјски простор на 

географској карти 

2.ИС.2.1.3. Објашњава и повезује 

улогу личности, процесе, појаве, 

догађаје из опште и националне 

2.ИС.3.1.2. Критички просуђује важне 

догађаје и личности из опште историје 

2.ИС.3.2.2. Издваја и објашњава 

специфичне сличности и разлике у 

тумачењима исте историјске појаве на 

основу различитих историјских извора 
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националне историје 

2.ИС.1.2.2. Уочава да постоје 

различита виђења исте историјске 

појаве на основу поређења више 

историјских извора 

2.ИС.1.3.2. Идентификује улогу 

историјских личности у обликовању 

државе и друштва  

 

историје 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V  НОВИ ВЕК 

ЕВРОПА ОД XVI ДО  

XVIII ВЕКА 

2.ИС.1.1.1. Разуме значење основних 

историјских појмова историјске науке 

2.ИС.1.1.2. Користи хронолошке 

термине у одговарајућем историјском 

контексу 

2.ИС.1.1.3. Препознаје историјски 

простор на историјској карти 

историјске појаве на основу поређења 

више историјских извора  

2.ИС.1.1.4. Именује најзначајније 

личности и наводи основне процесе, 

појаве и догађаје из опште и 

националне историје 

2.ИС.1.3.2. Идентификује улогу 

историјских личности у обликовању 

државе и друштва  

 

2.ИС.2.1.1. Анализира 

специфичности одређених 

историјских појава 

2.ИС.2.1.2. Показује историјске 

појаве на историјској карти и 

препознаје историјски простор на 

географској карти 

 

 

 

 

 

 

2.ИС.3.1.1. Разуме и анализира 

променљивост историјског простора у 

различитим периодима уз употребу 

историјске , географске и савремене 

политичке  карте 

2.ИС.3.1.2. Критички просуђује важне 

догађаје и личности из опште и 

националне историје 

 

 

VI   ЕВРОПА И СВЕТ ОД 

КРАЈА XVIII ДО СРЕДИНЕ 

XIX ВЕКА 

2.ИС.1.1.2. Користи хронолошке 

термине у одговарајућем историјском и 

савременом контексу 

2.ИС.1.1.3. Препознаје историјски 

простор на историјској карти 

2.ИС.1.1.4. Именује најзначајније 

личности и наводи основне процесе, 

појаве и догађаје из опште и 

националне историје 

2.ИС.1.2.1. Самостално прикупља и 

2.ИС.2.1.1. Анализира 

специфичности одређених 

историјских појава 

2.ИС.2.1.2. Показује историјске 

појаве на историјској карти и 

препознаје историјски простор на 

географској карти 

2.ИС.2.2.1. Процењује релевантност 

и квалитет различитих извора 

информација о прошлости 

2.ИС.3.1.1. Разуме и анализира 

променљивост историјског простора у 

различитим периодима уз употребу 

историјске , географске и савремене 

политичке  карте 

2.ИС.3.1.2. Критички просуђује важне 

догађаје и личности из опште и 

националне историје 

2.ИС.3.2.4. Писано и графички 

презентује резултате елементарног 



Школски програм, Средња економска школа, Лозница 

 

 53 

разврстава различите изворе 

информација о прошлости и 

садашњости 

2.ИС.1.2.2. Уочава да постоје 

различита виђења исте историјске 

појаве на основу поређења више 

историјских извора 

2.ИС.1.3.1. Препознаје историјску 

димензију друштвених појава и 

процеса 

2.ИС.1.3.2. Идентификује улогу 

историјских личности у обликовању 

државе и друштва  

 2.ИС.1.3.3. Разуме значај и показује 

одговоран однос према културно- 

историјском наслеђу сопственог и 

других народа  

 

 

 

 

 

 

истраживања уз употребу нових 

технологија 
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VII   СРБИ И ЊИХОВО 

ОКРУЖЕЊЕ ОД XVI ДО 

ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА 
 

2.ИС.1.1.1. Разуме значење основних 

историјских  појмова историјске науке 

2.ИС.1.1.2. Користи хронолошке 

термине у одговарајућем историјском и 

савременом контексу 

2.ИС.1.1.3. Препознаје историјски 

простор на историјској карти 

2.ИС.1.1.4. Именује најзначајније 

личности и наводи основне процесе, 

појаве и догађаје из опште и 

националне  историје 

2.ИС.1.2.1. Самостално прикупља и 

разврстава различите изворе 

информација о прошлости и 

садашњости 

2.ИС.1.2.2. Уочава да постоје 

различита виђења исте историјске 

појаве на основу поређења више 

историјских извора 

2.ИС.1.3.1. Препознаје историјску 

димензију друштвених појава и 

процеса 

2.ИС.1.3.2. Идентификује улогу 

историјских личности у обликовању 

државе и друштва  

  

2.ИС.2.1.1. Анализира 

специфичности одређених 

историјских појава 

2.ИС.2.1.2. Показује историјске 

појаве на историјској карти и 

препознаје историјски простор на 

географској карти 

 

2.ИС.3.1.1. Разуме и анализира 

променљивост историјског простора у 

различитим периодима уз употребу 

историјске , географске и савремене 

политичке  карте 
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  ИСТОРИЈА     Година:  II    Трајање образовања:  4 год.     ИСХОДИ / СТАНДАРДИ  
 

Назив наставне теме Основни ниво Средњи ниво Напредни ниво 

 

 

 

I  СВЕТ У ДРУГОЈ 

ПОЛОВИНИ 19. И 

ПОЧЕТКОМ 20.ВЕКА 

2.ИС.1.1.1. Именује и разликује 

основне временске одреднице 

2.ИС.1.1.2. Именује историјске 

периоде и зна редослед историјских 

периода 

2.ИС.1.1.3. Препознаје историјски 

простор на историјској карти 

2.ИС.1.2.2. Уочава да постоје 

различита виђења исте историјске 

појаве на основу поређења више 

историјских извора 

 

2.ИС.2.1.1. Анализира 

специфичности одређених 

историјских појмова 

2.ИС.2.1.2. Показује историјске 

појаве на историјској карти и 

препознаје историјски простор на 

географској карти 

 

2.ИС.3.1.1. Разуме и анализира 

променљивост историјског простора у 

различитим периодима уз употребу 

историјске,  географске и савремене 

политичке карте 

 

 

 

 

 

 

 

II СРБИЈА,ЦРНА ГОРА И 

ЊИХОВИ СУСЕДИ У 

ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ 19.  И 

ПОЧЕТКОМ 20. ВЕКА 

2.ИС.1.1.2. Користи хронолошке 

термине у одговарајућем историјском 

и савременом контексу 

2.ИС.1.1.3. Препознаје историјски 

простор на историјској карти 

2.ИС.1.1.4. Именује најзначајније 

личности и наводи основне процесе, 

појаве и догађаје из опште историје 

2.ИС.1.2.2. Уочава да постоје 

различита виђења исте историјске 

појаве на основу поређења више 

историјских извора 

2.ИС.1.3.1. Препознаје историјску 

димензију друштвених појава и 

процеса 

2.ИС.1.3.2. Идентификује улогу 

историјских личности у обликовању 

савремене државе и друштва 

2.ИС.1.3.3. Разуме значај и показује 

одговоран однос према културно- 

историјском наслеђу сопственог и 

других народа 

2.ИС.2.1.1. Анализира 

специфичности одређених 

историјских појава 

2.ИС.2.1.2. Показује историјске 

појаве на историјској карти и 

препознаје историјски простор на 

географској карти 

2.ИС.2.1.3. Објашњава и повезује 

улогу личности, процесе, појаве, 

догађаје из националне историје 

2.ИС.2.2.1. Процењује 

релевантност и квалитет 

различитих извора информација о 

прошлости и садашњости 

 

2.ИС.3.1.1. Разуме и анализира 

променљивост историјског простора у 

различитим периодима уз употребу 

историјске и географске карте 

2.ИС.3.1.2. Критички просуђује важне 

догађаје и личности из опште  и 

националне историје 

2.ИС.3.2.1. Закључује на основу 

истраживања различитих извора 

информација о прошлости и 

садашњости 
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III САВРЕМЕНО ДОБА; 

 

ПРВИ СВЕТСКИ РАТ  

  И РЕВОЛУЦИЈЕ У 

РУСИЈИ И ЕВРОПИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.ИС.1.1.2. Користи хронолошке 

термине у одговарајућем историјском 

и савременом контексу 

2.ИС.1.1.3. Препознаје историјски 

простор на историјској карти 

2.ИС.1.1.4. Именује најзначајније 

личности и наводи основне процесе, 

појаве и догађаје из опште и 

националне историје 

2.ИС.1.2.1. Самостално прикупља и 

разврстава различите изворе 

информација о прошлости и 

садашњости 

2.ИС.1.2.2. Уочава да постоје 

различита виђења исте историјске 

појаве на основу поређења више 

историјских извора 

2.ИС.1.2.4. Усмено интерпретира 

историјски наратив и саопштава 

резултате самосталног елементарног 

истраживања 

2.ИС.1.3.1. Препознаје историјску 

димензију друштвених појава и 

процеса 

2.ИС.1.3.2. Идентификује улогу 

историјских личности у обликовању 

државе и друштва  

2.ИС.1.3.3. Разуме значај и показује 

одговоран однос према културно- 

историјском наслеђу сопственог и 

других народа 

2.ИС.1.3.4. Разуме смисао 

обележавања сећања на важне 

личности, догађаје и појаве из 

прошлости сопственог народа 

 

2.ИС.2.1.1. Анализира 

специфичности одређених 

историских појава 

2.ИС.2.1.2. Показује историјске 

појаве на историјској карти и 

препознаје историјски простор на 

географској карти 

2.ИС.2.1.3. Објашњава и повезује 

улогу личности, процесе, појаве, 

догађаје из националне историје 

2.ИС.2.2.1. Процењује 

релевантност и квалитет 

различитих извора информација о 

прошлости 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.ИС.3.1.1. Разуме и анализира 

променљивост историјског простора у 

различитим периодима уз употребу 

историјске и географске карте 

2.ИС.3.1.2. Критички просуђује важне 

догађаје и личности из опште и 

националне историје 

2.ИС.3.2.1. Закључује на основу 

истраживања различитих извора 

информација о прошлости и 

садашњости 

2.ИС.3.2.2. Издваја и објашњава 

специфичне сличности и разлике у 

тумачењима исте историјске појаве на 

основу различитих историјских извора 

2.ИС.3.2.4. Писано и графички 

презентује резултате елементарног 

истраживања уз употребу нових 

технологија 
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IV  СВЕТ ИЗМЕЂУ ДВА 

СВЕТСКА РАТА 

2.ИС.1.1.1. Разуме значење основних 

историјских  појмова историјске науке 

2.ИС.1.1.2. Користи хронолошке 

термине у одговарајућем историјском 

и савременом контексу 

2.ИС.1.1.3. Препознаје историјски 

простор на историјској карти 

2.ИС.1.1.4. Именује најзначајније 

личности и наводи основне процесе, 

појаве и догађаје из опште и 

националне историје 

2.ИС.1.2.2. Уочава да постоје 

различита виђења исте историјске 

појаве на основу поређења више 

историјских извора 

 2.ИС.1.2.4. Усмено интерпретира 

историјски наратив и саопштава 

резултате самосталног елементарног 

истраживања 

2.ИС.1.3.1. Препознаје историјску 

димензију савремених друштвених 

појава и процеса 

2.ИС.1.3.2. Идентификује улогу 

историјских личности у обликовању 

државе и друштва  

 

2.ИС.2.1.1. Анализира 

специфичности одређених 

историјских појава 

2.ИС.2.1.2. Показује историјске 

појаве на историјској карти и 

препознаје историјски простор на 

географској карти 

2.ИС.2.1.3. Објашњава и повезује 

улогу личности, процесе, појаве, 

догађаје из опште и националне 

историје 

2.ИС.2.2.1. Процењује 

релевантност и квалитет 

различитих извора информација о 

прошлости 

 

 

 

 

 

2.ИС.3.1.2. Критички просуђује важне 

догађаје и личности из опште историје 

2.ИС.3.2.2. Издваја и објашњава 

специфичне сличности и разлике у 

тумачењима исте историјске појаве на 

основу различитих историјских извора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V  ЈУГОСЛАВИЈА  

ИЗМЕЂУ ДВА СВЕТСКА 
РАТА 

2.ИС.1.1.1. Разуме значење основних 

историјских појмова историјске науке 

2.ИС.1.1.2. Користи хронолошке 

термине у одговарајућем историјском 

контексу 

2.ИС.1.1.3. Препознаје историјски 

простор на историјској карти 

историјске појаве на основу поређења 

више историјских извора  

2.ИС.1.1.4. Именује најзначајније 

личности и наводи основне процесе, 

појаве и догађаје из опште и 

2.ИС.2.1.1. Анализира 

специфичности одређених 

историјских појава 

2.ИС.2.1.2. Показује историјске 

појаве на историјској карти и 

препознаје историјски простор на 

географској карти 

2.ИС.2.1.3. Објашњава и повезује 

улогу личности, процесе, појаве, 

догађаје из националне историје 

2.ИС.2.3.1. Наводи и описује појаве 

различитог историјског трајања, 

2.ИС.3.1.1. Разуме и анализира 

променљивост историјског простора у 

различитим периодима уз употребу 

историјске , географске и савремене 

политичке  карте 

2.ИС.3.1.2. Критички просуђује важне 

догађаје и личности из опште и 

националне историје 
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националне историје 

2.ИС.1.3.1. Препознаје историјску 

димензију савремених друштвених 

појава и процеса 

2.ИС.1.3.2. Идентификује улогу 

историјских личности у обликовању 

државе и друштва  

2.ИС.1.3.4. Разуме смисао 

обележавања сећања на важне 

личности, догађаје и појаве из 

прошлости сопственог народа 

уочава сличности и прави разлику 

у односу на њихов савремени и 

историјски контекс  

 

 

 

 

 

 

 

VI   ДРУГИ СВЕТСКИ РАТ 
2.ИС.1.1.2. Користи хронолошке 

термине у одговарајућем историјском и 

савременом контексу 

2.ИС.1.1.3. Препознаје историјски 

простор на историјској карти 

2.ИС.1.1.4. Именује најзначајније 

личности и наводи основне процесе, 

појаве и догађаје из опште и 

националне историје 

2.ИС.1.2.1. Самостално прикупља и 

разврстава различите изворе 

информација о прошлости и 

садашњости 

2.ИС.1.2.2. Уочава да постоје 

различита виђења исте историјске 

појаве на основу поређења више 

историјских извора 

2.ИС.1.3.1. Препознаје историјску 

димензију друштвених појава и 

процеса 

2.ИС.1.3.2. Идентификује улогу 

историјских личности у обликовању 

државе и друштва  

 2.ИС.1.3.3. Разуме значај и показује 

одговоран однос према културно- 

историјском наслеђу сопственог и 

других народа  

2.ИС.2.1.1. Анализира 

специфичности одређених 

историјских појава 

2.ИС.2.1.2. Показује историјске 

појаве на историјској карти и 

препознаје историјски простор на 

географској карти 

2.ИС.2.1.3. Објашњава и повезује 

улогу личности, процесе, појаве, 

догађаје из националне историје 

2.ИС.2.2.1. Процењује релевантност 

и квалитет различитих извора 

информација о прошлости 

 

 

 

 

2.ИС.3.1.1. Разуме и анализира 

променљивост историјског простора у 

различитим периодима уз употребу 

историјске , географске и савремене 

политичке  карте 

2.ИС.3.1.2. Критички просуђује важне 

догађаје и личности из опште и 

националне историје 

2.ИС.3.2.2. Издваја и објашњава 

специфичне сличности и разлике у 

тумачењима исте историјске појаве на 

основу различитих историјских 

извора 
2.ИС.3.2.4. Писано и графички 

презентује резултате елементарног 

истраживања уз употребу нових 

технологија 
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2.ИС.1.3.4. Разуме смисао обележавања 

сећања на важне личности, догађаје и 

појаве из прошлости сопственог народа 

2.ИС.1.3.6. Пореди историјски и 

савремени контекс поштовања људских 

права 

2.ИС.1.3.7. Препознаје узроке, 

елементе и последице историјских 

конфликата и криза са циљем 

развијања толеранције 

 

 

VII    

СВЕТ И ЈУГОСЛАВИЈА 

ПОСЛЕ ДРУГОГ 

СВЕТСКОГ РАТА 

2.ИС.1.1.1. Разуме значење основних 

историјских  појмова историјске науке 

2.ИС.1.1.2. Користи хронолошке 

термине у одговарајућем историјском и 

савременом контексу 

2.ИС.1.1.3. Препознаје историјски 

простор на историјској карти 

2.ИС.1.1.4. Именује најзначајније 

личности и наводи основне процесе, 

појаве и догађаје из опште и 

националне  историје 

2.ИС.1.2.1. Самостално прикупља и 

разврстава различите изворе 

информација о прошлости и 

садашњости 

2.ИС.1.2.2. Уочава да постоје 

различита виђења исте историјске 

појаве на основу поређења више 

историјских извора 

2.ИС.1.3.1. Препознаје историјску 

димензију друштвених појава и 

процеса 

2.ИС.1.3.2. Идентификује улогу 

историјских личности у обликовању 

државе и друштва  

  

2.ИС.2.1.1. Анализира 

специфичности одређених 

историјских појава 

2.ИС.2.1.2. Показује историјске 

појаве на историјској карти и 

препознаје историјски простор на 

географској карти 

 

2.ИС.3.1.1. Разуме и анализира 

променљивост историјског простора у 

различитим периодима уз употребу 

историјске , географске и савремене 

политичке  карте 
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VIII     

ЈУГОСЛАВИЈА ПОСЛЕ 

ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА 

2.ИС.1.1.1. Разуме значење основних 

историјских  појмова историјске науке 

2.ИС.1.1.2. Користи хронолошке 

термине у одговарајућем историјском и 

савременом контексу 

2.ИС.1.1.3. Препознаје историјски 

простор на историјској карти 

2.ИС.1.1.4. Именује најзначајније 

личности и наводи основне процесе, 

појаве и догађаје из опште и 

националне  историје 

2.ИС.1.2.2. Уочава да постоје 

различита виђења исте историјске 

појаве на основу поређења више 

историјских извора 

2.ИС.1.3.1. Препознаје историјску 

димензију друштвених појава и 

процеса 

2.ИС.1.3.2. Идентификује улогу 

историјских личности у обликовању 

државе и друштва  

2.ИС.1.3.3. Разуме значај и показује 

одговоран однос према културно- 

историјском наслеђу сопственог и 

других народа  

2.ИС.1.3.6. Пореди историјски и 

савремени контекс поштовања људских 

права и активно учествује у 

интеркултуралном дијалогу 

2.ИС.1.3.7. Препознаје узроке, 

елементе и последице историјских 

конфликата и криза са циљем 

развијања толеранције, културе 

дијалога и сензибилитета за 

спречавање потенцијални конфликата 

 

2.ИС.2.1.1. Анализира 

специфичности одређених 

историјских појава 

2.ИС.2.1.2. Показује историјске 

појаве на историјској карти и 

препознаје историјски простор на 

географској карти 

2.ИС.2.1.3. Објашњава и повезује 

улогу личности, процесе, појаве, 

догађаје из националне историје 

2.ИС.2.2.1. Процењује релевантност 

и квалитет различитих извора 

информација о прошлости и 

садашњости 

2.ИС.2.3.1. Наводи и описује појаве 

различитог историјског трајања, 

уочава сличности и прави разлику у 

односу на њихов савремени и 

историјски контекс  

 

2.ИС.3.1.1. Разуме и анализира 

променљивост историјског простора у 

различитим периодима уз употребу 

историјске , географске и савремене 

политичке  карте 

2.ИС.3.1.2. Критички просуђује важне 

догађаје и личности из опште и 

националне историје 

2.ИС.3.2.1. Закључује на основу 

истраживања различитих извора 

информација о прошлости и 

садашњости 

2.ИС.3.2.2. Издваја и објашњава 

специфичне сличности и разлике у 

тумачењима исте историјске појаве на 

основу различитих историјских 

извора 

2.ИС.3.3.1. Анализира савремене 

појаве и процесе у историјском 

контексу и на основу добијених 

резултата изводи закључке. 
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  ИСТОРИЈА     Година  I     Трајање образовања:  3 год.   ИСХОДИ / СТАНДАРДИ 

Назив наставне теме Основни ниво Средњи ниво Напредни ниво 
 

 

 

I  ПРАИСТОРИЈА И СТАРИ ВЕК 

2.ИС.1.1.1. Именује и разликује 

основне временске одреднице 

2.ИС.1.1.2. Именује историјске 

периоде и зна редослед историјских 

периода 

2.ИС.1.1.3. Препознаје историјски 

простор на историјској карти 

 

2.ИС.2.1.2. Показује историјске 

појаве на историјској карти и 

препознаје историјски простор на 

географској карти 

 

2.ИС.3.1.1. Уме да примени знање из 

историјске хронологије(уме прецизно 

да одреди којој деценији и веку, 

историјском периоду припада 

одређена година, личност и 

историјски феномен) 

2.ИС.3.2.1. Уме да изврши селекцију 

историјских извора 

 

 

 

 

 

 

II СРЕДЊИ ВЕК;  

СРБИ И  ЊИХОВО ОКРУЖЕЊЕ  

У СРЕДЊЕМ ВЕКУ 

2.ИС.1.1.2. Користи хронолошке 

термине у одговарајућем историјском 

и савременом контексу 

2.ИС.1.1.3. Препознаје историјски 

простор на историјској карти 

2.ИС.1.1.4. Именује најзначајније 

личности и наводи основне процесе, 

појаве и догађаје из националне 

историје 

2.ИС.1.2.2. Уочава да постоје 

различита виђења исте историјске 

појаве на основу поређења више 

историјских извора 

2.ИС.1.3.1. Препознаје историјску 

димензију друштвених појава и 

процеса 

2.ИС.1.3.2. Идентификује улогу 

историјских личности у обликовању 

државе и друштва 

2.ИС.1.3.3. Разуме значај и показује 

одговоран однос према културно 

историјском наслеђу сопственог 

народа 

2.ИС.2.1.2. Показује историјске 

појаве на историјској карти и 

препознаје историјски простор на 

географској карти 

2.ИС.2.1.3. Објашњава и повезује 

улогу личности, процесе, појаве, 

догађаје из националне историје 

 

2.ИС.3.1.1. Разуме и анализира 

променљивост историјског простора у 

различитим периодима уз употребу 

историјске и географске карте 

2.ИС.3.1.2. Критички просуђује важне 

догађаје и личности из националне 

историје 
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III НОВИ ВЕК; 

СРПСКИ НАРОД  ОД КРАЈА 15. 

ДО КРАЈА 18.ВЕКА 

 

 

 

 

 

 

 

2.ИС.1.1.2. Користи хронолошке 

термине у одговарајућем историјском 

и савременом контексу 

2.ИС.1.1.3. Препознаје историјски 

простор на историјској карти 

2.ИС.1.1.4. Именује најзначајније 

личности и наводи основне процесе, 

појаве и догађаје из опште и 

националне историје 

2.ИС.1.2.2. Уочава да постоје 

различита виђења исте историјске 

појаве на основу поређења више 

историјских извора 

2.ИС.1.3.3. Разуме значај и показује 

одговоран однос према културно- 

историјском наслеђу сопственог 

народа 

 

2.ИС.2.1.1. Анализира 

специфичности одређених 

историских појава 

2.ИС.2.1.2. Показује историјске 

појаве на историјској карти и 

препознаје истирујски простор на 

географској карти 

 

 

2.ИС.3.1.1. Разуме и анализира 

променљивост историјског простора у 

различитим периодима уз употребу 

историјске и географске карте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV СРПСКИ НАРОД КРАЈЕМ 18. 

И У ПРВОЈ ПОЛОВИНИ 19. 

ВЕКА 

2.ИС.1.1.2. Користи хронолошке 

термине у одговарајућем историјском 

и савременом контексу 

2.ИС.1.1.3. Препознаје историјски 

простор на историјској карти 

2.ИС.1.1.4. Именује најзначајније 

личности и наводи основне процесе, 

појаве и догађаје из опште и 

националне историје 

2.ИС.1.2.1. Самостално прикупља и 

разврстава различите изворе 

информација о прошлости и 

садашњости 

2.ИС.1.2.2. Уочава да постоје 

различита виђења исте историјске 

појаве на основу поређења више 

историјских извора 

2.ИС.1.3.1. Препознаје историјску 

димензију друштвених појава и 

процеса 

2.ИС.2.1.1. Анализира 

специфичности одређених 

историских појава 

2.ИС.2.1.2. Показује историјске 

појаве на историјској карти и 

препознаје историјски простор на 

географској карти 

2.ИС.2.1.3. Објашњава и повезује 

улогу личности, процесе, појаве, 

догађаје из националне историје 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-ИС.3.1.1. Разуме и анализира 

променљивост историјског простора у 

различитим периодима уз употребу 

историјске и географске карте 

2.ИС.3.1.2. Критички просуђује важне 

догађаје и личности из опште и 

националне историје 
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2.ИС.1.3.2. Идентификује улогу 

историјских личности у обликовању 

државе и друштва  

 2.ИС.1.3.3. Разуме значај и показује 

одговоран однос према културно- 

историјском наслеђу сопственог 

народа  

2.ИС.1.3.4. Разуме смисао 

обележавања сећања на важне 

личности, догађаје и појаве из 

прошлости сопственог народа 

 

 

 

V  СРПСКИ  НАРОД У ДРУГОЈ 

ПОЛОВИНИ 19. И 

ПОЧЕТКОМ 20.ВЕКА; 

 

   САВРЕМЕНО ДОБА 

2.ИС.1.1.2. Користи хронолошке 

термине у одговарајућем историјском 

и савременом контексу 

2.ИС.1.1.3. Препознаје историјски 

простор на историјској карти 

2.ИС.1.1.4. Именује најзначајније 

личности и наводи основне процесе, 

појаве и догађаје из опште и 

националне историје 

2.ИС.1.2.2. Уочава да постоје 

различита виђења исте историјске 

појаве на основу поређења више 

историјских извора 

2.ИС.1.3.1. Препознаје историјску 

димензијусавремених друштвених 

појава и процеса 

2.ИС.1.3.2. Идентификује улогу 

историјских личности у обликовању 

савремене државе и друштва  

 2.ИС.1.3.3. Разуме значај и показује 

одговоран однос према културно- 

историјском наслеђу сопственог 

народа и других народа 

2.ИС.1.3.4. Разуме смисао 

обележавања сећања на важне 

личности, догађаје и појаве из 

прошлости народа, држава, 

2.ИС.2.1.1. Анализира 

специфичности одређених 

историских појава 

2.ИС.2.1.2. Показује историјске 

појаве на историјској карти и 

препознаје историјски простор на 

географској карти 

2.ИС.2.1.3. Објашњава и повезује 

улогу личности, процесе, појаве, 

догађаје из националне историје 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.ИС.3.1.1. Разуме и анализира 

променљивост историјског простора у 

различитим периодима уз употребу 

историјске , географске и савремене 

политичке  карте 

2.ИС.3.1.2. Критички просуђује важне 

догађаје и личности из опште и 

националне историје 
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институција 

2.ИС.1.3.6. Пореди историјски и 

савремени контекст поштовања 

људских права 

 

 

  ИСТОРИЈА     Година  I     Трајање образовања:  4 год.   ИСХОДИ / СТАНДАРДИ 

Назив наставне теме Основни ниво Средњи ниво Напредни ниво 

I  Српска држава и 

државност 

2.ИС.1.1.1. Именује и разликује 

основне временске одреднице 

2.ИС.1.1.2. Именује историјске 

периоде и зна редослед историјских 

периода 

2.ИС.1.1.3. Препознаје историјски 

простор на историјској карти 

2.ИС.1.1.4. Именује најзначајније 

личности и наводи основне процесе, 

појаве и догађаје из националне 

историје 

2.ИС.1.2.2. Уочава да постоје 

различита виђења исте историјске 

појаве на основу поређења више 

историјских извора 

2.ИС.1.3.1. Препознаје историјску 

димензију друштвених појава и 

процеса 

2.ИС.1.3.2. Идентификује улогу 

историјских личности у обликовању 

државе и друштва 

2.ИС.1.3.3. Разуме значај и показује 

одговоран однос према културно 

2.ИС.2.1.1. Анализира 

специфичности одређених 

историских појава 

2.ИС.2.1.2. Показује историјске 

појаве на историјској карти и 

препознаје историјски простор на 

географској карти 

2.ИС.2.1.3. Објашњава и повезује 

улогу личности, процесе, појаве, 

догађаје из националне историје 

2.ИС.3.1.1. Уме да примени знање из 

историјске хронологије(уме прецизно 

да одреди којој деценији и веку, 

историјском периоду припада 

одређена година, личност и 

историјски феномен) 

2.ИС.3.1.2. Критички просуђује важне 

догађаје и личности из националне 

историје 

2.ИС.3.2.1. Уме да изврши селекцију 

историјских извора 
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историјском наслеђу сопственог 

народа 

II  Српски народ у 

југословенској држави 

2.ИС.1.1.2. Користи хронолошке 

термине у одговарајућем историјском 

и савременом контексу 

2.ИС.1.1.3. Препознаје историјски 

простор на историјској карти 

2.ИС.1.1.4. Именује најзначајније 

личности и наводи основне процесе, 

појаве и догађаје из националне 

историје 

2.ИС.1.2.2. Уочава да постоје 

различита виђења исте историјске 

појаве на основу поређења више 

историјских извора 

2.ИС.1.3.1. Препознаје историјску 

димензију друштвених појава и 

процеса 

2.ИС.1.3.2. Идентификује улогу 

историјских личности у обликовању 

државе и друштва 

2.ИС.1.3.3. Разуме значај и показује 

одговоран однос према културно 

историјском наслеђу сопственог 

народа 

2.ИС.2.1.2. Показује историјске 

појаве на историјској карти и 

препознаје историјски простор на 

географској карти 

2.ИС.2.1.3. Објашњава и повезује 

улогу личности, процесе, појаве, 

догађаје из националне историје 

 

2.ИС.3.1.1. Разуме и анализира 

променљивост историјског простора у 

различитим периодима уз употребу 

историјске и географске карте 

2.ИС.3.1.2. Критички просуђује важне 

догађаје и личности из националне 

историје 
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III  Достигнућа српске 

културе 

2.ИС.1.1.2. Користи хронолошке 

термине у одговарајућем историјском 

и савременом контексу 

2.ИС.1.1.3. Препознаје историјски 

простор на историјској карти 

2.ИС.1.1.4. Именује најзначајније 

личности и наводи основне процесе, 

појаве и догађаје из опште и 

националне историје 

2.ИС.1.2.2. Уочава да постоје 

различита виђења исте историјске 

појаве на основу поређења више 

историјских извора 

2.ИС.1.3.3. Разуме значај и показује 

одговоран однос према културно- 

историјском наслеђу сопственог 

народа 

 

2.ИС.2.1.1. Анализира 

специфичности одређених 

историских појава 

2.ИС.2.1.2. Показује историјске 

појаве на историјској карти и 

препознаје истирујски простор на 

географској карти 

 

 

2.ИС.3.1.1. Разуме и анализира 

променљивост историјског простора у 

различитим периодима уз употребу 

историјске и географске карте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV   Српски народ и 

Србија у савременом 

свету 

2.ИС.1.1.2. Користи хронолошке 

термине у одговарајућем историјском 

и савременом контексу 

2.ИС.1.1.3. Препознаје историјски 

простор на историјској карти 

2.ИС.1.1.4. Именује најзначајније 

личности и наводи основне процесе, 

појаве и догађаје из опште и 

националне историје 

2.ИС.1.2.1. Самостално прикупља и 

разврстава различите изворе 

информација о прошлости и 

садашњости 

2.ИС.1.2.2. Уочава да постоје 

различита виђења исте историјске 

појаве на основу поређења више 

историјских извора 

2.ИС.1.3.1. Препознаје историјску 

димензију друштвених појава и 

процеса 

2.ИС.2.1.1. Анализира 

специфичности одређених 

историских појава 

2.ИС.2.1.2. Показује историјске 

појаве на историјској карти и 

препознаје историјски простор на 

географској карти 

2.ИС.2.1.3. Објашњава и повезује 

улогу личности, процесе, појаве, 

догађаје из националне историје 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-ИС.3.1.1. Разуме и анализира 

променљивост историјског простора у 

различитим периодима уз употребу 

историјске и географске карте 

2.ИС.3.1.2. Критички просуђује важне 

догађаје и личности из опште и 

националне историје 
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2.ИС.1.3.2. Идентификује улогу 

историјских личности у обликовању 

државе и друштва  

 2.ИС.1.3.3. Разуме значај и показује 

одговоран однос према културно- 

историјском наслеђу сопственог 

народа  

2.ИС.1.3.4. Разуме смисао 

обележавања сећања на важне 

личности, догађаје и појаве из 

прошлости сопственог народа 

2.ИС.1.3.6. Пореди историјски и 

савремени контекст поштовања 

људских права 

 

 

 

 

      ИСТОРИЈА    Година:  III    Трaјање образовања:  4 год.     ИСХОДИ / СТАНДАРДИ  
 

Назив наставне теме Основни ниво Средњи ниво Напредни ниво 

 

 

 

I  СРПСКА ДРЖАВА И 

ДРЖАВНОСТ 

2.ИС.1.1.1. Именује и разликује 

основне временске одреднице 

2.ИС.1.1.2. Именује историјске 

периоде и зна редослед историјских 

периода 

2.ИС.1.1.3. Препознаје историјски 

простор на историјској карти 

2.ИС.1.2.2. Уочава да постоје 

различита виђења исте историјске 

појаве на основу поређења више 

историјских извора 

 

2.ИС.2.1.1. Анализира 

специфичности одређених 

историјских појмова 

2.ИС.2.1.2. Показује историјске 

појаве на историјској карти и 

препознаје историјски простор на 

географској карти 

 

2.ИС.3.1.1. Разуме и анализира 

променљивост историјског простора у 

различитим периодима уз употребу 

историјске,  географске и савремене 

политичке карте 

 

 

 

 

2.ИС.1.1.2. Користи хронолошке 

термине у одговарајућем историјском 

и савременом контексу 

2.ИС.2.1.1. Анализира 

специфичности одређених 

историјских појава 

2.ИС.3.1.1. Разуме и анализира 

променљивост историјског простора у 

различитим периодима уз употребу 
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II СРПСКИ НАРОД У 

ЈУГОСЛОВЕНСКОЈ 

ДРЖАВИ 

2.ИС.1.1.3. Препознаје историјски 

простор на историјској карти 

2.ИС.1.1.4. Именује најзначајније 

личности и наводи основне процесе, 

појаве и догађаје из опште и 

националне историје 

2.ИС.1.2.2. Уочава да постоје 

различита виђења исте историјске 

појаве на основу поређења више 

историјских извора 

2.ИС.1.3.1. Препознаје историјску 

димензију друштвених појава и 

процеса 

 

2.ИС.2.1.2. Показује историјске 

појаве на историјској карти и 

препознаје историјски простор на 

географској карти 

 

историјске и географске карте 

2.ИС.3.2.1. Закључује на основу 

истраживања различитих извора 

информација о прошлости и 

садашњости 

 

 

 

 

III ДОСТИГНУЋА 

СРПСКЕ КУЛТУРЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.ИС.1.1.2. Користи хронолошке 

термине у одговарајућем историјском 

и савременом контексу 

2.ИС.1.1.4. Именује најзначајније 

личности и наводи основне процесе, 

појаве и догађаје из опште и 

националне историје 

2.ИС.1.2.1. Самостално прикупља и 

разврстава различите изворе 

информација о прошлости и 

садашњости 

2.ИС.1.2.2. Уочава да постоје 

различита виђења исте историјске 

појаве на основу поређења више 

историјских извора 

2.ИС.1.3.1. Препознаје историјску 

димензију друштвених појава и 

процеса 

2.ИС.1.3.3. Разуме значај и показује 

одговоран однос према културно- 

историјском наслеђу сопственог и 

других народа 

 

2.ИС.2.1.1. Анализира 

специфичности одређених 

историских појава 

2.ИС.2.1.2. Показује историјске 

појаве на историјској карти и 

препознаје историјски простор на 

географској карти 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.ИС.3.1.1. Разуме и анализира 

променљивост историјског простора у 

различитим периодима уз употребу 

историјске и географске карте 

2.ИС.3.1.2. Критички просуђује важне 

догађаје и личности из опште и 

националне историје 

2.ИС.3.2.4. Писано и графички 

презентује резултате елементарног 

истраживања уз употребу нових 

технологија 
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IV  СРПСКИ НАРОД И 

СРБИЈА У САВРЕМЕНОМ 

СВЕТУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.ИС.1.1.1. Разуме значење основних 

историјских  појмова историјске науке 

2.ИС.1.1.2. Користи хронолошке 

термине у одговарајућем историјском 

и савременом контексу 

2.ИС.1.1.3. Препознаје историјски 

простор на историјској карти 

2.ИС.1.1.4. Именује најзначајније 

личности и наводи основне процесе, 

појаве и догађаје из опште и 

националне историје 

2.ИС.1.2.2. Уочава да постоје 

различита виђења исте историјске 

појаве на основу поређења више 

историјских извора 

2.ИС.1.3.2. Идентификује улогу 

историјских личности у обликовању 

државе и друштва  

 

2.ИС.2.1.1. Анализира 

специфичности одређених 

историјских појава 

2.ИС.2.1.2. Показује историјске 

појаве на историјској карти и 

препознаје историјски простор на 

географској карти 

2.ИС.2.1.3. Објашњава и повезује 

улогу личности, процесе, појаве, 

догађаје из опште и националне 

историје 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.ИС.3.1.2. Критички просуђује важне 

догађаје и личности из опште историје 

2.ИС.3.2.2. Издваја и објашњава 

специфичне сличности и разлике у 

тумачењима исте историјске појаве на 

основу различитих историјских извора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ИСТОРИЈА    Година:  I    Трaјање образовања:  4 год.     ИСХОДИ / СТАНДАРДИ  
 

Назив наставне теме Основни ниво Средњи ниво Напредни ниво 

 

 

 

I  УВОД У ИСТОРИЈУ 

2.ИС.1.1.1. Именује и разликује 

основне временске одреднице 

2.ИС.1.1.2. Именује историјске 

периоде и зна редослед историјских 

периода 

2.ИС.1.1.3. Препознаје историјски 

простор на историјској карти 

2.ИС.1.2.2. Уочава да постоје 

различита виђења исте историјске 

појаве на основу поређења више 

2.ИС.2.1.1. Анализира 

специфичности одређених 

историјских појмова 

2.ИС.2.1.2. Показује историјске 

појаве на историјској карти и 

препознаје историјски простор на 

географској карти 

 

2.ИС.3.1.1. Разуме и анализира 

променљивост историјског простора у 

различитим периодима уз употребу 

историјске,  географске и савремене 

политичке карте 
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историјских извора 

 

 

 

II ПРАИСТОРИЈА 

2.ИС.1.1.2. Користи хронолошке 

термине у одговарајућем историјском 

и савременом контексу 

2.ИС.1.1.3. Препознаје историјски 

простор на историјској карти 

2.ИС.1.2.2. Уочава да постоје 

различита виђења исте историјске 

појаве на основу поређења више 

историјских извора 

2.ИС.1.3.1. Препознаје историјску 

димензију друштвених појава и 

процеса 

2.ИС.2.1.1. Анализира 

специфичности одређених 

историјских појава 

2.ИС.2.1.2. Показује историјске 

појаве на историјској карти и 

препознаје историјски простор на 

географској карти 

 

2.ИС.3.1.1. Разуме и анализира 

променљивост историјског простора у 

различитим периодима уз употребу 

историјске и географске карте 

2.ИС.3.2.1. Закључује на основу 

истраживања различитих извора 

информација о прошлости и 

садашњости 

 

 

 

 

III СТАРИ ИСТОК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.ИС.1.1.3. Препознаје историјски 

простор на историјској карти 

2.ИС.1.1.4. Именује најзначајније 

личности и наводи основне процесе, 

појаве и догађаје из опште историје 

2.ИС.1.2.2. Уочава да постоје 

различита виђења исте историјске 

појаве на основу поређења више 

историјских извора 

2.ИС.1.3.2. Идентификује улогу 

историјских личности у обликовању 

државе и друштва  

2.ИС.1.3.3. Разуме значај и показује 

одговоран однос према културно- 

историјском наслеђу сопственог и 

других народа 

 

2.ИС.2.1.1. Анализира 

специфичности одређених 

историских појава 

2.ИС.2.1.2. Показује историјске 

појаве на историјској карти и 

препознаје историјски простор на 

географској карти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.ИС.3.1.1. Разуме и анализира 

променљивост историјског простора у 

различитим периодима уз употребу 

историјске и географске карте 

2.ИС.3.1.2. Критички просуђује важне 

догађаје и личности из опште и 

националне историје 

2.ИС.3.2.4. Писано и графички 

презентује резултате елементарног 

истраживања уз употребу нових 

технологија 
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IV  СТАРА ГРЧКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.ИС.1.1.2. Користи хронолошке 

термине у одговарајућем историјском 

и савременом контексу 

2.ИС.1.1.3. Препознаје историјски 

простор на историјској карти 

2.ИС.1.1.4. Именује најзначајније 

личности и наводи основне процесе, 

појаве и догађаје из опште и 

националне историје 

2.ИС.1.2.2. Уочава да постоје 

различита виђења исте историјске 

појаве на основу поређења више 

историјских извора 

2.ИС.1.3.2. Идентификује улогу 

историјских личности у обликовању 

државе и друштва  

2.ИС.2.1.1. Анализира 

специфичности одређених 

историјских појава 

2.ИС.2.1.2. Показује историјске 

појаве на историјској карти и 

препознаје историјски простор на 

географској карти 

2.ИС.2.1.3. Објашњава и повезује 

улогу личности, процесе, појаве, 

догађаје из опште и националне 

историје 

 

 

 

 

 

2.ИС.3.1.2. Критички просуђује важне 

догађаје и личности из опште историје 

2.ИС.3.2.2. Издваја и објашњава 

специфичне сличности и разлике у 

тумачењима исте историјске појаве на 

основу различитих историјских извора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V  СТАРИ РИМ 

2.ИС.1.1.2. Користи хронолошке 

термине у одговарајућем историјском 

контексу 

2.ИС.1.1.3. Препознаје историјски 

простор на историјској карти  

2.ИС.1.1.4. Именује најзначајније 

личности и наводи основне процесе, 

појаве и догађаје из опште  историје 

2.ИС.1.3.2. Идентификује улогу 

историјских личности у обликовању 

државе и друштва  

 

2.ИС.2.1.1. Анализира 

специфичности одређених 

историјских појава 

2.ИС.2.1.2. Показује историјске 

појаве на историјској карти и 

препознаје историјски простор на 

географској карти 

 

 

 

 

 

 

2.ИС.3.1.1. Разуме и анализира 

променљивост историјског простора у 

различитим периодима уз употребу 

историјске , географске и савремене 

политичке  карте 

2.ИС.3.1.2. Критички просуђује важне 

догађаје и личности из опште и 

националне историје 
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  ИСТОРИЈА     Година:  II    Трајање образовања:  4 год.     ИСХОДИ / СТАНДАРДИ  
 

Назив наставне теме Основни ниво Средњи ниво Напредни ниво 

 

 

 

I  ЕВРОПА У РАНОМ 

СРЕДЊЕМ ВЕКУ 

2.ИС.1.1.2. Именује историјске 

периоде и зна редослед историјских 

периода 

2.ИС.1.1.3. Препознаје историјски 

простор на историјској карти 

2.ИС.1.2.2. Уочава да постоје 

различита виђења исте историјске 

појаве на основу поређења више 

историјских извора 

2.ИС.1.3.1. Препознаје историјску 

димензију друштвених појава и 

процеса 

2.ИС.1.3.2. Идентификује улогу 

историјских личности у обликовању 

савремене државе и друштва 

 

2.ИС.2.1.1. Анализира 

специфичности одређених 

историјских појмова 

2.ИС.2.1.2. Показује историјске 

појаве на историјској карти и 

препознаје историјски простор на 

географској карти 

2.ИС.2.2.1. Процењује 

релевантност и квалитет 

различитих извора информација о 

прошлости и садашњости 

 

2.ИС.3.1.1. Разуме и анализира 

променљивост историјског простора у 

различитим периодима уз употребу 

историјске,  географске и савремене 

политичке карте 

2.ИС.3.1.2. Критички просуђује важне 

догађаје и личности из опште  и 

националне историје 

 

 

 

 

 

 

 

II БАЛКАНСКО 

ПОЛУОСТРВО У ДОБА 

СЛОВЕНСКИХ СЕОБА 

2.ИС.1.1.2. Користи хронолошке 

термине у одговарајућем историјском 

и савременом контексу 

2.ИС.1.1.3. Препознаје историјски 

простор на историјској карти 

2.ИС.1.1.4. Именује најзначајније 

личности и наводи основне процесе, 

појаве и догађаје из опште историје 

2.ИС.1.2.2. Уочава да постоје 

различита виђења исте историјске 

појаве на основу поређења више 

историјских извора 

2.ИС.1.3.1. Препознаје историјску 

димензију друштвених појава и 

процеса 

2.ИС.1.3.2. Идентификује улогу 

2.ИС.2.1.1. Анализира 

специфичности одређених 

историјских појава 

2.ИС.2.1.2. Показује историјске 

појаве на историјској карти и 

препознаје историјски простор на 

географској карти 

2.ИС.2.1.3. Објашњава и повезује 

улогу личности, процесе, појаве, 

догађаје из националне историје 

2.ИС.2.2.1. Процењује 

релевантност и квалитет 

различитих извора информација о 

прошлости и садашњости 

 

2.ИС.3.1.1. Разуме и анализира 

променљивост историјског простора у 

различитим периодима уз употребу 

историјске и географске карте 

2.ИС.3.1.2. Критички просуђује важне 

догађаје и личности из опште  и 

националне историје 

2.ИС.3.2.1. Закључује на основу 

истраживања различитих извора 

информација о прошлости и 

садашњости 
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историјских личности у обликовању 

савремене државе и друштва 

2.ИС.1.3.3. Разуме значај и показује 

одговоран однос према културно- 

историјском наслеђу сопственог и 

других народа 

 

 

 

 

III ЕВРОПА ОД XII ДО 

XV ВЕКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.ИС.1.1.3. Препознаје историјски 

простор на историјској карти 

2.ИС.1.1.4. Именује најзначајније 

личности и наводи основне процесе, 

појаве и догађаје из опште историје 

2.ИС.1.2.1. Самостално прикупља и 

разврстава различите изворе 

информација о прошлости и 

садашњости 

2.ИС.1.2.2. Уочава да постоје 

различита виђења исте историјске 

појаве на основу поређења више 

историјских извора 

2.ИС.1.2.4. Усмено интерпретира 

историјски наратив и саопштава 

резултате самосталног елементарног 

истраживања 

2.ИС.1.3.1. Препознаје историјску 

димензију друштвених појава и 

процеса 

2.ИС.1.3.2. Идентификује улогу 

историјских личности у обликовању 

државе и друштва  

2.ИС.1.3.3. Разуме значај и показује 

одговоран однос према културно- 

историјском наслеђу сопственог и 

других народа 

2.ИС.1.3.4. Разуме смисао 

обележавања сећања на важне 

личности, догађаје и појаве из 

прошлости сопственог народа 

 

2.ИС.2.1.1. Анализира 

специфичности одређених 

историских појава 

2.ИС.2.1.2. Показује историјске 

појаве на историјској карти и 

препознаје историјски простор на 

географској карти 

2.ИС.2.1.3. Објашњава и повезује 

улогу личности, процесе, појаве, 

догађаје из националне историје 

2.ИС.2.2.1. Процењује 

релевантност и квалитет 

различитих извора информација о 

прошлости 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.ИС.3.1.1. Разуме и анализира 

променљивост историјског простора у 

различитим периодима уз употребу 

историјске и географске карте 

2.ИС.3.1.2. Критички просуђује важне 

догађаје и личности из опште историје 

2.ИС.3.2.1. Закључује на основу 

истраживања различитих извора 

информација о прошлости и 

садашњости 

2.ИС.3.2.2. Издваја и објашњава 

специфичне сличности и разлике у 

тумачењима исте историјске појаве на 

основу различитих историјских извора 

2.ИС.3.2.4. Писано и графички 

презентује резултате елементарног 

истраживања уз употребу нових 

технологија 
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IV  СРБИЈА У ДОБА 

НЕМАЊИЋА 

2.ИС.1.1.2. Користи хронолошке 

термине у одговарајућем историјском 

и савременом контексу 

2.ИС.1.1.3. Препознаје историјски 

простор на историјској карти 

2.ИС.1.1.4. Именује најзначајније 

личности и наводи основне процесе, 

појаве и догађаје из опште и 

националне историје 

2.ИС.1.2.2. Уочава да постоје 

различита виђења исте историјске 

појаве на основу поређења више 

историјских извора 

 2.ИС.1.2.4. Усмено интерпретира 

историјски наратив и саопштава 

резултате самосталног елементарног 

истраживања 

2.ИС.1.3.1. Препознаје историјску 

димензију савремених друштвених 

појава и процеса 

2.ИС.1.3.2. Идентификује улогу 

историјских личности у обликовању 

државе и друштва  

2.ИС.2.1.1. Анализира 

специфичности одређених 

историјских појава 

2.ИС.2.1.2. Показује историјске 

појаве на историјској карти и 

препознаје историјски простор на 

географској карти 

2.ИС.2.1.3. Објашњава и повезује 

улогу личности, процесе, појаве, 

догађаје из опште и националне 

историје 

2.ИС.2.2.1. Процењује 

релевантност и квалитет 

различитих извора информација о 

прошлости 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.ИС.3.1.2. Критички просуђује важне 

догађаје и личности из опште историје 

2.ИС.3.2.2. Издваја и објашњава 

специфичне сличности и разлике у 

тумачењима исте историјске појаве на 

основу различитих историјских извора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V  ВИЗАНТИЈА И 

БАЛКАНСКЕ ДРЖАВЕ У 

ПОЗНОМ СРЕДЊЕМ 

ВЕКУ 

2.ИС.1.1.2. Користи хронолошке 

термине у одговарајућем историјском 

контексу 

2.ИС.1.1.3. Препознаје историјски 

простор на историјској карти 

2.ИС.1.1.4. Именује најзначајније 

личности и наводи основне процесе, 

појаве и догађаје из опште и 

националне историје 

2.ИС.1.3.1. Препознаје историјску 

димензију савремених друштвених 

појава и процеса 

2.ИС.1.3.2. Идентификује улогу 

историјских личности у обликовању 

2.ИС.2.1.1. Анализира 

специфичности одређених 

историјских појава 

2.ИС.2.1.2. Показује историјске 

појаве на историјској карти и 

препознаје историјски простор на 

географској карти 

2.ИС.2.1.3. Објашњава и повезује 

улогу личности, процесе, појаве, 

догађаје из националне историје 

2.ИС.2.3.1. Наводи и описује појаве 

различитог историјског трајања, 

уочава сличности и прави разлику 

у односу на њихов савремени и 

2.ИС.3.1.1. Разуме и анализира 

променљивост историјског простора у 

различитим периодима уз употребу 

историјске , географске и савремене 

политичке  карте 

2.ИС.3.1.2. Критички просуђује важне 

догађаје и личности из опште и 

националне историје 
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државе и друштва  

2.ИС.1.3.4. Разуме смисао 

обележавања сећања на важне 

личности, догађаје и појаве из 

прошлости сопственог народа 

историјски контекс  

 

 

 

 

 

 

 

VI  ПРОДОР ТУРАКА У 

ЕВРОПУ И НА БАЛКАН 

2.ИС.1.1.3. Препознаје историјски 

простор на историјској карти 

2.ИС.1.1.4. Именује најзначајније 

личности и наводи основне процесе, 

појаве и догађаје из опште и 

националне историје 

2.ИС.1.2.1. Самостално прикупља и 

разврстава различите изворе 

информација о прошлости и 

садашњости 

2.ИС.1.2.2. Уочава да постоје 

различита виђења исте историјске 

појаве на основу поређења више 

историјских извора 

2.ИС.1.3.1. Препознаје историјску 

димензију друштвених појава и 

процеса 

2.ИС.1.3.2. Идентификује улогу 

историјских личности у обликовању 

државе и друштва  

 2.ИС.1.3.3. Разуме значај и показује 

одговоран однос према културно- 

историјском наслеђу сопственог и 

других народа  

2.ИС.1.3.4. Разуме смисао обележавања 

сећања на важне личности, догађаје и 

појаве из прошлости сопственог народа 

2.ИС.1.3.6. Пореди историјски и 

савремени контекс поштовања људских 

права 

2.ИС.1.3.7. Препознаје узроке, 

2.ИС.2.1.1. Анализира 

специфичности одређених 

историјских појава 

2.ИС.2.1.2. Показује историјске 

појаве на историјској карти и 

препознаје историјски простор на 

географској карти 

2.ИС.2.1.3. Објашњава и повезује 

улогу личности, процесе, појаве, 

догађаје из националне историје 

2.ИС.2.2.1. Процењује релевантност 

и квалитет различитих извора 

информација о прошлости 

 

 

 

 

2.ИС.3.1.1. Разуме и анализира 

променљивост историјског простора у 

различитим периодима уз употребу 

историјске , географске и савремене 

политичке  карте 

2.ИС.3.1.2. Критички просуђује важне 

догађаје и личности из опште и 

националне историје 

2.ИС.3.2.2. Издваја и објашњава 

специфичне сличности и разлике у 

тумачењима исте историјске појаве на 

основу различитих историјских 

извора 
2.ИС.3.2.4. Писано и графички 

презентује резултате елементарног 

истраживања уз употребу нових 

технологија 
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елементе и последице историјских 

конфликата и криза са циљем 

развијања толеранције 

 

 

  ИСТОРИЈА    Година:  III    Трaјање образовања:  4 год.     ИСХОДИ / СТАНДАРДИ  
 

Назив наставне теме Основни ниво Средњи ниво Напредни ниво 

 

 

I  ЕВРОПА ОД XV ДО XVIII 

ВЕКА 

2.ИС.1.1.2. Именује историјске 

периоде и зна редослед историјских 

периода 

2.ИС.1.1.3. Препознаје историјски 

простор на историјској карти 

2.ИС.1.2.2. Уочава да постоје 

различита виђења исте историјске 

појаве на основу поређења више 

историјских извора 

2.ИС.1.3.1. Препознаје историјску 

димензију друштвених појава и 

процеса 

 

2.ИС.2.1.1. Анализира 

специфичности одређених 

историјских појмова 

2.ИС.2.1.2. Показује историјске 

појаве на историјској карти и 

препознаје историјски простор на 

географској карти 

 

2.ИС.3.1.1. Разуме и анализира 

променљивост историјског простора у 

различитим периодима уз употребу 

историјске,  географске и савремене 

политичке карте 

 

 

 

 

II АПСОЛУТИСТИЧКЕ 

МОНАРХИЈЕ (ОД XVI ДО 

XVIII ВЕКА) 

2.ИС.1.1.2. Користи хронолошке 

термине у одговарајућем историјском 

и савременом контексу 

2.ИС.1.1.3. Препознаје историјски 

простор на историјској карти 

2.ИС.1.1.4. Именује најзначајније 

личности и наводи основне процесе, 

појаве и догађаје из опште историје 

2.ИС.1.2.2. Уочава да постоје 

различита виђења исте историјске 

појаве на основу поређења више 

2.ИС.2.1.1. Анализира 

специфичности одређених 

историјских појава 

2.ИС.2.1.2. Показује историјске 

појаве на историјској карти и 

препознаје историјски простор на 

географској карти 

 

2.ИС.3.1.1. Разуме и анализира 

променљивост историјског простора у 

различитим периодима уз употребу 

историјске и географске карте 

2.ИС.3.2.1. Закључује на основу 

истраживања различитих извора 

информација о прошлости и 

садашњости 
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историјских извора 

2.ИС.1.3.1. Препознаје историјску 

димензију друштвених појава и 

процеса 

 

 

 

 

III СРПСКИ НАРОД ПОД 

ОСМАНСКОМ ВЛАШЋУ 

(ОД XVI ДО XVIII ВЕКА) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.ИС.1.1.2. Користи хронолошке 

термине у одговарајућем историјском 

и савременом контексу 

2.ИС.1.1.3. Препознаје историјски 

простор на историјској карти 

2.ИС.1.1.4. Именује најзначајније 

личности и наводи основне процесе, 

појаве и догађаје из опште и 

националне историје 

2.ИС.1.2.1. Самостално прикупља и 

разврстава различите изворе 

информација о прошлости и 

садашњости 

2.ИС.1.2.2. Уочава да постоје 

различита виђења исте историјске 

појаве на основу поређења више 

историјских извора 

2.ИС.1.3.1. Препознаје историјску 

димензију друштвених појава и 

процеса 

2.ИС.1.3.2. Идентификује улогу 

историјских личности у обликовању 

државе и друштва  

2.ИС.1.3.3. Разуме значај и показује 

одговоран однос према културно- 

историјском наслеђу сопственог и 

других народа 

2.ИС.2.1.1. Анализира 

специфичности одређених 

историских појава 

2.ИС.2.1.2. Показује историјске 

појаве на историјској карти и 

препознаје историјски простор на 

географској карти 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.ИС.3.1.1. Разуме и анализира 

променљивост историјског простора у 

различитим периодима уз употребу 

историјске и географске карте 

2.ИС.3.1.2. Критички просуђује важне 

догађаје и личности из опште и 

националне историје 

2.ИС.3.2.4. Писано и графички 

презентује резултате елементарног 

истраживања уз употребу нових 

технологија 

 

 

 

IV СРБИ ПОД 

ХАЗБУРШКОМ И 

2.ИС.1.1.1. Разуме значење основних 

историјских  појмова историјске науке 

2.ИС.1.1.2. Користи хронолошке 

термине у одговарајућем историјском 

и савременом контексу 

2.ИС.1.1.3. Препознаје историјски 

2.ИС.2.1.1. Анализира 

специфичности одређених 

историјских појава 

2.ИС.2.1.2. Показује историјске 

појаве на историјској карти и 

препознаје историјски простор на 

2.ИС.3.1.2. Критички просуђује важне 

догађаје и личности из опште историје 

2.ИС.3.2.2. Издваја и објашњава 

специфичне сличности и разлике у 

тумачењима исте историјске појаве на 

основу различитих историјских извора 
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МЛЕТАЧКОМ ВЛАШЋУ  

 

 

 

 

 

 

 

 

простор на историјској карти 

2.ИС.1.1.4. Именује најзначајније 

личности и наводи основне процесе, 

појаве и догађаје из опште и 

националне историје 

2.ИС.1.2.2. Уочава да постоје 

различита виђења исте историјске 

појаве на основу поређења више 

историјских извора 

2.ИС.1.3.2. Идентификује улогу 

историјских личности у обликовању 

државе и друштва  

 

географској карти 

2.ИС.2.1.3. Објашњава и повезује 

улогу личности, процесе, појаве, 

догађаје из опште и националне 

историје 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V  ЕВРОПА И СВЕТ У 

XVIII И  XIX ВЕКУ 

2.ИС.1.1.1. Разуме значење основних 

историјских појмова историјске науке 

2.ИС.1.1.2. Користи хронолошке 

термине у одговарајућем историјском 

контексу 

2.ИС.1.1.3. Препознаје историјски 

простор на историјској карти  

2.ИС.1.1.4. Именује најзначајније 

личности и наводи основне процесе, 

појаве и догађаје из опште и 

националне историје 

2.ИС.1.3.2. Идентификује улогу 

историјских личности у обликовању 

државе и друштва  

 

2.ИС.2.1.1. Анализира 

специфичности одређених 

историјских појава 

2.ИС.2.1.2. Показује историјске 

појаве на историјској карти и 

препознаје историјски простор на 

географској карти 

 

 

 

 

 

 

2.ИС.3.1.1. Разуме и анализира 

променљивост историјског простора у 

различитим периодима уз употребу 

историјске , географске и савремене 

политичке  карте 

2.ИС.3.1.2. Критички просуђује важне 

догађаје и личности из опште и 

националне историје 

 

 

VI   НАЦИОНАЛНИ 

ПОКРЕТИ НА БАЛКАНУ У  

XIX ВЕКУ 

2.ИС.1.1.2. Користи хронолошке 

термине у одговарајућем историјском и 

савременом контексу 

2.ИС.1.1.3. Препознаје историјски 

простор на историјској карти 

2.ИС.1.1.4. Именује најзначајније 

личности и наводи основне процесе, 

појаве и догађаје из опште и 

националне историје 

2.ИС.1.2.1. Самостално прикупља и 

2.ИС.2.1.1. Анализира 

специфичности одређених 

историјских појава 

2.ИС.2.1.2. Показује историјске 

појаве на историјској карти и 

препознаје историјски простор на 

географској карти 

2.ИС.2.2.1. Процењује релевантност 

и квалитет различитих извора 

информација о прошлости 

2.ИС.3.1.1. Разуме и анализира 

променљивост историјског простора у 

различитим периодима уз употребу 

историјске , географске и савремене 

политичке  карте 

2.ИС.3.1.2. Критички просуђује важне 

догађаје и личности из опште и 

националне историје 

2.ИС.3.2.4. Писано и графички 

презентује резултате елементарног 
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разврстава различите изворе 

информација о прошлости и 

садашњости 

2.ИС.1.2.2. Уочава да постоје 

различита виђења исте историјске 

појаве на основу поређења више 

историјских извора 

2.ИС.1.3.1. Препознаје историјску 

димензију друштвених појава и 

процеса 

2.ИС.1.3.2. Идентификује улогу 

историјских личности у обликовању 

државе и друштва  

 2.ИС.1.3.3. Разуме значај и показује 

одговоран однос према културно- 

историјском наслеђу сопственог и 

других народа  

 

 

 

 

 

истраживања уз употребу нових 

технологија 

 

 

 

  ИСТОРИЈА     Година:  IV    Трајање образовања:  4 год.     ИСХОДИ / СТАНДАРДИ  
 

Назив наставне теме Основни ниво Средњи ниво Напредни ниво 

 

 

 

I  СВЕТ У ДРУГОЈ 

ПОЛОВИНИ 19. И 

ПОЧЕТКОМ 20.ВЕКА 

2.ИС.1.1.2. Именује историјске 

периоде и зна редослед историјских 

периода 

2.ИС.1.1.3. Препознаје историјски 

простор на историјској карти 

2.ИС.1.2.2. Уочава да постоје 

различита виђења исте историјске 

појаве на основу поређења више 

историјских извора 

2.ИС.1.3.1. Препознаје историјску 

димензију друштвених појава и 

процеса 

2.ИС.2.1.1. Анализира 

специфичности одређених 

историјских појмова 

2.ИС.2.1.2. Показује историјске 

појаве на историјској карти и 

препознаје историјски простор на 

географској карти 

 

2.ИС.3.1.1. Разуме и анализира 

променљивост историјског простора у 

различитим периодима уз употребу 

историјске,  географске и савремене 

политичке карте 
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2.ИС.1.3.2. Идентификује улогу 

историјских личности у обликовању 

савремене државе и друштва 

 

 

 

 

 

 

II СРБИЈА,ЦРНА ГОРА И 

ЊИХОВИ СУСЕДИ У 

ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ 19.  И 

ПОЧЕТКОМ 20. ВЕКА 

2.ИС.1.1.2. Користи хронолошке 

термине у одговарајућем историјском 

и савременом контексу 

2.ИС.1.1.3. Препознаје историјски 

простор на историјској карти 

2.ИС.1.1.4. Именује најзначајније 

личности и наводи основне процесе, 

појаве и догађаје из опште историје 

2.ИС.1.2.2. Уочава да постоје 

различита виђења исте историјске 

појаве на основу поређења више 

историјских извора 

2.ИС.1.3.1. Препознаје историјску 

димензију друштвених појава и 

процеса 

2.ИС.1.3.2. Идентификује улогу 

историјских личности у обликовању 

савремене државе и друштва 

2.ИС.1.3.3. Разуме значај и показује 

одговоран однос према културно- 

историјском наслеђу сопственог и 

других народа 

2.ИС.2.1.1. Анализира 

специфичности одређених 

историјских појава 

2.ИС.2.1.2. Показује историјске 

појаве на историјској карти и 

препознаје историјски простор на 

географској карти 

2.ИС.2.1.3. Објашњава и повезује 

улогу личности, процесе, појаве, 

догађаје из националне историје 

2.ИС.2.2.1. Процењује 

релевантност и квалитет 

различитих извора информација о 

прошлости и садашњости 

 

2.ИС.3.1.1. Разуме и анализира 

променљивост историјског простора у 

различитим периодима уз употребу 

историјске и географске карте 

2.ИС.3.1.2. Критички просуђује важне 

догађаје и личности из опште  и 

националне историје 

2.ИС.3.2.1. Закључује на основу 

истраживања различитих извора 

информација о прошлости и 

садашњости 
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III САВРЕМЕНО ДОБА; 

 

ПРВИ СВЕТСКИ РАТ  

  И РЕВОЛУЦИЈЕ У 

РУСИЈИ И ЕВРОПИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.ИС.1.1.2. Користи хронолошке 

термине у одговарајућем историјском 

и савременом контексу 

2.ИС.1.1.3. Препознаје историјски 

простор на историјској карти 

2.ИС.1.1.4. Именује најзначајније 

личности и наводи основне процесе, 

појаве и догађаје из опште и 

националне историје 

2.ИС.1.2.1. Самостално прикупља и 

разврстава различите изворе 

информација о прошлости и 

садашњости 

2.ИС.1.2.2. Уочава да постоје 

различита виђења исте историјске 

појаве на основу поређења више 

историјских извора 

2.ИС.1.2.4. Усмено интерпретира 

историјски наратив и саопштава 

резултате самосталног елементарног 

истраживања 

2.ИС.1.3.1. Препознаје историјску 

димензију друштвених појава и 

процеса 

2.ИС.1.3.2. Идентификује улогу 

историјских личности у обликовању 

државе и друштва  

2.ИС.1.3.3. Разуме значај и показује 

одговоран однос према културно- 

историјском наслеђу сопственог и 

других народа 

2.ИС.1.3.4. Разуме смисао 

обележавања сећања на важне 

личности, догађаје и појаве из 

прошлости сопственог народа 

 

2.ИС.2.1.1. Анализира 

специфичности одређених 

историских појава 

2.ИС.2.1.2. Показује историјске 

појаве на историјској карти и 

препознаје историјски простор на 

географској карти 

2.ИС.2.1.3. Објашњава и повезује 

улогу личности, процесе, појаве, 

догађаје из националне историје 

2.ИС.2.2.1. Процењује 

релевантност и квалитет 

различитих извора информација о 

прошлости 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.ИС.3.1.1. Разуме и анализира 

променљивост историјског простора у 

различитим периодима уз употребу 

историјске и географске карте 

2.ИС.3.1.2. Критички просуђује важне 

догађаје и личности из опште и 

националне историје 

2.ИС.3.2.1. Закључује на основу 

истраживања различитих извора 

информација о прошлости и 

садашњости 

2.ИС.3.2.2. Издваја и објашњава 

специфичне сличности и разлике у 

тумачењима исте историјске појаве на 

основу различитих историјских извора 

2.ИС.3.2.4. Писано и графички 

презентује резултате елементарног 

истраживања уз употребу нових 

технологија 
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IV  СВЕТ ИЗМЕЂУ ДВА 

СВЕТСКА РАТА 

2.ИС.1.1.1. Разуме значење основних 

историјских  појмова историјске науке 

2.ИС.1.1.2. Користи хронолошке 

термине у одговарајућем историјском 

и савременом контексу 

2.ИС.1.1.3. Препознаје историјски 

простор на историјској карти 

2.ИС.1.1.4. Именује најзначајније 

личности и наводи основне процесе, 

појаве и догађаје из опште и 

националне историје 

2.ИС.1.2.2. Уочава да постоје 

различита виђења исте историјске 

појаве на основу поређења више 

историјских извора 

 2.ИС.1.2.4. Усмено интерпретира 

историјски наратив и саопштава 

резултате самосталног елементарног 

истраживања 

2.ИС.1.3.1. Препознаје историјску 

димензију савремених друштвених 

појава и процеса 

2.ИС.1.3.2. Идентификује улогу 

историјских личности у обликовању 

државе и друштва  

 

2.ИС.2.1.1. Анализира 

специфичности одређених 

историјских појава 

2.ИС.2.1.2. Показује историјске 

појаве на историјској карти и 

препознаје историјски простор на 

географској карти 

2.ИС.2.1.3. Објашњава и повезује 

улогу личности, процесе, појаве, 

догађаје из опште и националне 

историје 

2.ИС.2.2.1. Процењује 

релевантност и квалитет 

различитих извора информација о 

прошлости 

 

 

 

 

 

2.ИС.3.1.2. Критички просуђује важне 

догађаје и личности из опште историје 

2.ИС.3.2.2. Издваја и објашњава 

специфичне сличности и разлике у 

тумачењима исте историјске појаве на 

основу различитих историјских извора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V  ЈУГОСЛАВИЈА  

ИЗМЕЂУ ДВА СВЕТСКА 
РАТА 

2.ИС.1.1.1. Разуме значење основних 

историјских појмова историјске науке 

2.ИС.1.1.2. Користи хронолошке 

термине у одговарајућем историјском 

контексу 

2.ИС.1.1.3. Препознаје историјски 

простор на историјској карти 

историјске појаве на основу поређења 

више историјских извора  

2.ИС.1.1.4. Именује најзначајније 

личности и наводи основне процесе, 

појаве и догађаје из опште и 

2.ИС.2.1.1. Анализира 

специфичности одређених 

историјских појава 

2.ИС.2.1.2. Показује историјске 

појаве на историјској карти и 

препознаје историјски простор на 

географској карти 

2.ИС.2.1.3. Објашњава и повезује 

улогу личности, процесе, појаве, 

догађаје из националне историје 

2.ИС.2.3.1. Наводи и описује појаве 

различитог историјског трајања, 

2.ИС.3.1.1. Разуме и анализира 

променљивост историјског простора у 

различитим периодима уз употребу 

историјске , географске и савремене 

политичке  карте 

2.ИС.3.1.2. Критички просуђује важне 

догађаје и личности из опште и 

националне историје 

 



Школски програм, Средња економска школа, Лозница 

 

 83 

националне историје 

2.ИС.1.3.1. Препознаје историјску 

димензију савремених друштвених 

појава и процеса 

2.ИС.1.3.2. Идентификује улогу 

историјских личности у обликовању 

државе и друштва  

2.ИС.1.3.4. Разуме смисао 

обележавања сећања на важне 

личности, догађаје и појаве из 

прошлости сопственог народа 

уочава сличности и прави разлику 

у односу на њихов савремени и 

историјски контекс  

 

 

 

 

 

 

 

VI   ДРУГИ СВЕТСКИ РАТ 
2.ИС.1.1.2. Користи хронолошке 

термине у одговарајућем историјском и 

савременом контексу 

2.ИС.1.1.3. Препознаје историјски 

простор на историјској карти 

2.ИС.1.1.4. Именује најзначајније 

личности и наводи основне процесе, 

појаве и догађаје из опште и 

националне историје 

2.ИС.1.2.1. Самостално прикупља и 

разврстава различите изворе 

информација о прошлости и 

садашњости 

2.ИС.1.2.2. Уочава да постоје 

различита виђења исте историјске 

појаве на основу поређења више 

историјских извора 

2.ИС.1.3.1. Препознаје историјску 

димензију друштвених појава и 

процеса 

2.ИС.1.3.2. Идентификује улогу 

историјских личности у обликовању 

државе и друштва  

 2.ИС.1.3.3. Разуме значај и показује 

одговоран однос према културно- 

историјском наслеђу сопственог и 

других народа  

2.ИС.2.1.1. Анализира 

специфичности одређених 

историјских појава 

2.ИС.2.1.2. Показује историјске 

појаве на историјској карти и 

препознаје историјски простор на 

географској карти 

2.ИС.2.1.3. Објашњава и повезује 

улогу личности, процесе, појаве, 

догађаје из националне историје 

2.ИС.2.2.1. Процењује релевантност 

и квалитет различитих извора 

информација о прошлости 

 

 

 

 

2.ИС.3.1.1. Разуме и анализира 

променљивост историјског простора у 

различитим периодима уз употребу 

историјске , географске и савремене 

политичке  карте 

2.ИС.3.1.2. Критички просуђује важне 

догађаје и личности из опште и 

националне историје 

2.ИС.3.2.2. Издваја и објашњава 

специфичне сличности и разлике у 

тумачењима исте историјске појаве на 

основу различитих историјских 

извора 
2.ИС.3.2.4. Писано и графички 

презентује резултате елементарног 

истраживања уз употребу нових 

технологија 
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2.ИС.1.3.4. Разуме смисао обележавања 

сећања на важне личности, догађаје и 

појаве из прошлости сопственог народа 

2.ИС.1.3.6. Пореди историјски и 

савремени контекс поштовања људских 

права 

2.ИС.1.3.7. Препознаје узроке, 

елементе и последице историјских 

конфликата и криза са циљем 

развијања толеранције 

 

 

VII    

СВЕТ И ЈУГОСЛАВИЈА 

ПОСЛЕ ДРУГОГ 

СВЕТСКОГ РАТА 

2.ИС.1.1.1. Разуме значење основних 

историјских  појмова историјске науке 

2.ИС.1.1.2. Користи хронолошке 

термине у одговарајућем историјском и 

савременом контексу 

2.ИС.1.1.3. Препознаје историјски 

простор на историјској карти 

2.ИС.1.1.4. Именује најзначајније 

личности и наводи основне процесе, 

појаве и догађаје из опште и 

националне  историје 

2.ИС.1.2.1. Самостално прикупља и 

разврстава различите изворе 

информација о прошлости и 

садашњости 

2.ИС.1.2.2. Уочава да постоје 

различита виђења исте историјске 

појаве на основу поређења више 

историјских извора 

2.ИС.1.3.1. Препознаје историјску 

димензију друштвених појава и 

процеса 

2.ИС.1.3.2. Идентификује улогу 

историјских личности у обликовању 

државе и друштва  

  

2.ИС.2.1.1. Анализира 

специфичности одређених 

историјских појава 

2.ИС.2.1.2. Показује историјске 

појаве на историјској карти и 

препознаје историјски простор на 

географској карти 

 

2.ИС.3.1.1. Разуме и анализира 

променљивост историјског простора у 

различитим периодима уз употребу 

историјске , географске и савремене 

политичке  карте 
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VIII     

ЈУГОСЛАВИЈА ПОСЛЕ 

ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА 

2.ИС.1.1.1. Разуме значење основних 

историјских  појмова историјске науке 

2.ИС.1.1.2. Користи хронолошке 

термине у одговарајућем историјском и 

савременом контексу 

2.ИС.1.1.3. Препознаје историјски 

простор на историјској карти 

2.ИС.1.1.4. Именује најзначајније 

личности и наводи основне процесе, 

појаве и догађаје из опште и 

националне  историје 

2.ИС.1.2.2. Уочава да постоје 

различита виђења исте историјске 

појаве на основу поређења више 

историјских извора 

2.ИС.1.3.1. Препознаје историјску 

димензију друштвених појава и 

процеса 

2.ИС.1.3.2. Идентификује улогу 

историјских личности у обликовању 

државе и друштва  

2.ИС.1.3.3. Разуме значај и показује 

одговоран однос према културно- 

историјском наслеђу сопственог и 

других народа  

2.ИС.1.3.6. Пореди историјски и 

савремени контекс поштовања људских 

права и активно учествује у 

интеркултуралном дијалогу 

2.ИС.1.3.7. Препознаје узроке, 

елементе и последице историјских 

конфликата и криза са циљем 

развијања толеранције, културе 

дијалога и сензибилитета за 

спречавање потенцијални конфликата 

 

2.ИС.2.1.1. Анализира 

специфичности одређених 

историјских појава 

2.ИС.2.1.2. Показује историјске 

појаве на историјској карти и 

препознаје историјски простор на 

географској карти 

2.ИС.2.1.3. Објашњава и повезује 

улогу личности, процесе, појаве, 

догађаје из националне историје 

2.ИС.2.2.1. Процењује релевантност 

и квалитет различитих извора 

информација о прошлости и 

садашњости 

2.ИС.2.3.1. Наводи и описује појаве 

различитог историјског трајања, 

уочава сличности и прави разлику у 

односу на њихов савремени и 

историјски контекс  

 

2.ИС.3.1.1. Разуме и анализира 

променљивост историјског простора у 

различитим периодима уз употребу 

историјске , географске и савремене 

политичке  карте 

2.ИС.3.1.2. Критички просуђује важне 

догађаје и личности из опште и 

националне историје 

2.ИС.3.2.1. Закључује на основу 

истраживања различитих извора 

информација о прошлости и 

садашњости 

2.ИС.3.2.2. Издваја и објашњава 

специфичне сличности и разлике у 

тумачењима исте историјске појаве на 

основу различитих историјских 

извора 

2.ИС.3.3.1. Анализира савремене 

појаве и процесе у историјском 

контексу и на основу добијених 

резултата изводи закључке. 

 



Школски програм, Средња економска школа, Лозница 

 

 86 

СТАНДАРДИ У НАСТАВИ ГЕОГРАФИЈЕ У СРЕДЊОЈ ЕКОНОМСКОЈ ШКОЛИ   

 

Одељења  Основни  Средњи  Напредни  

Правни техничар 

1.година 

2.ГЕ.1.1.1. 

2.ГЕ.1.2.4. 

2.ГЕ.1.3.1. 

2.ГЕ.1.3.2. 

2.ГЕ.2.2.2. 

2.ГЕ.2.2.3. 

2.ГЕ.2.3.1. 

2.ГЕ.2.3.3. 

2.ГЕ.3.3.1. 

2.ГЕ.3.3.2 

2.ГЕ.3.4.2. 

 

Правни техничар 

2.година 

2.ГЕ.1.1.1. 

2.ГЕ.1.2.4. 

 

2.ГЕ.2.3.1. 

2.ГЕ.2.3.2. 

2.ГЕ.2.4.3. 

2.ГЕ.3.1.3. 

2.ГЕ.3.2.4. 

Комерцијалиста 

1.година 

2.ГЕ.1.1.1. 

2.ГЕ.1.4.2. 

2.ГЕ.1.4.3. 

2.ГЕ.1.4.4. 

2.ГЕ.2.2.1. 

2.ГЕ.2.4.1. 

2.ГЕ.2.4.2. 

2.ГЕ.2.4.4. 

2.ГЕ.3.2.3. 

2.ГЕ.3.4.3. 

2.ГЕ.3.4.4. 

 

Пословни 

администратор 

1.година 

2.ГЕ.1.1.1. 

2.ГЕ.1.4.1. 

2.ГЕ.1.4.2. 

2.ГЕ.1.4.3. 

2.ГЕ.2.4.1. 

2.ГЕ.2.4.2. 

2.ГЕ.3.1.3. 

2.ГЕ.3.4.1. 

2.ГЕ.3.4.2. 

 

Туристички 

техничар 1.година 

2.ГЕ.1.1.1. 

2.ГЕ.1.2.1. 

2.ГЕ.1.2.2. 

2.ГЕ.1.2.3. 

2.ГЕ.2.2.1. 

2.ГЕ.2.4.1. 

2.ГЕ.2.4.2. 

2.ГЕ.2.4.4. 

2.ГЕ.3.2.2. 

2.ГЕ.3.4.3. 

 

Туристички 

техничар 2.година 

2.ГЕ.1.1.1. 

2.ГЕ.1.2.3. 

2.ГЕ.1.2.4. 

2.ГЕ.1.3.2. 

2.ГЕ.1.3.3. 

2.ГЕ.1.4.1. 

2.ГЕ.1.4.2. 

2.ГЕ.2.4.1. 

2.ГЕ.2.4.4. 

 

2.ГЕ.3.2.3. 

2.ГЕ.3.4.1. 

Туристички 

техничар 3.година 

2.ГЕ.1.1.1. 

2.ГЕ.1.2.3. 

2.ГЕ.2.3.1. 

2.ГЕ.2.1.1. 

2.ГЕ.3.1.1. 

2.ГЕ.3.1.3. 
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2.ГЕ.3.4.1. 

2.ГЕ.3.4.2. 

2.ГЕ.3.4.3. 

Туристички 

техничар 4.година 

2.ГЕ.1.1.1. 

2.ГЕ.1.2.3. 

2.ГЕ.1.3.2 

2.ГЕ.1.3.3. 

2.ГЕ.1.4.1. 

2.ГЕ.1.4.2. 

2.ГЕ.1.4.4. 

2.ГЕ.2.2.1. 

2.ГЕ.2.4.4. 

2.ГЕ.2.4.4. 

2.ГЕ.3.1.1. 

2.ГЕ.3.1.3. 

2.ГЕ.3.3.1. 

2.ГЕ.3.4.1. 

2.ГЕ.3.4.3. 

2.ГЕ.3.4.4. 

 

Кулинарски  

техничар 1.година 

2.ГЕ.1.1.1. 2.ГЕ.2.2.1. 

2.ГЕ.2.2.3. 

2.ГЕ.3.4.2. 

 

Кулинарски  

техничар 2.година 

2.ГЕ.1.1.1.  

2.ГЕ.1.3.3. 

2.ГЕ.2.2.1. 

2.ГЕ.2.2.4. 

2.ГЕ.2.3.2. 

2.ГЕ.3.2.3. 

2.ГЕ.3.2.4. 

2.ГЕ.3.3.1. 

Кулинарски  

техничар 3.година 

2.ГЕ.1.1.1. 2.ГЕ.2.3.1. 2.ГЕ.3.1.1. 

2.ГЕ.3.1.3. 

2.ГЕ.3.4.3. 

 

 

Стандарди - Хемија 

Е
К

О
Н

О

М
И

Ј
А

, 

П
Р

А
В

О
 

И
 

А
Д

М
И

Н

С
Т

Р
А

Ц
И

Ј
А

 

( 
IV

 

г
о
д

и
н

е)
 

 Општа хемија 
Неорганска 

хемија 

Органска 

хемија 
Биохемија 

Хемија животне 

средине 
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ОСНОВНИ 

НИВО 

2.ХЕ.1.1.1. 

2.ХЕ.1.1.2. 

2ХЕ.1.1.3. 

2.ХЕ.1.1.4. 

2.ХЕ1.1.5. 

2.ХЕ.1.1.6. 

2.ХЕ.1.1.7. 

2.ХЕ.1.1.8. 

2.ХЕ.1.1.9. 

2.ХЕ.1.2.3. 

2.ХЕ.1.3.1. 

2.ХЕ.1.3.2. 

2.ХЕ.1.3.3. 

2.ХЕ.1.3.4. 

2.ХЕ.1.4.1. 

2.ХЕ.1.4.2. 
 

СРЕДЊИ НИВО 

2.ХЕ.2.1.1. 

2.ХЕ.2.1.2. 

2ХЕ.2.1.3. 

2.ХЕ.2.1.4. 

2.ХЕ2.1.5. 

2.ХЕ.2.1.6. 

2.ХЕ.2.1.7. 

2.ХЕ.2.1.8. 

2.ХЕ.2.1.9. 

2.ХЕ.2.2.3. 

2.ХЕ.2.2.6. 

2.ХЕ.2.3.1. 

2.ХЕ.2.3.2. 

2.ХЕ.2.3.3. 

2.ХЕ.2.3.4. 

 

2.ХЕ.2.4.1. 

2.ХЕ.2.4.2. 
 

НАПРЕДНИ 

НИВО 

2.ХЕ.3.1.1. 

2.ХЕ.3.1.2. 

2ХЕ.3.1.3. 

2.ХЕ.3.1.4. 

2.ХЕ3.1.5. 

2.ХЕ.3.1.6. 

2.ХЕ.3.1.9 

2.ХЕ.3.1.10. 

2.ХЕ.3.1.11. 

2.ХЕ.3.2.2. 

2.ХЕ.3.2.4. 

2.ХЕ.3.3.1. 

2.ХЕ.3.3.4. 

2.ХЕ.3.3.5. 

2.ХЕ.3.3.6. 

2.ХЕ.3.4.2. 

2.ХЕ.3.4.3. 

2.ХЕ.3.4.5. 

2.ХЕ.3.4.6. 

2.ХЕ.3.4.7. 
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ОСНОВНИ 

НИВО 

2.ХЕ.1.1.1. 

2.ХЕ.1.1.2. 

2ХЕ.1.1.3. 

2.ХЕ.1.1.4. 

2.ХЕ1.1.5. 

2.ХЕ.1.1.6. 

2.ХЕ.1.1.7. 

2.ХЕ.1.1.8. 

2.ХЕ.1.1.9. 

2.ХЕ.1.2.1. 

2.ХЕ.1.2.2. 

2.ХЕ.1.2.3. 

2.ХЕ.1.3.1. 

2.ХЕ.1.3.2. 

2.ХЕ.1.3.3. 

2.ХЕ.1.3.4. 

2.ХЕ.1.4.1. 

2.ХЕ.1.4.2. 

2.ХЕ.1.5.1. 

2.ХЕ.1.5.2. 

2.ХЕ.1.5.3. 

СРЕДЊИ НИВО 

2.ХЕ.2.1.1. 

2.ХЕ.2.1.2. 

2ХЕ.2.1.3. 

2.ХЕ2.1.5. 

2.ХЕ.2.1.7. 

2.ХЕ.2.1.9. 

2.ХЕ.2.2.1. 

2.ХЕ.2.2.3. 

2.ХЕ.2.2.5. 

2.ХЕ.2.2.6. 

2.ХЕ.2.3.1. 

2.ХЕ.2.3.2. 

2.ХЕ.2.3.3. 

2.ХЕ.2.4.1. 

2.ХЕ.2.4.2. 

 

2.ХЕ.2.5.1. 

2.ХЕ.2.5.2. 

НАПРЕДНИ 

НИВО 

2.ХЕ.3.1.4. 

2.ХЕ3.1.5. 

 2.ХЕ.3.1.11. 

2.ХЕ.3.2.4. 
2.ХЕ.3.3.1. 

2.ХЕ.3.3.5. 

2.ХЕ.3.4.2. 

2.ХЕ.3.4.3. 

2.ХЕ.3.4.4. 

2.ХЕ.3.4.5. 

2.ХЕ.3.4.6. 

2.ХЕ.3.4.7. 

2.ХЕ.3.5.1. 

2.ХЕ.3.5.2. 
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НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА ПРЕМА НИВОУ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 

Прилагођавање Школског програма огледа се у диференцијацији наставних исхода/циљева наставног плана и програма у за висности 

од тога да ли је у питању образовни профил трећег или четвртог степена, а затим и у одређивању образовних постигнућа, како је 

претходно приказано.  Школски програм садржи начин остваривања и прилагођавања програма образовања ученика са сметњама у 

развоју за припремни разред-  ЈОР и први и други разред у образовном профилу Сервир.  

Саставни део Школског програма су и Индивидуални образовни планови који израђују за ученике којима је потребна додатна подршка 

у образовању и васпитању због тешкоћа у учењу, сметњи у развоју, укључивању, учествовању или напредовању у васпитно –

образовном раду.  

Планови се израђују на основу педагошког профила ученика, којим се утврђују подручја у којима постоји потреба за додатном 

подршком у образовању и васпитању. План додатне подршке ученицима у образовању саставни је део овог документа.  
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ПЛАН НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА 

 

 

 ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР 

ПРВИ РАЗРЕД 

Подручје рада: Економија, право и администрација Област: Економија   

Образовни профил:Економски техничар од школske 2019/20. Годинe 

 

План и програм наставе и учења општеобразовних и стручних предмета средњег стручног 

образовања у подручју рада Економија, право и администрација за образовне профиле Економски 

техничар и Правно-пословни техничар донет је на основу:  

• Службени гласник РС - Просветни гласник”, број 6/19 

• Службени гласник РС - Просветни гласник”, број 9/19 

Ови наставни планови и програми спроводе се од  првог разреда за образовне профиле Економски 

техничар и Правно-пословни техничар почев од школске 2019/20.године.  
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ПРВИ РАЗРЕД 

ПРЕДМЕТ: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

Р
Е

Д
Н

И
 

Б
Р

О
Ј 

 

НАЗИВ ТЕМЕ 

 

Исходи (циљеви) наставне теме 

Број часова 

О У Укупно  

I Увод у проучавање књижевног 

дела 

Увођење ученика у свет књижевног дела и књижевност као науку и уметност  

   14 

 

3 

    

 

17 

 

II Књижевност старог 

века 

Упознавање ученика са митологијом, 

репрезентативним 

делима старог века и 

њиховим значајем за 

развој европске културе 

 

      9 

 

3 

 

 

12 

III Средњовековна 

књижевност 

Упознавање са 

споменицима 

јужнословенске културе, 

   

     8 

 

2 

 

10 
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развојем писма и језика, 

делима средњовековне 

књижевности 

IV Народна књижевност Указивање на народнукњижевност као изразколективног 

мишљења и осећања, ризницу народних обичаја,кодекс  етичких 

норми 

 

     6 

 

2 

 

8 

V Хуманизам и ренесанса  Упознавање са поетиком хуманизма и ренесансе,њеним 

најзначајним представницима и књижевним делима 

 

  12 

 

2 

 

14 

VI Општи појмови о 

језику 

Указивање на проучавање језика као система, упознавање са 

његовом функцијом, друштвеном условљеношћу и историјским 

развојем 

 

  7 

 

1 

 

8 

 

VII 

 

 

Фонетика 

Стицање знања из области фонетике (фонологије) и 

морфофонологије 

књижевног језика и способности да се та знања примене у говору 

и писању. 

 

 

  14 

 

 

5 

 

 

19 

 

VIII 

 

 

Правопис  

 

Оспособљавање ученика да пишу у складу са правописном 

нормом 

 

1(16) 

 1 

 

 

IX 

 

Култура изражавања 

 Оспособљавање ученика да користе 

различите облике казивања и функционалне стилове 

 

 

 22 

ПРЕДМЕТ: Енглески језик 

Р.бр. Наставна тема Исходи  обрада остало укупно 
1. Great Britain 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) 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 

3 4 7 

2. Famous People        3 4 7 

3. Threats to Earth 4 4 8 

4. Good Morning, America 3 6 9 

5.  Traditional Festivals 3 5 8 

6. Our Green Planet        3 4 7 

7. Media 4 4 8 

8. The Generation Gap 3 4 7 
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9. A Friend in Need Is a Friend 

Indeed 

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 догађаје 

•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, пдаци о количинама, време, датум) 

•Напише кратко лично писмо, поруку, разгледницу, честитку 

• На овом нивоу није предвиђена 

•Препознаје и правилно користи основне фонолошке (интонација, прозодија, ритам) и 

морфосинтаксичке категорије (именичкиглаголски наставци, основни ред речи) 

•Користи садржаје медијске продукције намењене учењу страних језика (штампани медији, 

аудио/видео записи, компакт диск,интернет итд.) 

 

3 6 9 

10. Holiday Destinations 

1 3 4 

 УКУПНО  30 44 74 

 

ПРЕДМЕТ: Биологија  

Р.бр. Наставна тема  обрада остало укупно 

1. Биологија ћелије 

• 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 

7 4 11 

2. 
Основи физиологије 

човека 

• 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 

16 8 24 
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• 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 

3. 
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 

8 6 14 

4. 
Наслеђивње 

биолошких особина 

• 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 

8 6 14 

5. 

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 зависности 

7 4 11 

 УКУПНО  47 27 74 

 

 

ПРЕДМЕТ: ИСТОРИЈА 

Р.бр. Наставна 

тема 

 обрада остало укупно 

1. 

Увод  • дефинише појам историје; 
• разликује историју као науку и као наставни предмет; 
• именује и разликује основне временске одреднице (годину, деценију, век, миленијум, еру); 
• лоцира одређени хронолошки податак у одговарајући миленијум, век и деценију; 
• препозна различите начине рачунања времена у прошлости и садашњости; 
• наведе основне историјске периоде у развоју човечанства и одреди граничне датуме који их деле; 
• дефинише појам историјских извора и познаје њихову основну поделу; 
• објасни значај историјских извора у изучавању и разумевању прошлости; 

3 2 5 
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• разликује историјске изворе од историјске литературе; 
• именује институције и установе које изучавају и чувају историјске изворе и литературу (архив, музеј, библиотека); 
• опише начин живота у праисторији; 
• идентификује главне проналаске и њихове последице на начин живота људи у праисторији; 
• наведе и лоцира најважније праисторијске локалитете у Европи и Србији (Ласко, Алтамира, Винча, Лепенски Вир...). 

2. 

Цивилизације старог 

века 
• утврди основне претпоставке за настанак цивилизација старог века; 
• именује најважније цивилизације епохе старог века; 
• наведе и лоцира најважније цивилизације из најранијег периода историје човечанства (Месопотамија, Египат, Јудеја, 

Феникија, Крит, Индија, Кина); 
• одреди основне одлике и најважније тековине цивилизација Далеког истока (Индија, Кина); 
• опише друштвене структуре у најважнијим државама старог века; 
• објасни државно уређење цивилизација Старог истока, античке Грчке и Рима; 
• наведе религијске системе и њихове главне одлике у најважнијим државама старог века; 
• наведе врсте писама цивилизација старог века и препозна њихове особености; 
• идентификује основне одлике привреда најзначајнијих држава старог века; 

• опише начин живота припадника различитих друштвених слојева у државама старог века; 
• именује најзначајнија привредна, научна и културна достигнућа цивилизација старог века; 
• наведе главне тековине цивилизација старог века у савременом добу и препозна њихов значај; 
• уочи, наведе и упореди сличности и разлике између појава и процеса из историје старог 

века са појавама и процесима у савременом друштву. 

7 5 12 

3. 

Европа и Средоземље у 

средњем веку 
• истакне одлике периода средњег века и уочи основне разлике у односу на античку епоху; 
• лоцира одређени историјски догађај или појаву на временској ленти средњег века; 
• објасни формирање феудалне друштвене структуре и вазалне односе; 
• опише, на примеру Византије, Франачке, Француске, Енглеске и Немачке, друштвену структуру и државно уређење у 

средњем веку; 
• наведе и образложи организациону структуру православне и католичке цркве; 
• сагледа значај Великог раскола и његове последице; 
• опише настанак и ширење ислама; 
• разуме узроке и последице крсташких ратова; 
• уочи значај религије у средњем веку и њен утицај на културно стваралаштво; 
• наведе и опише највећа културна и техничка достигнућа у средњем веку; 
• идентификује основне одлике привреде у средњем веку; 
• истакне одлике свакодневног живота друштвених слојева у средњем веку; 
• наведе главне тековине епохе средњег века у савременом добу; 

препозна значај тековина епохе средњег века за савремени свет. 

8 6 14 

4. 

Срби и њихово 

окружење у средњем 

веку 

• 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; 
• наведе главне тековине српске средњовековне културе и уочи њихову присутност у савременом добу; 

препозна значај средњовековне државности за настанак модерне српске државе. 

11 7 18 

5. 
 Европа и свет од 

краја XV до краја 

XVIII века 

• 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; 

8 5 13 
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• 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 века; 
• истакне одлике свакодневног живота друштвених слојева у периоду од краја XV до краја XVIII века; 

наведе главне тековине периода од краја XV до краја XVIII века и препозна њихов значај у савременом добу. 

6. 

Српски народ под 

страном влашћу од 

краја XV до краја 

XVIII века 

• идентификује основне одлике периода од краја XV до краја XVIII века у националној историји; 
• опише друштвену структуру и државно уређење Османског царства и положај српског народа у њему; 
• лоцира на историјској карти најважније правце и области сеоба српског народа; 
• уочи последице сеоба српског народа; 
• објасни положај Срба у Хабзбуршкој монархији; 
• уочи последице процеса исламизације, покатоличавања и унијаћења Срба; 
• изведе закључак о улози српске цркве у очувању националног идентитета; 
• наведе најзначајнија културна достигнућа српског народа у периоду од краја XV до краја XVIII века; 
• идентификује основне одлике привреде у српским земљама од краја XV до краја XVIII века; 

истакне одлике свакодневног живота друштвених слојева у српским земљама у периоду од краја XV до краја XVIII века 

7 5 12 

 УКУПНО  44 30 74 

ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА 

Р.бр. Наставна тема  обрада остало укупно 

1. 

ЛОГИКА, 

СКУПОВИ И 

ФУНКЦИЈЕ 

● разликујепојмовеисказ и израз 

● препознаисказ и утврдињеговуистинитост 

● испитатачностједноставнијеисказнеформуле 

● одредиелементескупазадатогнаразличитеначине 

● одредипресек, унију, разлику и Декартовпроизводскупова 

● препознајепримерефункција и уочавааналитичкиизразлинеарнефункције 

● одредикомпозицијудвефункције – наводиусловеданекафункцијабудебијекција 

● одредиинверзнуфункцију 

● решиједноставнекомбинаторнепроблемеприменомправилазбира и производа 

6 6 

12 

2. 

РЕАЛНИ 

БРОЈЕВИ И 

РАЦИОНАЛНИ 

АЛГЕБАРСКИ 

ИЗРАЗИ 

● разликујеразличитезаписебројеваизскупова N, Z, Q, и тебројевеприказујенабројнојправој и 

поредиих.  

● разликујеосновнеподскуповескупареалнихбројева (N, Z, Q, I) и уочаварелације NÌZÌQÌR, IÌR  

● 

зрачунавредностједноставнограционалногбројевногизразапоштујућиприоритетрачунскихоперација 

и употребузаграда, знададелилацморабитиразличитоднуле 

● одредиапсолутнувредностреалногброја и графичкиинтерпретиранабројевнојоси 

● заокруглибројнаодређенибројдецимала 

● сабира, одузима и множиполиноме 

● применидистрибутивнизаконмножењапремасабирању и формулезаквадратбинома и 

разликуквадрата, збир и разликукубовапритрансформацијиполинома 

● раставиполиномначиниоце 

10 20 

30 
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● одреди НЗД и НЗС полинома 

● трансформишеједноставнијирационалниалгебарскиизраз 

3. 

ПРОПОРЦИЈЕ 

И ПРОЦЕНТНИ 

РАЧУН 

● израчунаодређенидеонекевеличине 

● одрединепознатечлановепростепропорције 

● објаснипојамразмере 

● прошириилискратиразмеру и применије у решавањупроблемаподеле,  

● препознадиректнуилиобрнутупропорционалностдвевеличине и применије у 

решавањуједноставнихпроблема и топрикажеграфички 

● решипроблемкојисеодносинасмешудвеиливишекомпоненти 

● решипроблемепроцентног и промилнограчуна 

9 9 

18 

4. ГЕОМЕТРИЈА 

● разликујеосновне и изведенегеометријскепојмове 

● разликујемеђусобниодносуглова (суседни, упоредни, унакрсни, комплементни, суплементни)  

● наведе и применивезеизмеђуугловасапаралелним (илинормалнимкрацима)  

● наведе и применирелацијевезанезаунутрашње и спољашњеугловетроугла 

● дефинишепојмовесиметраладужи, симетралаугла, тежишнадуж и средњалинијатроугла 

● конструишесиметралудужи, симетралуугла и висинутроугла 

● конструишезначајнетачкетроугла 

● наведесвојствотежишта 

● наведеосновнерелације у једнакокраком, односноједнакостраничномтроуглу 

● разликујеврстечетвороуглова и њиховеособине 

● наведеставове о паралелограму и умедаихпримени 

● наведеособинеспецијалнихпаралелограма 

● формулишеТалесовутеорему и применијенаподелудужина n једнакихделова 

● наведеставове о сличноститроуглова 

● примениставове о сличноститроуглованаодређивањенепознатихелемената у 

једноставнијимзадацима 

● наведесвојстваосне и централнесиметрије и примениихнаосновнеконструкције 

● пресликагеометријскиобјекаттранслацијом, ротацијом и осном и централномсиметријом 

● примениизометријскетрансформацијенаосновнеконструкциј 

12 12 

24 

5. 

ЛИНЕАРНЕ 

ЈЕДНАЧИНЕ И 

НЕЈЕДНАЧИНЕ 

● дефинишепојамлинеарнеједначине 

● решилинеарнуједначину 

● применилинеарнуједначинунарешавањепроблема 

● решаваједначинекојесесводеналинеарнеједначине 

● дефинишепојамлинеарнефункције 

● прикажеаналитички, табеларно и графичкилинеарнуфункцију 

● решилинеарнунеједначину и графичкиприкажескупрешења 

● решисистемлинеарнихједначинасадвенепознате 

8 7 

15 

6. 
Писмени 

задатак 

 0 12 
12 

 УКУПНО    111 
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ПРЕДМЕТ: Хемија  

Р.бр. Наставна 

тема 

 обрада остало укупно 

1. 

Супстанце - дефинише супстанце и наведе поделу на чисте супстанце и смеше; 

- дефинише чисте супстанце и наведе поделу на елементе и једињења; 

-дефинише елементе и једињења; 

дефинише смеше и наведе поделу на хомогене и хетерогене смеше; 

- дефинише хомогене и хетерогене смеше и наведе примере из свакодневног живота и струке 

- наведе симболе елемената и формуле једињења; 

- разуме да својства хемијских једињења зависе од типа хемијске везе; 

- разуме да су дисперзни системи смеше више чистих супстанци; 

- разликује дисперзну фазу и дисперзно средство; 

- објасни везу између величина честица дисперзне фазе и врсте дисперзних система; 

- дефинише аеросоле, суспензије, емулзије, колоиде и разуме њихову примену у свакодневном 

животу; 

- разуме утицај температуре на растворљивост супстанце; 

-израчуна масени процентни састав раствора; 

- разуме појам количинске концентрације и израчунава количинску концентрацију раствора; 

- објасни појам електролита; 

- објасни појам јаких и слабих електролита; 

- прикаже електролитичку дисоцијацију киселина, база и соли хемијским једначинама; 

-разликује киселу, базну и неутралну средину на основу рН вредности раствора.  

5 2 7 

2. 

Основна 

неорганска 

једињења 

- објасни процесе оксидације и редукције као процесе примо-предаје електрона; 

- разуме шта је оксидациони број и како се одређује оксидациони број атома у молекулу; 

- дефинише оксиде и наведе својства киселих, базних и амфотерних оксида; 

- дефинише киселине и наведе њихова својства; 

- дефинише базе и наведе својства; 

- дефинише соли и наведе својства соли; 

- наведе технички важне соли; 

- уочи повезаност киселина, база и соли 

5 3 8 

3. 

 Неоргански 

хемијски 

производи 

- уочи значај примене хлороводоничне киселине у индустрији и свакодневном животу; 

- наведе и објасни индустријски поступак добијања хлороводоничне киселине; 

- уочи значај и примену сумпорне киселине у индустрији и свакодневном животу; 

- наведе и објасни поступак за добијање сумпорне киселине; 

- уочи значај и примену амонијака; 

5 3 8 
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- наведе и објасни поступак за добијање амонијака; 

- дефинише минерална ђубрива и наведе поделу на проста, сложена и течна ђубрива; 

дефинише проста, сложена и течна ђубрива и наведе примену. 

4. 
Увод у 

органску 

хемију 

- наведе свосјтва угљеника у органским једињењима- валенцу и оксидациони број; 

- наведе поделу органских једињења према елементарном саставу, структури угљеничног низа, 

хемијском понашању, функционалнох групи. 

2 1 3 

5. 

Основна 

органска 

једињења 

- класификаује угљоводонике према природи угљоводоничног низа и функционалној групи; 

-  наведе општа својства угљоводоника; 

- објасни хомологи низ и структурну изомерију; 

- наведе структура молекула алкана, номенклатура алкана (IUPAC и тривијални називи), физичка 

и хемијска својства алкана; 

- наведе и објасни структуру молекула и геометријску изомерију алкена; 

-наведе номенклатура алкена, добијање алкена, физичка и хемијска својства; 

- објасни структуру молекула алкина, номенклатуру алкина, добијање, физичка и хемијска 

својства алкина; 

- објасни структуру бензена; 

- наведе хомологи ред, номенклатура арена, физичка и хемијска својства арена; 

- наведе карактеристичне представнике арена; 

- наведе својства хидроксилне групе, номенклатура и класификација алкохола; 

- објасни  добијање, физичка и хемијска својства алкохола; 

- наведе представнике алкохола (метанол, етанол, етилен- гликол, глицерол).; 

- дефинише феноле, номенклатуру, физичка и хемијска својства фенола; 

- наведе физичка и хемијска својства карбонилних једињења, наведе номенклатуру карбонилних 

једињења и  објасни добијање алдехида и кетона,;  

- дефинише етре, наведе номенклатуру, физичка и хемијска својства етара, објасни добијање 

етара; 

- дефинише карбоксилне киселине, наведе номенклатуру, класификацију, добијање, физичка и 

хемијска својства киселина; 

- наведе и објасни својства метанске и сирћетне киселине. 

- објасни естерификацију, наведе хемијска својства и налажење естара у природи; 

- дефинише аминокиселине, објасни структуру, наведе физичка, хемијска својства и начине 

добијања аминокиселина. 

12 6 18 

6. 

Билошки 

важна 

једињења 

- дефинише протеине, објасни структуру, значај и улогу протеина у изградњи живих ћелија; 

-дефинише ензиме, објасни структуру и улогу ензима у организму; 

-дефинише хормоне, објасни улогу хормона у живим бићима и наведе представнике хормона; 

- дефинише угљене хидрате, објасни структуру и наведе поделу угљених хидрата; 

- дефинише моносахариде, наведе глукозу и фруктозу као представнике и објасни њихова 

физичка и хемијска својства; 

- дефинише дисахариде,  наведе сахарозу, лактозу и малтозу као представнике и објасни њихова 

физичка и хемијска својства; 

- дефинише полисахариде, наведе скроб и целулозу као представнике и објасни њихова физичка и 

хемијска својства; 

9 7 16 
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- наведе примену угљених хидрата у свакодневном животу и индустрији; 

- објасни процес алкохолног врења и напише хемијску једначину реакције; 

- дефинише масти и уља, објасни структуру и начине добијања, наведе значај и примену у 

свакодневном животу; 

- наведе представнике масти и уља и наведе њихов значај; 

- дефинише витамине, наведе поделу витамина, наведе представнике витамина и објасни њихова 

својства и значај; 

- дефинише, наведе и уочи значај главних минералних материја за жива бића; 

- наведе и објасни физичка и хемијска својства воде на основу структуре молекула воде; уочи 

значај воде за жива бића. 

 

7. 

Органски 

хемијски 

производи 

- дефинише полимере, наведе поделу полимера и објасни номенклатуру; 

- дефинише и објасни полимеризацију; 

- објасни структуру полимера; 

-дефинише пластичне масе, наведе додатке пластичним масама и објасни својства пластичних 

маса; 

- наведе поделу пластичних маса; 

-дефинише термопластичне масе, наведе представнике и њихова својства; 

-дефинише термостабилне пластичне масе, наведе представнике и њихова својства; 

- наведе и објасни поступке производње каучука и гуме; 

- наведе својства и значај примене каучука и гуме; 

- наведе значај и примену боја и лакова; 

- објасни структуру средстава за прање, уочи и објасни везу између примене детерџената и 

њихове структуре.  

9 5 14 

 УКУПНО  47 27 74 

ПРЕДМЕТ: Рачуноводство 

Р.бр. Наставна тема Исходи  обрада остало укупно 

1. 
Рачуноводствено обухватање 

имовине привредног друштва 

и извора њеног финансирања 

Ученик ће знати да објасни појам, делове и задатке рачуноводства као и 

његов основни део књиговодство. 

Стећиће знања о појму и врстама средстава као и њиховим изворима. 

Ученици ће стећи знање о појму, циљу и врстама инвентарисања и биће 

оспособљени за самостално састављање листе почетног инвентара. 

Објасни појам двојног књиговодства, 

 Наведе књиге двојног књиговодства, објасни улогу и значај дневиника и 

главне књиге, објасни пробни и крајњи биланс, закључи дневник и главну 

књигу,  

Дефинише контни оквир и користи га у евиденцији. 

Дефинише благајну, благајничко пословање. 

24 24 48 

2. Систем двојног књиговодства       24 24 48 

3. 
Евиденција новчаних 

средстава 
12 12 24 

4. 

Евидентирање расхода и  

прихода 
14 14 28 
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Упореди стварно и књиговодствено стање новца у благајни. 

 Попуни инструменте платног промета изврши плаћање готовинских 

рачуна. 

 Објасни потребу и процедуру отварања  Текућег рачуна. 

 Објасни функцију Прелазног рачуна у евиденцији новчаних средстава. 

Упореди стање на Текућем и Прелазном рачуну и води упоредну 

евиденцију у благајни и на Текућем рачуну. 

Дефинише расходе и приходе.  

Објасни утицај расхода и прихода на биланс стања и капитал. 

 Евидентира пословне промене, објасни успешна конта. 

Дефинише обрачунски период, биланс успеха и објасни стуруктуру 

биланса успеха и његов значај 

 УКУПНО  74 74 148 

 

ПРЕДМЕТ: Принципи економије 

Р.бр. Наставна тема Исходи  укупно 

1. 
Економска наука - развој, 
принципи и методи анализе 

• 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 

21 
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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 

2. 
Понуда, тражња и 
функционисање тржишта 

• дефинише понуду и тражњу 

• дефинише тражену количину добара 

• прикаже графички криву тражње и тржишне тражње (збир тражње појединаца) 

• разликује променљиве које утичу на тражњу 

• дефинише понуђену количину добара 

• прикаже графички криву понуде и криву тржишне понуде (збир понуда свих продаваца) 

• разликује променљиве које утичу на понуду 

• дефинише појмове: „тржишна равнотежа”, „равнотежна цена”, „равнотежна количина” 

• прикаже графички тржишну равнотежу 

• објасни закон понуде и тражње 

• анализира промену тржишне равнотеже 

• дефинише ценовну еластичност тражње 

• наведе факторе који утичу на ценовну еластичност тражње 

• израчуна ценовну еластичност тражње 

• разликује криве тражње на основу њихових еластичности 

• прикаже графички криве тражње са различитим 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 

35 

3. Трошкови производње 

• дефинише појам трошкова 

• разликује експлицитне и имплицитне трошкове 

• разликује економски профит и рачуноводствени профит 

• дефинише производну функцију 

• дефинише маргинални производ 

• дефинише опадајући маргинални производ 

• разликује фиксне и варијабилне трошкове 

• разликује укупне и просечне трошкове 

• дефинише маргинални трошак 

• прикаже графички криве просечних трошкова и маргиналног трошка 

разликује трошкове на кратки и дуги рок 

18 
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4. 

Тржишне структуре и 
понашање предузећа 

• дефинише различита тржишна стања 

• наведе карактеристике конкурентног тржишта 

• идентификује приход конкурентног предузећа 

• објасни максимирање профита конкурентног предузећа 

• представи графички криву понуде конкурентног предузећа 

• објасни када предузеће одлучује да обустави производњу 

• објасни када предузеће одлучује да излази са тржишта 

• објасни када ће предузеће ући на тржиште 

• прикаже графички профит конкурентног предузећа 

• представи графички криву тржишне понуде 

• препозна како тржиште реагује на промену тражње 

• опише дугорочну равнотежу на конкурентном тржишту 

• наведе карактеристике монополског тржишта 

• препозна основне узроке баријера уласку на тржиште 

• препозна како монополиста доноси одлуке о производњи и ценама (како максимира профит) 

• наведе особености олигополске тржишне структуре 

• препозна како олигополиста доноси одлуке о производњи и ценама 

• наведе карактеристике монополистичке конкуренције 

препозна како предузеће у условима монополистичке конкуренције максимизира профит 

24 

5. 
Тржишта фактора 
производње и 
функционална расподела 
доходака 

• дефинише факторе производње 

• препозна карактер тражње за факторима производње 

• препозна специфичности тражње и понуде рада 

• дефинише маргинални производ рада 

• израчуна вредност маргиналног производа рада 

• опише како се успоставља равнотежа на тржишту рада 

• дефинише појам капитал 

• препозна како се успоставља равнотежа на осталим тржиштима 

објасни функционалну расподелу дохотка 

15 

 УКУПНО  111 

 

 

ПРЕДМЕТ: ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА 

Р.бр. Наставна тема Исходи  обрада остало укупно 

1. ПРЕДУЗЕЋЕ  • дефинише појам пословне економије 
• разликује предмет изучавања пословне економије и економике предузећа   36 
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• 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 (три1) 
• наведе начине употребе ресурса у њиховој трансформацији у резултате 
• наведе резултат (ои1ри1) 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 

2. 

ПОСЛОВНЕ 

ФУНКЦИЈЕ 

ПРЕДУЗЕЋА 

• 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 

 

  38 

 УКУПНО    74 

ПРЕДМЕТ: ПОСЛОВНА КОРЕСПОНДЕНЦИЈА И КОМУНИКАЦИЈА 



Школски програм, Средња економска школа, Лозница 

 

 111 

Р.бр. Наставна тема Исходи Вежбе 

1. 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

КАНЦЕЛАРИЈЕ И 

ТЕХНИКА КУЦАЊА 

 

• Дефинише савремену канцеларију 
• објасни значај услова за рад у канцеларији 
• опише изглед канцеларијског простора 
• користи канцеларијску опрему, алате и прибор у складу са наменом 

• разликује врсте потрошног материјала 
• користи потрошни материјал у складу са наменом 

• користи обрасце 
• оверава акте и документацију користи технику куцања у алфанумеричком и нумеричком делу тастатуре 

34 

2. 

ПОСЛОВНА 

КОРЕСПОНДЕНЦИЈА 

Разликоваће елементе пословног писма и схватиће његову сврху 

Знаће да препозна и обликује пословно писмо у блок форми 

Знаће да препозна и да правилно обликује  

пословно писмо у зупчастој форми. 

Знаће да правилно обликујеп. писмо у 

модифик. форми  

Моћи ће да издвоји разлике у формама 

Савладаће вештину преобликовања  

писама из једне форме у другу 

Провериће своје практичне вештине 

Моћи ће да састави пословну биографију 

Разликоваће елементе упита 

Увежбаће израду упита 

Моћи ће да разликује различите врсте понуде 

Увежбаће израду понуде. 

Моћи ће да састави ценовник 

Моћи ће да напише поруџбину на основу датих елемената 

Оспособиће се да састави отпремницу  

Разликоваће елементе фактуре 

Оспособиће се да састави фактуру на основу датих елемената 

Разликоваће делове комисијског записника 

Оспособиће се да састави комисијски записник 

Оспособиће се да састави рекламацију на основу датих елемената 

Оспособиће се да састави ургенцију на основу датих елемената 

Провериће ниво усвојеног знања 

24 

3. 

Евиденција и 
класификација докумената 
и рад са поштом 

• дефинише појам, врсте и значај евиденција 
• евидентира дневне и недељне обавезе 

• дефинише појам, врсте и значај класификација 
• класификује документацију према задатим параметрима 
• објасни рад у појединим фазама рада са текућом поштом 
• спроведе процедуру рада по појединим фазама на конкретном примеру 

16 



Школски програм, Средња економска школа, Лозница 

 

 112 

примени правила за писање електронскихписама (е-таП) 

 УКУПНО  74 

ДРУГИ РАЗРЕД 

ПРЕДМЕТ: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

Р.бр. Наставна тема ИСХОДИ: 

 
обрада остало укупно 

1. 

Барок, класицизам и 

просветитељство 

• 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 

11 3 14 

2. 

Романтизам • 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 

22 3 25 

3. 

Реализам • 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 делима 

20 6 26 

4. 
Морфологија • одреди врсту речи и граматичке категорије 

употреби у усменом и писаном изражавању облике речи у складу са језичком нормом 
9 2 11 

5.  Правопис примени правила одвојеног и састављеног писања речи у складу са језичком нормом  8 8 

6. 

Култура изражавања • изражава размишљања и критички 

став према проблемима и 

појавама у књижевним текстовима 

и свакодневном животу 

• препозна одлике стручно-научног 

стила 

• примени одлике новинарског 

стила 

 24 24 
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 УКУПНО    108 

 

 

ПРЕДМЕТ: Математика 

Р.бр. Наставна тема Исходи  Укупно  

1. СТЕПЕНОВАЊЕ И КОРЕНОВАЊЕ 

• 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 

15 

2. ФУНКЦИЈА И ГРАФИК ФУНКЦИЈЕ 

• 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; 

6 

3. 
КВАДРАТНА ЈЕД- НАЧИНА, 

НЕЈЕДНАЧИНА И ФУНКЦИЈА 

• реши непотпуне квадратне једначине у скупу К. 
• 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 

20 

4. 
ЕКСПОНЕНЦИЈАЛ- НА И 

ЛОГАРИТАМ- СКА ЈЕДНАЧИНА, 
НЕЈЕДНАЧИНА И ФУНКЦИЈА 

• прикаже аналитички, табеларно и графички експоненцијалну функцију 
• реши једноставну експоненцијалну једначину 
• примени знање о графику експоненцијалне функције на решавање једноставне експоненцијалне 

17 
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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 

5. 

 ТРИГОНОМЕТРИЈА • 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 3п/4+7п) 

• нацрта графике основних тригонометријских функција и наведе њихова својства  

• нацрта графике функција /х)=а5ж(х)+к и/(х)=асоз(х)+ђ и наведе њихова својства 

• примени адиционе формуле  

• реши једноставну тригонометријску једначину и неједначину 

• примени синусну и косинусну и теорему на решавање троугла 

22 

6. 

ПОЛИЕДРИ И ОБРТНА ТЕЛА • израчуна обим и површину фигура у равни (квадрат, правоугаоник, правилан шестоугао, круг) 

• објасни како настају призма и пирамида 

• примени одговарајуће формуле и израчуна површине и запремине полиедара 

• објасни како настају ваљак, купа, сфера и лопта 

• примени одговарајуће формуле и израчуна површине и запремине обртних тела 

• реши једноставније проблемске задатке у којима су описана и/или уписана тела 

16 

7. ИЗРАДА ПИСМЕНИХ 

ЗАДАТАКА 

 
12                   

 УКУПНО  108 

ПРЕДМЕТ: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Р.бр. Наставна тема Исходи  обрада остало укупно 

1. Places with long traditions 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 

5 3 8 

2. Telling stories       4 4 8 

3. Sports and competitions 4 4 8 

4. A sense of achievement 5 3 8 

5. Healthy eating 4 4 8 
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   6.  

   7. 

   8. 

   9.  

 

 

Jobs and hobbies 

Welcome to the future  

The power of music 

Entertainment 

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) 

 

 

      5       

 

     5 

 

      5 

 

      4 

 

     3 

 

    4 

 

    2 

 

     4 

 

     8 

 

     9 

 

     7 

 

     8 

 9. УКУПНО преводи усмено или писмено кратке поруке у складу са потребама комуникације 41    31 72 

  аргументује свој став о медијском тексту    

 

ПРЕДМЕТ: Историја 

Р.бр. Наставна тема Исходи  Укупно  

1. 

• Европа и свет од 

краја XVIII века до Првог 

светског рата  

• идентификује основне одлике историјског периода од краја XVIII века до Првог светског рата; 

• сагледа значај и последице привредног напретка и Индустријске револуције на развој друштва; 

• опише, на примеру Француске, Велике Британије, Хабзбуршке монархије, Немачке, Русије и САД, друштвену 

структуру и државно уређење у периоду 

од краја XVIII века до Првог светског рата; 

• сагледа значај и последице појаве политичких идеја национализма, либерализма, радикализма и социјализма; 

• наведе најважнија научно- техничка достигнућа у периоду од краја XVIII века до Првог светског рата и 

образложи њихов значај; 

• истакне одлике свакодневног живота у периоду од краја XVIII века до Првог светског рата у различитим 

друштвеним слојевима; 

• издвоји најзначајније правце у књижевности и ликовним уметностима у периоду од краја XVIII века до Првог 

светског рата и именује истакнуте ствараоце; 

наведе главне тековине периода од краја XVIII века до Првог светског рата и препозна њихов значај у 

савременом д 

12 

2. 
• Србија, Црна Гора 

и Срби у Хабзбуршком и 

Османском царству од краја 

• 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; 

• уочи утицај европских збивања и идејних покрета на развој српске националне и државне идеје током XIX и 

14 
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XVIII века до Првог 

светског рата  

почетком XX века; 

• уочи и објасни на историјској карти промене граница српске државе током XIX и почетком XX века; 

• лоцира места најважнијих битака које су вођене током Српске револуције, ослободилачких ратова 1876-1878. 

и Балканских ратова; 

• опише улогу истакнутих личности у Српској револуцији, у развоју државних иституција и формирању 

модерног политичког система; 

• изведе закључак о значају уставности за развој модерног 

• политичког система; 

• сагледа значај и последице привредног напретка на развој српског друштва; 

• наведе и опише највећа културна достигнућа код Срба током XIX и почетком XX века; 

• именује најважније личности које су заслужне за развој српске културе током XIX и почетком XX века; 

• истакне одлике свакодневног живота друштвених слојева код Срба током XIX и почетком XX века. 

 

3. 

• Први светски рат и 

револуције у Русији и 

Европи  

• разуме узроке и међународни контекст избијања Првог светског рата; 

• опише ток Првог светског рата; 

• наведе и анализира преломне догађаје Првог светског рата; 

• сагледа утицај ратних искушења на појаву револуционарних идеја и покрета; 

• разуме разлоге због који је Србија ушла у ратни сукоб са Аустроугарском и Немачком; 

• лоцира места најважнијих битака које је српска војска водила током Првог светског рата; 

• анализира последице Првог светског рата за српски народ; 

уочи утицај ратних збивања и искушења на уметничко стваралаштво. 

6 

4. 

• Свет између Првог 

и Другог 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; 

• сагледа значај и последице појаве тоталитарних политичких идеја и идеологија; 

• сагледа значај и последице привредног и научног напретка у периоду између два светска рата; 

• истакне одлике свакодневног живота у периоду између два светска рата у различитим друштвеним слојевима; 

• издвоји најзначајније правце у књижевности и ликовним уметностима у периоду између два светска рата и 

именује истакнуте ствараоце; 

наведе главне тековине периода између два светска рата и препозна њихов значај у савременом добу 

8 

5. 

• Југословенска 

краљевина  

• 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; 

• сагледа дубину и трајност националних, верских и политичких супротности у југословенској држави; 

• наведе најважније одлике привредног развитка у југословенској краљевини; 

• опише културно-просветне прилике и наведе културно- уметничка достигнућа у југословенској краљевини; 

истакне одлике свакодневног живота друштвених слојева југословенској краљевини. 

9 
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6. 

• Други светски рат  • разуме узроке и међународни контекст избијања Другог светског рата; 

• опише ток Другог светског рата; 

• наведе и анализира преломне догађаје Другог светског рата; 

• уочи посебности Другог светског рата у Југославији и препозна његову антиокупаторску, националну, верску 

и идеолошку садржину; 

• анализира последице Другог светског рата за српски народ; 

• образложи допринос југословенских антифашистичких покрета победи савезника у Другом светском рату; 

• разуме важност изучавања холокауста и геноцида као феномена Другог светског рата; 

уочи утицај ратних збивања и искушења на уметничко стваралаштво. 

6 

7. 

• Свет после Другог 

светског рата  

• сагледа промењену слику света после Другог светског рата; 

• идентификује основне одлике политичког, друштвеног, привредног, научног и културног развоја послератног 

света; 

• препозна и упореди основне одлике различитих привредних система у комунистичким и капиталистичким 

државама у другој половини XX века; 

• уочи узроке и последице хладноратовских сукоба; 

• разуме распрострањеност покрета за ослобођење нација и угрожених мањинских група; 

• сагледа значај и 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 

8 

8. 

• Југославија после Другог 

светског рата - 9 часова. 

• 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. 

9 

 УКУПНО  72 

 

ПРЕДМЕТ: ПОСЛОВНА ИФОРМАТИКА 

Р.бр. Наставна тема Исходи  Вежбе  

1. Обрада слика 

• разуме принципе представљања слика у рачунару (растерски, векторски) 

• разликује формате слика и њихове особине 

• изврши конверзију формата слике 

• мења димензије слике 

14 
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• мења капацитет фајла слике 

• разликује алате за вршење корекције на слици примењује алате за вршење корекција на слици 

2. Израда презентација 

• 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 

14 

3. Рад са табелама 

• 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 оп-Ипе сервисе за табеларна израчунавања 
• припреми радну књигу за штампу 
• штампа податке из радне књиге 

24 

4. 
Напредни рад са 

табелама 

• 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 оп-1те сервисе за табеларна израчунавања 

20 

 УКУПНО  72 



Школски програм, Средња економска школа, Лозница 

 

 119 

 

 

ПРЕДМЕТ: ЛИКОВНА ЛУЛТУРА 

Р.бр. Наставна 

тема 

Исходи обрада остало укуп

но 

1. 

Композиција Упознавање са улогом визуелне уметности у друштву 

Унапређивање визуелног опажања,естетских критеријума; 

Формирање толерантног става према разликама у индивидуалном 

опажању,тумачењу 

6 4 10 

2. Дизајн Стицање основних знања о развоју дизајна,уметничким занимањима 3 2 5 

3. 
Простор Упознавање са врстама простора ,елементима амбијента и значајем обликовања 

простора;Развијање опажања,креативности,радозналости и естетских критеријума; 
2 3 5 

4. 
Култура и 

уметничко 

наслеђе 

Упознавање са значајем визуелне уметности за савремено друштво и 

најзначајнијим националним и светским  уметничким делима и споменицима 

културе 

9 6 15 

 УКУПНО  19 16 35 

 

ПРЕДМЕТ: ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Трошкови 32 - 32 

2. Резултати пословања предузећа 20 - 20 

3. Економски принципи пословања предузећа 20 - 20 

 УКУПНО   72 
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ИСХОДИ: 

Ученик ће бити у стању да:  

-дефинише појам трошкова и изврши поделу трошкова пословања предузећа;  

-препозна и објасни различите начине исказивања резултата пословања предузећа; 

-доноси закључке о оствареним резултатима пословња предузећа; 

-објасни и израчуна економске принципе пословања предузећа; 

-оцени успешност пословања предузећа на основу остварених принципа пословања предузећа. 

 

ПРЕДМЕТ: РАЧУНОВОДСТВО 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Евиденција обавеза из пословања 20 20 40 

2. 
Евиденција потраживања из 

пословања 

      20 20 40 

3. Евиденција сталних средстава 16 16 32 

4. 
Утврђивање резултата пословања 

услужног привредног друштва 

16 16 32 

 УКУПНО 72 72 144 

 

ИСХОДИ: Ученик ће знати да дефинише појам добављача и купца, наведе документацију која се користи при евиденцуји обавеза и 

потраживања, да евидентира трошкове пословања, попусте одобрене од стране добављача, прати доспелост обавеза, ПДВ-е по улазним 

и излазним фактурама, евидрнтира наплату потраживања, прати доспелост потраживања, разликује  врсте сталних средстава, разликује 

вредности и евиденције сталних средстава, обрачуна амортизацију, евидентира отуђивање средстава, евидентира настале приходе и 
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расходе, објасни поступак утврђивања резултата пословања привредног друштва, евидентира финансијски резултат и одреди место 

добитка и губитка у билансу стања и билансу успеха. 

 

 

 

ПРЕДМЕТ: ПОСЛОВНА КОРЕСПОНДЕНЦИЈА И КОМУНИКАЦИЈА 

Р.бр. Наставна тема обрада вежбе укупно 

1. Службена кореспонденција - 12 12 

2. 

Планирање, организовање и 

реализација активности пословне и 

службене кореспонденције 

- 34 34 

3. 
Вештина комуницирања и правила 

посовног понашања 

- 26 26 

 УКУПНО   72 

 

ИСХОДИ: 

Ученик ће бити у стању да:  

-успешно примени знања и вештине службене пословне кореспонденције на практичним примерима; 

-планира, организује и систематично извршава активности у пословној и службеној кореспонденцији; 

-се понаша у складу са правилима пословног бонтона; 

-примени правила хоризонталне, вертикалне а и екстерне комуникације, као и да примењује општа правила понашања у телефонској 

комуникацији; 

-се лично и професионално развија и усавршава у складу са индивидуалним интересовањима и способностима. 
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ПРЕДМЕТ: ПРИНЦИПИ ЕКОНОМИЈЕ 

Р.бр. Наставни модули обрада остало укупно 

1. Макроекономија: теорија, анализа и политика  4 4 8 

2. Систем националних рачуна  8 8 16 

3. Финансијски систем  9 9 18 

4. Новац у макроекономији  8 8 16 

5. Инфлација  4 4 8 

6. Незапосленост  3 3 6 

 УКУПНО 31 31 72 

 

ИСХОДИ: По завршетку модула ученик ће бити у стању да :  

 доводи у везу микроекономију и макроекономију  дефинише макроекономију  

 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  препозна утицај економске политике на 
производњу и цене;  

 дефинише БДП  идентификује улогу БДП у мерењу укупног дохотка и укупних издатака  

 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  разликује инвестиционе фондове као финансијске институције  дефинише тржиште зајмовних средстава  разликује изворе зајмовних средстава  



Школски програм, Средња економска школа, Лозница 

 

 123 

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; 

 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 надница и незапосленост;  

 

ПРЕДМЕТ: ЕКОНОМСКО ПОСЛОВАЊЕ 

Р.бр. Наставна тема Исходи укупно 

1. 
Оснивање и почетак пословања привредног 

друштва 

Ученик ће стећи способности и вештине за обављање поступка оснивања 

привредног друштава, за обављање послова заснивања радног односа и 

административних послова, за обављање послова платног промета и благајничког 

пословања, занања и вештине за обављање општих-кадровских посолова. 

Практична настава у блоку од 30 часова. 

 

З2 

2. 
Послови платног промета и благајничког 

пословања 

20 

3. 

Општи административни послови 20 

 УКУПНО  72 
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ПРЕДМЕТ: Јавне финансије 

Р.бр. Наставна тема Исходи 

По завршетку модула ученик ће бити у стању да: 

обрада остало укупно 

1. 

Појам и предмет јавних 

финансија 
• 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 финансије 

7 5 12 

2. 

Јавни расходи • дефинише јавне расходе 

• наведе разлоге државне интервенције и присуства јавног сектора 

• дефинише јавна добра 

• наведе карактеристике јавних добара 

• наведе структуру јавних расхода 

• наведе учинке јавних расхода 

• класификује јавне расходе 

• разлукује облике државне интервенције преко јавних расхода 

• објасни разлоге и учинке јавних расхода у области: 

                - образовања 

                - здравства 

                - пензијског осигурања 

                - социјалне заштоте 

      12 6 18 

3. 

Јавни приходи • 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 

21 9 30 
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• објасни значај пореског биланса 

• састави порески биланс 

• обрачуна висину пореске обавезе на основу пореског биланса 

• попуни пореску пријаву на основу пореског биланса 

• разликује порез на потрошњу и порез на доходак 

• разликује врсте пореза на дадату вредност 

• објасни значај пореза на додату вредносткао најиздашнијег пореског прихода 

уРепублици Србији 

• класификује пореске обвезнике премароковима плаћања пореза на 

додатувредност 

• објасни теоријске аспекте пореза наимовину 

• наведе карактеристике пореза наимовину у Републици Србији 

• разликује различите врсте пореза наимовину и њихове елементе 

• обрачуна порез на имовину за различитепореске обвезнике 

• попуни пријаву за порез на имовинуразличитих пореских обвезника 

• наведе остале облике јавних прихода 

4. 

Буџет • дефинишебуџеткаоинституцијујавнихфинансија 

• набројифункције и начелабуџета 

• наведезаконскиоквирзабуџетскисистему РепублициСрбији 

• разликујефункцијетрезора 

• опишепоступакдоношења и извршењабуџета у РепублициСрбији 

• наведеструктурудржавногбуџетаРепубликеСрбије 

• дефинишебуџетскидефицит 

• дефинишефискалнифедерализам 

• разликујеразличитенивоедржаве 

• повежебуџетцентралногнивоавласти ибуџетенижихнивоавласти 

8 4 12 
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Р.бр. Наставна тема Исходи  
По завршетку модула ученик ће бити у стању да: 

Укупно  

1. 

ОСНОВЕ ПОСЛОВНЕ 

КОМУНИКАЦИЈЕ И 

КОРЕСПОНДЕН- ЦИЈЕ 

• разуме најбитније информације у кратким и једноставним 

обавештењима и правилно их користи 

• разуме глобално суштину нешто дужих разговора или 

дискусија на састанцима 

• води једноставне разговоре (телефонира), даје 

информације и упутства, уговара термине, користи 

основни ниво пословне комуникације 

• чита и разуме различите врсте прилагођених текстова 

(једноставнија лична/пословна писма, позивнице, 

проспекти, огласи) 

• саставља краћи текст (мејл, писмо) у одређене пословне 

сврхе 

• преводи усмено или писмено кратке поруке и писма 

 

7 2 

2. 

ОСНОВНА 

ТЕРМИНОЛОГИЈА ИЗ 

ДОМЕНА ОПШТИХ, 

ПРАВНИХ И КАДРОВСКИХ 

ПОСЛОВА И ПОСЛОВА 

НАБАВКЕ И ПРОДАЈЕ 

• 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) 

• чита и разуме различите врсте прилагођених текстова 

• води једноставне разговоре (телефонира), даје 

информације и упутства, уговара термине, користи 

основни ниво пословне комуникације 

 

3 2 

3. 

ОРГАНИЗАЦИЈА И 

СТРУКТУРА КОМПАНИЈА 

• разуме најбитније информације у кратким и једноставним 

обавештењима и правилно их користи 

• уочава предвидљиве информације (кад, где, ко, колико, 

зашто) 

• пише краћи текст о фирми, пословању и персоналу 

• описује ситуације, прича о догађајима и аргументује 

ставове 

 

4 2 

ОПИС ПОСЛОВА У 

ФИРМАМА 

• открива значење непознатих речи на основу контекста 

и/или помоћу речника 

• чита и разуме различите врсте прилагођених текстова 

3 2 
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ПРЕДМЕТ:  

 

Трећи разред  

ПРЕДМЕТ: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

Р.бр. Наставна тема Исходи  Укупно  

1. 

Модерна  • 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 

29 

2. 

Књижевност између два рата • 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 

33 

3. 
Творба речи • препозна просте, изведене и сложене речи 

• примени основне принципе творбе речи 3 

4. 
Лексикологија • препозна и одреди вредност лексеме 

• уме да се служи речницима 
• наведе примере синонима, антонима, хомонима, жаргона... 

9 

5. 
Правопис • примени правописна правила у писању сложеница, 

полусложеница и синтагми 
• скраћује речи у складу са прописаним правилима 

8 

6. 
Култура изражавања • износи став, користи аргументе и процењује опште и сопствене 

вредности у усменом и писаном изражавању 24 

 УКУПНО  105 

 

ПРЕДМЕТ: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Р.бр. Наставна тема Исходи  Укупно  

1. 
ОПШТЕ ТЕМЕ 

• Свакодневни живот (генерацијски конфликти и 

   Разуме једноставније текстове (стандардна писма, 
информације о процесу рада у струци) који су 
писани обичним језиком или језиком струке 
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начини превазилажења) 
• Образовање (образовање за све, пракса и 

припреме за будуће занимање, размена ученика) 
Познате фирме, предузећа, установе, 
институције у земљама чији се језик учи 
• Културни живот (међународни пројекти и учешће 

на њима) 

Заштита човекове околине (волонтерски рад) 

Медији (штампа, телевизија, електронски медији) 
• Историјски догађаји/личности из земаља чији се 

језик учи 
Свет компјутера 
(предности и мане употребе компјутера) 

СТРУЧНЕ ТЕМЕ 
• Основна стручна терминологија 
• Примена информационих технологија у домену 

струке 
• Основе пословне комуникације и коресподенције 

(пословна преписка и комуникација у писаној и 

усменој форми) 
• Мере заштите и очувања радне и животне средине 

Напомена: Стручне теме треба распоредити по 

разредима тако да буду у корелацији са садржајима 

који се обрађују из стручних предмета 

 

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                                                                   

бразложи 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) 
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2. 

ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ 
I. РЕЧЕНИЦА 

• Сви типови упитних реченица 
II. ИМЕНИЧКА ГРУПА 
 
1. Кванитификатори 
2. Члан 
3. Именице 
4. Придеви 
5. Бројеви 
 
III. ГЛАГОЛСКА  ГРУПА 

• 1.Глаголи 

• 2.Предлози, најчешћи предлози за 
оријентацију у времену и простору 
3.Кондиционал први и други (и рецептивно и 
продуктивно). 

 

 

 

 УКУПНО  70 

 

ПРЕДМЕТ: ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

Настава из предмета Физичко васпитање одвија се по истом наставном плану као и у другим одељењима истог разреда са 

истим фондом часова. 

 

ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА 

Р.бр. Наставна тема Исходи  Укупно  

1. 

КОМБИНАТОРИКА • 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 

12 
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• примени биномни образац 
• одреди к-ти биномни коефицијент у развоју бинома на п-ти 

степен 
примени знање из комбинаторике при израчунавању вероватноће 

догађаја 

2. 

НИЗОВИ • 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 п и 6 и израчуна 

тражени члан низа 
• израчуна збир првих п чланова аритметичког низа 
• објасни шта су п и ^ и израчуна 
тражени члан низа 
• израчуна збир првих п чланова геометријског низа 
примени образац за суму првих п чланова низа на конкретним 

примерима из струке 

10 

3. 

АНАЛИТИЧКА ГЕОМЕТРИЈА У РАВНИ • 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 к и п 
• 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) 

26 

4. 

ФУНКЦИЈЕ • 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) 

45 
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• 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 
 ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ   12 

 УКУПНО  105 

 

ПРЕДМЕТ: СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА 

Р.бр. Наставна тема Исходи  Укупно  

1. 

Структура и организација друштва • схвати структуру и организацију друштва 
• објасни улогу друштвених група с посебним освртом на брак 

и породицу 
• схвати друштвену поделу рада 
• објасни узроке друштвеног раслојавања 
• наведе друштвене установе и друштвене организације и 

направи разлику између њих 
• разликује особености сеоског и градског становништва 

  15 
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2. 

Држава и политика • опише 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 

17 

3. 

Устав и правна држава • 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 

8 

4. Људска права и слободе • схвати људска права и слободе и свој положај у друштву 
• зна на који начин се штите права и слободе грађана 8 

5. 

Култура и друштво • уочи разлику и сличности између културе и цивилизације 
• схвати настанак религије и религијског мишљења 
• идентификује монотеистичке религије и објасни 

специфичности хришћанства 
• разликује обичај и морал 

• схвати разлику између уметности, масовне културе, 

подкултуре, шунда и кича 

16 

6. 

Друштвене промене и развој друштва • идентификује друштвене промене 
• зна основне карактеристике хоризонталне и вертикалне 

покретљивости 
• препозна друштвени развој 

• формира став према савременим тенденцијама у развоју 

глобалног друштва 

7 

 УКУПНО  70 

 

 

ПРЕДМЕТ: ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА 

Р.бр. Наставна тема Исходи  
По завршетку модула ученик ће бити у стању да: 

Укупно  

1. Основи менаџмента 

• 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 

30 
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• 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 

 

2. Менаџмент пословних функција предузећа 

• 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 

40 

 УКУПНО  70 
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ПРЕДМЕТ: РАЧУНОВОДСТВО 

 
Р.бр. Наставна тема Исходи  

По завршетку модула ученик ће бити у стању да: 
Укупно  

Теорија  Вежбе 

1. Евиденција материјала 

• повеже набавку и трошење материјала 

са одговарајућом документацијом 

• објасни елементе набавне цене 

• разликује стварну и планску набавну 

цену материјала 

• састави калкулацију набавке 

материјала 

• евидентира залихе материјала 

аналитички и синтетички у 

финансијском књиговодству по 

стварним набавним ценама 

• обрачуна трошкове материјала 

применом различитих метода 

• мери ефекте примене различитих 

метода трошења на висину укупних 

трошкова 

• евидентира залихе материјала у 

материјалном и финансијском 

књиговодству по планским набавним ценама 

• обрачуна сразмерни део одступања од 

планске набавне цене за утрошени материјал 

• евидентира сразмерни део одступања 

од планске набавне цене за утрошени материјал 

• објасни функцију конта одступање од 

планских набавних цена материјала 

• повеже набавку и трошење материјала 

са одговарајућом документацијом 

• објасни елементе набавне цене 

• разликује стварну и планску набавну 

цену материјала 

• састави калкулацију набавке 

материјала 

• евидентира залихе материјала 

аналитички и синтетички у 

финансијском књиговодству по 

стварним набавним ценама 

• обрачуна трошкове материјала 20 20 
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применом различитих метода 

• мери ефекте примене различитих 

метода трошења на висину укупних 

трошкова 

• евидентира залихе материјала у 

материјалном и финансијском 

књиговодству по планским набавним ценама 

• обрачуна сразмерни део одступања од 

планске набавне цене за утрошени материјал 

• евидентира сразмерни део одступања 

од планске набавне цене за утрошени материјал 

• објасни функцију конта одступање од 

планских набавних цена материјала 

2. Евиденција дугорочних финансијских пласмана и 
капитала 

• разликује облике дугорочних 

финансијских пласмана 

• евидентира учешћа у капиталу 

• евидентира дугорочна 

потраживања по кредитима 

• евидентира продају емитованих 

обичних и приорететних акција 

• објасни разлику у правима 

власника обичних и приоритетних 

акција 

• објасни ажио и дисажио 

• разликује облике капитала у 

зависности од правне форме предузећа 

• евидентира прибављање 

капитала приликом оснивања предузећа 

• евидентира прибављање 

капитала у току пословања предузећа 

• евидентира смањење капитала 

одливом, повлачењем основног 

капитала 10 10 

3. Евиденција производног процеса 

• разликује финансијско и погонско 

књиговодство 

• преузме почетне залихе 

• идентификује расходе производног 

предузећа 20 20 
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• евидентира трошкове по врстама 

• обрачуна амортизацију 

(аритметичко дегресивна, геометријско 

дегресивна, функционална метода ) 

• преузме пословне расходе са класе 

5 на класу 9 

• изврши обрачун трошкова по 

местима трошења 

• састави погонски обрачунски лист 

• распореди трошкове са места 

настанка на носиоце трошкова 

• изврши обрачун трошкова и 

њихово повезивање са одговарајућим 

приходима 

• састави калкулацију цене коштања 

• евидентира залихе готових 

производа по планским или стварним 

ценама коштања 

• евидентира продају готових 

производа кроз финансијско и погонско 

књиговодство (по планској или стварној 

цени коштања) 

4. Утврђивање и расподела резултата пословања 
производног предузећа и рачуноводствено извештавање 

• обавља предзакључна књижења 

• вреднује залихе готових производа 

на крају обрачунског периода у 

погонском књиговодству 

• евидентира промену залиха 

готових производа у финансијском 

књиговодству на крају обрачунског 

периода 

• процени ефекте утицаја промене 

вредности залиха на финансијски 

резултат 

• утврђује добит, расподелу добити, 

губитак и покриће губитка на основу 

насталих расхода и прихода у 

• евидентира добитак, расподелу 

добитка, губитак и покриће губитка. 

• закључује пословне књиге 20 20 



Школски програм, Средња економска школа, Лозница 

 

 137 

• објасни значај финансијског 

извештавања 

• објасни начин попуњавања 

оригиналних образаца биланса стања и 

успеха производног предузећа у складу са 

МСФИ 

• састави Биланс стања, Биланс 

успеха и Извештај о токовима готовине на 

оригиналним важећим обрасцима на основу 

датих података 

 УКУПНО  70 70 

140  

 

ПРЕДМЕТ: ПОСЛОВНИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Р.бр. Наставна тема Исходи  
По завршетку модула ученик ће бити у стању да: 

Укупно  

1. 

ТЕМЕ 
Напомена: Ове теме произилазе из описа 
стандарда занимања и оне се обрађују 
током четворогодишњег образовања, 
узимајући у обзир програм стручних 
предмета ради корелације са тематиком 
из страног језика. 

• Терминологија која се односи на 
вештине руковођења предузећима 

• Основни појмови везани за улагања, 
увоз и извоз добара 

• Овладавање стручним изразима 
везаним за новац (функције новца, 
улога новца у монетарном систему, 
електронски новац сл.) 

Вештине неопходне за истраживање 
тржишта 
• Овладавање вештином вођења 

презентација (структура презентације, 
технике и правила при изради 
презентација) 

• Пословна преписка (овладавање 
вештином писања упита и одговора на 
упите) 

• Вођење банковне и канцеларијске 
документације 

• Вештине неопходне за успешно 

• разуме појединости значајне за разговор у 
коме се износе лични ставовиједног 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 одно се 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, 
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предузетништво 

УЖЕСТРУЧНА ТЕМАТИКА 

• Статистика 
• Предузетништво 
• Правна документација (извод и, 

уверења) 

ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ 

I. ИМЕНИЧКА ГРУПА 

1. Чланови 

Одређени, неодређени, нулти члан 

2. Именице 

Бројиве и небројиве 

3. Заменице 
- К.е1а1гуе ргопоипз (шћо, шћКћ, шћозе, 
шћеп, 1ћа1, шћеге) 

- детерминатори 
- Показни детерминатори 
- Неодређени детерминатори 
- Присвојни детерминатори 

4. Придеви 
- 1оо/поЕ. .епои§ћ/по1 аз...(аз)/ 
1езз...Љап 

5. Бројеви 

6. Кванитификатори 

II. ГЛАГОЛСКА ГРУПА 

- Времена 
- Модални глаголи: оШдаћоп, ргокШћоп 
апЉ аЉуЈсе 
- Модални глаголи за изражавање 
вероватноће 

- Пасивне конструкције 

- СаизаЕуе На^е 

- ^егћ РаЛегпз 

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 
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- КероЛећ зреесћ - б1а1етеп1з ^иезћопз 
Соттапћз 

- Прилози 
- Предлози 
Трећи кондиционал 
 

 

медијском тексту 

• смислено и сврсисходно 

користи изворе 

информација које су 

релевантне за струку, 

обављање посла и 

лично ангажовање на 

послу 

• коректно употребљава 

реченичне конструкције 

 УКУПНО  35 

 

ПРЕДМЕТ:ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА  

Р.бр. Наставна тема Исходи  
По завршетку модула ученик ће бити у стању да: 

Укупно 

(вежбе)  

1. Креирање база података 

• 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 

16  
 
 

 

2. Упити над базом података 

• опише креирање упита 
• изради упите са једноставним и сложеним критеријумима 
• изради упите са различитим функцијама 
приказује тражене информације из базе података 

14 

3. Форме, извештаји и макрои у бази података 

• дизајнира форме 
• дизајнира извештаје 
• дизајнира командну таблу 
• креира макрое у бази података 

примењује макрое у решавању проблема 

16 

4. Електронско пословање 

• 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 

12 

5. Израда сајтова 

• користи бесплатне платформе за ЦМС (систем за управљање 

садржајима) 
• примењује различите теме сходно садржају који се објављује 
• напише добар текст са адекватним насловом 

12 
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• примени адекватне кључне речи у тексту и обезбеди добру 

органску претрагу 
• објасни појам „дигитални маркетинг” 

примени основне принципе дигиталног маркетинга 

 УКУПНО  
•  70 

 

ПРЕДМЕТ: БАНКАРСТВО 

Р.бр. Наставна тема Исходи  

По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да: 

Укупно  

1. Банкарски систем 

• дефинише банкарство 

• наведе фазе развоја банкарства 

• дефинише банку 

• разликује врсте банака 

• објасни место, улогу и значај банке у 

привредном систему 

• објасни појам банкарског система 

• наведе елементе банкарског 
система 

• разликује банкарске системе 

развијених земаља • објасни основне 
карактеристике 

банкарства Србије 

• дефинише делатност централне банке 

- НБС 

• наведе задатке и функције НБС 

• објасни процес конституисања НБС 

• објасни организацију и управљање 

НБС 

• идентификује инструменте монетарне 
политике НБС 

• објасни имовину, приходе и расходе 

НБС 

• дефинише пословну банку 

• објасни процедуру оснивања пословне 

банке 

40 
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• наведе послове које банке могу 

обављати 

• објасни изворе средстава пословне 
банке 

• објасни организацију и различите 
пласмане банке 

• идентификује најчешће ризике код 
пословања банака 

• разликује овлашћења појединих 
органа управљања пословном банком 

• објасни престанак рада банке и 
статусне промене 

•  уочи начине успостављања 
међубанкарских односа 

2. Банкарски послови 

• 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 послове 

• 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 

30 

 УКУПНО  70 
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ПРЕДМЕТ: СТАТИСТИКА 

Р.бр. Наставна тема Исходи  Укупно 

-

ВЕЖБЕ 

1. Статистика - основни појмови 

• дефинише појам „статистика” 
• разликује фазе статистичког истраживања 
• наведе предмет статистичког истраживања 
• наведе области статистике 
• дефинише основни скуп 
• дефинише узорак 
• објасни значење јединице посматрања 
• објасни значење појма „променљива” 
• објасни значење појма „податак” 
• разликује структурне и временске серије 
• препознаје различите изворе података 

креира и користи податке из различитих извора 

12 

2. Дескриптивна статистика 

• доведе у везу прикупљање, сређивање и обраду података 
• дефинише циљ истраживања 
• наведе врсте мерних скала 
• објасни различите методе прикупљања података 
• разликује серије структуре и временске серије 
• направи одговарајуће статистичке табеле у функцији 

статистичког истраживања 
• прикаже податке графички 
• одреди адекватну врсту графичког приказа за презентацију 

различитих резултата статистичког истраживања 
• наведе мере централне тенденције негруписаних података 
• дефинише аритметичку средину негруписаних података 
• дефинише медијану као меру централне тенденције 
• дефинише модус као меру централне тенденције 
• доведе у везу однос између аритметичке средине, медијане и 

модуса 
• наведе мере дисперзије негруписаних података 
• дефинише интервал варијације, варијансу и стандардну 

девијацију 
• објасни аритметичку средину, варијансу и стандардну 

девијацију груписаних података 
• дефинише геометријску и хармонијску средину 
• средње вредности за опис посматраног скупа података 
• израчуна мере централне тенденције коришћењем софтвера 
• израчуна мере дисперзије коришћењем софтвера 
анализира на конкретним примерима израчунате мере централне 

тенденције и мере дисперзије 

34 

3. Проста линеарна регресија и корелација 

• дефинише квантитативне везе 
• наведе циљеве регресионе и корелационе анализе 
• дефинише појам регресије, односно линеарног регресионог 

модела 
• дефинише дијаграм распршености (растурања) 
• објасни метод најмањих квадрата 

24 
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• наведе могућности примене просте линеарне регресије 
• дефинише стандардну грешку регресије 
• дефинише коефицијент детерминације 
• дефинише коефицијент просте линеарне корелације 
анализира на конкретном примеру употребу простог линеарног 

регресионог модела коришћењем софтвера 

 УКУПНО  70 

 

 

ПРЕДМЕТ: ПРАВО 

Р.бр. Наставна тема Исходи  Укупно  

1. 
Основи права и организација 
државе 

• објасни појам, елементе 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 
• објасни појам и елементе 
правне 
норме 
• разликује врсте правних норми 
• дефинише појам правног акта 
• разликује изворе права 

35 
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• објасни правну снагу правног 
акта 
• дефинише појам и елементе 
правног 
односа 
• опише субјекте права, правну и 
пословну способност 
• састави пуномоћје на основу 
задатих 
елемената 
• разликује објекте права 
• објасни настанак, мењање и 
престанак 
правног односа 
• разликује правне 
чињенице 
• разликује добровољно и 
принудно понашање по правној 
норми 
• објасни значење принципа 
уставности и законитости 
• разликује својства 
појединачних правних аката 
• објасни значај жалбе 

2. Привредни субјекти 

• наведе врсте привредних 
субјеката 
које предвиђа важећи закон 
• дефинише појам предузетника 
• објасни појам, обележја и врсте 
привредних друштава 
• упореди друштво с 

35 
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ограниченом 
одговорношћу и акционарско 
друштво 
• објасни промену правне форме 
привредног друштва 
• разликује врсте статусних 
промена 
• разликује финансијске 
институције 
• поброји врсте банкарских 
послова 
• наведе послове који чине 
делатност 
осигурања 
• објасни берзанске послове 
• 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 

 УКУПНО  70 
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ПРЕДМЕТ: ЕКОНОМСКО ПОСЛОВАЊЕ 

Р.бр. Наставна тема Исходи  Укупно  

Вежбе           

Блок 

1. 
Опште - комерцијални послови 
производно-трговинског 
привредног друштва 

• 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 

28  
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• евидентира приспеле 
рачуне у књигу примљених 
рачуна 
• састави калкулацију 
набавне цене (основних 
средстава и материјала) 
• требује материјал и ситан 
инвентар на основу радног 
налога 
• састави потребну 
документацију за производно-
трговинске послове 
• састави калкулацију цене 
коштања и продајне цене 
производа 
• пошаље понуду купцима 
• изврши продају производа и услуга 
• пошаље купцу рачун - отпремницу 
• евидентира послате рачуне у књигу 
излазних рачуна 
• проследи документацију 
књиговодству на књижење 
• учествује у пословима рекламе и 
пропаганде производно-
трговинског предузећа 
• распореди планиране активности 
опште-комерцијалне службе према 
приоритету реализације 
• прати реализацију активности 
опште- комерцијалне службе 
• примени важеће прописе потребне 
за послове опште-комерцијалне 
службе 
• састави дневне и периодичне 
извештаје о раду опште-
комерцијалне службе 
• презентује рад опште-
комерцијалне службе 
 

2. 
Рачуноводствени послови 
производно-трговинског 

• планира активности 
рачуноводствене службе 

28  
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привредног друштва • 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 

• књижи пословне промене у 
пословним књигама 

• књижи у аналитичкој и 
синтетичкој евиденцији 

• усагласи аналитичке и синтетичке 
евиденције 

• књижи приходе и расходе 
производно- трговинског 
привредног друштва 

• књижи пописом утврђене вишкове 
и мањкове 

• књижи продају готових производа 
• књижи промену вредности залиха 
• провери исправност књижења 
• састави Пробни биланс 

производно- трговинског 
привредног друштва 

• обрачуна порез на додату вредност 
• попуни пореску пријаву 
• књижи обрачун пореза на додату 

вредност 
• обрачуна зараде запослених 
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• књижи зараде и исплате зарада 
• обрачуна рачуноводствену 

амортизацију за претходни период 
• састави дневне и периодичне 

извештаје о раду рачуноводствене 
службе 

презентује рад рачуноводствене службе запосленима у 
привредном друштву 

3. 

Годишњи финансијски извештај 
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 

књиговодства о стању залиха 

14  
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• прокњижи промену залиха 
готових 

производа 
• састави Закључни лист 
производно- 
трговинског предузећа 
• састави Биланс стања 
производно- 

трговинског предузећа 
• састави Биланс успеха 
производно- 

трговинског предузећа 
• наведе друге извештаје 
обухваћене 
редовним годишњим 
извештавањем у 

складу са МСФИ 
• објасни садржај и значај 
редовног 
годишњег финансијског 
извештаја 

4. 
Пословање производно-
трговинског привредног друштва 

• 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 

 60 
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• представи послове рекламе и 
пропаганде производно - 
трговинског предузећа 

• спроведе књиговодствену 
евиденцију набавке и продаје 

• спроведе књиговодствену 
евиденцију прихода и расхода 
реалног производно-трговинског 
привредног друштва 

• прикаже поступак израде завршног 
рачуна у складу са МСФИ 

• објасни поступак контроле и 
архивирања документације у 
реалном привредном субјекту 

састави извештај о пословању привредног друштва 
 УКУПНО  70+60 

 

ПРЕДМЕТ: НАЦИОНАЛНА ЕКОНОМИЈА 

Р.бр. Наставна тема Исходи  Укупно  

1. 

Привредни развој

  

• дефинише националну економију 

• објасни предмет изучавања 

националне економије 

• дефинише националну економију као 

примењену макроекономску 

дисциплину 

• објасни однос макро и микро 

економских дисциплина 

•разликује привредни раст и развој 

•дефинише концепт одрживог развоја 

• објасни концепт одрживог развоја 

22 
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• класификује факторе привредног 

развоја 

• објашњава факторе привредног 

развоја 

• наведе индикаторе привредног 

развоја 

• разликује основне економске 

показатеље 

• објасни појам „Бруто домаћи 

производ(БДП)" 

• дефинише бруто национални доходак 

• дефинише бруто национални 

расположиви доходак 

• наведе остале економске показатеље 

• наведе структуру БДП-а у 

тросекторском моделу 

• дефинише економски састав 

становништва као економски 

показатељ 

•дефинише обим и структуру робне 

размене с иностранством као 

економски показатељ 

•укаже на значај степена запослености 

као економског показатеља 

•наведе остале индикаторе привредног 

развоја 

•опише остале индикаторе привредног 

развоја 

•објасни индекс људског развоја 

2. Привредни систем • објасни појам привредног система 
• наведе елементе привредног система 12 



Школски програм, Средња економска школа, Лозница 

 

 153 

и економска 

политика  

• објасни институције и организације као елементе привредног система 
• доведе у везу привредни систем и економску политику 
• наведе кључне макроекономске циљеве 
• наведе врсте економске политике 
• доведе у везу привредни систем и промене у привредном систему 
• дефинише појам „транзиција” 
објасни реформу привредног система у транзиционом периоду 

3. 

Интеграција 

светске привреде

  

• дефинише економске интеграције 
• наведе разлоге економских интеграција 
• наведе потенцијалне (могуће) ефекте економских интеграција 
• опише шансе глобализације 
• идентификује ризике глобализације 
• дефинише СТО-у 
• наведе функције СТО 
• наведе међународне финансијске организације 
• објасни улогу међународних финансијских организација 
• наведе регионална партнерства 

објасни најсложенији облик интеграције - Европску унију 

12 

4. 

Одржив развој 

Републике Србије

  

• Привредни развој Републике Србије у 
XXI веку 

• Историјско наслеђе 
• Индикатори макроекономских кретања у периоду 2000-2018. 
• Структура извора БДП-а у периоду 

2000-2018. 
• Спољнотрговински и финансијски токови у периоду 2000-2018. 
• Предности, слабости, шансе и претње за одржив развој Републике 

Србије 
• Национални приоритети одрживог развоја 
• Стубови одрживог развоја 
• Одржив развој привреде 
• Одржив развој друштва 
• Заштита животне средине - рационално располагање природним 

ресурсима 
• Одржив развој економије 
• Избор економских политика 
• Реструктурирање привреде Републике Србије 
• Реиндустрализација 
• Потенцијал за развој пољопривреде 
• Инфраструктурни приоритети - енергетика и саобраћај 
• Образовање 
• Информационе технологије и економија знања 
• Одрживост научно-технолошке политике 
• Регионални развој 
• Спољнотрговинска политика 
• Друштвени услови одрживог развоја 
• Популациона политика 
• Социјална сигурност 
• Смањење сиромаштва 
• Спровођење стратегије одрживог развоја 

Изабрани индикатори одрживог развоја (Гини коефицијент, БДП по 

глави становника, унутрашњи и спољни дуг) 

24 

 УКУПНО  70 
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ПРЕДМЕТ: ВЕРСКА НАСТАВА 

Настава  се одвија по истом наставном плану као и у другим одељењима истог разреда са истим фондом часова. 

 

ПРЕДМЕТ: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

Настава се одвија по истом наставном плану као и у другим одељењима истог разреда са 

 

 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД, ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР  

 

ПРЕДМЕТ: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ  

бр. Наставна тема Исходи  Укупно  

1. 
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 

 

12 

2. 

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 

27 

3. 
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 

9 

4. 
Класици светске књижевности • препозна свевременост обрађених тема 

тумачи дела износећи своја запажања и утиске и образложења о њима 10 

5. 

Синтакса • 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 

8 

6. 
Правопис • примени правописне знаке у складу са језичком нормом 

• употреби знаке интерпункције у складу са језичком нормом 6 

7. 
Култура изражавања • напише есеј поштујући структуру ове књижевне врсте 

• састави биографију, молбу, жалбу, приговор... 21 
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• процењује вредност понуђених културних садржаја 

 УКУПНО  93 

 

 

ПРЕДМЕТ: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Р.бр

. 

Наставна тема Исходи  Укупн

о  

1. 

ОПШТЕ ТЕМЕ 

• Свакодневни живот (планови за будућност, посао и каријера) 

• Образовање (могућност образовања у иностранству, размена ученика, усавршавање у струци) 

Друштвено уређење и политички систем у 

земљама чији се језик учи 

• Културни живот (манифестације, сајмови и изложбе општег карактера и везане за струку) 

Медији (утицај медија) 

• Историјске везе Србије и земаља чији се језик учи 

Свет компјутера 

(оглашавање на различитим глобалним 

мрежама, виртуелни свет комуникације) 

СТРУЧНЕ ТЕМЕ 

• Основна стручна терминологија 

• Примена информационих технологија у домену струке 

• Основе пословне комуникације и коресподенције 

•  (пословна преписка и комуникација у писаној и усменој форми) 

• Мере заштите и очувања радне и животне средине 

 

 

 

2. 

ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ: 
I. РЕЧЕНИЦА 

- Сви типови упитних реченица 

- Директна и индиректна питања 

- Индиректни говор: рецептивно и продуктивно 

а) изјаве и питања - без промене глаголског времена  

(глагол главне реченице у једном од садашњих времена) 

б) молбе, захтеви, наредбе 

в) изјаве и питања са променом глаголских времена 

- Релативне клаузе 

- Све врсте сложених реченица (временске, клаузе , клаузе, итд.). 

II. ИМЕНИЧКА ГРУПА 

1. Члан 

Разлике између одређеног и неодређеног члана у ширем контексту 

2. Именице 

- Бројиве и небројиве именице 

3. Заменички облици 
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а) Заменице 

Личне заменице у функцији субјекта и објекта 

- Показне заменице 

- Односне заменице 

б) детерминатори 

- Показни детерминаотри 

- Неодређени детерминатори 

- Присвојни детерминатори 

4. Придеви 

- Обновити компарацију придева 

- {оо/по{.. .епои§ћ/по{ аз.. .(аз)/.. .{ћап 

5. Бројеви 

- Обновити просте и редне бројеве 

6. Кванитификатори 

 

Г

л

а

г

о

л

с

к

а

 

г

р

у

п

а

 

1

.

 

Г

л

а

г

о

л

и 

- Обновити и утврдити сва садашња времена 

- Обновити и утврдити сва прошла времена 

- Разлика између ТЈ^еп 1о Раз{ Сопћпиоиз 



Школски програм, Средња економска школа, Лозница 

 

 157 

- Обновити и утврдити све начине за изражавање будућности 

- Глаголи стања 

- Модални глаголи: зкоиМ, ти$1, т11, тау, тгдк!, 

- Пасивне конструкције - 1ће Ргезеп! Зтр1е, Раз! 8гтр1е , Ргезеп! 

Регћзс! (продуктивно и рецептивно), постала времена само рецеп- 

тивно 

- тзћ + Раз! згтр1е Њои1п- На^е зотеШпд Љпе (само рецептивно) 

1. Први и други кондиционал (рецептивно и продуктивно); трећи 

кондиционал (рецептивно) 

2. Предлози, најчешћи предлози за оријентацију у времену и простору. 

 

 

 УКУПНО 
 
 62 

 

ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА 

Р.бр. Наставна тема Исходи  Укупно  

1. 

ЕЛЕМЕНТИ ПРИВРЕДНЕ 

МАТЕМАТИКЕ 

• 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 

40 
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• објасни појам декурзивног обрачунавања 

интереса 

• израчуна увећану вредност главнице 

• израчуна време и каматну стопу 

• израчуна почетну вредност главнице 
• израчуна сложену камату 
• објасни појам конформне каматне стопе 
• одреди увећану вредност више 

периодичних улога при улагању 
почетком и крајем периода 

• израчуна број улагања 
• израчуна каматну стопу 
• објасни појам садашње (почетне) 

вредности више периодичних сума које 
се исплаћују почетком или крајем 
периода 

• израчуна збир дисконтованих вредности 
• одреди вредност исплате крајем и 

почетком периода 
• израчуна број исплата 

израчуна вредност каматне стопе 

2. 

ЗАЈАМ • 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 

26 
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• 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 

3. 

ПРИМЕРИ 
ПРАКТИЧНЕ 
ПРИМЕНЕ 
ПРИВРЕДНЕ И 
ФИНАНСИЈСКЕ 
МАТЕМАТИКЕ 

• 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 

15 

4. Писмени задаци  12 

 УКУПНО  93 

 

ПРЕДМЕТ: ИСТОРИЈА  (ОДАБРАНЕ ТЕМЕ)- изборни 

Р.бр. Наставна тема Исходи  Укупно  

1. 

Село и град некад и сад • опише начин живот у српским селима у XIX и XX веку; 
• уочи сличности и разлике 

у начину живота у српским градовима и селима у XIX и XX 

веку; 
• разуме значај и последице развоја модерних градова; 
• образложи најважније узроке и последице миграција село-град; 
• уочи разлике у начину становања између села и града кроз 

историју; 

 

18 
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уочи разлике у начину становања између припадника различитих 

друштвених слојева кроз историју 

2. 

Култура одевања и исхране некад и сад • уочи основна обележја културе одевања од антике до 

савременог доба; 
• идентификује основна обележја културе одевања код Срба кроз 

историју; 
• наведе и упореди разлике у начину одевања између села и 

града кроз историју; 
• наведе и упореди разлике у начину одевања између припадника 

различитих друштвених група кроз историју; 
• препозна и разуме утицаје различитих култура на начин 

одевања код Срба кроз историју; 
• препозна и разуме утицаје различитих култура на начин 

исхране код Срба кроз историју; 
• наведе и упореди карактеристике исхране у различитим 

историјским периодима. 

19 

3. Верски живот и обичаји кроз историју 

• уочи основна обележја веровања од праисторије до савременог 

доба; 
• наведе и упореди карактеристике обичаја и веровања у 

различитим периодима; 
• идентификује сличности и разлике у обичајима различитих 

верских заједница; 
• уочи утицај веровања и обичаја на културно стваралаштво; 
• разуме утицај и повезаност верских институција и верског 

живота кроз историју; 
• разуме утицај и повезаност верских институција и верског 

живота код Срба кроз историју; 
• препозна и разуме основне одлике верског живота и обичаја 

код Срба кроз историју. 

18 

 

 

ПРЕДМЕТ: ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА 

Р.бр. Наставна тема Исходи  Укупно  

1. Финансијски менаџмент 

• 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 

24 
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капитала и његовог инвестирања на основу задатих података 

2. Економско финансијска анализа пословања предузећа 

• дефинише финансијску анализу 
• наведе кориснике финансијских извештаја 
• наведе предмет контроле и повеже га са основом контроле и 

корисником 
• наведе циљеве финансијске анализе 
• повеже циљеве финансијске анализе са корисницима 
• наведе врсте анализе финансијских извештаја 
• дефинише хоризонталну анализу 
• објасни резултате извршене хоризонталне анализе поређењем 

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 

38 

 УКУПНО  62 

 

 

 

ПРЕДМЕТ: РАЧУНОВОДСТВО 

Р.бр. Наставна тема Исходи  Укупно  

1. 

Евиденција робног промета 

 

• објасни појам и фазе робног промета 
• наведе документима у вези набавке робе 
• разликује облике разлике у цени 
• састави калкулације цена робе 
• евидентира набавку робе у робном и финансијском 

књиговодству на основу одговарајуће документације 
• евидентира интерно кретање у финансијском и робном 

књиговодству на основу одговарајуће документације 
• евидентира обрачунати рабат као трговински попуст 
• евидентира продају робе у финансијском и робном 

књиговодству на основу одговарајуће документације 
• евидентира обрачунату остварену разлику у цени 

72 
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• објасни разлог корекције конта Набавна вредност продате 

робе 
• утврди набавну вредност продате робе 
• састави нивелацију цена 
• евидентира промене цена у робном и финансијском 

књиговодству 
• процени утицај промене цене на укалкулисану разлику у 

цени 
• евидентира вишкове и мањкове робе у робном и 

финансијском књиговодству 
• евидентира утврђени кало и квар робе 

усаглашава аналитичку и синтетичку евиденцију робе 

2. 

Евиденција увоза и извоза 

 

• Основне карактеристике увоза и извоза 
• Увоз робе - појам 
• Калкулација увоза робе 
• Евиденција увоза робе кроз дневник и главну књигу 
• Извоз робе - појам 
• Евиденција извоза робе кроз дневник и главну књигу 
• Обрачун извршеног извозног посла 
• Девизни рачун 
• Плаћања преко девизног рачуна (девизни извод) 
• Девизни акредитив 
Обрачун и евиденција курсних разлика 16 

3. 
Евиденција услуга у робном 

промету 

 

• Појам и врсте услуга у робном промету 
• Транзитни послови 
• Комисиони послови - појам, и учесници 
• Комисиона куповина, 

Комисиона продаја 

16 

4. 

Утврђивање резултата 

пословања трговинског 

предузећа 

• Ажурирање књиговодствене евиденције за потребе 

састављања финансијских извештаја 
• Утврђивање и расподела добити у трговинском предузећу 
• Утврђивање и покриће губитака у трговинском предузећу 

Финансијски извештаји трговинског предузећа у складу са 

МСФИ 

20 

 УКУПНО  134 

 

ПРЕДМЕТ: ПОСЛОВНИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Р.бр. Наставна тема Исходи  Укупно  

1.    

2.    

3.    

4.    

5.     

6.    
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7.    

 УКУПНО   

 

 

 

ПРЕДМЕТ: СТАТИСТИКА 

Р.бр. Наставна тема Исходи  Укупно  

1. 

Индексни бројеви и анализа 
временских серија 

• дефинише појам „индексни бројеви” 
• разликује врсте индексних бројева 
• дефинише индивидуалне индексе 
• израчуна индивидуалне индексе 

коришћењем софтвера 
• анализира на конкретним 

примерима израчунате 
индивидуалне индексе 

• дефинише групне индексе 
• разликује методе конструкције 

групних индекса 
• израчуна групне индексе методом 

агрегата и методом средњих 
вредности коришћењем софтвера 

• објасни анализу временских серија 
• дефинише појмове „тренд 

компонената”, „линеарни тренд” и 
„експоненцијални тренд” 

• користи одговарајући софтвер на 
конкретним примерима за 
одређивање линеарног и 
експоненцијалног тренда 

• анализира израчунате резултате за 
различите типове тренда 

• дефинише појам „сезонска 
компонента” 

разликује методе мерења сезонских 
варијација 

32 

2. 

Пословна статистика • 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 

30 
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потребе званичне статистике 
• изабере податке званичне статистике 

који се могу користити у различитим 
околностима за потребе предузећа 
• покаже статистичко обухватање 

производње и промета у предузећу 
применом одговарајући индекса 

• израчуна одговарајуће индексе 
статистичко обухватања производње 
и промета у предузећу коришћењем 
софтвера 

• анализира израчунате резултате 
одговарајућих индекса статистичког 
обухватања производње и промета 
у предузећу 

• употреби статистику запослености за 
потребе предузећа 

• анализира израчунате резултате 
одговарајућих показатеља 
запослености 

• израчуна индексе зарада на 
конкретним примерима 
коришћењем софтвера 

• израчуна индексе продуктивности 
рада на конкретним примерима 
коришћењем софтвера 

• анализира израчунате резултате 
индекса зарада и индекса 
продуктивности 

 УКУПНО  62 

 

ПРЕДМЕТ: ПРАВО 

Р.бр. Наставна тема Исходи  Укупно- 

ТЕОРИЈА  

1. 

Права и обавезе у вези са 
пословањем 

• објасни појам и особине 

облигација 

• објасни појам, дејства и врсте 

уговора 

• разликује облигационе уговоре 

и 

уговоре у привреди 

31 
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• објасни значај рокова и начин 

њиховог рачунања у уговорном 

односу 

• објасни правне последице доцње 

• објасни значај средстава 

обезбеђења уговорних обавеза 

• објасни начине престанка 

уговора 

• објасни појам, својства и 

елементе 

уговора о продаји 

• објасни права и обавезе 

уговорних 

страна из уговора о продаји 

• разликује посебне врсте уговора 

о 

продаји 

• објасни транспортне клаузуле 

• састави уговор о продаји на 

основу 

задатих елемената 

• објасни појам, својства и 

елементе 

уговора о осигурању 

• дефинише осигурани случај 

• објасни ризик у осигурању 

• разликује полису осигурања од 

листе 

покрића 

• објасни права и обавезе 
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осигураника и осигуравача 

• разликује врсте осигурања по 

различитим основама 

• наведе права и обавезе 

уговорних 

страна уговора у привреди 

2. 

Комуникација са државним 
органима 

• разликује врсте управног 

поступка 

• наведе органе надлежне за 

вођење 

управног поступка 

• разликује врсте учесника у 

управном 

поступку 

• састави поднесак на основу 

задатих 

елемената 

• објасни фазе управног поступка 

• објасни елементе решења 

• састави жалбу на основу задатих 

елемената 

• објасни обавезу плаћања пореза 

• разликује права и обавезе 

пореских 

обвезника 

• наведе начела пореског 

поступка 

• попуни пореску пријаву на 

основу 

задатих елемената 

31 
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• објасни начине 

утврђивања пореза 

• разликује врсте и елементе 

пореских аката 

• повеже неблаговремено и 

нетачно 

утврђивање пореза са 

одговарајућим 

санкцијама 

• разуме сврху и начине 

спровођења 

пореске контроле 

• састави жалбу на решење 

пореског 

органа 

• разликује пореска кривична дела 

и 

пореске прекршаје 

• објасни појам јавних набавки 

• разликује врсте јавних набавки 

• објасни процедуре јавних 

набавки 

• објасни значај заштите 

слободне конкуренције 

• објасни појам и циљ 

инспекцијског надзора 

• разликује врсте и облике 
инспекцијског надзора 

• разликује начине покретања 
инспекцијског поступака 
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• наведе права и дужности 
надзираног субјекта у 
инспекцијском надзору 

• разликује овлашћења инспектора у 
вршењу надзора, анализира мере 
у инспекцијском надзору 

 УКУПНО  62 

 

ПРЕДМЕТ: БАНКАРСТВО 

Р.бр. Наставна тема Исходи  Укупно- 

ТЕОРИЈА  

1. 

Банкарско пословање 

 

• разликује кредите физичким и 

правним лицима 

• наведе услове за одобравање 

кредита физичким и правним 

лицима 

• идентификује улогу кредитног 

бироа 

код одобравања кредита 

• опише процедуру одобравања 

кредита физичким и правним 

лицима 

• разликује инструменте 

обезбеђења 

кредита 

• разликује инструменте отплате 

кредита 

• опише поступак отварања, 

блокаде 

25 
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и затварања текућих рачуна 

правних лица 

• објасни штедњу грађана 

• опише поступак отварања, 

вођења и затварања штедних 

рачуна 

физичких лица 

2. 

Финансијски информациони 

систем 

 

• 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 

12 

3. 

Финансијска тржишта и хартије 

од вредности 

• дефинише финансијско 

тржиште 

• наведе сегменте финансијског 

тржишта 

• разликује учеснике и 

инструменте 

тржишта новца 

• објасни функције девизног 

тржишта 

25 
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• наведе разлоге трговања 

валутама 

• разликује учеснике и 

инструменте 

тржишта капитала 

• разликује хартије од вредности 

на новчаном тржишту и тржишту 

капитала 

• објасни приносе и формирање 

цена 

хартија од вредности 

• дефинише берзу 

• опише настанак и развој берзе 

• наведе врсте и функције берзи 

• идентификује берзанске послове 

• разликује берзанске посреднике 

• наведе најважније светске берзе 

и 

опише њихову еволуцију од 

настанка 

до данас 

• опише у кратким цртама 

историјат 

Београдске берзе 

• разликује методе трговања и 

индексе 

на Београдској берзи 

 УКУПНО  62 

 

ПРЕДМЕТ: МАРКЕТИНГ 
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Р.бр. Наставна тема Исходи  Укупно-

ТЕОРИЈА  

1. 

Основи маркетинга • 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 

12 

2. 

Тржиште и маркетиншка 
истраживања 

• 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 

18 
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података 

• примени различите методе и 

технике 

истраживања тржишта • објасни 

начине обраде прикупљених 

података 

• објасни улогу МИС-а 

• уочи нужност примене ЗШОТ 

анализе 

3. 

Инструменти маркетинга • 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 

32 
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• 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 

 УКУПНО  62 

 

ПРЕДМЕТ: ЕКОНОМСКО ПОСЛОВАЊЕ 

Р.бр. Наставна тема Исходи  Укупно- Блок  
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вежбе 

1. 

Опште - комерцијални 

послови трговинског 

привредног друштва 

• 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 

• утврди потенцијалну 

разлику у цени 

26  
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• састави ценовник робе 

2. 

Рачуноводствени послови 

трговинског привредног 

друштва 

• 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 

26  
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промета за велепродају 

(КЕПУ) 

• књижи остварену 

разлику у цени 

• књижи расходе и 

приходе трговинског 

привредног друштва 

• изврши предзакључна 

књижења 

• провери исправност 

књижења 

• састави Пробни биланс 

трговинског привредног 

друштва 

• одложи документацију 

рачуноводствене службе 

• састави извештај о раду 

рачуноводствене службе 

3. 

Коришћење програма за 

књиговодствене послове 

• користи одговарајући 

књиговодствени софтвер 

• припреми финансијске 

извештаје помоћу програма за 

књиговодство 

• процени предности 

електронске обраде података 

10  

4. 

Пословање трговинског 

привредног друштва 

• представи привредно 

друштво кроз његове пословне 

активности 

• спроведе пословну 

коресподенцију са 

 90 
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комитентима на домаћем 

тржишту 

• 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 

• састави калкулације 

цена робе 

• заведе рачуне у Књигу 

примљених рачуна и Књигу 

издатих рачуна 
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• обрачуна остварену 

разлику у цени 

• спроведе 

књиговодствену евиденцију 

пословања реалног 

трговинског привредног 

друштва 

 УКУПНО  62 90 

 

ПРЕДМЕТ: ПРЕДУЗЕТНИШТВО 

Р.бр. Наставна тема Исходи  Укупно-  

ВЕЖБЕ 

1. Основи предузетништва 

• 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 

30 
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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; 
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2. Пословни план 

• примени креативне технике избора 
пословне 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 

32 
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ПРВИ РАЗРЕД  

 

ПРЕДМЕТ: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

Редни број  

модуларне 

јединице 

Назив модуларне јединице / 

наставне теме 

Бр. часова 

обраде, 

утврђивања и др. 

Циљеви и задаци наставне теме 

I 

 

Увод у проучавање 

књижевног дела  

 

16 

 

-упознавање са књижевном уметношћу 

- усавршавање литерарне рецепције, развијање укуса и стварање трајне читалачке навике 

- усвајање функционалног знања из науке о књижевности  

- ширење сазнајних видика и подстицање на критичко мишљење 

 

II 

 

Књижевност старог века 

 

6 - уочавање историјског и културног контекста 

-упознавање са почецима људске цивилизације и стваралаштва 

- читање и разумевање најстаријих дела светске књижевности 

 

 

III 

 

Средњовековна 

књижевност 

 

10 - увиђање значаја епохе, историјског и културног контекста 

- разумевање важности рада Ћирила и Методија за словенску културу и писменост 

- уочавање особеност поетике средњовековне књижевности 

-упознавање са биографијама  најистакнутијих представнка српског средњовековног стваралаштва 

 

IV 

 

Народна (усмена) 

књижевност 

 

8 - читање књижевних дела 

- вођење дневника читања 

- самостално истраживање  

- употреба секундарне литературе 

- стицање читалачких навика и развијање књижевног укуса 

 

V 

 

Хуманизам и ренесанса 

 

12 - увиђање значаја епохе за развој науке и уметности 

- упознавање са поетиком хуманизма и ренесансе 

- упознавање са биографијама и стваралаштвом најистакнутијих стваралаца епохе 
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- увиђање утицаја епохе на каснију књижевност 

 

VI 

 

Барок и класицизам 

 

6 - уочавање историјског и културног контекста за настанак епохе 

- усвајање поетике барока и класицизма 

 

VII 

 

Лектира 

 

4 - читање књижевних дела 

- вођење дневника читања 

- самостално истраживање  

- употреба секундарне литературе 

- стицање читалачких навика и развијање књижевног укуса 

 

 

VIII 

 

Језик 

 

20 - увођење у проучавање језика као система 

- усвајање лингвистичких појмова 

- усвајање и примена правописних и језичких норми 

- побољшање опште писмености 

- увиђање језичких законитости 

IX 

 

Култура изражавања 24 - унапређивање језичке компентенције и поправљање начина изражавања 

- подстицање на усавршавање вештина говорења, писања и читања, као и на неговање културе дијалога 

- самостална обрада задатих тема у усменој или писменој форми 

 

                X Тестови и анализа 5 - самостално изражавање 

- стицање читалачких навика и развијање књижевног и језичког укуса 

- усвајање функционалног знања из науке о књижевности 

- ширење сазнајних видика и подстицање на критичко мишљење 

 

ПРЕДМЕТ: КУЛТУРА ЈЕЗИЧКОГ ИЗРАЖАВАЊА 

Редни број 

модуларне 

јединице 

 

Назив модуларне јединице / 

наставне теме 

Бр. часова 

обраде, утврђи- 

вања и др. 

 

 

Исходи 

 

I 

 

 

 

 

  

Примена основних правописних 

правила 

 

 

 

 

30 

(20  часова 

обраде и 10 

часова другог 

типа) 

 

- правилно употреба великог и малог слова 

-глосовне алтернације 

-одвојено и спојено посање изведених речи 

-унапређивање језичке компентенције; поправљање начина изражањања 

- подстицање на усавршавање вештина говорења, писања и читања, као и на неговање културе дијалога 
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II 

 

 

 

 

III 

 

 

 

 

 

IV 

 

 

 

 

 

 

V 

 

 

 

 

 

 

 

VI 

 

 

 

 

Примена типографских 

правила при обради текстова 

на рачунару 

 

 

Примена граматичких правила у 

писању и говор 

 

 

 

 

Употреба речи и израза страног 

порекла 

 

 

 

 

 

Специфичности борократског 

језика 

 

 

 

 

Основе говорне културе 

 

 

 

 

7 

(6часова обраде 

и 1 часова 

осталих типова) 

 

22 

(18часова обраде 

и 5 осталих 

типова часа) 

 

5 

( часова обраде) 

 

 

 

 

 

 

4 

(4 часа  другог 

типа) 

 

 

4 

(4часа осталог 

типа) 

- самостална обрада задатих тема у усменој или писменој форми 

- васпитавање у духу језичке 

 

 

-оспособљавање ученика да успешно примењује типографска правила на тексту и приликом куцања радова 

- упућивање ученика на истраживачки однос 

 

 

- проширивање знања из граматике и да их успешно примењују и препознају 

- оспособљавање ученика за самостално истражују и закључују 

 

 

 

 

 

- проучавање језика као система 

- усвајање лингвистичких појмова 

- усвајање и примена правописних и језичких норми 

- побољшање опште писмености 

- увиђање језичких законитости 

- усвајање основних морфолошких принципа нашег језика 

- упознавање са процесом стандардизације језика 

 

-оспособљавање ученика да сагледају и препознају негативна обележја бирократског језика 

 

 

 

- унапређивање језичке компентенције; поправљање начина изражањања 

- подстицање на усавршавање вештина говорења, писања и читања, као и на неговање културе дијалога 

- самостална обрада задатих тема у усменој или писменој форми 

- васпитавање у духу језичке толеранције према другим језицима и варијантним особеностима рпског језика 

ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА 

Р
Е

Д
Н

И
 

Б
Р

О
Ј
 

 

НАЗИВ ТЕМЕ 

 

Исходи (циљеви) наставне теме 

Број часова 

О У Укупно  

1. Реалнибројеви 
Циљеви: 

•Проширивањезнања о скупуреалнихбројева 
3 5 8 
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•Упознавањесапојмовимаапсолутна и релативнагрешка 

 

2. Пропорционалност 

Циљеви: 

•Проширивањезнања о пропорцијама и процентномрачуну 

•Оспособљавањезаприменупропорција и 

проценатанарешавањереалнихпроблеме 

 

5 5 10 

3. Рационалниалгебарскиизрази 

Циљеви: 

•Проширивањезнања о полиномима 

 

8 7 15 

4. Геометрија 
Циљеви: 

•Проширивањезнања о геометрији 
8 8 16 

5. Линеарнеједначине и неједначине 

Циљеви: 

• Проширивањезнања о линеарнојједначини, нејeднaчини и функцији 

• Оспособљавањезаанализуграфикафункције и његовупримену 

• Применазнања о линеарнимједначинама, системима и 

неједначинаманареалнепроблеме 

8 7 15 

6. 
 

Писмени задатак 

 

 

 8 8 

УКУПНО: 72 

 

ПРЕДМЕТ: ИСТОРИЈА 

Р
Е

Д
Н

И
 

Б
Р

О
Ј
 

 

НАЗИВ ТЕМЕ 

 

Исходи (циљеви) наставне теме 

Број часова 

О У Укупно  

1.                             УВОД; 

                    

ПРАИСТОРИЈА 

•дефинише појам историје;  

• разликује историју као науку и као наставни предмет; 

 • именује и разликује основне временске одреднице (годину, деценију, век, миленијум, еру); 

 • лоцира одређени хронолошки податак у одговарајући миленијум, век и деценију; 

 • препозна различите начине рачунања времена у прошлости и садашњости;  

• наведе основне историјске периоде у развоју човечанства и одреди граничне датуме који их 

деле; 

 • дефинише појам историјских извора и познаје њихову основну поделу;  

• објасни значај историјских извора у изучавању и разумевању прошлости;  
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• разликује историјске изворе од историјске литературе;  

• именује институције и установе које изучавају и чувају историјске изворе и литературу 

(архив, музеј, библиотека);  

• опише начин живота у праисторији;  

• идентификује главне проналаске и њихове последице на начин живота људи у праисторији;  

• наведе и лоцира најважније праисторијске локалитете у Европи и Србији (Ласко, Алтамира, 

Винча, Лепенски Вир… 

• 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. 

2. СТАРИ ВЕК; 

ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ 

СТАРОГ ВЕКА 

• 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. 

• утврди основне претпоставке за настанак цивилизација старог века; 

 • именује најважније цивилизације епохе старог века; • наведе и лоцира најважније 

цивилизације из најранијег периода историје човечанства (Месопотамија, Египат, Јудеја, 

Феникија, Крит, Индија, Кина);  

• одреди основне одлике и најважније тековине цивилизација Далеког истока (Индија, Кина); 

 • опише друштвене структуре у најважнијим државама старог века; 

 • објасни државно уређење цивилизација Старог истока, античке Грчке и Рима; 

 • наведе религијске системе и њихове главне одлике у најважнијим државама старог века; 

 • наведе врсте писама цивилизација старог века и препозна њихове особености; 

 • идентификује основне одлике привреда најзначајнијих држава старог века;  

• Глобални преглед цивилизација старог века. 

 • Политичко-историјски оквир, државни и друштвени поредак (Стари исток – најзначајније 

државе Месопотамије, Египат, Персија; античка Грчка – критско-микенски период, Дорска 

сеоба, Хомерско доба, колонизација, настанак полиса, државни и друштвени поредак Спарте и 

Атине, грчко-персијски ратови и атинска хегемонија, Пелопонески рат и његове последице; 

хеленизам – успон Македоније, царство Александра Великог и хеленистичке монархије; 

антички Рим – оснивање Рима и доба краљева, државни и друштвени поредак у републици, 

освајање Италије и Средоземља, грађански ратови и криза републике, главне одлике 

принципата и домината, Велика сеоба народа и њен утицај на пропаст Римског царства, 

настанак варварских држава).  

• Религија и култура (основне одлике религије Старог истока, античке Грчке, епохе хеленизма 

и античког Рима, хришћанство; писменост, књижевност, уметност, наука 
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• опише начин живота припадника различитих друштвених слојева у државама старог века; 

 • именује најзначајнија привредна, научна и културна достигнућа цивилизација старог века; 

 • наведе главне тековине цивилизација старог века у савременом добу и препозна њихов 

значај;  

• уочи, наведе и упореди сличности и разлике између појава и процеса из историје старог века 

са појавама и процесима у савременом друштву                                                                        

  3. ЕВРОПА И 

СРЕДОЗЕМЉЕ У 

СРЕДЊЕМ ВЕКУ 

• 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. 

 • Уочавање утицаја историјског наслеђа средњег века на савремени свет. 

• истакне одлике периода средњег века и уочи основне разлике у односу на античку епоху; • 

лоцира одређени историјски догађај или појаву на временској ленти средњег века; • објасни 

формирање феудалне друштвене структуре и вазалне односе; 

 • опише, на примеру Византије, Франачке, Француске, Енглеске и Немачке, друштвену 

структуру и државно уређење у средњем веку;  

• наведе и образложи организациону структуру православне и католичке цркве; 

 • сагледа значај Великог раскола и његове последице; • опише настанак и ширење ислама; 

 • разуме узроке и последице крсташких ратова; 

 • уочи значај религије у средњем веку и њен утицај на културно стваралаштво; 

 • наведе и опише највећа културна и техничка достигнућа у средњем веку;  

• идентификује основне одлике привреде у средњем веку; • истакне одлике свакодневног 

живота друштвених слојева у средњем веку; 

 • наведе главне тековине епохе средњег века у савременом добу;  

• препозна значај тековина епохе средњег века за савреме 

7 7     14 

4. СРБИ И ЊИХОВО 

ОКРУЖЊЕЊ У 

СРЕДЊЕМ ВЕКУ 

• 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. 

• 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; 

 8 

 

 

9     17 



Школски програм, Средња економска школа, Лозница 

 

 191 

 • 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; 

 • наведе главне тековине српске средњовековне културе и уочи њихову присутност у 

савременом добу; • препозна значај средњовековне државности за настанак модерне српске 

државе 

5. ЕВРОПА И СВЕТ ОД 

КРАЈА XV ДО КРАЈА 

XVIII ВЕКА 

• 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 краја XVIII века на 

савремени свет 

• 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 протестантска 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 века; 

 • истакне одлике свакодневног живота друштвених слојева у периоду од краја XV до краја 

XVIII века; 

 • наведе главне тековине периода од краја XV до краја XVIII века и препозна њихов значај у 

савременом добу 

6 7      13 

6.   СРПСКИ НАРОД ПОД 

СТРАНОМ ВЛАШЋУ ОД 

XV ДО КРАЈА XVIII 

ВЕКА 

• Унапређивање знања о положају српског народа под османском, хабзбуршком и млетачком 

влашћу од краја XV до краја XVIII века. 

 • Стицање знања о личностима које су обележиле период од краја XV до краја XVIII века у 

националној историји.  

• Уочавање улоге српске цркве у очувању националног идентитета.  

• Унапређивање знања о културном стваралаштву Срба од краја XV до краја XVIII века. 

 • Уочавање основних одлика привреде и свакодневног живота у српским земљама од краја 

XV до краја XVIII века. 

 • 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;  

4 7     11 
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• уочи последице сеоба српског народа;  

• објасни положај Срба у Хабзбуршкој монархији; 

 • уочи последице процеса исламизације, покатоличавања и унијаћења Срба; 

 • изведе закључак о улози српске цркве у очувању националног идентитета; 

 • наведе најзначајнија културна достигнућа српског народа у периоду од краја XV до краја 

XVIII века;  

• идентификује основне одлике привреде у српским земљама од краја XV до краја XVIII века; 

 • истакне одлике свакодневног живота друштвених слојева у српским земљама у периоду од 

краја XV до краја XVIII в 

 

 

 

ПРЕДМЕТ: ГЕОГРАФИЈА 

Р.бр. Наставна тема  обрада остало укупно 

1. 

Увод • 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 
• препозна значај и практичну примену географских сазнања 

  28 

2. 

Савремене компоненте 

географског положаја Србије 
• дефинише појам и функције државних граница, разуме државно уређење Србије и познаје државна обележја: грб, заставу, химну 
• лоцира на карти положај и величину територије Србије уз кратак опис битних карактеристика граница са суседним земљама 
• дефинише појам југоисточна Европа, лоцира на карти Балканско полуострво и идентификује његове опште географске 

карактеристике: физичке, културне и демографске 
• 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 (повољан, неповољан), анализом својстава чинилаца који га формирају: апсолутни и 

релативни положај 
• дискутује о предностима и недостацима географског положаја Србије 

  28 

3. 

Природни ресурси Србије и 

њихов економско географски 

значај 

• одреди у геолошком саставу Србије заступљеност стена различите старости, састава и порекла, значајних за појаву руда и минерала 
• лоцира у оквиру геотектонске структуре Србије велике целине: Српско-македонску масу, Карпато- балканиде, Унутрашње динариде, 

Централне динариде и Панонску депресију и објасни њихов постанак (деловање унутрашњих тектонских и спољашњих сила) 
• идентификује основне макро- целине рељефа Србије: Панонски басен и Планинску област 
• кратко опише постанак Панонског басена, одвоји панонску Србију: Панонску низију и јужни обод Панонског басена са прегледом 

главних елемената рељефа 
• одреди планинску област и направи картографски преглед громадних, карпатско-балканских, динарских планина и већих котлина 
• објасни елементе и факторе климе, разликује климатске типове у Србији и њихове одлике 

  13 
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• направи преглед водног богатства Србије: одреди на карти развођа сливова, лоцира транзитне 

и домицилне реке, 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 
• препозна појаве штетне по своје природно и културно окружење и активно учествује у њиховој заштити, обнови и унапређивању 
• дефинише: парк природе, предео изузетних одлика, резерват природе, споменик природе и природне реткости 

Разликује заштићена природна 

добра у Србији: Голија, Фрушка 

гора, Ђердап, Тара и др. 

4. 

Становништво 

Србије 

• 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 
• уз помоћ графичких метода анализира основне демографске одлике; објашњава их, врши предвиђања и изводи закључке 
• дефинише појмове: наталитет, морталитет и природни прираштај 

• дефинише појам миграције и разликује типове и видове миграција 
• објасни структуру становништва у Србији (биолошка, економска, социјална, национална) 
• разликује појмове националног, етничког и културног идентитета 
• изгради став о једнаким правима људи без обзира на расну, националну, верску и другу припадност 
• објасни демографске проблеме и популациону политику у Србији 

• дефинише појам дијаспоре 
• лоцира подручја на којима живи српско становништво у непосредном и ширем окружењу (Мађарска, Румунија, Македонија, Албанија, 

Црна Гора, Босна 

и Херцеговина, Хрватска и Словенија) 

• разликује компактну и појединачну насељеност српског становништва у подручјима непосредног и ширег окружења 
• објасни основне карктеристике становништва Републике Српске 
• лоцира аутохтоне српске територије (северни делови Далмације, Лика, Кордун, Банија, Славонија и Барања) 
• 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 

• објасни однос и везе дијаспоре и Србије 

  9 

5. 
Насеља Србије • дефинише појам насеља 

• објасни постанак, развој и размештај насеља Србије   12 
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• наведе факторе развоја и трансформације насеља и њихових мрежа 
• лоцира градске центре Србије 

• образложи улогу градских центара у регионалној организацији Србије 
• лоцира осовине (појасеве) развоја Србије: Дунавско-савска, Велико- моравска и Јужно-моравска 

• разликује врсте, функције и типове насеља. 
• опише карактеристике урбаних целина. 
• разликује значење појмова урбанизација, деаграризација, индустријализација и терцијаризација. 

именује антропогена културна добра и објасни њихову заштиту 

6. 

Привреда Србије • анализира утицај природних и друштвених чиниоца на условљеност развоја и размештаја привреде Србије и групише гране привреде 

по секторима 
• објасни како природни и друштвени фактори утичу на развој и размештај пољопривреде Србије 
• дефинише гране пољопривреде у ужем смислу (земљорадња 

и сточарство) и ширем смислу (шумарство, лов и риболов), наведе значај пољопривреде 

• препозна основне функције шумарства, значај шума, факторе који их угрожавају и мере заштите 

• утврди значај лова и риболова 
• дефинише значај Енергетике и Рударства; наведе енергетске ресурсе и минералне сировине и направи њихов картографски преглед на 

територији Србије 
• 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 
• направи картографски преглед главних друмских и железничких праваца у Србији, пловних река и канала, већих лука и аеродрома 
• 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 

   

7. 

Регионалне целине Србије • дефинише појам регије и направи картографски преглед регионалних целина Србије 
• лоцира на карти Србије границе Војводине и њених предеоних целина и препозна њене природне и друштвене одлике 
• покаже на карти Србије границе Шумадије и Поморавља и наведе њихове природне и друштвене одлике 
• покаже на карти Србије границе западне Србије и опише њене природне и друштвене одлике 
• покаже на карти Србије Старовлашко-рашку висију уз анализу њених природних и друштвених одлика 
• покаже на карти Србије границе источне Србије и наведе њене природне и друштвене одлике 
• покаже на карти Србије границе јужног Поморавља и препозна његове природне и друштвене одлике 

покаже на карти Србије границе Косова и Метохије и дискутује о његовим природним и друштвеним одликама 

  11 

8. 

Србија и савремени процеси у 

Европи и Свету 
• дефинише појам регије и направи картографски преглед регионалних целина Србије 
• лоцира на карти Србије границе Војводине и њених предеоних целина и препозна њене природне и друштвене одлике 
• покаже на карти Србије границе Шумадије и Поморавља и наведе њихове природне и друштвене одлике 
• покаже на карти Србије границе западне Србије и опише њене природне и друштвене одлике 
• покаже на карти Србије Старовлашко-рашку висију уз анализу њених природних и друштвених одлика 
• покаже на карти Србије границе источне Србије и наведе њене природне и друштвене одлике 
• покаже на карти Србије границе јужног Поморавља и препозна његове природне и друштвене одлике 

покаже на карти Србије границе Косова и Метохије и дискутује о његовим природним и друштвеним одликама 

  8 

 УКУПНО    72 
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ПРЕДМЕТ:УВОД У ПРАВО 

.бр. Наставна тема  обрада остало укупно 

1. 

Увод ● објасни улогу права у друштву● објасни однос права и државе● дефинише појам право● 

објасни појам правни поредак● наведе појам и врсте друштвених нормиДефинише појам 

право● објасни појам правни поредак● наведе појам и врсте друштвених норми● наведе улогу 

државе у односу државе и права● дефинише појам правна норма●анализира елементе правне 

нормена примерима правних норми из Устава,закона идр. правних аката● разликује врсте 

правних норми● објасни појам извори права ● објасни хијерархију извора права● објасни 

појам и елементе правног акта● разликује материјалну и формалну незаконитост●наведе врсте 

и међусобне односе правних аката 

 

3 1 4 

2. 

Основни правни појмови ● објасни улогу права у друштву● објасни однос права и државе● дефинише појам право● 

објасни појам правни поредак● наведе појам и врсте друштвених нормиДефинише појам 

право● објасни појам правни поредак● наведе појам и врсте друштвених норми● наведе улогу 

државе у односу државе и права● дефинише појам правна норма●анализира елементе правне 

нормена примерима правних норми из Устава,закона идр. правних аката● разликује врсте 

правних норми● објасни појам извори права ● објасни хијерархију извора права● објасни 

појам и елементе правног акта● разликује материјалну и формалну незаконитост●наведе врсте 

и међусобне односе правних аката 

 

22 8 30 

3. 

Правни однос . дефинише појам правни однос● наведе елементе правног односа ● дефинише појам физичко 

и правно лице● разликује правну и пословну способност физичких и правних лица● oбјасни 

појам објекти права● наведе објекте права● анализира елементе правног односаи објекте 

правних односа  (однос родитеља и деце, , супружника, однос уговорних страна уразличитим 

врстама уговора итд.) ● наведе начине настанка и престанка правног односа● објасни мењање 

правног односа● објасни појам правне чињенице● објасни појам одговорности у праву 

12 5 17 

4. 
Настанак и примена права ● опише процес настанка права● наведе врсте тумачењаиовлашћене субјекте за тумачење 

права●објасни добровољну примену права● објасни принудну примену права 

12 9 21 

 УКУПНО  49 23 72 

 

ПРЕДМЕТ: УВОД У ЈАВНУ АДМИНИСТРАЦИЈУ 
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Р
Е

Д
Н

И
 Б

Р
О

Ј 

 

НАЗИВ ТЕМЕ 

 

Исходи (циљеви) наставнетеме 

 

Број часова 

О У         В Укупно  

1 Увод Објасни појам и улогу јавне управе, разликује облике развоја јавне управе, наведе 

послове којима се бави јавна администарција, објасни појам канц. Пословања, разликује 

основне појмове канцеларијског пословања 

3 1 4 8 

2 Јавна 

администрација у 

правном систему 

Србије-Државна 

управа и локална 

самоуправа 

Наведе субјекте који врше јавну управу у РС, објасни улогу јавне адм. у РС, објасни 

појмове државна управа и локална самоуправа, разликује органе државне управе и 

локалне самоуправе, наведе послове органа државне управе и локалне самоуправе, 

изради акте државне управе, објасни појам и значај е-управе 

7 3 10 20 

3 Рад са поштом и 

актима 

Објасни фазе рада са поштом, послове писарнице, наброји књиге евиденције, објасни 

појам и начин вођења деловодника, распорреди пошту и класификује предмете, 

самостално формира омот списа, разликује начине чувања и одлагања поште, симулира 

радње у поступку рада са поштом и актима,  

7 3 10 20 

4 Овера Објасни појам, значај и сврху печата, жигова, штамбиља, објасни поступак и значај 

овере преписа и рукописа, , објасни значај електронског потписа, симулира поступак 

овере потписа и  рукописа  

4 1 4 9 

5 Јавна предузећа и 

недржавни 

субјекти са јавним 

овлашћењима 

Објасни појам јавних овлашћења, објасни разлику између државних органа и предузећа 

са јавним овлашћењима, разликује јавна предузећа и установе, изради акте из 

надлежности предузећа са јавним овлашћењима, објасни појам и значај јавног 

бележника, наведе послове јавног бележника, израдеи акте из надлежности јавног 

бележника, објасни појам и значај јавног извршитеља, симулира предузимање радњи 

јавног извршитеља 

5 2 7 15 

   26 10 36 72 

 

ПРЕДМЕТ: ОРГАНИЗАЦИЈА ДРЖАВЕ  

Р.бр. Наставна тема  обрада остало укупно 

1. 

Uvod u 
organizaciju 
države 

● objasni pojam država  

● opiše ulogu države kao specifične društvene organizacije  

● objasni elemente države 

● objasni odnos države i prava 

● razlikuje funkcije države 

8 10 18 
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● analizira odnos države i nacije 

2. 

Državna 
organizacija 
savremenih 
država 

● objasni pojam državna organizacija  

● definiše pojam državno službeno lice  

● objasni pojam državni organ  

● opiše vrste nadležnosti državnih organa  

● razlikuje vrste državnih organa 

● analizira podelu vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku 

9 7 16 

3. 

Oblici države ● razlikuje monarhiju i republiku  

● definiše pojam demokratija  

● navede osnovne demokratske principe – načela 

● razlikuje oblike neposredne demokratije – referendum i narodnu inicijativu 

● opiše karakteristike predstavničke demokratije  

● objasni opšte pravo glasa  

● razlikuje oblike državnog uređenja – prostu i složenu državu 

● uporedi federaciju i konfederaciju kao oblike složene države 

● opiše karakteristike podele vlasti  

● uporedi predsednički, parlamentarni i mešoviti sistem podele vlasti 

11 13 25 

4. 

Uređenje vlasti u 
republici Srbiji 

● navede organe vlasti u RS 

● objasni sastav i nadležnost Narodne skupštine 

● opiše način odlučivanja i mandat poslanika u Narodnoj skupštini 

● objasni način izbora i nadležnost predsednika Republike 

● opiše sastav i nadležnost Vlade 

● objasni položaj i sastav državne uprave  

● objasni ulogu Zaštitnika građana  

● razlikuje vrste sudova i karakteristike sudijske funkcije 

● opiše ulogu Visokog saveta sudstva 

● razlikuje nadležnost Javnog tužilaštva i Državnog veća tužilaca 

● objasni ulogu Ustavnog suda  

11 13 24 

5. 

 Teritorijalna 
organizacija 
republike Srbije 

● opiše teritorijalnu organizaciju Republike Srbije  

● razlikuje pokrajinsku autonomiju i lokalnu samoupravu 

● objasni nadležnost autonomne pokrajine 

● navede osnovne akte autonomne pokrajine 

● uporedi nadležnost autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave 

● navede teritorijalne jedinice 

● definiše pojam opština  

● objasni prava i dužnosti opštine 

● izvede zaključak o značaju lokalne samouprave 

5 11 16 

 УКУПНО  24 48 72 
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ПРЕДМЕТ: ВЕШТИНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ 

Р
Е

Д
Н

И
 

Б
Р

О
Ј  

НАЗИВ ТЕМЕ 

 

Исходи (циљеви) наставне теме 

Број часова 

Вежбе Укупно  

1. Комуникација као социјална 

интеракција 

Објасни значај, улогу, циљеве комуникације у личном, друштвеном и професионалном животу. 

Разликује основне врсте комуникације 

Уочи повезаност вербалног и невербалног изражавања и важност њихове усклађености у 

социјалној интеракцији 

Анализира комуникацијски процес кодирања и декодирања различитих врста порука 

Објасни разлике које постоје између важећих теорија и модела комуникације 

Дискутује о сличностива и разликама комуникације некада и сада 

Аргументовано разматра предности и недостатке комуникације која се одвија уз помоћ 

савремене технологије 

Објасни карактеристике интеркултуралне комуникације и повеже знања из ове тематске 

области са сопственим искуством 

16 16 

2. Принципи конструктивне 

комуникације 

Препознаје факторе који отежавају и олакшавају процес комуникације, разликује насилну од 

ненасилне комуникације и образлаже њихове ефекте, разликује комуникацију засновану на 

хијерархијском моделу моћи од оне која се заснива на кооперативном моделу,увиди и објасни 

повезаност конструктивне комуникације са тимским радом и сарадњом,наведе примере у 

којима се препознају принципи конструктивне комуникације у различитим сферама 

живота,препозна принципе конструктивне комуникације у правној струци, повеже знања из ове 

тематске области са сопственим искуством 

10 10 

3. Вештине конструктивне 

комуникације 

Разликује конструктивну од неконструктивне комуникације;објасни појмове децентрације, 

емпатије, асертивности, сарадње и проактивности; разликује активно слушање од неслушања; 

користи вештину активног слушања; сагледа позицију друге особе и уважи њене потребе, 

осећања, ставове и искуство; искаће своје потребе и захтеве на начин који не угрожава друге; 

сарађује у групним активностима; примени комуникацијске вештине у симулацији решавања 

различитих проблемских ситуација; наведе примере успешне и неуспешне комуникације у 

равној струци; препозна могућност примене техника успешне комуникације у личном животу 

18 18 

4. Комуникација и решавање 

конфликтних ситуација 

дефинише сукоб и наведе врсте конфликтних ситуација; препозна фазе конфликта и могуће 

исходе; препозна констрктивни и деструктивни потенцијал конфликтне ситуације; 

14 14 
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разликује могуће начине решавања сукоба и уме да објасни њихове основне карактеристике;  

наведе кораке у решавању конфликтних ситуација; 

препозна факторе који утичу на решавање сукоба у интеркултуралном окружењу; наведе 

конструктивне и неконструктивне примере решавања сукоба у интеркултуралном окружењу 

5. Комуникација у организацији, 

јавна и масовна комуникација 

наведе основне карактеристике комуникације у организацији; 

уочи на конкретном примеру на који начин комуницира особа задужена за односе са јавношћу у 

организацији; 

препозна примере употребе и злоупотребе јавних и масовних комуникација; 

анализира ток комуникације на изабраној социјалној мрежи по питању неке актуелне теме; 

искаже критички однос према информацијама које се пласирају путем масовних комуникација; 

повеже знања из ове тематске области са сопственим искуством 

14 14 

 УКУПНО:   72 72 

 

 

ПРЕДМЕТ: БИОЛОГИЈА 

Р.бр. Наставна тема  обрада остало укупно 

1. БИОЛОГИЈА ЋЕЛИЈЕ 

• 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 

5 2 7 

2. 

ОСНОВИ 

ФИЗИОЛОГИЈЕ 

ЧОВЕКА 

• 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 

15 8 23 

3. БИОЛОГИЈА 
• објасни процесе сперматогенезе и оогенезе 
• опише процес оплођења 10 8 18 
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РАЗВИЋА ЧОВЕКА • наведе фазе интраутериног развића 
• објасни настанак ткива и зачетака органа 
• опише промене које се догађају у организму од рођења до пубертета 
• објасни полно сазревање 

4. 

НАСЛЕЂИВАЊЕ 

БИОЛОШКИХ 

ОСОБИНА 

• 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 

10 5 15 

5. 

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 зависности 

7 3 10 

 УКУПНО  47 27 72 

 

 

 

ПРЕДМЕТ: КОРЕСПОНДЕНЦИЈА И ПРАВНИ ПОСЛОВИ 

Ред. 

број 

Назив модула Исходи Вежбе  

1. Увод Ученици треба да упознају појам, циљ и задатке предмета, разумеју и уоче значај предмета у 

свим областима привредног живота; 

 

2. Програми Word i Excel Упознавање ученика са програмима пословања који се примарно користе за куцање текстова, 

аката, докумената и пословних писама; 
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3. Техника слепог куцања Упознавање ученика са тастатуром, врстама тастатура, положајем слова и бројева, положајем 

шаке прстију на различитим врстама тастатура. Савладавање и разумевање технике слепог 

куцања, развијање осећаја тачности, прецизности и самопоуздања: 

 

4. Самостално обликовање текстова Препознавање различитих форми које се користе приликом обраде текстова (америчка, 

европска, комбинована форма); 

 

5. Пословна писма Стицање вештина обликовања пословних писама, која се користе у пословној комуникацији;  

ПРЕДМЕТ: ГЕОГРАФИЈА 

Р.бр. Наставна тема  обрада остало укупно 

1. 

Земља као животни и економски 

простор човека 

дефинише предмет изучавања, ● објасни значај, место економске 

географије у систему наука; ● објасни природне и друштвене 

елементе географског простора и њихову условљеност 

● наведе глобални размештај најзначајнијих природних ресурса 

користећи географске карте 

● направи преглед природног богатства Србије помоћу картографског метода 

● креира тематске карте Србије различитог садржаја и размера 

● доводи у везу привредни развој и природне услове 

● анализира значај рељефа и климатских одлика за економски развој 

● објасни улогу воде као ресурса у савременом друштву и привреди 

● објасни улогу и значај пољопривредног земљишта и шума за привредни 

развој 

● објасни појам деградације пољопривредног земљишта и шума 

● објасни појмове: експлоатација природних ресурса (загађивачи), 

алтернативни извори енергије и рециклажа 

● наведе мере за заштиту и унапређивање природног окружења 

● образложи везу између одрживог развоја и заштите природног и 

културног окружења 

● објасни утицај становништва на привредни развој користећи познате 

демографске појмове 

● анализира основне демографске одлике и њихову међусобну 

условљеност користећи различите графичке методе 

● објасни демографске проблеме у Србији 

28   
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● анализира факторе који у урбаним и руралним просторима утичу на 

економски развој 

● објасни улогу различитих типова насеља у економском развоју 

● наведе промене на савременој политичкој карти света 

● разликује појмове националног, етничког и културног идентитета 

● изгради став о једнаким правима људи 

● доводи у везу односе држава и светску економију 

● препознаје историјски оквир развоја економских система 

2. 

Географија светске привреде и 

положај Србије у њој 

● објасни основну класификацију економских делатности 

● разуме узрочно-последични однос развоја привредних сектора и фактора 

који обликују привреду  

● користи различите мет де 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 биљн е и сточарске производње у свету 

и у Србији, као и главна светска риболовна подручја 

● објасни утицај доминантних фактора на размештај и развој пољопривреде 

● објасни савремене проблеме исхране човечанства 

● објасни размештај старих и нових индустријских региона у свету 

● разуме процес транзиције старих и нових индустријских региона у свету 

током времена 

● анализира структуру и размештај индустрије у Србији 

● процени утицај појединих фактора на даљи развој индустрије у Србији 

● идентификује делатности услужног сектора 

● анализира утицај природних и друштвених фактора на развој 

саобраћаја 

● разуме значај појединих саобраћајних грана на привредни развој 

● картографски прикаже главне саобраћајне правце и центре у Србији 

● анализира улогу главних саобраћајних праваца и центара у привредном 

развоју наше државе 

● разуме значај међународне трговине у привредном развоју 

● препознаје положај Србије у међународним трговинским односима 

● наведе трендове у области туризма, глобалне и трендове у Србији 

28   

3. 

Свет, Европска унија и Србија – 

савремени економско и политичко-

географски процеси 

● 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 

(Уједињене нације, Светска банка, Међународни монетарни фонд, 

Светска трговинска организација, OECD, CEFTA, EFTA, NAFTA) 

● наведе факторе неравномерног економског и друштвеног развоја у 

18   
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свету 

● наброји могуће последице неравномерног економског и 

друштвеног развоја 

● опише развој и ширење Европске уније и њене основне институције 

● објасни регионалне разлике унутар Европске уније 

● уочава предности и недостатке 

географског положаја Србије у савременим економским и 

политичким променама у свету и у Европи 

● разликује економске интеграције на Балкану и у Југоисточној Европи 

● дефинише појмове регионални развој, девастирана подручја, регионална 

политика 

● наведе примере регионалних разлика у Србији 

 УКУПНО    72 

 

ПРЕДМЕТ: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Р.бр. Наставна тема  Укупно  
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1.. 

  
ОПШТЕ ТЕМЕ 

•  Свакодневни 

живот (организација 
времена, послова, слободно време) 

• Храна и здравље (навике у 

исхрани, карактеристична јела и 
пића у земљама света) 

• Познати градови и њихове 

знаменитости 
• Спортови и позната спортска 

такмичења 

• Живот и дела славних људи ХХ 
века (из света науке, културе) 

• Медији (штампа, телевизија) 

• Иинтересантне животне приче и 
догађаји 

• Свет компјутера 

(распрострањеност и примена) 
СТРУЧНЕ ТЕМЕ 

• Основна стручна терминологија 

• Примена информационих 
технологија у домену струке 

• Основе пословне комуникације и 

коресподенције (пословна преписка 
и комуникација у писаној и усменој 

форми) 
• Мере заштите и очувања радне и 

животне средине 

Напомена: Стручне теме треба 
распоредити 

по разредима тако да буду у 

корелацији са 
садржајима који се обрађују из 

стручних 

предмета. 
 

- 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) 

1. 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) 

2. • 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 релевантне за посао (место, термини састанка) 

• Пише краћи текст о себи и свом окружењу 

3. 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) 

4. Напише кратко лично писмо, поруку, разгледницу, честитку 

На овом нивоу није предвиђена 

• 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.) 
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Р.бр. Наставна тема  Вежбе  

1. 

Основе рачунарске технике • 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 здравља 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 

10 

2. 

Основе рада у рачунарском систему • 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 38(копира, премешта и брише документе и фасцикле) 
• врш14и претрагу садржаја по различитим критеријумима 
• разуме потребу за инсталирањем новог софтвера 
• врши компресију и декомпресију фасцикли и докумената 

10 

3. 

Примена ИКТ-а • 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 

38 

4. 

Интернет и електронска комуникација 

 

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-провајдер 

14 

 УКУПНО  72 
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ДРУГИ РАЗРЕД 

ПРЕДМЕТ: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊЖЕВНОСТ 

Р.бр. Наставна тема Исходи  Обрада  Остало  Укупно  

1. 

Барок, класицизам, просветитељство • 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 

  13 

2. 

Романтизам • 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 

  25 

3. 

Реализам • 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 делима 

  27 

4. 

Морфологија • одреди врсту речи и граматичке категорије 
• употреби у усменом и писаном изражавању облике речи у складу са језичком нормом 

  10 

5. Правопис • примени правила одвојеног и састављеног писања речи у складу са језичком нормом   6 

6. 

Култура изражавања • изражава размишљања и 
критички став према проблемима и 

појавама у књижевним 

текстовима и свакодневном животу 
• препозна одлике стручно-

научног стила 

  24 
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• примени одлике новинарског 
стила 

  

 УКУПНО    105 

 

ПРЕДМЕТ: Радно право 

Р.бр. Наставна тема Исходи  Обрада  Остало  Укупно  

1. 

Увод ● дефинише појам радно право  

● разликује предмет и садржину радног права 

● објасни услове и разлоге за настанак радног права 

● разликује фазе у развоју радног права 

● објасни место и значај радног права у правном систему Републике Србије 

3 3 6 

2. 

Извори радног права • дефинише појам извори радног права  

● разликује домаће државне и аутономне изворе радног права 

● објасни појам колективни уговор о раду и његов однос према закону 

● објасни предмет, садржину и уговорне стране код колективних уговора 

● објасни поступак закључивања колективног уговора 

● симулира процес закључивања колективног уговора 

● разликује врсте колективних уговора 

● скицира састав једноставног колективног уговора код послодавца 

● наведе опште акте послодавца којима се уређује радни однос  

● скицира типски пример акта о организацији и систематизацији послова код 

послодавца у привреди  

● поброји међународне изворе радног права 

● објасни значај Универзалне декларације о правима човека 

● као извора радног права 

● разликује конвенције и препоруке Међународне организације рада (МОР) 

● наведе регионалне организације и њихове најзначајније акте који су 

● извор радног права у Републици Србији 

5 2 7 

3. 

Радни однос дефинише појам радни однос  

● анализира битне елементе радног односа 

● дефинише појмове запослени и послодавац  

● класификује услове за заснивање радног односа 

● објасни карактеристике у развоју радног односа 

● разликује карактеристике уређивања радног односа у државним органима, 

привредним друштвима, банкама, 

● установама и другим организацијама 

12 9 21 
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● разликује изабрана и постављена лица  

● упореди државне службенике и намештенике 

● разликује облике рада ван радног односа 

● попуни типски пример уговора о делу 

● састави пример уговора о делу на задате елементе 

● састави уговор о привременим и повременим пословима 

● разликује уговор о стручном оспособљавању и уговор о стручном усавршавању 

● састави уговоре о стручном оспособљавању и стручном усавршавању 

● упореди волонтерски рад и радни однос  

● састави уговор о волонтерском раду 

4. 

Заснивање радног односа разликује опште и посебне услове за заснивање радног односа 

● анализира стручну спрему, тј. врсту и ниво образовања као посебан услов за 

заснивање радног односа 

● наведе редослед радњи у поступку заснивања радног односа 

● изради одлуке о потреби заснивања радног односа са јавним оглашавањем и без 

јавног оглашавања 

● поброји елементе које садржи оглас за заснивање радног односа 

● састави оглас за заснивање радног односа 

● састави пријаву на оглас 

● разликује благовремену и потпуну (уредну) пријаву 

● изради ЦВ (цуррицулум витае) 

● састави позив на интервју за заснивање радног односа  

● симулира са ученицима интервју за заснивање радног односа  

● разликује претходну проверу радних способности и пробни рад 

● састави одлуку о образовању комисије за претходну проверу радних способности 

пријављених кандидата на оглас 

● изради мишљење комисије о праћењу пробног рада 

● састави обавештење о резултатима избора кандидата по огласу и одлуку о избору 

кандидата 

● симулира задате радње у поступку заснивања радног односа 

● поброји елементе које садржи уговор о раду 

● објасни основне карактеристике – правну природу уговора о раду 

● изради једноставне примере уговора о раду 

● објасни правни значај ступања на рад 

● разликује радни однос на одређено и неодређено време 

● дефинише појам приправник  

● објасни циљ полагања стручног испита 

● објасни разлоге и начине на које држава подстиче запошљавање особа са 

инвалидитетом 

● формира персонални досије запосленог и заведе и одложи документа и акте у 

одговарајуће евиденције 

11 9 20 

5. Распоређивање радника ● објасни основне принципе и значај распоређивања за запосленог и послодавца 4 4 8 
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● разликује распоређивање приликом заснивања радног односа и распоређивање у 

току трајања радног односа 

● наведе разлоге за измену уговорених услова рада на захтев послодавца 

● разликује премештај запосленог на други одговарајући посао и премештај у друго 

место рада 

● објасни специфичности упућивања запосленог на рад код другог послодавца 

● састави анекс уговора о раду због премештаја на други одговарајући посао, због 

потреба процеса и организације рада 

● састави анексе уговора о раду (због премештаја у друго место рада код истог 

послодавца, због упућивања на рад на одговарајући посао код другог послодавца, 

због промене елемената за утврђивање зараде и других примања запосленог и др.) 

● састави анекс уговора о раду у случају када је послодавац запосленом који је 

вишак обезбедио рад са непуним радним временом али не краће од половине пуног 

радног времена 

● састави анексе уговора о раду на задате елементе 

6. 

Положај радника за чијим је 

радом престала потреба 
● дефинише појам вишак запослених  

● објасни улогу синдиката и Националне службе за 

запошљавање у решавању вишка запослених 

● разликује допуштене и недопуштене критеријуме за 

одређивање вишка запослених 

● наведе најзначајнија права вишка запослених 

● опише везу између отказа уговора о раду и исплате 

отпремнине вишку запослених 

● објасни специфичности упућивања запосленог на рад код 

другог послодавца 

● састави одлуку о престанку потребе за обављањем одређених 

послова 

4 4 8 
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● анализира пример програма за решавања вишка запослених 

● скицира програм решавања вишка запослених 

● састави пример захтева и решења о утврђивању 

репрезентативности синдиката 

● изради пратеће акте у комуникацији са синдикатом, НСЗ, 

другим послодавцем, запосленим 

7. 
Права,обавезе и одговорности 

радника 

  3 3 

 
 

 29 43 72 

 

ПРЕДМЕТ: УВОД У ПРАВО 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Својства правног акта 5 2 7 

2. Правни систем        8 7 15 

3. Уставно  право 10 5 15 

4. Упрвно право 5 2 7 

5.  Грађанско право 8 4 12 

6. Породично право        8 4 12 

7. Кривично право 8 4 12 

8. Међународно јавно право 

 5 4 

9 

 

9. Међународно приврендо право 

 
4 4 8 
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10. Међународно приватно паво 

 
4 4 8 

  

УКУПНО 

65 40 105 

 

ИСХОДИ: По завршетку тема ученик ће бити у стању да: 

- разликује уставност, законитост, правноснажност и извршност; објасни појам правни систем, наведе врсте правних система,  објасни 

принципе правног система, разликује правне установе, правне гране и области; објасни настанак уставног права, наведе области 

уставног права,  наведе основна начела уставног права, наведе основна обележја устава Србије; објасни предмет и садржину управног 

права,  објасни настанак и развој управног права, објасни значај и улогу управног права; дефинише појам грађанско право, наведе 

предмет и садржину грађанског права, дефинише апсолутна и релативна права, наведе врсте апсолутних ирелативних права,  објасни 

разлику између апсолутних и релативних права, разликује врсте облигација,  разликује изворе облигација,  објасни појам и садржину 

породичног права, објасни брачни однос,  објасни однос родитеља и деце, дефинише усвојење, наведе субјекте усвојења,  дефинише 

старатељство; дефинише кривично право , објасни предмет кривичног права,  објасни развој кривичног права 

у Србији, објасни специфичности кривичног права у Србији;  дефинише појам међународно 

јавно право,  објасни развој међународног јавног права,  објасни предмет међународног јавног права,  наведе субјекте међународног 

јавног права;  дефинише појам међународно привредно право,  објасни развој међународног привредног права,  објасни предмет 

међународног 

привредног права,  наведе субјекте; дефинише појам међународно, приватно право,  објасни развој међународног приватног права,  

објасни предмет међународног приватног права,  наведе субјекте међународног приватног права. 

 

ПРЕДМЕТ: ПРАВНИ ПОСТУПЦИ 
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Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Организација управе 8 6 14 

2. Послови управе         5 1 6 

3. Општи управни поступак 20 11 31 

4. Посебни управни поступци 4 2 6 

5. Управни спор 8 5 13 

  

УКУПНО 

45 25 70 

 

ИСХОДИ: По завршетку тема ученик ће бити у стању да: ● разликује појмове јавне управе и државне управе,  препозна различите субјекте управе,  препозна 

примере децентрализације и деконцентрације у свакодневном животу, опише карактеристике  унутрашње организације органа државне управе, разликује органе 

управе територијалних јединица,  наведе врсте јавних служби, разликује положај државних и локалних службеника и других запослених у органима управе; 

препозна примере најчешћих послова управе у свакодневном животу,  објасни појам подзаконски акти и разликује их од појединачних правних аката,  пронађе 

одговарајући управни пропис у бази прописа Службеног гласника Републике, дефинише појам јавна исправа, објасни појам уверење, објасни материјалне акте 

управе на примерима личних докумената или других исправа које органи унутрашњих послова доносе у посебним управним поступцима по захтевима грађана; 

препозна врсте правних поступака,  објасни појам управне ствари,  дефинише појам надлежности, опише врсте надлежности, објасни појам службено лице у 

управном поступку, наведе разлоге за изузеће службеног лица, разликује врсте заступника у управном поступку,  поброји основне фазе управног поступка и 

њихов значај,  наведе начине покретања управног поступка, разликује одбацивање и одбијање захтева,  објасни врсте доказних средстава у управном поступку, 

разликује врсте достављања, објасни врсте и начин рачунања рокова, наведе разлоге враћања у пређашње стање, објасни појам ,,ћутања управе'',  разликује дејства 

жалбе у управном поступку,  разликује разлоге за одбацивање и одбијање жалбе, ● објасни ток другостепеног 

управног поступка, објасни појам коначан управни акт,  објасни својство правноснажности и извршности управног акта, препозна фазе у поступку управног 

извршења;  објасни појам посебних управних поступака; објасни појам судске контроле управе,  објасни појам и предмет управног 

спора,  разликује врсте странака у управном спору, разликује учеснике и странке у управном спору, разликује фазе управног спора,  објасни разлоге за одбацивање 

тужбе, објасни дејство пресуде у  управном спору, разликује правне лекове у управном спору. разликује правне лекове у управном спору 

ПРЕДМЕТ: Кореспонденција и правни послови 

Р.бр. Наставна тема вежбе остало укупно 

1. Техничке вежбе и вежбе обнављања 4 1 5 

2. Службена коресподенција        7 3 10 
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3. 
Коресподенција,акти и друга писма у 

области радних односа 

11 5 16 

4. 
Коресподенција,акти и друга писма у 

управном поступку и управном спору 

13 2 15 

5. 
Коресподенција и правни послови у 

евиденцији(грађана) о личном стању 

12 2 14 

6. 
Коресподенција,акти и друга писма 

привредних субјеката 

        8 2 10 

 УКУПНО 55 15 70 

 

ИСХОДИ: 

1.Ученик  ће бити у стању да самостално изради техничке вежбе у задатим комбинованим варијантама и да самостално обликује текстове. 

2.Ученик ће бити у стању да наведе писмена  у службеној кореспонденцији,састави службени допис на основу задатих елемената,обликује допис на страном 

језику. 

3.Ученик ће бити у стању врши преписе уговора о делу и уговара о привременим пословима,самостално изради одлуку о потреби заснивања радног односа,попуни 

пријаву потребе за запошљавањем. 

4.Ученик ће бити оспособљен да обликује захтев за покретање управног поступка,да  изради позив странкама и другим учесницима у поступку,да самостално 

састави опште и посебно пуномоћје за заступање према задатим елементима,врши препис записника о саслушању сведока. 

5.Ученик ће бити оспособљен да самостално попуни захтев за издавање личних докумената(личне карте,пасоша,возачке дозволе итд.),изради решење о промени 

личног имена,попуни образац  за записника о пријави закључивања брака,попуни уверење о држављанству. 

6.Ученик ће бити уу стању да попуни регистрациону пријаву предузетника,попуни пописни,власнички и теретни лист према задатим елементима,састави 

оснивачки акт-одлука о оснивању д.о.о,изради одлуку о именовању заступника д.о.о ако није одређен оснивачким актом. 

ПРЕДМЕТ: Верска настава 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Увод / 1 1 

2. Стварање света и човека 4 3 7 

3. Прародитељски грех 6 2 8 
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4. 

Свештена историја спасења 

(од Адама до Израиља) 

6 3 9 

5. 

Свештена историја спасења 

(од Мојсија до Христа) 

6 2 8 

6. Старозаветна ризница 3 1 4 

 УКУПНО 25 12 37 

 

ИСХОДИ: 

- моћи да сагледа садржаје којима ће се бавити настава Православног катихизиса у току 2. Разреда средње школе 

- моћи да уочи какво је његово предзнање из градива Православног катихизиса обрађеног у претходном разреду школовања 

- моћи да интерпретира учење Цркве о стварању света 

- моћи да објасни да је човек икона Божја зато што је слободан 

- моћи да објасни да је човек подобије Бога зато што је способан за заједницу 

- бити подстакнут да просуђује о смислу постојања човека и света 

- моћи да развија одговорност за сопствени живот и живот других 

- моћи да преиспитује и вреднује сопствени однос према Богу, другом човеку и према творевини Божјој 

- моћи да објасни у чему се састоји прародитељски грех и да сагледа његове последице и начин њиховог превазилажења 

- моћи да просуди о важности учествовања у литургијском сабрању за сопствено спасење 

- бити подстакнут да се одговорније односи према природи 

- моћи да стекне увид у личну одговорност за своје поступке 

- моћи да уочи значај покајања за своје спасење 

- моћи да уочи да се Бог у Старом и Новом Завету открива као личност и да позива човека у заједницу са Њим 

- моћи да, на примеру Каина и Авеља, закључи да је свако убиство – братоубиство 

- моћи да, на примеру Ноја, схвати значење праслике  Христа и Цркве као места спасења 

- моћи да, на примеру Вавилонске куле, схвати да ни једна људска заједница мимо Бога не води остварењу човековог назначења 

- бити свестан да је за богопознање неопходан личан сусрет са Богом 



Школски програм, Средња економска школа, Лозница 

 

 215 

- моћи да објасни нека од старозаветних пророштава која су се остварила у личности Христовој 

- моћи да повезује догађаје старозаветне и новозаветне историје 

- моћи да, на примеру пророчке делатности, увиди значај старања о социјално угроженим категоријама друштва 

- моћи да упореди Десет заповести са Христовим заповестима о љубави 

- знати да је месијанска идеја присутна током старозаветне историје 

- 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 Православног катихизиса за 2. разред средње школе 

 

ПРЕДМЕТ: Латински језик 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Увод у латински језик 2 1 3 

2. Matronaecenam expectant 3 2 5 

3. Ad tabernas 3 3 6 

4. In foro 4 3 7 

5. Pueri Ciceroni occurunt 3 2 5 

6. In Arcano 3 5 8 

7. In theatro 4 7 11 

8. Marcus multaquaerebat 3 3 6 

9. Ciceronisepistula 3 2 5 

10. Lucius patrem fugit 3 5 8 

11. Ludus 3 5 8 

 УКУПНО 34 38 72 

 

ИСХОДИ: Ученик ће овладаватистручномтерминологијом и бити у стањудапреводиреченицеилилакшиоргиналнитекст. Савладаће 

основнаграматичка, првенственоморфолошказнања и  моћи ћеправилнодапрочита и, узпомоћречника, 
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преведеједноставнијелатинскереченице (сентенце, дефиниције), стручнетермине и скраћенице; - 

овладаваћеодређенимфондоминтернационалнихречи, порекломизкласичнихјезика, значајнимзадаљеобразовање и школовање, 

тезаутврђивањезнањасрпског и страногјезика;  допунићевећстеченазнања о античкојкултури и научићеодређенибројлатинскихизрека. 

 

 

ПРЕДМЕТ: Матична евиденција 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. 
Појам и улога  матичне евиденције. Јавне књиге и уверења о личним 

стањима грађана. 

3 3 6 

2. Матична књига (рођених, венчаних, умрлих)  12 17 29 

3. Пребивалиште и боравиште 3 4 7 

4. Држављанство 4 4 8 

5. Утврђивање идентитета грађанина 5 5 10 

6. Бирачки спискови 3 5 8 

7.  Правна и пословна способнос 2 2 4 

8. 

 

Усвајање старатељство и хранитељство 6 5 11 

9. 

 

 

Евиденција у области рада  и остале евиденције 5 5 10 

10. 
Правна лица 2 2 4 

11. 

 

 

Вођење земљишњих књига и катастара 4 4 8 
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УКУПНО 

49 56 105 

 

ИСХОДИ: По завршетку теме ученик ће бити у стању да: Објасни појам и улогу матичне евиденције, наведе органе надлежне за вођење матичне 

евиденције, наведе податке које садржи матична евиденција, објасни појам уверења о личним стањима грађана●објасни појам и значај јавних књига ● разликује 

врсте јавних књига-регистара●обради захтев за издавање уверењаНаведе врсте матичних књига,објасни садржај м.к.рођених, објасни поступак уписа, 

попуни захтев за издавање м.к. рођених, изради извод из м.к. рођених●објасни појам и делове личног имена●наведе разлоге за промену 

имена●разликује случајеве када се не дозвољава промена личног имена●састави захтев за промену имена-презимена према задатим 

елементима●изради решење о промени имена-презимена на основу претходно поднетог захтева●изради извод из матичне књиге 

рођених на основу задатих елеменатаДефинише појам брака и породице, наведе  услове  за закључење брака●објасни поступак закључења брака● 

дефинише брачну сметњу и брачну забрану●наброји брачне сметње и брачне забране● разликује брачне сметње и брачне 

забране●попуни записник о пријави за закључење брака на основу задатих елемената●објасни права и обавезе родитеља приликом 

вршења родитељских права●објасни поступак за утврђивање очинства●изради записник о признању очинства према задатим 

елементима●објасни посебне случајеве основног уписа, као и упис деце рођене у иностранству● изради извод из матичне књиге 

венчаних на основу претходно поднете пријаве за закључење брака●разликује начине престанка брака●именује разлоге за поништење 

брака● наведе обавезне податке за упис у матичну књигу умрлих●објасни поступак пријаве смрти неког лица матичару●наведе 

дужност пријаве чињенице наступањасмрти неког лица● наведе рок за пријављивање смрти и 

сахране●објасниобликепријављивањасмрти● наведе чињенице које се могу накнадно уписати●објасни поступак уписа смри наших 

држављана у иностранству●унесе податке у образац матичне књиге умрлих● изради извод из матичне књиге умрлих на основу задатих 

елемената● састави смртовницу за лице погинуло у саобраћајној незгоди● спроводи поништавање уписа у матичној књизи умрлих на 

основу задатих елеменатаДефинише појам држављанства,●објасни начела за стицање држављанства● објасни начине стицања и престанка 

држављанства РС● наведе начине поновног стицања држављанства●објасни појам презумпције држављанства● објасни негативни и 

позитивни сукоб држављанства● доведе у везу сукоб држављанства са начелима за стицање држављанства● наведе орган надлежан за 

вођење евиденције о држављанству●попуни уверење о држављанству на основу задатих елемената дефинише пребивалиште и 

боравиште●објасни значај пребивалишта и боравишта● објасни поступак и рокове за пријаву-одјаву пребивалишта и боравишта●наведе 

орган надлежан за вођење евиденције о пребивалишту и боравишту●попуни образац пријаве-одјаве пребивалишта према задатим 

елементима ●изда потврду о пријему пријаве-одјаве пребивалишта-боравишта●попуни пријаву боравишта странаца● дефинише 

матични број грађана●објасни значење групе цифара у матичном броју● објасни значај личне карте● наведе податке које садржи лична 



Школски програм, Средња економска школа, Лозница 

 

 218 

карта●наброји рокове важења личне карте● наброји потребну документацију за издавање личне карте● објасни начин издавања и 

евиденцију личних карата● објасни чему служи пасош●наброји податке у пасошу● именује орган надлежан за издавање 

пасоша●наведе рокове за издавање и важење пасоша●објасни поступак издавања возачке дозволе● наведе сврху возачке 

дозволе●наброји потребну документацију за издавање возачке дозволе●спроведе поступак издавања возачке дозволе на основу задатих 

елемената● дефинише политичка права грађана●наброји основна политичка права●објасни бирачко право●наведе лица која имају 

бирачко право ●разликује активно од пасивног бирачког права● дефинише бирачке спискове●објасни поступак вођења бирачких 

спискова●наброји разлоге за губитак бирачког права●именује орган који одлучује о одузимању бирачког права●изради уверење о 

општем бирачком праву на основу задатих елемената●дефинише правну способност●наведе лица која могу имати правну 

способност●наведе услове за стицање и губитак правне способности физичких и правних лица●уочи разлику између правне 

способности физичких лица у односу на правну способност правних лица ●дефинише пословну способност●објасни која лица могу 

имати пословну способност● наведе услове за стицање пословне способности физичких лица●наведе лица која немају пословну 

способност●објасни заступање пословно неспособних лица●попуни решење о одузимању пословне способности лицу према задатим 

елементима; усвојења●наброји законске услове за усвојење●наведе лица која могу бити усвојиоци и која се могу усвајати●објасни 

права и дужности усвојиоца и усвојеника●наведе разлоге престанка усвојења●разликује ништаво и рушљиво усвојење●објасни 

поступак за поништење усвојења●попуни записник о заснивању усвојења према задатим елементима●попуни решење којим се 

одређује упис усвојилаца на основу претходно задатих елемената●дефинише старатељство●објасни значај и врсте 

старатељства●наведе лица којима се одређује старалац●објасни поступак стављања лица под старатељство●наведе права и дужности 

стараоца●попуни решење о стављању лица под старатељство према задатим елементима●објасни појам хранитељства●наведе права и 

дужности хранитеља●наброји разлоге за престанак хранитељства●наведе начине евидентирања из радног односа●разликује евиденције 

о запосленим и незапосленим лицима● анализира податке потребне за евидентирање слободних радних места●упореди податке 

потребне за евидентирање о запосленим лицима у РС и за рад грађана РС у иностранству● објасни евиденцију војних 

обвезника●објасни ванредне ситуације● разликује радну и материјалну обавезу у случају ванредног стања●попуни евиденцију за 

потребе ванредног стања о стварима неопходним за одбрану●наведе начине пријаве странаца у РС ●попуни евиденцију о боравку 

странаца  према различитим условима боравка● попуни образац за странца којем није дозвољен боравак у земљи● објасни начине и 

процедуре издавања исправа за време  ванредних ситуација● дефинише појам правног лица●објасни стицање н својства правног 

лица●објасни поступак уписа у регистар привредних субјеката●попуни образац захтева за регистрацију привредних субјеката код 

надлежне установе према задатим елементима●дефинише земљишне књиге●именује елементе земљишне књиге●разликује системе 

вођења евиденција ●разликује врсте евиденција на непокретностима●објасни поступак вођења земљишних књига● објасни садржај 

земљишно-књижних листова●објасни катастар●наведе основе за упис у земљишне књиге●наведе права која се евидентирају у 

земљишним књигама●попуни пописни, власнички и теретни лист према задатим елементима. 
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ТРЕЋИ РАЗРЕД 
ПРЕДМЕТ:  СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

Р.бр. Наставна тема Исходи  Укупно  

1. 

Модерна • 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 

29 

2. 

Књижевност између два рата • 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 

33 

3. 

Творба речи • препозна просте, изведене и сложене 
речи 

• примени основне принципе творбе 
речи 

11 

4. 

Лексикологија • препозна и одреди вредност лексеме 
• уме да се служи речницима 
• наведе примере синонима, антонима, 

хомонима, жаргона... 

5 

5. 

Правопис • примени правописна правила у писању 
сложеница, полусложеница и 
синтагми 

• скраћује речи у складу са прописаним 
правилима 

3 

6. 

Култура изражавања    износи став, користи аргументе и 
процењује опште и сопствене 
вредности у усменом и писаном 
изражавању 

24 

 УКУПНО  105 
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ПРЕДМЕТ:  ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  

Р.бр. Наставна тема Исходи  Укупно  

 

ОПШТЕ ТЕМЕ 
• Свакодневни живот (генерацијски 
конфликти и начини 
превазилажења) 
• Образовање (образовање за све, 
праксаи припреме за будуће 
занимање, размена ученика) 
• Познате фирме, предузећа, 
установе, институције у земљама 
чији се језик учи 
• Културни живот (међународни 
пројекти и учешће на њима) 
•Заштита човекове околине 
(волонтерски рад) 
•Медији (штампа, телевизија, 
електронски медији) 
• Историјски догађаји/личности из 
земаља чији се језик учи 
• Свет компјутера (предности 
и мане употребе компјутера) 
СТРУЧНЕ ТЕМЕ 
• Основна стручна терминологија 
• Примена информационих 
технологија у домену струке 
• Основе пословне комуникације и 
коресподенције (пословна преписка 
икомуникација у писаној и усменој 
форми) 
• Мере заштите и очувања радне и 
животнесредине 
Напомена: Стручне теме треба 
распоредити по разредима тако да 
буду у корелацији са садржајима који 

• 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 
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се обрађују из стручних предмета • 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) 

 

ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ 
I. РЕЧЕНИЦА 

- Сви типови упитних 
реченица 
- Директна и индиректна 
питања 
- Индиректни говор: 
рецептивно и продуктивно 
а) изјаве и питања - без 
промене глаголског времена 
(глагол главне реченице у 
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једном од садашњих времена) 
б) молбе, захтеви, наредбе 
- Индиректни говор: само 
рецептивно 
а) изјаве са променом 
глаголских времена 
- Одређене релативне клаузе 

Сложене реченице: временске клаузе, 
узрочне клаузе, допусне клаузе 
II. ИМЕНИЧКА ГРУПА 

1. Члан 
- Разлике између одређеног и 

неодређеног члана у ширем 
контексту 

2. Именице 
- Бројиве и небројиве именице 
3. Заменички облици 
а) Заменице 
- Личне заменице у функцији субјекта 

и објекта 
- Показне заменице 
- Односне заменице 
б) детерминатори 
- Показни детерминаотри 
- Неодређени детерминатори 
- Присвојни детерминатори 
4. Придеви 
- Обновити компарацију придева 
- {оо/по{.. .епои§ћ/по{ аз.. .(аз)/.. .{ћап 
5. Бројеви 
- Обновити просте и редне бројеве 
6. Кванитификатори 
III. ГЛАГОЛСКА ГРУПА 1. Глаголи 
- Обновити разлику у употреби 

Ргезеп{ 8гтр1е, Ргезеп{ СоПтићзиз; 
Раз{ Зтр1е, Раз{ Сопћпиоиз 

- Обновити све употребе Ргезеп{ 
Рег&с{ 

- Раз{ рег{ес{ 
ПзеИ 1о 
- Обновити и утврдити начине за 

изражавање будућности, планова у 
будућности (§отд 1о, м>Ш) 

- Модални глаголи: ШоиШ, ти$1, т11, 
тау, тгдк! 

- Пасивне конструкције - садашње и 
прошло време - {ће Ргезеп{ Зтр1е, 
Раз{ Зтр1е (продуктивно и 
рецептивно), 
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- Ргезеп{ рег{ес{ раззНе (рецептивно) 
3. Предлози, најчешћи предлози за 

оријентацију у времену и простору 
4. Кондиционал први и други (и 
рецептивно и продуктивно) 
 

 УКУПНО  70 

 
ПРЕДМЕТ:  МАТЕМАТИКА 

Р.бр. Наставна тема Исходи  Укупно  

1. 

Експоненцијална и логаритамска 
функција 

• 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 
транс формацији једно ставних израза 

• реши једноставније логаритамске 
једначине 

користи калкулатор за одређивање 
вредности логаритама 

15 

2. 

Тригонометријске 
функције 

• 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 

15 

3. 

Аналитичка геометрија у равни • 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 
к и п 
• одреди једначину праве одређену 

17 
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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 

4. 

Низови • препозна општи члан низа када су дати 
почетни чланови низа (једноставнији 
примери) 

• препозна аритметички низ и одреди 
везу између општег члана, првог члана 
и диференције низа 

• израчуна збир првих п чланова 
аритметичког низа 

• препозна геометријски низ и одреди 
везу између општег члана и првог 
члана и количника низа 

• израчуна збир првих п чланова 
геометријског низа 

8 

5. 

Елементи 
финансијске 
математике 

• 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 

7 

 4 писмена задатка   
 8 

 УКУПНО  70 

 

ПРЕДМЕТ: ЛОГИКА С ЕТИКОМ 

Р.бр. Наставна тема Исходи  Укупно  

1. Увод у логику • препозна да и сам већ користи 4 
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логику 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 између појма, термина, 
опажаја, предмета, представе 

 

2. 

Формална логика: 
• појам 
• суд 
• закључак 

• разликује обим и садржај појма, увиђа 
однос између обима и садржаја, 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 (субординација, координација, 
контрарност) и графички приказује 
односе међу појмовима 

• наведе делове дефиниције 
• даје примере дефиниције из своје струке 
• разликује прешироку и преуску 

дефиницију 
• 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 (негација, 
конјукција, дисјункција, импликација и 
еквиваленција) и наводи примере 

• разликује квантитет и квалитет суда, 

6+7+11 
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препознаје форму а,ед,о суда и наводи 
примере 

• именује односе међу судовима 
• препознаје индуктивно, дедуктивно и 

закључивање по аналогији на примерима 
из свакодневног живота 

• увиђа да и сам користи наведене форме 
закључивања, именује их и разликује 
• демонстрира конверзију и обверзију на 

примерима 
• наведе и објасни четири фигуре силогизма 

• изводи задате модусе силогизма 
• излаже примере за хипотетички и 

дисјунктивни силогизам 
повезује форме закључивања у облику 
доказа 

3. 

Логичке грешке • разликује случајне од намерних логичких 
грешака 

• примењује форме закључка и доказа 
препознаје и именује логичке грешке:  

6 

4. 

Појам и значај етике • набраја правила (норме) из различитих 
сфера живота 

• издваја правила која слободно прихватамо 
и разликује их од оних која имају 
спољашње порекло 

дефинише предмет етике 

6 

5. 

Лични идентитет, слобода и одговорност • набраја како се све манифестује лични 
идентитет 

• разликује утицаје који формирају лични 
идентитет (разликује род и пол) 

• увиђа колика је моћ визуелног идентитета 
• препознаје утицај медија на креирање 

визуелног идентитета 
• уочава разлику између модних и етичких 

императива 
супротставља медијски наметнуте животне 

идеале и етичке вредности 

13 

6. 

Основне етичке норме и вредности 

• препознаје важније људске 

вредности 

• разликује слободне од 

самовољних и наметнутих 

поступака 

• схвата постојање слободе избора 

као услова моралног поступања 

17 
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• 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 
(аутономна и хетерономна етика) 

• увиђа разлику између основних 

етичких праваца 

 УКУПНО  70 

 

ПРЕДМЕТ:ПОСЛОВИ ПРАВНОГ ПРОМЕТА 

Р
Е

Д
Н

И
 

Б
Р

О
Ј  

НАЗИВ ТЕМЕ 

 

Исходи(циљеви) 

наставнетеме 

Број часова 

О У Укупно  

1. О правном промету уопште  Наброји основне 

методе у правном 

промету 

*разликује 

економски и правни 

промет 

*објасни предмет и 

средство правног 

промета  

*наброји основна 

обележја апсолутних 

и релативних права  

3 1 4 

2. Објекти правног промета  *наведе поделу 

ствари према 

одређеним 

критеријумима  

3 2 5 
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*објасни људске 

радње ,лична добра и 

производе људског 

духа  као средства 

правног промета  

 

 

 

3. Врсте стварних права  *дефинише стварно 

право 

*објасни 

карактеристике 

стварног права  

*наброји врсте 

стварних права 

*дефинише право 

својине  

*објасни 

карактеристике 

права својине  

*анализира 

ограничења права 

својине  

*разликује право 

својине од државине  

*упореди посредну и 

непосредну 

државину 

*објасни суседска 

права  

*разликује врсте 

10 6 16 
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суседских права  

*објасни право 

пречег стицања 

*разликује права 

сувласника  

*наведе битне 

особине залоге   

 

*наведе врсте 
заложног права  

*објасни хипотеку 
као  вид залоге 

4. Стицање и престанак права  *објасни разлику 

између правне 

претпоставке и 

фикције  

*разликује начин 

стицања од основа 

стицања  

*разликује врсте 

стицања права 

*наведе начине 

престанка права  

*дефинише вољу као 

правну чињеницу  

6 4 10 
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5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Појам правног посла-правни 

послови и правна радња  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*дефинише вољу као 

правну чињеницу 

*разликује 

ограничења воље у 

правном промету 

*наведе особине 

правно релевантне 

воље 

*дефинише менталне 

резерве воље  

*разликује врсте 

менталних резерви 

воље  

*разликује 

непосредно и 

посредно изјављену 

вољу 

*дефинише каузу  

 

10 6 16 
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6. 

 

 

 

 

 

 

 

Врсте правних послова  

 

 

 

*разликује врсте 

правних послова по 

одређеним 

критеријумима  

*дефинише услов и 

рок 

*разликује врсте 

услова и рока 

7 3  

10  

7. 

 

 

 

 

 

Модификација правних послова *објасни последице 

закључења правног 

посла  под условом  

и намерног 

испуњења услова 

*разликује 

преклузивни и рок 

застарелости 

*објасни начин 

рачунања рокова   

дефинише налог 

2 2 4 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

Неважност послова  

*дефинише ништаве 

и рушљиве правне 

послове 

*наведе врсте  

ништавих и 

рушљивих правних 

послова  

*објасни последице 

4 2 6 
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ништавих и 

рушљивих правних 

послова   

 

9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О уговорима уопште  

 

 

 

 

*дефинише уговор  

*наведе опште и 

посебне услове за 

настанак уговора  

*наведе врсте 

тумачења уговора  

*објасни дејство 

уговора 

6 4 10 

 

10. 

 

 

 

 

 

 

Уговор о продаји  *дефинише уговор о 

продаји 

*одреди битне 

елементе уговора о 

продаји 

*објасни предмет 

продавчеве и 

купчеве обавезе  

*наведе начине 

закључивања 

уговора о продаји 

*објасни дејства и 

обавезе уговорних 

страна  

*анализира прелазак 

15 9  

 

24 
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ризика за случај 

пропасти и 

оштећења ствари 

 

 

ПРЕДМЕТ: РАДНО ПРАВО 

Р.бр. Наставна 

тема 

Исходи  Теорија Вежбе   Укупно  
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1. 

 

Увод у права 

запослених 

 

-разликује појединачна и 

колективна права запослених 

-наведе начине остваривања 

појединачих праа и органе који 

одлучују о њима 

 

 

 

 

2 0 2 
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2. 

Радно време 

 

-објасни врсте радног времена 

према трајању 

- објасни распоред радног 

времена 

- састави одлуку директора, 

руководиоца државног органа о 

распореду и прерасподели 

радног времена 

- састави пример аката о 

сагласности за ноћни рад и  

расподелу радног радног 

времена 

- састави анекс уговора о раду 

због промене радног вре мена 

 

6 6 12 

3. 

Одмори и 

одсуства 

 

- дефинише појам одмор 

- упореди врсте одмора 

- објасни начин коришћења 

годишњег одмора 

- састави план коришћења 

годишњег Одмора код 

послодавца 

- састави обавештења о измени 

времена за коришћење 

годишњег одмора 

- разликује плаћено и 

неплаћено одсуство 

- састави и анализира решења о 

годишњем одмору и плаћеном 

9 11 20 
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и неплаћеном одсуству 

- наведе разлоге за мировање 

радног односа 

- састави решење о мировању 

радног односа 

- састави захтеве за добијање 

плаћеног и неплаћеног одсуства 

 

 

4. 

Заштита 

запослених 

-објасни појам заштите 

заппослених 

- наведе друштвени значај 

заштите запоселних и њен циљ 

- препозна емере заштите 

-разликује опште, посебне и 

превентивен мере заштите на 

раду 

- упореди обавезе и 

одговорности послодавца и 

права и обавезе запослених у 

вези са безбедношћу и 

заштитом живота и здравља 

запослених 

- објасни одбијање да ради због 

непредузетих мера заштита 

- препозна видове заштите 

моралног интегритета 

зпослених 

- упореди врсте посебне 

заштите запослених 

11 11 22 
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- састави решење о одсуству са 

рада ради посебне нега детеа 

- састави образац о повреди на 

раду 

- анализира акт о процени 

ризика за све послове код 

послодавце и са њим упознаје 

запослене 

 

5. 

Зарада, 

накнада 

зараде и друга 

примања 

 

-дефинише појам зараде 

- објасни структуру зараде 

- разликује зараду и накнаду 

зараде 

- објасни појам и функције 

минималне зараде 

- разликује накнаду трошкова и 

других примања запослених 

- рзимима и уз помоћ шеме 

опише начин обрачуна зараде и 

накнаде зараде 

- објасни значај и врсте 

евиденција зараде и накнаде 

зараде 

- попуни образац извештаја о 

исплаћеним зарадама 

 

 

10 10 20 

6. 

Дисциплинска 

одговорност 

запослених 

-разликује радну обавезу и 

радну дисциплину 

- дефинише појам 

10 10 20 
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дисциплинска одговорност 

- анализира услове 

одговорности за повреду радне 

обавезе 

- разликује облике 

одговорности за повреду радне 

обавезе према Закону о раду и 

Закону о државним 

службеницима 

- анализира ток дисциплнинког 

поступка 

- састави позив за усмену 

расправу у дисциплинском 

поступку и достави га 

запосленом 

- састави записник усмене 

расправе 

- изради закључак о покретању 

поступка 

- препозна дисциплинске казне 

и дисциплинске мере 

- упореди застрелост покртања 

и застарелост вођења 

дисциплинског поступка  

- објасни значај удаљења 

запосленог са рада 

- састави решење о удаљењу 

запосленог са рада ( због 

покретања кривичног поступка) 
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7. 

Материјална 

одговорност 

дефинише појам материјална 

одговорност 

разликује онове и врсте 

материјалне одговорности 

запосленог послодавца 

објасни поступак утврђивања и 

накнаде штете 

састави захтев за покретање 

поступка за накнаду штете 

састави одлуку о образовању 

комисије за накнаду штете 

састави записник о утврђивњу 

штете проузроковане 

послодавцу 

састави одлуке о накнади штете 

проузроковане послодавцу и 

трећем лицу 

састави споразум о накнади 

штете запосленом 

•  

6 6 12 

8. 
Престанак 

радног односа 
-дефинише појам престанак 

7 7 14 
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радног односа 

- поброји групе разлога за 

престанак радног односа 

-разликује престанак радног 

односа отказом запосленог и 

отказом послодавца 

-анализира поступак у слупају 

отказао од стране послодавца 

- објасни појам и значај 

отказног рока 

- састави писано упозорење 

запосленом о посзојању разлога 

за отказ уговора о раду 

- спроведе прописану 

процедуру отказа 

- састави споразум о престанку 

радног односа (споразумни 

престанак) 

- састави отказ уговора о раду 

од стране запосленог 

- састави решење које се доноси 

по захтеву запосленог о отказу 
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уговора о раду 

- састави решење о престанку 

радног односа ( због навршења 

година живота, губитка радне 

способности, забране бављења 

одређеним пословима, 

издржавање казне затвора, 

злоупотребе боловања и др.) 

9. 

Заштита права 

запослених 

-наведе облике заштите 

појединачних права запослених 

- разликује индивидуални и 

колективни радни спор 

- објасни значај заштите 

појединачних права 

споразумним путем 

-објасни разлоге за покретање 

радног спора пред надлежним 

судом 

- препозна органе и мере у 

вршењу инспекцијског надзора 

- анализира штрајк као метод 

решавања колективног радног 

спора 

- опише права назапослених 

лица и њихов значај 

- објасни значај информисања 

запослених 

9 9 18 

 УКУПНО  70 70 140 
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ПРЕДМЕТ: ПРАВНИ ПОСТУПЦИ 

Р.бр. Наставна тема Исходи  Теорија  Вежбе   Укупно  

1. 

Основе 

пкршајног 

поступка– 14 

часова 

● дефинише прекршај 

● објасни начине, место и 

време извршења прекршаја 

● разликује нужну одбрану и 

крајњу нужду 

● објасни одговорност 

физичких и правних лица 

● разликује лица која не могу 

бити одговорна за прекршај 

● објасни умишљај и нехат 

као облике виности 

● разликује стварну и правну 

заблуду 

● разликује прекршајне 

санкције 

● објасни одговорност 

малолетника 

наведе врсте васпитних мера 

које се могу изрећи 

малолетнику 

● опише одговорност 

родитеља, усвојитеља  

старатеља или хранитеља 

детета  

● дефинише прекршајни 

поступак 

● наведе најзначајнија начела 

прекршајног поступка 

14 14 28 
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● наведе органе који учествују 

у прекршајном поступку 

● одреди месну надлежност 

суда према задатим 

елементима 

● објасни појам изузећа и 

препозна разлоге за изузеће 

● састави решење о изузећз 

судије којим се захтев за 

изузеће усваја, осбија или 

одбацује 

● припреми акте за 

достављање и одреди врсту 

достављања према задатим 

елементима 

● објасни право разматрања 

списа 

● разликује захтев за 

покретање прекршајног 

поступка и прекршајни налог 

● анализира могућности 

одбацивања захтева за 

покретање прекршајног 

поступка 

● попуни образац прекршајног 

налога 

● разликује поднеске и 

записнике 

● изради поднесак – захтев за 

покретање прекршајног 

поступка 
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● састави службену занелешку 

о хитном телефонском 

обавештењу и бриложи у спис 

предмета 

● изради записник о радњи 

предузетој у поступку 

● резликује одлуке у 

прекршајном поступку 

● изради типски пример 

решења о покретању 

прекршајног поступка на 

основу захтева за покретање 

● састави пример пресуде на 

задате елементе 

● објасни дејство жалбе у 

поступку 

● анализира врсте извршења 

одлуке 

● попуни образац извода из 

регистра санкција и образац 

потврде да лице није уписано 

у регистар санкција 

2. 

Појмови 

кривичног 

права – 13 

часова 

● објасни предмет кривичног 

дела 

● доведе у везу елементе 

кривичног дела 

● објасни појам кривичне 

одговорности 

● дефинише умишљај и нехат 

● разликује умишљај и нехат 

као облике кривице 

13 13 26 
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● препозна облике виности у  

конкретном кривичном делу 

● дефинише санкције 

● разликује врсте кривичних 

санкција 

● наведе стадијуме извршења 

кривичног дела 

● разликује основе који 

искључују постојање 

кривичног  дела 

● објасни нужну одбрану и 

крајњу нужду 

● раликује случајеве 

постојања прекорачења нужне 

одбране и крајње нужде 

● разликује кривична дела у 

зависности од заштитног 

објекта 

● наведе основне елементе 

кривичног дела на примерима 

кривичних дела против 

живота и тела 

● наведе основне елементе 

кривичног дела на примерима 

кривичних дела против 

имовине 

● наведе основне елементе 

кривичног дела на примерима 

кривичних дела по сопственом 

избору 

3. Основе ● објасни појам и значај 15 15 30 
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кривичног 

поступка – 15 

часова 

кривичног поступка 

● разликује врсте кривичног 

поступка 

● објасни претпоставку 

невиности 

● разликује принципе Ne bis in 

idem и Reformatio in peius 

● разликује основна начела 

ктупкаривичног пос 

● дефинише појам основана 

сумња 

● разликује субјекте 

кривичног поступка 

● објасни врсте надлежности 

● oбјасни појам сукоба 

надлежности 

● разликује обавезно и 

факултативно изузеће судије и 

судије поротника 

● сасатави решење којим се 

захтев за изузеће одбија или 

одбацује 

● наведе странке у квричном 

поступку 

● састави позив за окривљеног 

и друге учеснике у поступку 

● попуни типску наредбу о 

вештачењу 

● разликује рокове у 

крвичном поступку 

● поброји мере за обезбеђење 
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присуства окривљеног 

● објасни установу притвора у 

поступку 

● изда типско решење за 

задржавање лица у притвору 

● састави записник о главном 

претресу 

● састави наредбу за довођење 

● разликује врсте достављања 

● евидентира извршено 

достављање и доставницу 

4. 

Предистражни 

поступак - 4 

часа 

● објасни карактеристике и 

задатак предистражног 

поступка 

● дефинише кривичну пријаву 

● разликује саставне делове 

кривичне пријаве 

● састави кривичну пријаву 

● објасни процедуру 

подношења кривичне пријаве 

и наведе лица која је могу 

поднети 

● наведе одлуке јавног 

тужиоца по крвичној пријави 

● састави решење о 

одбацивању кривичне пријаве 

● разликује ситуације које 

доводе до одбацивања 

кривичне пријаве 

● наведе разлоге за одлагање 

кривичног поступка 

4 4 8 
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● објасни рад полиције у 

предистражном поступку 

● изради типски записник о 

пријему кривичне пријаве 

● попуни позив за грађане 

● изради типске захтеве 

● изради типски пример 

наредбе за одлагање 

кривичног гоњења 

● састави типско обавештење 

оштећеном 

● састаи одговарајуће 

записнике у поступку 

(препознавање лица) 

5. 

Истражни 

поступак– 7 

часова 

Објасни циљ и сврху истраге 

● наведе материјалне и 

формалне услове за 

спровођење истраге 

● наведе субјекте у истрази 

● разликује прекид од 

обуставе истраге 

● објасни проширење истраге 

● анализира правне последице 

чувања тајен у истрази 

● изради типски пример 

обавештења оштећеном о 

покретању истраге 

● изради типски пример 

позива за достављање 

доказних предлога 

● изради пример наредбе (о 

7 7  
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проширењу, обустави и 

завршетку истраге) 

6. 

Споразум о 

признању 

кривичног 

дела– 2 часа 

● наведе субјекте и садржину 

споразума о признавању 

кривичног дела 

● разликује одлуке по основу 

споразума 

● изради позив окривљеном за 

закључње споразума 

изради типски пример 

споразума о признавању 

кривичног дела 

● сасатави записник са 

рочишта за одлучивање о 

споразуму 

2 2 4 

7. 

Оптужење – 7 

часова 

● дефинише оптужницу 

● наведе елементе оптужнице 

● објасни начин достављања 

оптужнице 

● изради типски пример 

оптужнице 

● састави одговор на 

оптужницу 

● разликује оптужницу и 

оптужни предлог 

● разликује обуставу поступка 

од одбијања оптужбе 

● састави пример оптужног 

предлога 

● састави решење о 

потврђивању оптужнице 

7 7 14 
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8. 

Главни претрес 

– 5 часова 

● објасни значај припремног 

рочишта 

● састави наредбу о времену и 

месту одржавања главног 

претреса 

● састави позив за главни 

претрес 

● објасни претпоставке за 

одржавање главног претреса 

● изради типски пример 

записника са главног претреса 

● разликује врсте пресуда 

● састави пример изреке 

различитих врста пресуда и 

попуни типски пример 

пресуде са задатим подацима 

● припреми потребну 

документацију за израду 

пресуде 

5 5 10 

9. 

Правни лекови - 

3 часа 

разликује врсте правних 

лекова 

● наведе обавезне елементе 

жалбе и субјекте који могу да 

поднесу жалбу 

● састави једноставан пример 

жалбе 

● прими и евидентира пријем 

жалбе 

● објасни поступак по жалби 

пред првостепеним судом 

● објасни поступак по жалби 

3 3 6 
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пред другостепеним судом 

● наведе рокове за жалбу 

● симулира поступак по 

неблаговременој  жалби 

 УКУПНО  70 70 140 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ: ПРИНЦИПИ ЕКОНОМИЈЕ 

Р.бр. Наставна тема Исходи  

Po završetku teme učenik će biti u stanju da: 

Укупно  

1. 

Osnovni pojmovi i 
principi ekonomske 
nauke 

● дефинише предмет изучавања економије 

као науке 

● дефинише потребе 

● опише 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 

40 
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људи и друштва  

● дефинише тржишну привреду и тржиште 

● дефинише појам „тржишна моћ“ 

● наведе принципе функционисања привреде 

● дефинише инфлацију 

● препозна негативне последице инфлације 

● разликује микроекономију и 

макроекономију 

● дефинише тражњу и понуду 

● разликује променљиве које утичу на 

тражњу и понуду 

● дефинише тржишну равнотежу 

● објасни закон понуде и тражње 

● дефинише појам трошкова 

● разликује експлицитне и имплицитне 

трошкове 

● разликује фиксне и варијабилне 

 

● разликује укупне и просечне трошкове  

● дефинише маргинални трошак 

● разликује трошкове на кратки и дуги рок 

● дефинише профит 

● разликује економски профит и 

рачуноводствени профит 

● дефинише процес производње  

● наведе врсте и карактеристике процеса 

производње 

● дефинише производну функцију 

● дефинише факторе производње 

● препозна специфичности тражње и понуде 

рада 
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● објасни како се успоставља равнотежа на 

тржишту рада 

● дефинише појам капитал 

● објасни функционалну расподелу дохотка 

 

2. 

Makroekonomska 
teorija i politika 

утврди везу између микроекономије и 

макроекономије 

● препозна макроекономске варијабле и 

значај њиховог проучавања 

● дефинише економску политику 

● наведе циљеве и инструменте економске 

политике 

● дефинише финансијски систем и 

финансијске институције 

● дефинише финансијска тржишта 

● дефинише финансијске инструменте 

● наведе особине обвезница и акција  

● дефинише тржиште зајмовних средстава 

● дефинише каматну стопу 

● дефинише новац 

● опише функције новца 

● дефинише новчану масу 

● дефинише централну банку 

● наведе функције централне банке 

● дефинише пословну банку 

● опише утицај пословних банака на понуду 

новца 

● наводи инструменте монетарне политике 

● дефинише инфлацију 

● увиђа везу између промене цена и промене 

вредности новца 

33 
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● 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) 

3. 

Mikroekonomski 
aspekti poslovanja 
preduzeća u tržišnoj 
privredi 

● утврди везу између микроекономије и 

макроекономије 

● препозна макроекономске варијабле и 

значај њиховог проучавања 

● дефинише економску политику 

● наведе циљеве и инструменте економске 

политике 

● дефинише финансијски систем и 

финансијске институције 

● дефинише финансијска тржишта 

● дефинише финансијске инструменте 

● наведе особине обвезница и акција  

● дефинише тржиште зајмовних средстава 

● дефинише каматну стопу 

● дефинише новац 

● опише функције новца● дефинише новчану 

масу 

● дефинише централну банку 

● наведе функције централне банке 

● дефинише пословну банку 

● опише утицај пословних банака на понуду 

новца 

32 
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● 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) 

● 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 

● дефинише и средства и врсте средстава 

предузећа 

● дефинише основна средства и врсте 

основних средстава 

● дефинише обртна средства и врсте обртних 
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средстава 

● разликује изворе средстава предузећа 

● опише процес трансформације уложених 

ресурса у резултате 

● дефинише трошење фактора производње 

● разликује појмове – трошкови и утрошци 

● наведе врсте трошкова 

● дефинише и разликује калкулације 

трошкова 

● 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 

4.    

 УКУПНО  105 

 

ПРЕДМЕТ:  СТАТИСТИКА 

Р.бр. Наставна тема Исходи  Укупно  
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1. 

Osnovni statistički 

pojmovi  

● objasni pojam, zadatke, podelu i značaj statistike 

● objasni karakteristike statističkog metoda 

● objasni faze statističkog istraživanja 

● izradi program statističkog posmatranja od 

definisanja statistički skupa do izrade statističkog 

upitnika 

12 

2. 

Statističko sređivanje, 

grupisanje i 

prikazivanje  

● objasni pojam i načine sređivanja, grupisanja i 

prikazivanja podataka 

● prikupljene podatke grupiše u statističke serije 

● prikaže statističke serije tabelarno 

● prikaže statističke serije odgovarajućim 

grafičkim prikazom i analizira pojavu 

14 

3. 

Srednje vrednosti i 

mere disperzije 

● objasni vrste srednjih vrednosti i njihovu 

primenu i značaj u statističkoj analizi 

● izračuna aritmetičku sredinu iz grupisanih i 

negrupisanih podataka i tumači dobijene rezultate  

● izračuna geometrijsku sredinu i tumači dobijene 

rezultate 

● utvrdi modus i medijanu iz intervalnih i 

neintervalnih serija i tumači dobijene rezultate 

● utvrdi merama disperzije reprezentativnost 

16 
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aritmetičke sredine 

4. 

Relativni brojevi  ● objasni sve vrste relativnih brojeva, njihovu 

primenu i značaj u statističkoj analizi 

● izračuna pokazatelje strukture i tumači dobijene 

rezultate 

● izračuna lančane i bazne indekse i tumači 

dobijene rezultate 

● izračuna individualne i lančane indekse i tumači 

dobijene rezultate 

● izračuna indeks prosečne neto zarade i tumači 

dobijene rezultate 

● izračuna indeks planskog zadatka i ispunjenja 

plana i tumači dobijene rezultate 

14 

5. 

 Korelaciona analiza i 

linearni trend  

● objasni značaj i primenu korelacione analize i 

linearnog trenda u statističkoj analizi 

● izračuna pokazatelj uzajamne veze između 

pojedinih pojava  

● analizira i ispituje zavisnost između pojava 

● izračuna, grafički prikaže i analizira linearni tren 

14 

 УКУПНО  70 

 

ПРЕДМЕТ:  КОРЕСПОНДЕНЦИЈА И ПРАВНИ ПОСЛОВИ 
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Р.бр. Наставна тема Исходи  

 

ВЕЖБЕ  

1. 

Tehničke vežbe i vežbe 

obnavljanja  

 

● samostalno izradi tehničke vežbe u zadatim 

kombinovanim varijantama  

● samostalno oblikuje tekstove 

● preoblikuje zadati tekst 

● samostalno oblikuje službeni dopis u zadatoj 

formi  

● samostalno izradi rešenje po zadatim 

parametrima 

5 

2. 

Poslovna kultura i 

kodeks ponašanja  

● primenjuje formalni i neformalni oblik 

komuniciranja 

● primeni pravila poslovnog bontona  

● primeni pravila horizontalne i vertikalne 

komunikacije u preduzeću i konkretnoj službi 

● primeni pravila eksterne komunikacije 

poštujući protokol 

● prepozna moguće barijere u komunikaciji 

● primeni pravila aktivnog slušanja 

● primeni pravila profesionalnog oblačenja  

10 
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● komunicira shodno pravilima poslovne 

kulture  

● primenjuje pravila kodeksa ponašanja 

državnih službenika  

● prepozna ponašanja koja predstavljaju 

uznemiravanje i mobing 

3. 

Korespondencija, akti i 

druga pismena u 

prekršajnom postupku  

● vrši prepis zahteva za pokretanje prekšajnog 

postupka 

● vrši prepis poziva strankama i drugim 

učesnicima u postupku 

● samostalno oblikuje zaključak o izuzeću 

službenog lica po zadatim parametrima 

● sastavi rešenje na zadate elemente kojim se 

postupak obustavlja 

● izradi prepis rešenja kojim se maloletnom 

učiniocu prekršaja izriče vaspitna mera 

● oblikuje presudu kojom se okrivljeni oglašava 

odgovornim za prekršaj  

● izradi prepis presude kojom se okrivljeni 

oslobađa odgovornosti za prekršaj  

● sastavi i oblikuje žalbu protiv prvostepene 

14 
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presude u prekršajnom postupku  

● izradi prepis drugostepene presude  

4. 

Korespondencija i akti u 

krivičnom postupku 

● samostalno sastavi krivičnu prijavu na osnovu 

zadatih parametara 

● samostalno sastavi poziv osumnjičenom na 

osnovu zadatih parametara 

● vrši prepis rešenja o nadležnosti suda 

● vrši prepis optužnice 

● samostalno sastavi rešenje o potvrđivanju 

optužnice na osnovu zadatih parametara 

● samostalno sastavi poziv za glavni pretres na 

osnovu zadatih parametara 

● vrši prepise zapisnika sa glavnog pretresa 

● vrši prepis presude 

● samostalno sastavi žalbu po zadatim 

parametrima 

13 

5. 

 Ugovori o prodaji  ● samostalno sastavi jednostavniji primer 

ugovora o prodaji 

● samostalno sastavi ugovor o prodaji sa 

pravom preče kupovine 

14 
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● samostalno sastavi ugovor o fiksnoj prodaji 

● samostalno sastavi ugovor o prodaji po 

uzorku ili modelu 

● samostalno sastavi ugovor o prodaji sa 

obročnom otplatom cene  

● samostalno sastavi ugovor o prodaji na probu  

● samostalno sastavi ugovor o prodaji 

nepokretnosti prema zadatim elementima 

● vrši prepis ugovora o prodaji sa pravom 

otkupa 

● vrši prepis ugovora o prodaji sa 

specifikacijom 

● vrši prepis ugovora o prodaji sa zadržavanjem 

prava svojine 

● vrši prepis ugovora sa međunarodnim 

elementom koristeći Incoterms pravila prema 

zadatim parametrima 

6. 

Korespondencija i akti o 

pravima i obavezama iz 

radnog odnosa  

● vrši prepis odluke o rasporedu i preraspodeli 

radnog vremena 

● vrši prepis aneksa ugovora o radu zbog 

promene radnog vremena 

14 
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● samostalno sastavi rešenje o godišnjem 

odmoru 

● samostalno sastavi rešenje o plaćenom ili 

neplaćenom odsustvu 

● vrši prepis rešenja o udaljenju zaposlenog sa 

rada 

● vrši prepis rešenja o prestanku radnog odnosa 

zbog odlaska u penziju, gubitka radne 

sposobnosti, zabrane bavljenja određenim 

poslovima, zbog izdržavanja kazne zatvora i 

zbog zloupotrebe bolovanja 

● vrši prepise zahteva zaposlenog i poslodavca 

za naknadu štete 

● vrši prepis odluke o naknadi štete 

● sastavi i oblikuje rešenje o prestanku radnog 

odnosa 

 УКУПНО  70 

 

ПРЕДМЕТ: ВЕРОНАУКА 

Настава  се одвија по истом наставном плану као и у другим одељењима истог разреда са истим фондом часова. 

 

ПРЕДМЕТ: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

Настава се одвија по истом наставном плану као и у другим одељењима истог разреда са истим фондом часова. 
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ПРЕДМЕТ: ИСТОРИЈА  (ОДАБРАНЕ ТЕМЕ)- изборни 

Р.бр. Наставна тема Исходи  Укупно  

1. 

Село и град некад и сад • опише начин живот у српским селима у XIX и XX веку; 
• уочи сличности и разлике 

у начину живота у српским градовима и селима у XIX и XX 

веку; 
• разуме значај и последице развоја модерних градова; 
• образложи најважније узроке и последице миграција село-град; 
• уочи разлике у начину становања између села и града кроз 

историју; 
уочи разлике у начину становања између припадника различитих 

друштвених слојева кроз историју 

 

18 

2. 

Култура одевања и исхране некад и сад • уочи основна обележја културе одевања од антике до 

савременог доба; 
• идентификује основна обележја културе одевања код Срба кроз 

историју; 
• наведе и упореди разлике у начину одевања између села и 

града кроз историју; 
• наведе и упореди разлике у начину одевања између припадника 

различитих друштвених група кроз историју; 
• препозна и разуме утицаје различитих култура на начин 

одевања код Срба кроз историју; 
• препозна и разуме утицаје различитих култура на начин 

исхране код Срба кроз историју; 
• наведе и упореди карактеристике исхране у различитим 

историјским периодима. 

19 

3. Верски живот и обичаји кроз историју 

• уочи основна обележја веровања од праисторије до савременог 

доба; 
• наведе и упореди карактеристике обичаја и веровања у 

различитим периодима; 
• идентификује сличности и разлике у обичајима различитих 

верских заједница; 
• уочи утицај веровања и обичаја на културно стваралаштво; 
• разуме утицај и повезаност верских институција и верског 

живота кроз историју; 
• разуме утицај и повезаност верских институција и верског 

живота код Срба кроз историју; 
• препозна и разуме основне одлике верског живота и обичаја 

код Срба кроз историју. 

18 

4. Фотографија, филм, радио и телевизија кроз историју 

• уочи основна обележја развоја фотографије, филма, радија и 

телевизије кроз историју; 
• изведе закључак о значају фотографије, филма, радија и 

телевизије у животу појединца и читавог друштва; 
• изведе закључак о значају фотографије, филма, радија и 

телевизије као историјских извора; 
• опише развој фотографије, филма, радија и телевизије у 

Србији; 
разуме последице развоја фотографије, филма, радија и 

телевизије. 

18 

 УКУПНО  70 
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ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

ПРЕДМЕТ: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ  

бр. Наставна тема Исходи  Обрада  Остало  Укупно  

1. 

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 

   

12 

2. 

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 

  27 

3. 

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 

  9 

4. 
Класици светске књижевности • препозна свевременост обрађених тема 

тумачи дела износећи своја запажања и 

утиске и образложења о њима 

  10 

5. 

Синтакса • 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 

  8 

6. 

Правопис • примени правописне знаке у складу са 

језичком нормом 
• употреби знаке интерпункције у 

складу са језичком нормом 

  6 

7. 

Култура изражавања • напише есеј поштујући структуру ове 

књижевне врсте 
• састави биографију, молбу, жалбу, 

приговор... 
• процењује вредност понуђених 

  21 
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културних садржаја 

 УКУПНО    93 

 

 

ПРЕДМЕТ: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Р.бр. Наставна тема Исходи  Укупно  

1. 

ОПШТЕ ТЕМЕ 

• Свакодневни живот (планови за будућност, посао и каријера) 

• Образовање (могућност образовања у иностранству, размена ученика, усавршавање у струци) 

Друштвено уређење и политички систем у 

земљама чији се језик учи 

• Културни живот (манифестације, сајмови и изложбе општег карактера и везане за струку) 

Медији (утицај медија) 

• Историјске везе Србије и земаља чији се језик учи 

Свет компјутера 

(оглашавање на различитим глобалним 

мрежама, виртуелни свет комуникације) 

СТРУЧНЕ ТЕМЕ 

• Основна стручна терминологија 

• Примена информационих технологија у домену струке 

• Основе пословне комуникације и коресподенције 

•  (пословна преписка и комуникација у писаној и усменој форми) 

• Мере заштите и очувања радне и животне средине 

 

 

 

2. 

ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ: 
III. РЕЧЕНИЦА 

- Сви типови упитних реченица 

- Директна и индиректна питања 

- Индиректни говор: рецептивно и продуктивно 

а) изјаве и питања - без промене глаголског времена  

(глагол главне реченице у једном од садашњих времена) 

б) молбе, захтеви, наредбе 

в) изјаве и питања са променом глаголских времена 

- Релативне клаузе 

- Све врсте сложених реченица (временске, клаузе , клаузе, итд.). 

IV. ИМЕНИЧКА ГРУПА 

7. Члан 

Разлике између одређеног и неодређеног члана у ширем контексту 

8. Именице 

- Бројиве и небројиве именице 

9. Заменички облици 

а) Заменице 
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Личне заменице у функцији субјекта и објекта 

- Показне заменице 

- Односне заменице 

б) детерминатори 

- Показни детерминаотри 

- Неодређени детерминатори 

- Присвојни детерминатори 

10. Придеви 

- Обновити компарацију придева 

- {оо/по{.. .епои§ћ/по{ аз.. .(аз)/.. .{ћап 

11. Бројеви 

- Обновити просте и редне бројеве 

12. Кванитификатори 

V. ГЛАГОЛСКА 

ГРУПА 1. Глаголи 

- Обновити и утврдити сва садашња времена 

- Обновити и утврдити сва прошла времена 

- Разлика између ТЈ^еп 1о Раз{ Сопћпиоиз 

- Обновити и утврдити све начине за изражавање будућности 

- Глаголи стања 

- Модални глаголи: зкоиМ, ти$1, т11, тау, тгдк!, 

- Пасивне конструкције - 1ће Ргезеп! Зтр1е, Раз! 8гтр1е , Ргезеп! Регћзс! (продуктивно и рецептивно), постала времена само рецеп- 

тивно 

- тзћ + Раз! згтр1е Њои1п- На^е зотеШпд Љпе (само рецептивно) 

3. Први и други кондиционал (рецептивно и продуктивно); трећи кондиционал (рецептивно) 

4. Предлози, најчешћи предлози за оријентацију у времену и простору. 

 

 

 

ПРЕДМЕТ: MATEMATИKA 

Р.бр. Наставна тема Исходи  Укупно  

1. 

 
 
Елементи привредне 
математике 40 часова; 
 

• примени основну пропорцију простог каматног 
рачуна за време дато у годинама, месецима, данима 
• израчуна интерес на основу каматног броја и 
каматног кључа 

40 
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• 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 

2. 

ЗАЈАМ • 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 

26 
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• 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 

3. 

Примери практичне 
примене привредне и 
финансијске математике 

• 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 

15 

4. ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ  12 

 УКУПНО  93 
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ПРЕДМЕТ: 

ПРАВНИ 

ПОСТУПЦИ 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ: 

РАДНО ПРАВО 

Р.бр. Наставна тема Исходи  

- ученик ће бити у стању да:  

Теорија Вежбе   Укупно  

1. 

 

Увод појмови 

грађанског 

поступка 

 

 

-објасни појам грађанског поступка, 

дефинише парнични поступак, наведе 

начела грађанског поступка, наведе спорове 

који се решавају у грађанском поступку и 

надлежност за њихово решавање 

 

 

5 5 10 
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Р.бр. Наставна тема Исходи  

- ученик ће бити у стању да: 

  

Теорија  Вежбе   Укупно  
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1. 

 

УВОДНИ 

ПОЈМОВИ 

СОЦИЈАЛНОГ 

ОСИГУРАЊА 

 

 

-објасни појам и значај социјалног 

осигурања, препозна оправданост циљева 

социјалног осигурања и гране социјалног 

осигурања, наведе изворе права социјалног 

осигурања, наведе осигуране ризике и 

њихове карактеристике, упореди појам 

осигураника и корисника социјалног 

осигурања. 

10 / 10 
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2. 

ЗДРАВСТВЕНО 

ОСИГУРАЊЕ 

објасни значај и циљеве здравственог 

осигурања, повеже ризике у здравственом 

осигурању са примерима из реалног 

живоата, објасни право на здравстену 

заштитиуи његов значај, наведе основе 

здравствеог осигурања, разликује 

осигуранике и осигурана лица, попуни и 

евидентира пријаву обавезног здравственог 

осигурања, састави исправу о признању 

својсва осигураног лица у здравственом 

осигурању, наброји врсте здравствених 

установа, образложи критички став према 

непријављивању запослених на обавезно 

здравствено осигурање, наведе прописане 

разлоге привремене спречености за рад, 

објасни значај институције Саветник за 

заштиту права пацијената, попуни захтев за 

остваривање права из здравственог 

осигурања, попуни образац захтева за 

рефундацију , птрошкова пружених 

здравствених услуга, попуни образац 

потврде о потреби путовања у циљу 

здравствене заштите. 

22 / 22 

3. 

ПЕНЗИЈСКО И 

ИНВАЛИДСКО 

ОСИГУРАЊЕ 

-препозна знаачај и циљеве пензијског и 

инвалидског осигурања, повеже ризике са 

правима, објасни појам старосне пензије, 

дефинише појам и врсте пензијског стажа, 

састави типско решење о признавању права 

на старосну пензију, објасни појам 

инвалидска пензија, упреди повреду на раду  

и професионалну болест, препозна услове за 

32 / 32 
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остваривање породичне пензије, наведе 

кориснике, основ и висину породичне 

пеинзије, састави типско решење о 

признавању права на породичну пензију, 

разликује остала права из ПИО, евидентира 

и обради пријаву и одјаву са обавезног ПИО 

по свим основима, повеже и објасни наичин, 

услове и рокове за остваривање права из 

ПИО, повеже различите услове М образаца 

за остваривање  права из социјалног 

осигурања, објасни принцип рада 

Центрарлног регистра ПИО, наведе органе 

наджелне у поступку остваравиња права из 

ПИО, објасни форму и дејстово жалбе на 

решење о захтеву у поступку остваривања 

права из ПИО, опише поступак ревизије, 

објасни разлоге за понављање поступка. 

 УКУПНО  64 / 64 

 

ПРЕДМЕТ: ПОСЛОВИ ПРАВНОГ ПРОМЕТА 

Р.бр. Наставна тема Исходи  

- ученик ће бити у стању да: 

  

Теорија Вежбе   Укупно  
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1. 

УГОВОР О 

ПРЕВОЗУ 

 

- дефинише уговор о превозу, објасни 

значај предаје ствари код уговра о 

превозу, дефинише товарни лист и 

одреди његове елементе, објасни 

правни значај товарног листа, наброји 

врсте преноса товарног листа, 

упореди податке из товарног листа са 

подацима уговора о превозу, објасни 

права и обавезе превозиоца и 

наручиоца, објасни правни однос 

превозника и примаоца робе, објасни 

одговорност превозника, објасни 

правне последице учешћа више 

превозилаца. 

5 / 5 
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2. 

УСКЛАДИШТЕЊЕ - дефинише уговор о ускладиштењу, 

објасни значај предаје ствари, наброји 

врсте складишта, дефинише 

складишницу, објасни правни значај 

складишнице, објасни врсте и правне 

последице недостатка при пријему 

робе на ускладиштење, објасни права 

и обавезе складиштара и наручиоца 

складиштења 

5 / 5 

3. 

УГОВОР О 

КОМИСИОНУ 

дефинише уговор о комисиону и 

наброји врсте комисиона, објасни 

прва и обавезе комисионара и 

комитента, разликује однос према 

трећим лицима од уговорног односа,  

4 / 4 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УГОВОР О 

ОТПРЕМАЊУ  

(ШПЕДИЦИЈИ) 

- дефинише уговор о шпедицији, 

објасни значај предаје ствари, наброји 

врсте шпедиције, објасни права и 

обавезе наручиоца и отпремника, 

анализира однос шпедитера и 

подшпедитера 

 

 4 / 4 
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5. 

УГОВОР О ЗАЈМУ - дефинише уговор о зајму, објасни 

права и обавезе код најамског зајма, 

анализира поселдице враћања зајма 

пре рока  

 

 

 

4 / 4 

6. УГОВОР О 

ЗАКУПУ 

- дефинише уговор о зајму, објасни 

прави значај предаје ствари, наведе 

права и обавезе закуподавца и 

закупопримца, разликује подзакуп од 

закупа, анализира последице отуђења 

закупљене ствари, разликује врсте 

престанка закупа. 

 

 
4 / 4 
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7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

УГОВОР О 

НАЛОГУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УГОВОР О 

ЈЕМСТВУ 

 

-дефинише уговор о налогу, објасни  

права и обавезе налогодавца и 

налогопримца, разликује солидарну 

одговорност  налогодавца,  

анализира начине престанка уговора о 

налогу. 

 

 

- дефинише уговор о јемству, 

разликује поселдице јемства на 

главни уговор, објасни права и 

обавезе повериоца и јемца, упореди 

прав ини однос са повериоцем из 

уговора и са дужником, анализира 

последице застарелости код уговора о 

јемству,  

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

9. УГОВОР О 

ОРГАНИЗОВАЊУ 

ПУТОВАЊА 

-дефинише уговор о организовању 

путовања, наведе елементе и правни 

значај потврде о путовању, објасни 

права и обавезе организатора 

путовања и путника  

5 / 5 
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10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УГОВОР О 

АНГАЖОВАЊУ 

УГОСТИТЕЉСКИХ 

КАПАЦИТЕТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- дефинише уговоро ангажовању 

угоститељских капацитета, објасни 

права и обавазе туристичке агенције и 

угоститеља, објасни правни значај 

одустајања уговора о  угоститељских 

капацитета 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 
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11. 

 

 

 

 

УГОВОР О 

ОСИГУРАЊУ 

-дефинише уговор о осигурању, 

дефинише осигурани случај, објасни 

појам ризика, објасни  када се уговор 

осигурању сматра закљученим, 

дефинише пилису осигурања и наведе 

елемтенте, наведе разлику између 

полисе осигурања и листе покриће, 

објасни права и обавезе осигуравача и 

осигураника, наведе трајање 

осигурања, објасни сврху осигурања 

имовине, објасни надосигурање и 

подосиурање,  објасни уговор о 

осигурању у корист трећег лица, 

објасни правну последицу 

суброгације код уговора о осигурању, 

објасни значај осигурања од 

одговорности, објасни правни значај 

осигурања лица. 

 

 

 

 

 

10. 

 

 

/ 

 

 

10 
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12. ОСТАЛЕ ВРСТЕ 

УГОВОРА 

- дефинише угвор о размени о објасни 

права и обавезе уговорних страна, 

дефинише угвор о делу и  објасни 

права и обавезе уговорних страна, 

дефинише уговор о упућивању, 

разликује права и обавезе код уговора 

о асигнацији, разликује упут на 

доносиоца и по наредби, дефинише 

уговор о поравнању и анализира 

права и обавезе, дефинише уговор о 

грађењу, наведе права и обавезе 

извођача и наручиоца, дефинише 

уговор о лиценци и објасни права и 

обавезе даваоца и стицаоца лиценце, 

дефинише банкарски новчани депозит 

и објаси права и обавезе уговорних 

страна, дефинише уговор о сефу и 

објани права и обавезе. 

10 / 10 
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 УКУПНО  
64 / 64 

 

 

ПРЕДМЕТ: ИЗАБРАНА ПОГЛАВЉА МАТЕМАТИКЕ 

Р.бр. Наставна тема Исходи  Обрада  Остало  Укупно  

1. 
Ирационалне 

једначине и 

неједначине 

• реши једноставније 
ирационалне једначине 

реши једноставније 

ирационалне неједначине 

2 6 8 

2. 

Вектори • представи вектор у 
Декартовом координатном 
правоуглом систему у 
простору 

• дефинише скаларни, 
векторски и мешовити 
производ вектора 

• израчуна интензитет 
вектора 
• одреди скаларни, векторски 

и мешовити производ 
вектора који су задати 
координатама 

• утврди да ли су два вектора 
узајамно ортогонална 

• одреди угао између два 
вектора задата 
координатама 

израчуна површину троугла и 
запремину паралелопипеда 

3 9 12 
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3. 

Вероватноћа и 

статистика 

• 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 В 

• 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 (аритметичку средину 

узорка, медијану узорка, мод 

узорка и дисперзију узорка) 

6 9 15 

4. 

Конусни пресеци 
• наброји конусне пресеке 
и нацрта 

одговарајуће слике 
• дефинише елипсу и 
наведе њену 

једначину 
• одреди жиже, 
ексцентрицитет и 

директрисе елипсе 
• одреди једначину 
елипсе из 

задатих услова 
• испита међусобни 
положај праве 

и елипсе 
• одреди једначину 
тангенте елипсе 

из задатих услова 
• дефинише хиперболу и 
наведе  
њену једначину 
• одреди жиже, 
ексцентрицитет и 

8 11 19 
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директрисе хиперболе • 
одреди једначину 
хиперболе из 

задатих услова 
• испита међусобни 
положај праве 

и хиперболе 
• одреди једначину 
тангенте 

хиперболе из задатих 
услова 

 • дефинише параболу и 
наведе 

једначину параболе 
• одреди жиже, 

ексцентрицитет и 
директрису параболе 

• одреди једначину 
параболе из 

задатих услова 
• испита међусобни 

положај праве и 
параболе 

• одреди једначину 
тангенте 

параболе из задатих 
услова 

 

5.  Писмени задатак  0 8 8 

 УКУПНО  19 43 62 

 

ПРЕДМЕТ: КОРЕСПОНДЕНЦИЈА  И ПРАВНИ ПОСЛОВИ 

Р.бр. Наставна тема Исходи  Укупно  

1. 

Техничке вежбе и вежбе 

обнављања 

● самостално изради техничке 

вежбе у задатим комбинованим 

варијантама  

● самостално обликује преобликује 

задати текст 

● самостално обликује пословно 

5 
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писмо у задатој форми 

● самостално обликује службени 

допис у задатој форми  

● самостално изради решење по 

задатим параметрима 

2. 

Организовање службеног 

путовања, састанака и семинара 

● изради одлуку о службеном 

путовању према задатим 

параметрима 

● попуни налог за службено 

путовање 

● организује превоз и смештај за 

службено путовање 

● припреми материјал, просторију 

и опрему за састанак 

● састави листу лица које треба 

позвати и позив за састанак 

● састави записник са састанка 

● организује простор, материјал и 

опрему потребну за одржавање 

семинара 

● прати протокол остваривања 

планираних активности на 

семинару/конференцији  

● изради извештај са 

састанка/семинара/конференције 

9 

3. 

Кореспонденција и акти у 

области парничног поступка 

● врши препис тужбе 

● самостално састави тужбу по 

задатим параметрима 

9 
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● врши преписе одговора на тужбу 

и противтужбе 

● самостално састави предлог за 

враћање у пређашње стање по 

задатим параметрима 

● врши преписе записника са 

главне расправе у парничном 

поступку и записника о судском 

поравнању 

● врши препис различитих врста 

пресуда у парничном поступку 

● обликује решење у парничном 

поступку према задатим 

елементима  

● састави жалбу према задатим 

елементима 

4. 

Кореспонденција и акти у 

области ванпарничног поступка 
• самостално састави предлог 

за покретање ванпарничног 

поступка по задатим 

параметрима 

● врши препис записника 

● самостално састави тестамент по 

задатим параметрима 

● самостално састави захтев за 

поништење исправе по задатим 

параметрима 

● врши преписе решења о 

поништењу исправе, лишењу 

пословне способности и лишењу 

родитељских права 

9 
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5. 

Кореспонденција и акти у 

области извршног поступка 

самостално састави предлог за 

извршење по задатим параметрима 

● врши препис решења о извршењу 

● самостално састави захтев за 

изузеће судије по задатим 

параметрима 

● самостално састави закључак о 

предузимању извршних радњи 

● врши препис приговора 

● самостално састави жалбу 

извршног дужника по задатим 

параметрима 

● самостално састави решење о 

извршењу по задатим параметрима 

7 

6. 

Кореспонденција и акти у 

области здравственог и 

пензијског и инвалидског 

осигурања 

● самостално попуни захтев за 

остваривање права из социјалног 

осигурања 

● врши препис потврде о потреби 

путовања у циљу остваривања 

здравствене заштите 

● врши препис решења о 

признавању права на старосну 

пензију 

● врши препис решења о 

признавању права на инвалидску 

пензију 

● врши препис решења о 

признавању права на породичну 

пензију 

● изради изреку решења о 

6 
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признавању права на породичну 

пензију 

7. 

Кореспонденција и акти из 

области заштите интелектуалне 

својине 

● самостално састави захтеве за 

признање патента, жига по задатим 

параметрима 

● врши препис захтева за пренос 

права на патенту 

● врши препис захтева за упис 

европског патента 

● врши препис захтева за признање 

малог патента 

● врши препис захтева за упис 

лиценце 

● врши преписе захтева за 

признање права на индустријски 

дизајн и за регистровање 

географског порекла 

● врши препис захтева за уношење 

у евиденцију и депоновање 

ауторских дела 

7 

8. 

Акти и уговори из облигационог 

права 

● самостално изради уговор о 

превозу по задатим параметрима 

● врши препис товарног листа 

● самостално изради уговор о 

ускладиштењу по задатим 

параметрима 

● врши препис складишнице 

12 
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● самостално изради уговор о 

комисиону по задатим параметрима 

● самостално изради уговор о 

шпедицији 

● самостално изради уговор о зајму 

по задатим параметрима 

● самостално изради уговор о 

закупу по задатим параметрима 

● врши преписе уговора о јемству и  

● уговора о налогу по задатим 

параметрима 

● самостално изради уговор о 

организовању путовања по задатим 

параметрима 

● обликује уговор о ангажовању 

угоститељских капацитета и уговор 

о осигурању по задатим 

параметрима 

 УКУПНО  64 

 

ПРЕДМЕТ: РЕТОРИКА И БЕСЕДНИШТВО 

Р.бр. Наставна тема Исходи  Укупно  

1. Предмет и његови општи ● разуме појам реторика, односно 4 
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појмови беседништва.  

● уочи циљ говора, заснованог на 

реченичном дискурсу, мимици, 

говору тела 

● уочи функционалне разлике 

између говора и беседе. 

● разликује естетске, етичке, 

емоционалне, логичке и културне 

вредности различитих врста 

говора. 

● препозна тематску, односно 

предметну поделу беседништва. 

● разуме употребу различитих 

говорних стилова. 

● класификује развој беседништва 

кроз историју људског друштва и 

улогу демократије на развој 

беседништва. 

2. 

Историја беседништва и 

реторике  

● доведе у везу склоп и циљ 

беседе. 

● објасни узроке настанка судске 

беседе у Атини и осталим 

полисима. 

● анализира утицај беседништва на 

образовање омладине у Грчкој.  

● објасни значај беседника и 

његову улогу у Атини и осталим 

полисима.  

● анализира стил Демостенове 

беседе. 

● наведе утицај софиста на 

12 
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беседништво. 

● објасни Платонове ставове о 

васпитној улози беседништва. 

● дефинише Аристотелов рад на 

теорији беседништва у његовој 

Реторици.  
● објасни разлоге за настајање 

првих приручника и уџбеника, и 

њихов значај за почетак 

школовања беседника. 

● доведе у везу разлике између 

Грчке и Рима са разликом у 

школовању беседника у Грчкој и 

Риму. 

● објасни историјске услове за 

настанак реторике у Риму. 

● објасни значај и улогу 

Цицеронове беседе на политички и 

друштвени живот Рима. 

● објасни рад професора 

Квинтилијана Риму. 

● наведе услове за настанак, значај 

и утицај хришћанске беседе на 

цивилизацију, односно на 

хришћанску филозофију.  

● доведе у везу улогу политичке 

беседе са настанком и током 

буржоаских револуција. 

● објасни настанак, улогу и утицај 

политичке беседе код нас у 

периоду социјализма. 
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3. 

Особине беседе  ● 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 импровизовану беседу 

12 

4. 

Особине говорника  ● објасни моралне особине доброг 

говорника. 

● примени практично говорнички 

став. 

● анализира све елементе говора. 

● доведе у везу стицање рутине са 

контролом негативног утицаје 

треме. 

● доведе у везу глас са говором 

тела. 

6 

5. 

 Особине слушалаца  ● користи практична сазнања о 

слушаоцима 

● класификује став испред 

равнодушних, негативних и 

позитивних слушалаца. 

● доведе у везу вештине 

беседништва применљивих на 

различите слушаоце, отворене и 

затворене аудиторијуме. 

● примени сазнања о одвраћању 

пажње аудиторијума. 

4 

6. Судско беседништво  ● састави судску беседу 6 
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● примени особине правног 

система (континенталног).  

● користи говор ван предмета. 

● избегава нежељене теме. 

● користи практично примере из 

судске праксе. 

● развије осећај за правично 

7. 

Примери најбољих беседа  ● разликује стилове и епохе у 

беседништву. 

● разликује врсте беседа. 

● објасни етичке и естетске 

вредности беседе. 

● класификује беседе. 

● доведе у везу теоријско и 

практично знање о беседама.  

● поседује развијену културу 

слушања. 

● објасни повезаност стила са 

предметом беседе 

● доведе у везу предмет беседе са 

врстом беседе. 

7 

 

Вежбе ● састави беседу. 

● користи рутину у јавним 

наступима. (у одељењу). 

● примени опуштеност у 

изношењу ставова, мишљења.  

● користи стечену културу говора 

у јавним наступима 

● примени искуство и сигурност у 

издвајању битног од небитног у 

говору. 

10 
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● доведе у везу предмет и осећај 

мере у говору 

● буде занимљив, убедљив, 

концизан  

● примени оригиналност у избору 

тема 

● примени правилан распоред 

мисли у изговореном реченичном 

дискурсу. 

 

Јавни наступ ● познаје принципе говора за 

медије 

● припреми говор за медије 

● користи кратке, јасне форме 

реченица 

● објасни основна правила 

интервјуа 

● разликује медије којима се 

интервју даје 

● уподоби изјаве зависно од врсте 

медија 

3 

 УКУПНО  64 

 

ПРЕДМЕТ: ПРЕДУЗЕТНИШТВО 

Р.бр. Наставна тема Исходи  Укупно 

/Вежбе  

1. 

Основи предузетништва ● доведе у однос појмове 

иновативност, предузимљивост и 

предузетништво;  

● дефинише појам 

32 
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предузетништва 

● објасни значај предузетништва 

● наведе карактеристике 

предузетника;  

● објасни значај мотивационих 

фактора у предузетништву;  

● 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 



Школски програм, Средња економска школа, Лозница 

 

 297 

менаџера; 

● изабере најприкладнију 

организациону форму привредне 

активности;  

● објасни значај ИКТ за 

савремено пословање;  

● опише важност непрекидног 

иновирања производа или услуга; 

2. 

Пословни план ● примени креативне технике 

избора пословне идеје 

● познаје механизме процене 

пословних идеја 

● селектује и 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 на 

једноставном примеру 

● састави биланс успеха на 

једноставном примеру; 

● објасни на примеру појам и 

32 
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врсте трошкова, цену коштања и 

инвестиције; 

● израчуна преломну тачку 

рентабилности на једноставном 

примеру; 

● разуме токове готовине; 

● самостално или тимски 

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 

 УКУПНО  64 

ПРЕДМЕТ: ПРАВО ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ 

Р.бр. Наставна тема Исходи  Укупно 

/ТЕОРИЈА  

1. 

Основни појмови права 

интелектуалне својине – 30 

часова 

● дефинише појам права 
интелектуалне својине  

● наведе врсте права 

интелектуалне својине 

● објасни појам ауторско 
право  

● наведе права која чине 

садржину ауторског права 

● објасни ограничења ауторског 

права 

● анализира и повеже значај 

30 
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ауторског права и сврху 

ауторско-правне заштите дела 

● разликује субјекте: аутор, 

коаутор, носилац ауторског права 

● наведе врсте ауторских дела и 

повеже их са њиховом заштитом 

2. 

Творевине интелектуалног 

стваралаштва у комерцијалне 

сврхе – 17 часова 

● примени стечена знања о 

ауторском праву приликом 

израде презентације  

● објасни сврху заштите 

интелектуалне својине и начин 

њеног остваривања 

● препозна интелектуалне 

творевине у дигиталној форми и 

мултимедијална дела на 

примерима из праксе 

17 

3. 

Комерцијални симболи и 

нелојална конкуренција – 17 

часова 

● препозна значај духовних 

креација за комерцијалне сврхе 

● наведе значај истраживања 

развоја и производње 

● објасни значај трансфера 

технологије  

● објасни појмове у области 

интелектуалне – индустријске 

својине – проналазак и 
патент  

● наведе права носиоца 

(власника) патента и опише 

сврху патентне заштите 

● опише сврху патентне заштите 

● опише лиценцу и њену 

17 
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доступност јавности  

● препозна облике промета права 

интелектуалне својине 

● препозна облике и начине 

заштите права интелектуалне 

својине – индустријске својине 

● састави презентацију 

интелектуалне својине (понуде 

предлога и сл.) у функцији њене 

продаје – пласирања 

 УКУПНО  64 
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ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИЧАР 
 

– Годишњи фонд часова за образовни профил 

ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИЧАР  

Р.б. Опште-образовни предмети I II III IV Укупно 

1. Српски језик и књижевност 111 108 108 99 426 

2. Страни језик 111 108 108 99 426 

3. Социологија - - 72 - 72 

4. Историја 74 72 - - 146 

5. Физичко васпитање 74 72 72 66 284 

6. Математика 111 108 108 99 426 

7. Рачунарство и информатика 74 - - - 74 

8. Екологија 74 - - - 74 

9. Хемија 74 - - - 74 

 Стручни предмети I II III IV Укупно 

10. Основи економије 74 72 - - 146 

11. Пословна економија 74 72 - - 146 

12. Рачуноводство 74 72 108 - 254 

13. Савремена посл.кореспонденција 111 108 - - 219 

14. Статистика - - 72 66 138 

15. Право - - 72 66 138 

16. Основи финансија - 108 - - 108 
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17. Пословне финансије - - 72 66 138 

18. Јавне финансије - - 72 66 138 

19. Економска географија - 72 - - 72 

20. Финансијско пословање - 72 - - 72 

21. Девизно и царинско пословање - - - 99 99 

22. Банкарско пословање - - 72 66 138 

23. Осигурање - - - 66 66 

24. Пословна информатика - - 72 66 138 

25. Настава у блоку - 30 30 30 90 

 Изборни предмети:  I II III IV Укупно 

26. Грађанско васпитање/верска настава 37 36 36 33 142 

  1057 1110 1074 987 4228 

 

Други разред 

 

ПРЕДМЕТ: РАЧУНОВОДСТВО 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно: 

1. 
Утицај пословних промена на 

биланс стања 
2 2 4 

2. 
Двојно књиговодство и пословне 

књиге двојног књиговодства 
4 6 

10 

 

3. Расходи и приходи 2 4 6 

4. 
Временско разграничење расхода и 

прихода 
1 3 4 
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5. 
Утврђивање резулатата пословања 

услужног предузећа 
4 8 12 

6. 
Једнообразно књиговодство, 

контни оквир и МРС 
3 3 6 

7. Евиденција основних средстава 10 16 26 

8. 
Евиденција дугорочних 

финансијских пласмана 
1 3 4 

 УКУПНО 27 45 72 

ЦИЉ: пружање основних знања о рачуноводственој проблематици (евиденција пословних догађаја кроз дневник и главну књигу, 

анализа и утврђивање финансијског резултата, сасатвљање биланса стања, биланса успеха); развијање способности и умења да се 

рачуноводствена знања стекну, примењују, унапређују и даље развијају. 

ПРЕДМЕТ: ОСНОВИ ФИНАНСИЈА 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Увод у финансије 4 3 7 

2. Новац 18 11 29 

3. Расподела националног дохотка 4 3 7 

4. Јавне финансије 7 7 14 

5. Пословне финансије 6 3 9 

6. Банкарство 8 5 13 

7. Осигурање 5 3 8 

8. Међународне финансије 14 7 21 

 УКУПНО 66 42 108 

ЦИЉ: стицање знања о основним појмовима из области монетарних финансија;  стицање знања о новцу и новчаним токовима, о 

новчаној равнотежи и неравнотежи, о расподели новчаних средстава, о свим врстама и облицима финансија.  

 

ПРЕДМЕТ: ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Основни појмови о платном промету 6 2 8 
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2. Инструменти платног промета 21 19 40 

3. Платни промет са иностранством 12 12 24 

 УКУПНО 39 33 72 

ЦИЉ: стицање основних теоријских знања о субјектима и техници обављања финансијских послова како би се ученици оспособили за 

практично обављање финансијских послова што ће се постићи кроз упознавање и попуњавање инструмената готовинског и 

безготовинског плаћања.   

 

Трећи разред 

ПРЕДМЕТ: ПРАВО 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Друштвене норме 3 2 5 

2. Основни појмови о држави 7 6 13 

3. Правне норме 2 1 3 

4. Правни акти 3 2 5 

5. Правна снага нормативног акта 2 2 4 

6. 
Субјекти права, облици права и 

правне чињенице 
4 

3 
7 

7. Примена права 3 2 5 

8. Правна средства 2 1 3 

9. Правни систем 1 1 2 

10. 
Демократија и механизми власти у 

Србији 
5 

3 
8 

11. 
Србија као држава, аутономија и 

локална самоуправа 
3 

3 
6 

12. Грађанин и његова права у Србији 6 5 11 

 УКУПНО 41 31 72 
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ЦИЉ: на основу плана и програма четвртог разреда који утиче на то да је у питању друга година учења права и да се материја односи 

на позитивно право, поред усвајања основних појмова грађанског и управног права ученици ће се бавити конкретним правним нормама 

које регулишу ову материју... 

 

ПРЕДМЕТ: РАЧУНОВОДСТВО 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. 
Специфичности банкарског 

књиговодства 
4  4 

2. 
Евиденција готовине и готовинских 

еквивалената 
3 3 6 

3. 
Евиденција кратк. и дугор. пласмана 

и извора средстава банке 
2 6 8 

4. 

Евиденција ХОВ, нематеријалних 

улагања, основних средстава и 

других средстава банке 

3 7 10 

5. 
Евиденција расхода и прихода и 

финансијског резултата банке 
1 9 10 

6. 
Годишњи обрачун и финансијски 

извештаји банке 
2 13 15 

7. 
Специфичности књиговодства 

осигуравајућих организација 
5  5 

8. 

Евиденција основних средстава, 

дугорочних финансијских  пласмана 

и залиха 

3 15 18 

9. 
Евиденција потраживања, пласмана, 

готовине и готовинских еквивалената 
1 2 3 

10. 
Евиденција капитала, дугорочних 

резервисања и обавеза 
2 4 6 

11. Евиденција расхода, прихода и 3 4 7 
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финансијских резултата 

осигуравајућих организација 

12. 
Годишњи обрачун осигуравајуће 

организације 
1 4 5 

13. Обрачун опорезиве добити 2  2 

14. Састављање пореског биланса 1 3 4 

15. 
Специфичности књиговодства 

буџетских корисника 
2  2 

16. 
Евиденција буџета и буџетско 

рачуноводство 
1 2 3 

 УКУПНО 36 72 108 

ЦИЉ: схватање улоге и значаја рачуноводствене функције у евидентирање пословних догађаја, планирању, контроли и анализи 

пословања банака и осигуравајућих органи-зација; оспособљавање ученика за схватање неопходности тачног, уредног и право-

временог пружања рачуноводствених информација за пословно одлучивање... 

ПРЕДМЕТ: ПОСЛОВНЕ ФИНАНСИЈЕ 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Увод у пословне финансије 8 6 14 

2. 
Организација обављања 

финансијских послова у предузећу 

14 7 21 

3. Послови финансијске функције 13 6 19 

4. Принципи финансирања 12 6 18 

 УКУПНО 47 25 72 

ЦИЉ: упознавање ученика са основним појмовима пословних финансија, пословима финансијске функције, како би се ученици 

оспособили за обављање конкретних финансијских послова у предузећу... 

ПРЕДМЕТ: ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно  

1. Увод 8 2 10 

2. Јавни расходи 25 6 30 
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3. Јавни приходи 25 6 30 

 УКУПНО 58 14 72 

ЦИЉ: стицање знања  о начину финансирања државних органа и институција, врстама јавних расхода и јавних прихода као и основама 

буџетског система једне земље... 

ПРЕДМЕТ: БАНКАРСКО ПОСЛОВАЊЕ 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Увод у банкарско пословање 4 2 6 

2. Банке 20 8 28 

3. Банкарски послови 25 13 38 

 УКУПНО 49 23 72 

ЦИЉ: стицање знања о банкарству и банкарском пословању; упознавање са новчаним токовима, са пословањем и задацима банке, са 

кредитним, девизним пословима и пословима платног промета...   

 

Четврти разред 

ПРЕДМЕТ: ПРАВО 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Држава 1 1 2 

2. Државна организација 2 1 3 

3. Друштвене норме 1 1 2 

4. Правне норме 3 2 5 

5. Извори права 4 2 6 

6. Субјекти права 2 1 3 

7. Објекти права и правне чињенице 4 2 6 

8. Основна начела облигационог права 3 2 5 

9. Уговор  4 2 6 

10. Уговор о купопродаји 6 4 10 

11. Уговор о трговинском посредовању 1 1 2 
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12. Уговор о трговинском заступништву 1 1 2 

13. Уговор о комисиону 1 1      2 

14. Уговор о ускладиштењу робе 1 1 2 

15. Уговор о шпедицији 1 1 2 

16. 
Уговор о конроли квантитета и 

квалиета робе 
1 1 2 

17. Уговор о осигурању 1 1 2 

18. Хартије од вредности 3 1 4 

 УКУПНО 40 26 66 

ЦИЉ: да се ученици упознају са темама које се односе на државу, друштвене и правне норме, изворе права, субјекте права и основна 

начела облигационог права, где ће се ученици усмеравати на теоријску обавештеност док програм који се односи на уговоре треба 

интерпретирати на нивоу примене стечених знања. 

ПРЕДМЕТ: ПОСЛОВНЕ ФИНАНСИЈЕ 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. 
Финансијско пословање предузећа у 

унутрашњем промету 
8 2 10 

2. 
Финансијско пословање са 

иностранством 
7 3 10 

3. Финансијска контрола 4 1 5 

4. Финансијско планирање 8 3 11 

5. Управљање новчаним средствима 3 3 6 

6. Управљање потраживањима 2 3 5 

7. Управљање залихама 2 3 5 

8. Показатељи финансијске анализе 5 9 14 

 УКУПНО 39 27 66 

 

ЦИЉ: упознавање ученика са финансијским пословањем предузећа у и ван земље; са врстама и носиоцима финансијске контроле; 

оспособљавање за самостално састављање финансијских планова; оспособљавање за израчунавање рациа и коефицијената и практичну 

примену финансијске анализе у предузећу... 
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ПРЕДМЕТ: ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ 

Р.бр. Наставна тема вежбе остало укупно 

1. Порези 8 2 10 

2. Таксе 4 1 5 

3. Накнаде 4 1 5 

4. Доприноси 8 2 10 

5. Јавни зајмови 3 1 4 

6. Буџет 17 6 23 

7. Финансирање друштвених потреба 4 1 5 

8. 
Финансијска средства производних 

организација 
3 1 4 

 УКУПНО 51 15 66 

ЦИЉ: стицање знања из области финансирања државних органа и друштвених служби, као и о буџетском систему. 

ПРЕДМЕТ: ДЕВИЗНО И ЦАРИНСКО ПОСЛОВАЊЕ 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. 
Основни појмови о девизном и 

царинском пословању 
4 2 6 

2. 
Међународне финансијске 

организације 
7 4 11 

3. Биланси плаћања са иностранством 4 2 6 

4. Девизно пословање 11 6 17 

5. 
Царински систем и царинска 

политика 
19 10 59 

6. Царински послови 22 8 30 

 УКУПНО 67 32 99 

ЦИЉ: стицање знања о основним карактеристикама девизног и царинског пословања, што ће се постићи кроз упознавање ученика са 

основним појмовима девизног система, као и основним царинским институтима и начином спровођења царинског поступка. 

ПРЕДМЕТ: ОСИГУРАЊЕ 



Школски програм, Средња економска школа, Лозница 

 

 310 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Историја осигурања 2  2 

2. Појам осигурања 1  1 

3. Техничка организација осигурања 2  2 

4. Улога и значај осигурања 1 1 2 

5. Циљ и задаци осигурања 3 2 5 

6. Елементи осигурања 32 22 54 

 УКУПНО: 41 25 66 

ЦИЉ: стицање основних знања из области свих видова осигурања, као и упознавање са појмовима из области осигурања, затим са 

циљевима и врстама осигурања, као и оспособљавање за обављање послова у свим областима осигурања. 
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ФИНАНСИЈСКО- РАЧУНОВОДСТВЕНИ ТЕХНИЧАР 
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ПРВИ РАЗРЕД 

ПРЕДМЕТ: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

Р.бр. Наставна тема Исходи  
По завршетку модула ученик ће бити у 

стању да: 

Укупно  

1. 

Увод у проучавање књижевног 

дела 

разликује врсте уметности и  

њихова изражајна средства 

• објасни појам и функцију  

књижевности као уметности и  

14 
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однос књижевности и других  

уметности 

• наведе научне дисциплине које се  

баве проучавањем књижевности 

• познаје књижевне родове и врсте  

и разликује њихове основне  

одлике 

• 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 

2. 

Књижевност старог века  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 

12 

3. 

 Средњовековна књижевност  наведе најзначајније споменике 

јужнословенске културе, језик, 

писмо и век у ком су настали • 

именује ауторе и дела • разуме 

поетику жанрова средњовековне 

књижевности • лоцира обрађене 

12 
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текстове у историјски контекст • 

објасни значај средњовековне 

књижевности за српску културу • 

анализира изабране текстове уз 

претходно припремање путем 

истраживачких задатака 

4. 

 Народна књижевност  разликује лирске, епске и 

лирскоепске 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 

13 

5. 

 Хуманизам и ренесанса  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 

12 

6. 
 Општи појмови о језику  • објасни функцију језика и појам 

језичког знака • разуме природу 

5 
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модерног књижевног (стандардног) 

језика • наведе фазе развоја 

књижевног језика до 19. века • 

наведе дисциплине које се баве 

проучавањем језичког система 

7. 

Фонетика  примењује правописна правила • 

разликује гласовне алтернације • 

влада акценатским гласовним 

системом књижевног (стандардног) 

језика и да га примењује у говору 

11 

8. 

 Правопис  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 

11 

9. 

 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 

20 

 УКУПНО  111 
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ПРЕДМЕТ: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Р.бр. Наставна тема Исходи  
По завршетку модула ученик ће бити у 

стању да: 

Укупно  

1. 

OПШТЕ ТЕМЕ  

• Свакодневни живот 

(организација времена, послова, 

слободно време) • Храна и 

здравље (навике у исхрани, 

карактеристична јела и пића у 

земљама света) • Познати 

градови и њихове знаменитости 

• Спортови и позната спортска 

такмичења • Живот и дела 

славних људи (из света науке, 

културе, уметности) • Србија – 

моја домовина • Медији 

(штампа, телевизија) • 

Интересантне животне приче и 

догађаји • Свет компјутера 

(распрострањеност и примена)  

СТРУЧНЕ ТЕМЕ  

• Основна стручна 

терминологија • Примена 

информационих технологија у 

домену струке • Основе 

пословне комуникације и 

коресподенције (пословна 

преписка и комуникација у 

писаној и усменој форми) • Мере 

заштите и очувања радне и 

• 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), 

као и текстова аудио-визуелног 

карактера; • Разуме бројеве (цене, 

рачуне, тачно време) и основне 

мерне јединице карактеристичне 

за стручну употребу; 

• 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); • Распознаје и 

разуме најфреквентније стручне 

термине у најједноставнијим 

врстама текстова 

• Употребљава једноставне изразе и 

реченице да би представио 
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животне средине Напомена: 

Стручне теме треба распоредити 

по разредима тако да буду у 

корелацији са садржајима који се 

обрађују из стручних предмета. 

свакодневне, себи блиске 

личности, активности, ситуације и 

догађаје; 

• Саставља кратак текст о познатој 

и блиској теми; • Пише кратке 

поруке релевантне за посао 

(место, термини састанка); • Пише 

краћи текст о себи и свом 

окружењу; • Попуњава формулар 

личним подацима; 

• Споразумева се са саговорником 

који говори споро и разговетно, 

користећи једноставна језичка 

средства; • Поставља једноставна 

питања у вези са познатим темама 

из живота и струке; • Усмено или 

писмено одговара на једноставна 

питања у вези с познатим темама 

из живота и струке (бројеви, 

подаци о количинама, време, 

датум); • Пише 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.); 

 УКУПНО  74 

 



Школски програм, Средња економска школа, Лозница 

 

 322 

ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА 

Р.бр. Наставна тема Исходи  
По завршетку модула ученик ће бити у 

стању да: 

Укупно  

1. 

Логика, скупови и функције  -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 

12 

2. 

Реални бројеви и изрази  -разликује различите записе 

бројева из скупова N, Z, Q, и те 

бројеве приказује на бројевној 

правој и пореди их. • разликује 

основне подскупове скупа реалних 

бројева (N, Z, Q, I) и уочава 

релације N⊂Z⊂Q⊂R, I⊂R • 

израчуна вредност једноставног 

рационалног бројевног израза 

30 
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поштујући приоритет рачунских 

операција и употребу заграда, зна 

да делилац мора бити различит од 

нуле • одреди апсолутну вредност 

реалног броја и графички 

интерпретира на бројевној оси • 

заокругли број на одређени број 

децимала • сабира, одузима и 

множи полиноме • примени 

дистрибутивни закон множења 

према сабирању и формуле за 

квадрат бинома и разлику квадрата, 

збир и разлику кубова при 

трансформацији полинома • 

растави полином на чиниоце • 

одреди НЗД и НЗС полинома • 

трансформише једноставнији 

рационални алгебарски израз 

3. 

Пропорције и процентни рачун  -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 компоненти • реши проблеме 

18 
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процентног и промилног рачуна 

4. 

Геометрија -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 • наведе ставове о 

сличности троуглова • примени 

ставове о сличности троуглова на 

24 
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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 

5. 

Линеарне једначине и 

неједначине  

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 

15 

6. Писмени задаци  12 

 УКУПНО  111 

 

ПРЕДМЕТ: РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА 

Р.бр. Наставна тема Исходи  
По завршетку модула ученик ће бити у 

Укупно  
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стању да: 

1. 

 Основе рачунарске технике  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 

8 

2. 

Основе рада у рачунарском 

систему  

• 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 

8  
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документима (копира, премешта и 

брише документе и фасцикле) • 

врши претрагу садржаја по 

различитим критеријумима • 

уочава потребу за новим 

софтвером и инсталира га • врши 

компресију и декомпресију 

фасцикли и докумената 

3. 

Примена ИКТ-а  одабере и примењује одговарајућу 

технологију (алате и сервисе) за 

релизацију 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 

40 

4. 

Рачунарске мреже, интернет и 

електронска комуникација 

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 • уочи важност поштовања 

18 
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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 

 УКУПНО  74 

 

ПРЕДМЕТ: ИСТОРИЈА 

Р.бр. Наставна тема Исходи  
По завршетку модула ученик ће бити у 

стању да: 

Укупно  

1. 

Увод  дефинише појам историје; • 

разликује историју као науку и као 

наставни предмет; • именује и 

разликује основне временске 

одреднице (годину, деценију, век, 

миленијум, еру); • лоцира одређени 

хронолошки податак у 

одговарајући миленијум, век и 

деценију; • препозна различите 

начине рачунања времена у 

прошлости и садашњости; • наведе 

основне историјске периоде у 

5 
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развоју човечанства и одреди 

граничне датуме који их деле; • 

дефинише појам историјских 

извора и познаје њихову основну 

поделу; • објасни значај 

историјских извора у изучавању и 

разумевању прошлости; • разликује 

историјске изворе од историјске 

литературе; • именује институције 

и установе које изучавају и чувају 

историјске изворе и литературу 

(архив, музеј, библиотека); • опише 

начин живота у праисторији; • 

идентификује главне проналаске и 

њихове последице на начин живота 

људи у праисторији; • наведе и 

лоцира најважније праисторијске 

локалитете у Европи и Србији 

(Ласко, Алтамира, Винча, 

Лепенски Вир...). 

2. 

 Цивилизације старог века  утврди основне претпоставке за 

настанак цивилизација старог века; 

• именује најважније цивилизације 

епохе старог века; • наведе и 

лоцира најважније цивилизације из 

најранијег периода историје 

човечанства (Месопотамија, 

Египат, Јудеја, Феникија, Крит, 

Индија, Кина); • одреди основне 

одлике и најважније тековине 

цивилизација Далеког истока 

12 
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(Индија, Кина); • опише друштвене 

структуре у најважнијим државама 

старог века; • објасни државно 

уређење цивилизација Старог 

истока, античке Грчке и Рима; • 

наведе религијске системе и 

њихове главне одлике у 

најважнијим државама старог века; 

• наведе врсте писама цивилизација 

старог века и препозна њихове 

особености; • идентификује 

основне одлике привреда 

најзначајнијих држава старог века; 

• опише начин живота припадника 

различитих друштвених слојева у 

државама старог века; • именује 

најзначајнија привредна, научна и 

културна достигнућа цивилизација 

старог века; • наведе главне 

тековине цивилизација старог века 

у савременом добу и препозна 

њихов значај; • уочи, наведе и 

упореди сличности и разлике 

између појава и процеса из 

историје старог века са појавама и 

процесима у савременом друштву 

3. 

Европа и Средоземље у средњем 

веку 

истакне одлике периода средњег 

века и уочи основне разлике у 

односу на античку епоху; • лоцира 

одређени историјски догађај или 

појаву на временској ленти 

12 
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средњег века; • објасни формирање 

феудалне друштвене структуре и 

вазалне односе; • опише, на 

примеру Византије, Франачке, 

Француске, Енглеске и Немачке, 

друштвену структуру и државно 

уређење у средњем веку; • наведе и 

образложи организациону 

структуру православне и католичке 

цркве; • сагледа значај Великог 

раскола и његове последице; • 

опише настанак и ширење ислама; 

• уочи узроке и последице 

крсташких ратова; • уочи значај 

религије у средњем веку и њен 

утицај на културно стваралаштво; • 

наведе и опише највећа културна и 

техничка достигнућа у средњем 

веку; • идентификује основне 

одлике привреде у средњем веку; • 

истакне одлике свакодневног 

живота друштвених слојева у 

средњем веку; • наведе главне 

тековине епохе средњег века у 

савременом добу; • препозна значај 

тековина епохе средњег века за 

савремени свет 

4. 

Срби и њихово окружење у 

средњем веку 

лоцира одређени догађај или 

појаву из српске средњовековне 

историје на временској ленти; • 

опише друштвену структуру и 

18 
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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; • наведе 

главне тековине српске 

средњовековне културе и уочи 

њихову присутност у савременом 

добу; • препозна значај 

средњовековне државности за 

настанак модерне српске државе. 

5. 

Европа и свет од краја XV дo 

краја века 

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, 

13 
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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 века; • истакне одлике 

свакодневног живота друштвених 

слојева у периоду од краја XV до 

краја XVIII века; • наведе главне 

тековине периода од краја XV до 

краја XVIII века и препозна њихов 

значај у савременом добу. 

6. 

Српски народ под страном 

влашћу од краја XV до краја 

XVIII века 

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; • 

12 
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објасни положај Срба у 

Хабзбуршкој монархији; • уочи 

последице процеса исламизације, 

покатоличавања и унијаћења Срба; 

• изведе закључак о улози српске 

цркве у очувању националног 

идентитета; • наведе најзначајнија 

културна достигнућа српског 

народа у периоду од краја XV до 

краја XVIII века; • идентификује 

основне одлике привреде у 

српским земљама од краја XV до 

краја XVIII века; • истакне одлике 

свакодневног живота друштвених 

слојева у српским земљама у 

периоду од краја XV до краја XVIII 

века 

 УКУПНО  74 

 

ПРЕДМЕТ: ГЕОГРАФИЈА 

Р.бр. Наставна тема Исходи  
По завршетку модула ученик ће бити у 

стању да: 

Укупно  

1. 

Увод  дефинише предмет изучавања, 

значај, развој и место Географије у 

систему наука • разликује природне 

и друштвене елементе географског 

простора и схвата њихове узајамне 

узрочнопоследичне везе и односе • 

одреди место Географије у систему 

2 
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наука • препозна значај и 

практичну примену географских 

сазнања 

2. 

 Савремене компоненте 

географског положаја Србије  

дефинише појам и функције 

државних граница, разуме државно 

уређење Србије и познаје државна 

обележја: грб, заставу, химну • 

лоцира на карти положај и 

величину територије Србије уз 

кратак опис битних карактеристика 

граница са суседним земљама • 

дефинише појам југоисточна 

Европа, лоцира на карти Балканско 

полуострво и идентификује његове 

опште географске карактеристике: 

физичке, културне и демографске • 

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 

(повољан, неповољан), анализом 

својстава чинилаца који га 

формирају: апсолутни и релативни 

положај • дискутује о предностима 

и недостацима географског 

положаја Србије 

5 

3.  Природни ресурси Србије и одреди у геолошком саставу 15 
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њихов економско географски 

значај 

Србије заступљеност стена 

различите старости, састава и 

порекла, значајних за појаву руда и 

минерала • лоцира у оквиру 

геотектонске структуре Србије 

велике целине: Динариди, 

Вардарска зона, Српско-

македонскa масa, 

Карпатобалканиди, Мезијска 

плоча, Тиса–Дакија и објасни 

њихов постанак (деловање 

унутрашњих тектонских и 

спољашњих сила); • идентификује 

основне макроцелине рељефа 

Србије: Панонски басен и 

Планинску област • кратко опише 

постанак Панонског басена, одвоји 

панонску Србију: Панонску низију 

и јужни обод Панонског басена са 

прегледом главних елемената 

рељефа • одреди планинску област 

и направи картографски преглед 

раседних и набраних планина и 

већих котлина • објасни елементе и 

факторе климе, разликује 

климатске типове у Србији и 

њихове одлике • направи преглед 

водног богатства Србије: одреди на 

карти развођа сливова, лоцира 

транзитне и домицилне реке, 

објасни постанак, поделу и значај 
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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 

физичкогеографских 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 и 

активно учествује у њиховој 

заштити, обнови и унапређивању • 

дефинише: парк природе, предео 

изузетних одлика, резерват 

природе, споменик природе и 

природне реткости Разликује 
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заштићена природна добра у 

Србији: Голија, Фрушка гора, 

Ђердап, Тара и др. 

4. 

Становништво Србије  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 • уз помоћ 

графичких метода анализира 

основне демографске одлике; 

објашњава их, врши предвиђања и 

изводи закључке • дефинише 

појмове: наталитет, морталитет и 

природни прираштај • дефинише 

појам миграције и разликује типове 

и видове миграција • објасни 

структуру становништва у Србији 

(биолошка, економска, социјална, 

национална) • разликује појмове 

националног, етничког и културног 

идентитета • изгради став о 

једнаким правима људи без обзира 

на расну, националну, верску и 

другу припадност • објасни 

демографске проблеме и 

популациону политику у Србији • 

дефинише појам дијаспоре • 

8 
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лоцира подручја на којима живи 

српско становништво у 

непосредном и ширем окружењу 

(Мађарска, Румунија, Македонија, 

Албанија, Црна Гора, Босна и 

Херцеговина, Хрватска и 

Словенија) • разликује компактну и 

појединачну насељеност српског 

становништва у подручјима 

непосредног и ширег окружења • 

објасни основне карктеристике 

становништва Републике Српске • 

лоцира аутохтоне српске 

територије (северни делови 

Далмације, Лика, Кордун, Банија, 

Славонија и Барања) • 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 • 

објасни однос и везе дијаспоре и 

Србије 

5. 

Насеља Србије  дефинише појам насеља • објасни 

постанак, развој и размештај 

насеља Србије • наведе факторе 

развоја и трансформације насеља и 

8 
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њихових мрежа • лоцира градске 

центре Србије • образложи улогу 

градских центара у регионалној 

организацији Србије • лоцира 

осовине (појасеве) развоја Србије: 

Дунавско-савска, Великоморавска 

и Јужно-моравска • разликује 

врсте, функције и типове насеља. • 

опише карактеристике урбаних 

целина. • разликује значење 

појмова урбанизација, 

деаграризација, индустријализација 

и терцијаризација. • именује 

антропогена културна добра и 

објасни њихову заштиту 

6. 

Привреда Србије  -aнализира утицај природних и 

друштвених чиниоца на 

условљеност развоја и размештаја 

привреде Србије и групише гране 

привреде по секторима • објасни 

како природни и друштвени 

фактори утичу на развој и 

размештај пољопривреде Србије • 

дефинише гране пољопривреде у 

ужем смислу (земљорадња и 

сточарство) и ширем смислу 

(шумарство, лов и риболов), наведе 

значај пољопривреде • препозна 

основне функције шумарства, 

значај шума, факторе који их 

угрожавају и мере заштите • утврди 

12 
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значај лова и риболова • дефинише 

значај Енергетике и Рударства; 

наведе енергетске ресурсе и 

минералне сировине и направи 

њихов картографски преглед на 

територији Србије • 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 • 

направи картографски преглед 

главних друмских и железничких 

праваца у Србији, пловних река и 

канала, већих лука и аеродрома • 

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 

7. 

Регионалне целине Србије  дефинише појам регије и направи 

картографски преглед регионалних 

целина Србије • покаже на карти 

Србије границе Војводине и њених 

предеоних целина и препозна њене 

природне и друштвене одлике • 

покаже на карти Србије границе 

12 
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Шумадије и Поморавља и наведе 

њихове природне и друштвене 

одлике • покаже на карти Србије 

границе западне Србије и опише 

њене природне и друштвене одлике 

• покаже на карти Србије 

Старовлашко-рашку висију уз 

анализу њених природних и 

друштвених одлика • покаже на 

карти Србије границе источне 

Србије и наведе њене природне и 

друштвене одлике • покаже на 

карти Србије границе јужног 

Поморавља и препозна његове 

природне и друштвене одлике • 

покаже на карти Србије границе 

Косова и Метохије и дискутује о 

његовим природним и друштвеним 

одликама 

8. 

 Србија и савремени процеси у 

Европи  и свету 

дефинише појмове: процес 

интеграције, глобализација • 

објасни економске интеграције на 

Балкану и у југоисточној Европи и 

познаје мирољубиву политику 

Србије у међународним оквирима и 

на Балкану • лоцира на карти 

Европе земље чланице ЕУ, опише 

историјат развоја, наведе циљеве и 

дефинише проблеме унутар Уније • 

објасни услове које Србија треба да 

испуни да би постала равноправна 

12 
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чланица заједнице. • разликује 

улогу, значај и видове деловања 

међународних организација: 

(CEFTA, EFTA, NAFTA, OECD, 

OPEK, APEK, G8, BRIK...) • 

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 приврженост Србије УН 

• дефинише појам глобализације и 

разликује политичке, 

територијалне, економске, 

културне и другe видовe 

глобализације 

 УКУПНО  74 

 

ПРЕДМЕТ: БИОЛОГИЈА 

Р.бр. Наставна тема Исходи  
По завршетку модула ученик ће бити у 

стању да: 

Укупно  

1. 

Биологија ћелијe  наведе главне особине живих бића 

и нивое организације биолошких 

система • објасни хемијску и 

физичку структуру ћелије и 

функцију ћелијских органела • 

19 
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објасни ток и значај кључних 

метаболичких процеса: 

фотосинтезе и ћелијског дисања • 

објасни фазе ћелијског циклуса, 

ток и значај митозе и значај мејозе 

2. 

 Биологија развића човека, полно 

и репродуктивно здравље   

упореди процесе настанка полних 

ћелија и опише оплођење; • 

разликује ступњеве онтогенетског 

развића човека; • објасни полно 

сазревање човека • препозна 

проблеме везане за период 

одрастања; • аргументовано 

учествује у дискусији о утицајима 

нездравог начина живота на 

здравље човека укључујући и 

репродуктивно здравље; • објасни 

појам „планирање породице” 

19 

3. 

Наслеђивање биолошких 

особина 

користи генетичке термине у 

дискусији о наслеђивању 

биолошких особина (ген, алел, 

хромозом, геном, генотип, 

фенотип) и решава једноставне 

задатке из генетике применом 

Менделових правила наслеђивања; 

• познаје начине генетичке 

детерминације особина и 

најчешћих наследних болести, 

примењује то знање у сврхе 

превенције и изградње хуманог 

односа према оболелим људима; • 

изграђује критички однос према 

19 
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примени биотехнологија (ГМО, 

клонирање, матичне ћелије итд.) 

4. 

 Основи еволуције  опише етапе настанка првобитних 

биолошких система; • објасни 

доказе еволуције; • демонстрира, 

на примерима, значај генетичке 

варијабилности у популацији за 

постанак врста 

12 

5. 

Еколошка култура  -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; • учествује у 

заштити свог окружења, природе и 

биодиверзитета контролисаним 

коришћењем ресурса и правилним 

одлагањем отпада. 

5 

 УКУПНО  74 

 

ПРЕДМЕТ: ПРИНЦИПИ ЕКОНОМИЈЕ 

Р.бр. Наставна тема Исходи  
По завршетку модула ученик ће бити у 

стању да: 

Укупно  
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1. 
Економска наука: развој, принципи и 

методи анализе 

дефинише предмет изучавања економије 

као науке 

● идентификује значај одређених школа 

економске мисли за развој економске 

науке 

● објасни потребе, оскудност и избор 

● доведе у везу неопходност размене 

добара ради задовољења потреба 

● утврди принципе индивидуалног 

одлучивања 

● дефинише опортунитетни трошак и 

граничне (маргиналне) промене 

● утврди утицај подстицаја на понашање 

људи и друштва 

● препозна користи од учешћа у трговини;  

● разликује појмове тржиште и тржишна 

привреда 

● препозна значај тржишта за 

организовање економских активности 

● утврди узроке тржишних неуспеха 

(екстерналије, тржишна моћ) 

● наведе принципе функционисања 

привреде 

21 
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● доведе у везу продуктивност и ниво 

животног стандарда 

● дефинише инфлацију 

● препозна негативне последице 

инфлације 

● дефинише научни метод 

● идентификује значај посматрања у 

примени економског метода 

● доведе у везу посматрање и 

претпоставке у примени економског 

метода 

● препозна значај графичких приказа у 

економији 

● објасни дијаграм кружног тока и 

границу производних могућности 

● идентификује принципе економског 

резоновања на примеру границе 

производних могућности 

● разликује појмове микроекономија и 

макроекономија 

2. 
Понуда, тражња и функционисање 

тржишта 

дефинише тржиште и тражену количину 

добара 

● прикаже графички криву индивидуалне 

и тржишне тражње 

33 
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● разликује променљиве које утичу на 

тражњу 

● дефинише понуђену количину добара 

● прикаже графички криву индивидуалне 

и тржишне понуде 

● дефинише тржишну равнотежу; 

равнотежну цену и равнотежну количину 

● прикаже графички тржишну равнотежу 

● објасни закон понуде и тражње 

● анализира промену тржишне равнотеже 

● дефинише ценовну еластичност тражње 

● наведе факторе који утичу на ценовну 

еластичност тражње 

● израчуна ценовну еластичност тражње 

● разликује криве тражње на основу 

њихових еластичности 

● прикаже графички криве тражње са 

различитим коефицијентима еластичности 

● дефинише укупан приход 

● објасни промену укупног прихода услед 

промене цена у зависности од 
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еластичности тражње 

● дефинише доходну еластичност тражње, 

унакрсну еластичност тражње и ценовну 

еластичност понуде 

● наведе факторе који утичу на ценовну 

еластичност понуде 

● израчуна ценовну еластичност понуде 

● прикаже графички криве понуде са 

различитим коефицијентима еластичности 

3. Трошкови производње 

дефинише појам трошкова  

● разликује експлицитне и имплицитне 

трошкове 

● разликује економски профит и 

рачуноводствени профит 

● дефинише производну функцију; 

маргинални производ; опадајући 

маргинални производ 

● разликује фиксне и варијабилне 

трошкове 

● прикаже графички фиксне и 

варијабилне трошкове 

● разликује укупне и просечне трошкове  

● објасни маргинални трошак 

● прикаже графички криве просечних 

18 
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трошкова и маргиналног трошка 

● разликује трошкове на кратки и дуги 

рок 

4. 
Тржишне структуре и понашање 

предузећа 

● дефинише различита тржишна стања 

● наведе карактеристике конкурентног 

тржишта 

● идентификује приход конкурентног 

предузећа 

● објасни максимирање профита 

конкурентног предузећа 

● представи графички криву понуде 

конкурентног предузећа 

● утврди када предузеће одлучује да 

обустави производњу икада предузеће 

одлучује да излази са тржишта и улази на 

тржиште 

● прикаже графички профит конкурентног 

предузећа; криву тржишне понуде  

● препозна како тржиште реагује на 

промену тражње 

● опише дугорочну равнотежу на 

конкурентном тржишту 

● наведе карактеристике монополског 

тржишта 

● препозна основне узроке баријера 

24 
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уласку на тржиште  

● објасни како монополиста доноси 

одлуке о производњи и ценама (како 

максимира профит) 

● наведе особености олигополске 

тржишне структуре 

● објасни како олигополиста доноси 

одлуке о производњи и ценама 

● наведе карактеристике монополистичке 

конкуренције 

5. 
Тржишта фактора производње и 

функционална расподела доходака 

дефинише факторе производње 

● препозна карактер тражње за факторима 

производње 

● препозна специфичности тражње и 

понуде рада  

● дефинише маргинални производ рада 

● израчуна вредност маргиналног 

производа рада 

● опише како се успоставља равнотежа на 

тржишту рада 

● дефинише појам капитал 

● препозна како се успоставља равнотежа 

на осталим тржиштима 

● објасни функционалну расподелу 

дохотка 

15 
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 УКУПНО  111 

 

ПРЕДМЕТ: ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА 

Р.бр. Наставна тема Исходи  Укупно  

1. Предузеће 

разликује појам и предмет изучавања 

пословне економије и економике 

предузећа 

● разликује теоријски циљ и практични 

циљ пословне економије 

● направи преглед дисциплина пословне 

економије 

● дефинише појам и услове настанка 

предузећа 

● наведе карактеристике предузећа 

● разликује основне теорије предузећа 

● наведе појавне облике улагања у процес 

стварања вредности (input) и резултат 

(output) процеса улагања ресурса 

● наведе начине употребе ресурса у 

њиховој трансформацији у резултат  

● дефинише предузеће као систем 

● идентификује разлоге постојања 

40 
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предузећа 

● дефинише поделу рада и 

специјализацију 

● класификује предузећа на основу 

различитих критеријума 

● разликује предузеће у индивидуалном 

власништву (предузетничко предузеће), 

друштва лица и друштва капитала на 

основу њихових карактеристика 

● утврди врсте и делатности јавних 

предузећа 

● дефинише ефикасност и ефективност 

предузећа 

● повеже ефикасност и ефективност са 

циљевима предузећа  

● дефинише окружење предузећа и врсте 

окружења предузећа 

● дефинише средства предузећа 

● разврста средства предузећа према 

различитим критеријумима  

● разликује основна и обртна средства 

према њиховим карактеристикама 

● повеже делатност, врсте средстава са 
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резултатима предузећа 

● разликује изворе средстава предузећа 

према власништву и рочности 

● објасни значај избора извора средстава 

са аспекта резултата предузећа 

● објасни контролу коришћења средстава 

2. Пословне функције предузећа 

● дефинише појам „функције предузећа” 

● разликује вертикалну и хоризонталну 

поделу функција у предузећу 

● утврди улогу и задатке функција 

управљања, руковођења и функције 

извршења 

● 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 

34 
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● 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, сарадњу са другим 

функцијама на основу задатих услова 

● објасни транспортну функцију 

● одреди задатке, вид транспорта и 

осигурања, ефикасност и сарадњу са 

другим функцијама на основу задатих 

услова 

● утврди значај финансијско-

рачуноводствене функције 

● опише могућа организациона решења 

финансијско рачуноводствене функције 

● наведе задатке, послове, документа 

рачуноводствене функције и елементе 

финансијске евиденције 

● идентификује тачке сарадње 

финансијско рачуноводствене функције са 

осталим функцијама у предузећу 

● образложи анализу финансијско 
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рачуноводствене функције 

● објасни појам и значај општих послова 

● образложи посебне услове пословања 

предузећа 

 УКУПНО  74 

 

ПРЕДМЕТ: РАЧУНОВОДСТВО 

Р.бр. Наставна тема Исходи  
По завршетку модула ученик ће бити 

у стању да: 

ТЕОРИЈА  ВЕЖБЕ  УКУПНО 

1. Основни рачуноводствени појмови 

● објасни појам рачуноводства са 

различитих аспеката 

● дефинише рачуноводство као 

научну дисциплину 

● идентификује узроке настанка и 

развоја рачуноводства 

● објасни делове рачуноводства 

према традиционалном и савременом 

концепту рачуноводства 

● дефинише књиговодство  

● објасни улогу књиговодства у 

оквиру рачуноводства 

● идентификује циљеве и задатке 

20 
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књиговодства 

● наведе системе и методе 

књиговодства 

● дефинише имовину (средства), 

сопствени капитал и обавезе 

● изврши поделу имовине према 

рочности и намени  

● разликује сталну и обртну имовину 

на основу њихових карактеристика  

● изврши поделу обавеза према 

различитим критеријумима 

● обрачуна бруто и нето имовину 

помоћу основне рачуноводствене 

једначине  

● утврди однос између имовине и 

извора финансирања 

● разликује утицај расхода и прихода 

на сопствену имовину и сопствени 

капитал  

● идентификује рачунску разлику 

прихода и расхода као резултат 

пословања  

● наведе појавне облике резултата 

пословања 
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● наведе Закон о рачуноводству као 

основу правне регулативе 

рачуноводства 

● разликује интерне и екстерне 

кориснике рачуноводствених 

информација 

● повеже интерне кориснике са 

пословним одлучивањем и екстерне 

кориснике са рачуноводственим 

извештавањем 

● наведе принципе уредног 

књиговодства 

● повеже поштовање принципа 

уредног књиговодства са квалитетом 

рачуноводствених информација 

2. 
Основни књиговодствени 

инструменти 

● дефинише књиговодствене 

инструменте 

● наведе врсте књиговодствених 

инструмената 

● дефинише инвентарисање 

● наведе циљ и задатке 

инвентарисања (пописа) 

● наведе врсте инвентарисања према 

различитим критеријумима 

● објасни организацију процеса 

40 
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инвентарисања (четири фазе)  

● наведе потенцијалне односе између 

стварног (инвентарног) и 

књиговодственог стања 

● разликује инвентар имовине као 

књиговодствени инструмент од 

процеса инвентарисања 

● састави почетни инвентар 

● дефинише биланс стања 

● наведе циљ састављања биланса 

стања 

● објасни начело билансне равнотеже 

● састави почетни биланс стања на 

основу почетног инвентара 

примењујући принципе 

класификације (редоследа) 

билансних позиција активе и 

билансних позиција пасиве 

● идентификује сличности и разлике 

инвентара и биланса стања 

● идентификује пословну промену на 

основу њених обележја 

● објасни појам и елементе 

књиговодственог документа 

 

40 
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● класификује књиговодствена 

документа на основу различитих 

критеријума 

● провери исправност 

књиговодствених докумената са 

аспекта врсте и циља контроле  

● наведе начине, време и разлоге 

чувања књиговодствених докумената 

● прикаже утицај четири групе 

пословних промена на биланс стања 

кроз сукцесивне билансе 

● дефинише конта књиговодствене 

рачуне 

● разликује облике и врсте конта 

према различитим критеријумима 

● објасни хомогеност и интегралност 

конта  

● објасни правила евидентирања на 

контима стања и контима успеха 

● примени правила евидентирања на 

контима имовине, капитала и обавеза 

● састави биланс стања на основу 

стања на контима 

● објасни значај једнообразности у 

књиговодству и контног оквира као 
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њеног инструмента 

● разликује улоге декадног и 

билансног принципа у разврставању 

конта у контном оквиру  

● користи контни оквир  

● објасни појам двојног 

књиговодства 

● дефинише начело двојности 

(дуалности) 

● разликује улогу, значај и поступак 

евиденције кроз пословне књиге 

двојног књиговодства 

● отвори пословне књиге двојног 

књиговодства на основу почетног 

биланса 

● евидентира елементарне пословне 

промене кроз дневник и главну 

књигу 

● познаје структуру и функцију 

биланса успеха 

● препозна функцију закључног 

листа 

● наведе основне финансијске 

извештаје  
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● наведе узроке и врсте 

књиговодствених грешака и фазе 

њиховог отклањања  

● примени одговарајућу методу за 

отклањање књиговодствене грешке 

3. Евиденција новчаних средстава 

● дефинише благајну и благајничко 

пословање 

● наведе разлоге организовања 

помоћних благајни 

● ажурно попуњава благајнички 

извештај и пратећу документацију 

● упореди стварно и књиговодствено 

стање новца у благајни 

● функционално разликује 

инструменте платног промета 

● евидентира благајничко пословање 

у финансијском књиговодству 

● дефинише текући-пословни рачун 

● објасни потребу и процедуру 

отварања Текућег рачуна предузећа  

● евидентира промене на Текућем 

рачуну на основу извода 

● објасни функцију Прелазног рачуна 

у евиденцији новчаних средстава 

14 

 

14 

28 
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● упореди стање на Текућем и 

Прелазном рачуну  

● води упоредну евиденцију у 

благајни и на Текућем рачуну  

 УКУПНО  74 74 148 

 

ПРЕДМЕТ: ПОСЛОВНА КОРЕСПОНДЕНЦИЈА 

Р.бр. Наставна тема Исходи  
По завршетку модула ученик ће бити у 

стању да: 

Укупно/ 

ВЕЖБЕ  

1. 
Техника слепог куцања и обликовање 

пословног писма 

● објасни појам и врсте кореспонденције 

● разликује лица у пословној 

кореспонденцији 

● подеси тастатуру на ћирилично и 

латинично писмо 

● прилагоди простор за обављање 

послова кореспонденције 

● примењује правила слепог куцања 

● примењује технику слепог куцања у 

алфанумеричком делу тастатуре и у 

нумеричком делу тастатуре 

● примењује технику слепог куцања код 

интерпункцијских знакова 

● користи програме за обраду текста 

● изврши контролу тачности унетог 

текста 

● исправи грешке у тексту 

● разликује форме пословних писама 

● обликује текстове у блок форми и 

зупчастој форми и текстове у ступцима 

34 

2. 
Кореспонденција са пословним 

партнерима 

● разликује обавезне и необавезне 

елементе пословних писама 

● упореди форме обликовања пословних 

40 
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писама  

● састави упит на основу датих елемената 

● састави различите понуде на основу 

датих елемената 

● састави ценовник на основу датих 

елемената 

● састави поруџбину на основу датих 

елемената 

● састави предрачун на основу датих 

елемената 

● састави отпремницу на основу датих 

елемената 

● састави рачун на основу датих 

елемената 

● објасни намену књижног одобрења, 

односно књижног задужења 

● изради књижно одобрење-задужење 

● објасни намену комисијског записника 

● изради комисијски записник на основу 

датих елемената 

● састави рекламацију и одговор на 

рекламацију на основу датих елемената 

● састави ургенцију на основу датих 

елемената 

● напише пропратно писмо 

● заведе и одложи документа 

● састави пријаву по конкурсу /огласу  

● примени правила понашања на 

заказаном разговору поводом заснивања 

радног односа  

● попуни М и М-А образац 

 УКУПНО  74 

 

 

ПРЕДМЕТ: ОСНОВИ ФИНАНСИЈА 
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Р.бр. Наставна тема Исходи  
По завршетку модула ученик ће бити у 

стању да: 

Укупно/ 

ТЕОРИЈА  

1. Финансије и финансијски систем 

● дефинише финансије 

● опише настанак финансија 

● објасни предмет изучавања финансија 

● препозна финансије као научну 

дисциплину 

● дефинише финансије као посебну 

научну дисциплину 

● повеже финансије са осталим 

економским дисциплинама 

● дефинише новац 

● опише настанак новца 

● наведе функције новца 

● објасни функцију новца као 

обрачунске јединице 

● дефинише финансијски систем  

● наведе елементе финансијског система 

● наведе функције финансијског 

система (обавља преносе ресурса, 

управља ризицима, прикупља и 

расподељује новчана средства) 

● објасни корелацију финансијског 

система са реалним сектором 

● разликује улоге финансијског система 

у различитим привредама 

● повеже финансије грађана са 

стабилношћу финансијског система и 

целе економије 

● опише улогу финансијског система 

Републике Србије 

22 

2. Финансијске дисциплине 

● разликује финансије домаћинства, 

предузећа и државе 

● разликује микро и макро финансије 

● наведе финансијске дисциплине 

● дефинише пословне финансије 

20 
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● објасни предмет изучавања пословних 

фин 

● дефинише јавне финансије 

● разликује предмет изучавања 

пословних и јавних финансија 

● дефинише монетарне финансије 

● дефинише банкарство 

● разликује предмет изучавања 

монетарних финансија и банкарства 

● опише међународне финансије 

● дефинише осигурање 

● идентификује предмет изучавања 

осигурања 

3. 
Финансијске институције и 

организације 

● наведе врсте финансијских 

институција и организација 

● наведе међународне и регионалне 

финансијске организације 

● дефинише Централну банку  

● објасни основне функције Централне 

банке 

● идентификује утицај Централне банке 

на резултате пословања привреде и 

животног стандарда становништва 

● разликује органе Централне банке 

● дефинише појам банке 

● разликује врсте банака 

● класификује банкарске послове на 

основу различитих критеријума 

● разликује органе управљања и 

руковођења  

● пословне банке 

● повеже пословање банке са 

пословањем привредних друштава 

● дефинише берзу 

● наведе врсте берзе 

● разликује берзанске посреднике 

● повеже пословање берзе са 

резултатима пословања предузећа 

32 



Школски програм, Средња економска школа, Лозница 

 

 367 

● повеже пословање берзе са животним 

стандардом становништва 

● објасни улогу инвестиционих фондова 

на берзи 

● објасни значај пензионих фондова 

● објасни значај рада осигуравајућих 

друштава за пословање привредних 

друштава 

● идентификује утицаје осигурања на 

финансијске токове привредних 

друштава 

● објасни значај лизинга за резултате 

пословања  

● предузеће 

● наведе основне функције НБС 

● опише настанак Београдске берзе 

● објасни улогу Београдске берзе у 

финансијском систему Републике 

Србије 

● објасни значај индекса београдске 

берзе 

 УКУПНО  74 
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КОМЕРЦИЈАЛИСТА 
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Први разред  

ПРЕДМЕТ: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 
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Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Увод у проучавање књижевног дела  
 

11 4 15 

2. Књижевност старог века  
 

8 4 12 

3. Средњовековна књижевност  8 4 12 

4. Народна књижевност  8 4 12 

5.  Хуманизам и ренесанса 7 4 11 

6. Општи појмови о језику  3 2 5 

7. Фонетика 7 3 10 

8. Правопис 7 4 11 

9.  Култура изражавања 14 7 21 

 УКУПНО 75 36 111 

 

ЦИЉ/ИСХОДИ:  

ПРЕДМЕТ: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Р.бр. Наставна тема Укупно  

1. Свакодневни живот 6 

2. Храна и здравље 7 

3. Познати градови и знаменитости 6 

4. Спортови и позната спортска такмичења  8 

5. Живот и славна дела људи из 20.века 9 

6. Медији  8 

7. Свет компјутера  6 

8. 
Основна терминологија из домена платног 

промета, вођења књиговодства и састављање 

финансијских и пореских извештаја  

4 

9. 
Примена информационих технологија у домену 

струке  
4 

10. 
Осигурање и контрола квалитета у обављању 

финансијско-админ. послова  
4 
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11. 
Праћење послова у области међународних 

финансијско-админ. послова ипримена 

међународних стандарда и законске регулативе  

4 

12. Основе пословне комуникације и коресподенције  8 

 УКУПНО 74 

 

ЦИЉ/ИСХОДИ:  

ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА 

 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Реални бројеви 5 4 9 

2. Пропорционалност 8 5 13 

3. Рационални алгебарски изрази 8 6 14 

4. Геометрија  9 6 15 

5.  Линеарне једначине и неједначине 9 6 15 

6. 

Напомена: 

У оквиру ових тема се организују 

четири једночасовна  писмена задатка 

са исправкама 

 

  8 

 УКУПНО 47 27 74 

 

ЦИЉ/ИСХОДИ:  

ПРЕДМЕТ: ИСТОРИЈА 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Српска држава и државност  20 12 32 

2. 
Српски народ у југословенској 

држави  

15 5 20 

3. Достигнућа српске културе  8 4 12 
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4. 
Српски народ и Србија у савременом 

свету  

7 3 10 

 УКУПНО 50 24 74 

 

ЦИЉЕВИ:  

 Проширивање знања о настанку модерне српске државе и најважнијим одликама српске државности.  

 Развијање свести о значају средњовековне државности за настанак модерне српске државе.  

 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 и постоји српска држава 

 Проширивање знања о југословенској идеји и носиоцима идеје стварања југословенске државе.  

 Разумевање међународног контекста у коме настаје југословенска држава.  

 Проширивање знања о одликама југословенске државе.  

 Проширивање знања о положају српског народа у југословенској држави.  

 Уочавање улоге знаменитих личности у политичком животу југословенске државе.  

 Сагледавање међународног положаја југословенске државе.  

 Разумевање појма српског културног простора.  

 Развијање свести о вишевековном континуитету српске културе.  

 Сагледавање српске културе као дела европске културног наслеђа.  

 Проширивање знања о највишим дометима и представницима српске културе.  Развијање свести о значају образовања за општи 

културни напредак. ;Разумевање политичких и економских односа у савременом свету.  

 Сагледавање међународног положаја Србије.  

 

 Проширивање знања о најзначајнијим међународним организацијама и чланству Србије у њима.  

 Проширивање знања о последицама научно-технолошког развоја на живот савременог човека.  

 

ПРЕДМЕТ: ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Теорија обликовања 5 4 9 
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2. Уметничко наслеђе 10 5 15 

3. Практичан рад 4 9 13 

 УКУПНО 19 18 37 

 

ЦИЉ:  

Стицање функционалних знања из светског и националног уметничког наслеђа,теорије ликовне уметности и технологије ликовних 

материјала; 

Оспособљавање за самостално ликовно изражавање и стварање традициналним и савременим визуелним медијима,материјалима и 

техникама,за примену стечених знања и умења у настави других предмета,свакодневном животу и будућем раду; 

Развијање визуелног опажања и памћења,естетских критеријума,стваралачког и критичког мишљења; 

Мотивисање ученика да доприноси естетском и културном начину живљења у свом природном и друштвеном окружењу. 

ИСХОДИ:Ученик ће бити у стању да:објасни повезаност уметности и друштва,уметности и науке;разликује врсте ликовних 

уметности;препозна мотиве у уметничким делима;дешифрује визуелни знак;разликује ликовне елементе;изражава своје 

ставове,доживљаје и емоције креативно користећи ликовни језик;разликује елементарне појмове и термине у ликовној 

уметности;изражава став о одабраним ликовним делима;изради презентацију одабране теме;разликује врсте,својства и могућности 

коришћења различитих ликовних техника и материјала;користи различите ликовне материјале и технике у раду;обликује различите 

дводимензионалне и тродимензионалне ликовне форме;осмисли оригинални ликовни рад. 

 

ПРЕДМЕТ: ГЕОГРАФИЈА 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. УВОД 2 2 4 

2. 
САВРЕМЕНЕ КОМПОНЕНТЕ 

ГЕОГРАФСКОГ ПОЛОЖАЈА 

СРБИЈЕ 

3 2 5 

3. 
ПРИРОДНИ РЕСУРСИ СРБИЈЕ И 

ЊИХОВ ЕКОНОМСКО –

ГЕОГРАФСКИ ЗНАЧАЈ 

9 5 14 

4. СТАНОВНИШТВО СРБИЈЕ 6 3 9 

5.  НАСЕЉА СРБИЈЕ 6 3 9 

6. ПРИВРЕДА СРБИЈЕ 7 5 12 
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7. РЕГИОНАЛНЕ ЦЕЛИНЕ СРБИЈЕ 7 5 12 

8. 
СРБИЈА И САВРЕМЕНИ ПРОЦЕСИ 

У ЕВРОПИ И СВЕТУ 

6 3 9 

 УКУПНО 46 28 74 

 

ЦИЉЕВИ:  

- стицање знања о предмету проучавања,подели,значају и месту географије у систему наука-;уочавање и схватање корелативних односа 

између географије и других  природних и друштвених наука;- проширивање знања о положају,месту и улози Србије на Балканском 

полуострву и ЈИ Европи ;- уочавање општих географских карактеристика сагледавањем сложених друштвено-економских процеса и 

промена у ЈИ Европи,Балканском полуострву и у Србији ;   - стицање нових и продубљивање знања о природи Србије и њеном утицају 

на живот и привредне делатности људи; - сагледавање физичко-географских компонената простора Србије и разумевања њиховог 

значаја за живот људи и могућности развоја привреде; - проширивање знања о демографском развоју и распореду становништва у 

Србији; - уочавање демографских проблема и могућности њиховог превазилажења за свеукупни друштвено-економски развитак наше 

земље; - формирање свести о неговањунационалног 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;   - стицање и проширивање географских знања о 

регионалним целинама   Србије и сагледавање њихових специфичности ;    - стицање знања о савременим политичким и економски 

процесима у Европи и свету који су услов за напредак свих земања и народа; - стварање реалне слике о Србији у светским размерама и 

савременим међународним процесима      

 

ПРЕДМЕТ: ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Leçon 0 – C'est français! 2 3 5 

2. Leçon 1 – Rencontre / Ça va! 2 3 5 

3. 

 

Leçon 2 – Radio 
Belleville, j'adore / 
Elle est comment? 

2 4 6 
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4. Leçon 3 – C'est ma 
carte! / Ma famille 

3 5 8 

5. 
Leçon 4 – Une radio, mais pourquoi? / 
Tu peux faire la vaisselle? 

2 9 11 

6. 
Leçon 5 – En direct de Radio Belleville / 
C'est bizarre... 

2 4 6 

7. Leçon 6 – Allô, allô... / C'est un secret 3 6 9 

8. 
Leçon 7 – Quel temps! / J'ai trouvé un 
dossier! 

2 5 7 

9. 
Leçon 8 – Il reste un mois... / Pourquoi 
pas? 

2 6 8 

10. 
Leçon 9 – Je me souviens... / J'ai reçu un 
truc... 

3 7 10 

 УКУПНО  23 51 74 

 

ИСХОДИ:  

Упознавање ученика са планом и програмом, са француским алфабетом, знацима интерпункције,начином изговора вокала,полу-вокала 

и консонаната,сазнаје где се све говорифранцуски језик, упознавање ученика са наредбама којеможе добити на часу(пишите, 

слушајте,поновите...), да зна даопишеликове из уџбеника – висок,низак, леп, мршав... знабројеве и зна даспелује речи. Ученик треба да 

зна личне заменице (наглашене и ненаглашене), да измења у презенту глаголе être и s'appeler, да разликује мушки и женски род 

именица,одређени и неодређени члан,да се представи али и дапредстави неког другог, да пита неког како је али и да одговори на то 

питање, да се захвали некоме и поздрави са неким. Ученик треба да зна да измења у презенту глаголе прве групе (на –er) и глагол avoir, 

да зна како се гради множина именица и чланова, како се негирају глаголи, да слаже придев са именицом у роду и броју, да пита неког 

шта воли а шта не и да одговори на та питања, да поставља питања о нечијем физичком изгледу и да зна да одговори на њих. Ученик 

треба да зна све речи које су се појавиле у овим лекцијама 

 

ПРЕДМЕТ: ФИЗИКА 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 
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1. УВОД У ФИЗИКУ 2 2 4 
2. КИНЕМАТИКА 4 6 10 
3. ДИНАМИКА 9 8 17 

4. 
КРУЖНО И РОТАЦИОНО 

КРЕТАЊЕ 
4 5 9 

5. ТЕРМОДИНАМИКА 3 5 8 

6. 
ЕЛЕКТРИЧНО И МАГНЕТНО 

ПОЉЕ 
11 7 18 

7. ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ - 6 6 
8. СИСТЕМАТИЗАЦИЈА ГРАДИВА - 2 2 
 УКУПНО 33 41 74 

 

ИСХОДИ:   

• Разуме значај физике као фундаменталне науке и њену везу са природним и техничким наукама; 

• Наведе основне физичке величине и њихове мерне јединице и објасни како се добијају јединице изведених физичких величина; 

• Разликује скаларне и векторске величине. 

• Дефинише појмове референтни систем, пређени пут, материјална тачка; 

• Разуме и користи појмове брзине и убрзања; 

• Разликује равномерно и равномерно убрзано праволинијско кретање и примењује законе кретања у једноставнијим примерима. 

• Изведе лабораторијску вежбу, правилно и безбедно рукује наставним средствима, изврши потребне прорачуне и израчуна грешке при мерењу. 

• Разуме појмове масе, силе и импулса; 

• Формулише и примењује Њутнове законе; 

• Разликује масу од тежине тела; 

• Разуме појмове рада, енергије и снаге и њихову међусобну везу; 

• Схвати закон одржања механичке енергије и знаће да га примени при решавању једноставних проблема; 

• Примењује законе динамике у техници; 

• Наведе особине гравитационе силе; 

• Дефинише центрипетално убрзање; 

• Разуме појмове период и фреквенција, угаона брзина и угаоно убрзање; 
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• Схвати центрипеталну и центрифугалну силу, момент силе, момент инерције и момент импулса и наведе неке једноставне примере њихове 

примене. 

• Разуме појмове унутрашње енергије и количине топлоте; 

• Дефинише термодинамичке принципе; 

• Разуме појам коефицијента корисног дејства. 

• Схвати појам наелектрисања и знаће начине наелектрисавања тела; 

• Разуме Кулонов закон; 

• Разуме како настаје једносмерна струја; 

• Опише особине магнетног поља сталних магнета и магнетног поља наизменичне струје; 

• Разуме појам магнетног флукса и појаву електромагнетне индукције; 

• Опише својства наизменичне струје. 

Изведе лабораторијску вежбу, правилно и безбедно рукује наставним средствима, изврши потребне прорачуне и израчуна грешке при мерењу 

 

 

ПРЕДМЕТ: НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Guten Tag, da sind Sie ja! 9 5 4 

2. Ja, da geht es. 7 3 4 

3. Also von 10:30 Uhr bis 12:00 Uhr! 11 3 8 

4. Kartoffeln?-Kartoffeln!-Kartoffeln... 9 3 6 

5. Zug oder Bus oder Fahrrad oder...? 6 2 4 

6. Mit dem ICE direkt nach Berlin Mitte 7 3 4 

7. Termine, Termine, Termine 8 3 5 

8. 
Was nehmen wir? Was kaufen wir? Was 

buchen wir? 

10 3 7 

9. Herzlichen Glückwünsch! 7 2 5 

 УКУПНО 74 27 47 

ЦИЉЕВИ:  

− Оспособљавање ученика за разумевање усменог говора 

− Оспособљавање ученика за писање краћих текстова различитог садржаја 
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− 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 упутстава и остварења естетског доживљаја (читање ради личног задовољства) 

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

 

ПРЕДМЕТ: РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Основе рачунарске технике 8 8 16 

2. Обрада текста 8 8 16 

3. Табеларни прорачуни 8 8 16 

4. Слајд - презентације 6 6 12 

5. 
Интернет и електронска 

комуникација 
7 7 14 

 УКУПНО 37 37 74 

 

ЦИЉЕВИ:  

• 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  

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ: ПРАВО 
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Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Основни правни појмови 19      14 33 

2. Привредни субјекти       12        8 20 

3. Права и обавезе из радног односа       13  8   21 

 УКУПНО 44 30 74 

 

ЦИЉ/ИСХОДИ:  

Основни правни појмови: 

Ученици требају усвојити знања о држави,њеним елементима и основним правним појмовима 

Привредни субјекти:  Ученици требају усвојити знања о привредним субјектима 

Права и обавезе из радног односа : Ученици требају усвојити знања из области радног права 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ: КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ  

 

Р.бр. Наставна тема Вежбе 

1. Организација савремене канцеларије 12 

2. Техника куцања са обликовањем текстова  60 

3. Пословна кореспонденција у земљи 39 

 УКУПНО 111 

 

Исходи: Ученик треба да објасни значај услова за рад у канцеларији, опише изглед канцеларијског простора, разликује канцеларијску 

опрему, алате и прибор, разликује врсте потрошног материјала, користи обрасце, оверава акте и документацију;Ученик треба да 

користи технику куцања у алфанумеричком и нумеричком  делу тастатуре;: 

-  објасни садржину упита и да га креира на основу датих елемената; 

-  објасни садржину понуде и да је креира од датих елемената; 
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- објасни појам и значај ценовника и да га креира на основу датих елемената; 

- објасни садржину поруџбине и да је креира на основу датих елемената; 

- објасни садржину закључнице и да креира закључницу на основу датих елемената; 

- објасни садржину, значај и намену предрачуна и да га креира на основу датих елемената; 

- наведе обавезне елементе отпремнице, објасни садржину, значај и намену отпремнице, креира отпремницу на основу датих 

елемената; 

- наведе обавезне елементе рачуна,  објасни садржину, значај и намену рачуна, креира рачун на основу датих елемената;  

- објасни намену и састави извештај о књижењу на основу датих елемената; 

- објасни намену комисијског записника, састави комисијски записник на основу датих елемената; 

- разликује врсте рекламација, састави рекламације на основу датих елемената; 

- објасни решење о рекламацији, састави решење о рекламацији на основу датих елемената; 

- објасни ургенцију, састави ургенцију на основу датих елемената; 

 

 

                                         ПРЕДМЕТ: ПРИНЦИПИ ЕКОНОМИЈЕ 

Р.бр. Наставни модули обрада остало укупно 

1. 
Економска наука: развој, 

принципи и методи анализе  

  

 

14 7 21 

2. 
Понуда, тражња и функционисање 

тржишта 

19 14 33 

3. Трошкови производње 8 10 18 

4. 
Тржишне структуре и понашање 

предузећа 

14 10 24 

5. 
Тржишта фактора производње и 

функционална расподела доходака 

10 5 15 

 УКУПНО 76 45 111 

 

 

ИСХОДИ: 

Ученик ће моћи да: дефинише предмет изучавања економије као науке; разликује најрепрезентативније школе економске мисли; 

наведе основне идеје репрезентативних школа економске мисли; идентификује значај одређених школа економске мисли за развој 
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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; дефинише тржиште; препозна значај тржишта за 

организовање економских активности; дефинише појам „тржишни неуспех“;дефинише појам „екстерналије“ ; дефинише појам 

„тржишна моћ“; наведе принципе функционисања привреде; дефинише појам „продуктивност“; опише утицај продуктивности на ниво 

животног стандарда; дефинише инфлацију; препозна негативне последице инфлације; дефинише научни метод; идентификује значај 

посматрања у примени економског метода; доведе у везу посматрање и претпоставке у примени економског метода; 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; дефинише 

микроекономију; дефинише макроекономију.  

 

ПРЕДМЕТ: РАЧУНОВОДСТВО У ТРГОВИНИ 

Р.бр. Наставни модули Теорија  Вежбе  Укупно  

1. 
Рачуноводство (појам, делови, 

задаци), имовина и порекло 

имовине  
 

6 12 18 

2. 
Пословне промене и њихово 

праћење 

5 10 15 

3. Двојно књиговодство 4 8 12 

4. Платни промет 6 12 18 

5. Потраживања и обавезе 8 16 24 

6. Залихе  6 12 18 

7. Основна средства 2 4 6 

 УКУПНО 37 74 111 

 

ИСХОДИ: 

Ученик ће моћи да: 

- објасни значај рачуноводства у пословном одлучивању  

 објасни улогу књиговодства у оквиру ачуноводства,  наведе кориснике 
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рачуноводствених информација  класификује средства и изворе средстава 

 објасни значај инвентарисања  објасни значај биланса стања  састави 

инвентар на основу датих података  састави биланс стања на основу 

инвентара; 

-објасни утицај пословних догађаја на промене стања имовине  објасни 

појам књиговодственог документа  попуни књиговодствена документа  

класификује књиговодствена документа  провери исправност 

књиговодствених докумената  објасни потребу чувања књиговодствених 

докумената  рашчлани биланс на конта  разликује врсте конта  објасни 

правила евидентирања на активним и пасивним контима  саставе биланс на 

основу стања на контима 

- објасни појам једнообразног књиговодства  објасни принципе 

организације контног оквира  разликује законом одређене пословне књиге 

двојног књиговодства  евидентира пословне промене кроз дневник и на 

контима стања  отвори и закључи пословне књиге; 

- објасни потребу отварања текућег рачуна предузећа  припрема 

документацију за обављање платног промета  попуни инструменте платног 

промета на основу задатих података  објасни улогу благајне у предузећу  

попуни документацију везану за благајну  исплати аконтацију за службени 

пут  ликвидира путни рачун  препозна готовинске рачуне и изврши 

њихово плаћање  састави благајнички извештај и закључи благајну  прати 

доспелост обавеза  евидентира измирење обавеза и трговачке попусте  

евидентира наплату потраживања 

- попуни и заведе продајну фактуру  спроведе књигодствену евиденцију 

настанка потраживања (аналитички и синтетички)  прати наплату 

потраживања  спроведе контролу и завођење примљених фактура  

објасни настанак обавезе на основу примљених рачуна од добављача  

спроводе књиговодствену евиденцију настанка обавеза (аналитички и 

синтетички  прати измирење обавеза; 

- идентификује врсту, количину и вредност залиха  разликује стање залиха 

 повеже документа са пословном променом а у вези са набавком и 
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продајом робе  евидентира набавку робе у магацинском, робном и 

финансијском књиговодству по стварно набавним ценама са улазним 

порезом на додату вредност (ПДВ-ом)  заведе фактуре у књигу улазних 

фактура и у књигу примљених рачуна на основу датих елемената  

евидентира продају робе у магацинском, робном и финансијском 

књиговодству са излазним ПДВ – ом уз коришћење метода за обрачун 

вредности излаза (FIFО метод и метод просечне набавне цене)  заведе 

фактуре у књигу излазних фактура и у књигу издатих рачуна на основу датих 

елемената; 

- идентификује врсте основних средстава  објасни вредности основних 

средстава  разликује пословне књиге основних средстава  разликује 

документацију код основних средстава. 

 

 

 

Други разред 

 

ПРЕДМЕТ: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

Р.бр. Наставна тема Укупно  

1. 
Увод у проучавање књижевног 

дела  

13 

2. Књижевност старог века 8 

3. Средњовековна књижевност 11 

4. Народна (усмена) књижевност 9 

5.  Хуманизам и ренесанса 12 

6. Барок и класицизам 6 

7. Лектира 3 

8. Језик 23 

9. Култура изражавања 22 

10. Тестови и анализа 4 
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 УКУПНО 111 

 

ИСХОДИ: 

-упознавање са књижевном уметношћу 

- усавршавање литерарне рецепције, развијање укуса и стварање трајне читалачке навике 

- усвајање функционалног знања из науке о књижевности  

- ширење сазнајних видика и подстицање на критичко мишљење 

- уочавање историјског и културног контекста 

-упознавање са почецима људске цивилизације и стваралаштва 

- читање и разумевање најстаријих дела светске књижевности 

- увиђање значаја епохе, историјског и културног контекста 

- разумевање важности рада Ћирила и Методија за словенску културу и писменост 

- уочавање особеност поетике средњовековне књижевности 

-упознавање са биографијама  најистакнутијих представнка српског средњовековног стваралаштва 

- читање књижевних дела 

- вођење дневника читања 

- самостално истраживање  

- употреба секундарне литературе 

- стицање читалачких навика и развијање књижевног укуса 

- увиђање значаја епохе за развој науке и уметности 

- упознавање са поетиком хуманизма и ренесансе 

- упознавање са биографијама и стваралаштвом најистакнутијих стваралаца епохе 

- увиђање утицаја епохе на каснију књижевност 

- уочавање историјског и културног контекста за настанак епохе 

- усвајање поетике барока и класицизма 

- читање књижевних дела 

- вођење дневника читања 

- самостално истраживање  

- употреба секундарне литературе 

- стицање читалачких навика и развијање књижевног укуса 

- увођење у проучавање језика као система 
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- усвајање лингвистичких појмова 

- усвајање и примена правописних и језичких норми 

- побољшање опште писмености 

- увиђање језичких законитости 

- унапређивање језичке компентенције и поправљање начина изражавања 

- подстицање на усавршавање вештина говорења, писања и читања, као и на неговање културе дијалога 

- самостална обрада задатих тема у усменој или писменој форми 

- самостално изражавање 

- стицање читалачких навика и развијање књижевног и језичког укуса 

- усвајање функционалног знања из науке о књижевности 

- ширење сазнајних видика и подстицање на критичко мишљење 

 

ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Тригонометрија правоуглог троугла 5 4 9 

2. Степеновање и кореновање 9 7 14 

3. Функција и график функције 4 3 7 

4. 
Квадратна једначина и квадратна 

функција 

10 7 17 

5.  Полиедри и обртна тела 9 8 17 

6. 

Напомена: 

У оквиру ових тема се организују 

четири једночасовна  писмена задатка 

са исправкама 

 8 8 

 УКУПНО 37 35 72 

 

ЦИЉЕВИ: 

-Разумевање основних тригонометријских функција и идентичности  

-Оспособљавање за примену тригонометријских функција у практичним проблема 

-Проширивање знања о степеновању и кореновању 

-Уочавање веза између степеновања и кореновања 
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-Овладавање поступком рационалисања имениоца разломка 

-Упознавање основних својстава функција 

-Оспособљавање за представљање података различитим графичким облицима и анализу датих података  

-Стицање основних знаља 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  

-показати ниво знања и савладаности градива из наставних тема 

-оспособљеност за самостално решавање задатака и за самоконтролу 

 

ПРЕДМЕТ: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК I 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. 
Из живота младих: забавни и спор-

тски живот;  школовање и образовање 
5 10 15 

2. 

Породица и друштво: чланови 

породице у друштвеном животу; 

средства јавног информисања; 

прославе; празници, временски 

услови и прогноза времена 

7 7 14 

3. 

Из савременог живота и тековина 

култире и науке народа чији се 

језик учи и наших народа: теме из 

савременог живота; одабрани култу-

рно-историјски споменици; догађаји 

из живота и рада познатих ствара-

лаца; примери људске солидарности 

8 8 16 

 Стручни текстови    

4. Пословни енглески  10 15 25 

5. 
Реченица, именичка група, глаголска 

група, творба речи, лексикологија, 
12 17 29 
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лексикографија  

6. Школски писмени задаци   12 12 

 УКУПНО: 42 69 111 

ЦИЉ:  утврђивање знања и даље обучавање ученика да комуницирају са људима из других земаља о општим темама, развијање односа 

толеранције кроз упознавање културе и начина живота других народа, стицање основних језичких знања и компетенција у складу са 

потребама струке и занимања. 

ПРЕДМЕТ:БИОЛОГИЈА 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Биологија ћелије  6 4 10 

2. Основи физиологије човека 18 6 24 

 Биологија развића човека 10 4 14 

3. Наслеђивање биолошких особина  10 4 14 

4. Полно и репродуктивно здравље 5 5 10 

 УКУПНО 49 23 72 

 

ЦИЉЕВИ: 

▪ Упознавање са предметом и значајем цитологије као научне дисциплине  

▪ Проширивање знања о особинама живих бића и нивоима организације биолошких система  

▪ Упознавање са хемијским саставом ћелије, грађом и функцијом  

▪ Схаватање значаја фотосинтезе и ћелијског дисања  

▪ Разумевање процеса који се одигравају током ћелијског циклуса  

▪ Разумевање тока и значаја ћелијских деоба  

▪ Разумевање физиолошких процеса у људском организму  

▪ Упознавање са основним фазама развића човека  

▪ Разумевање процеса полног сазревања  

▪ Разумевање основних принципа наслеђивања особина  

▪ Разумевање проблема везаних за период одрастања  

▪ Схватања улоге и значаја породице  

▪ Разумевање проблема повезаних са ризичним понашањем  

ПРЕДМЕТ: ХЕМИЈА 
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Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Структура супстанци  9 5 14 

2. Диспрезни системи  4 2 6 

3. Хемијске реакције 10 8 18 

4. Хемија елемената и једињења 20 10 30 

5. 
 Хемијски аспекти загађивања животне 

средине 

2 2 4 

 УКУПНО 45 27 72 

 

ЦИЉЕВИ: 

Разумевање концепта о корпускуларној грађи супстанци  

 Разумевање односа између структуре супстанци и њихових својстава  

 Разумевање утицаја међумолекулских сила на физичка својства супстанци  

 Развој концепта о корпускуларној грађи супстанци на основу разумевањаодноса компоненти у дисперзном систему  

 Разумевање односа између квалитативног састава дисперзног система и његових својстава  

 Разумевање односа између квантитативног састава дисперзног система и његових својстава  

 Сагледавање значаја примене дисперзних система у свакодневном животу и професионалном раду  

Разумевање концепта одржања материје кроз принципе одржања масе и енергије  

 Развој концепта о корпускуларној грађи супстанци на основу разумевања хемијских реакција  

 Развој хемијског мишљења путем логичког и критичког мишљења, развој осетљивости за проблеме и способности за решавање 

проблема  

 Развој способности комуникација у хемији  

 Разумевање односа структуре супстанци и њихових својстава  

 Сагледавање значаја примене елемената и једињења у професионалном раду и свакодневном животу  

 Разумевање значаја и примене елемената, једињења и легура у техничко-технолошким процесима  

Развој одговорног става према коришћењу супстанци у свакодневном животу и професионалном раду  

 Разумевање и просуђивање начина одлагања и уништавања хемијских загађивача животне средине  

ПРЕДМЕТ: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 2 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 
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1. Unit one-Schools and education  2 4 6 

2. Unit two-Family life 2 4 6 

3. Unit three-My friend 2 3 5 

4. Unit four-The swan of Avon 2 4 6 

5. Unit five-Teenagers and betweenagers 2 3 5 

6. Unit six-Newspapers in Britain 2 3 5 

7. Unit seven-Can wars be abolished 2 3 5 

8. Unit eight-Bob Geldof 2 3 5 

9.  Unit nine-The climate of Great Britain 2 2 4 

10. Unit ten-Gold is the devil 2 2 4 

11. Unit eleven-Cave art 2 2 4 

12. Unit twelve-pablo Picasso 2 2 4 

13. Unit thirteen-Facts about Great Britain 3 5 8 

14. 
Unit fourteen- The discovery of the X-

ray 
2 3 5 

 УКУПНО 29 43 72 

 

ЦИЉ:  

− 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 

 

 

ПРЕДМЕТ: ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 



Школски програм, Средња економска школа, Лозница 

 

 396 

1. Атлетика 3 4 7 

2. Спортске игре 11 29 40 

3. Вежбање на справама и на тлу 5 11 16 

4. Тестови физичких способности  9 9 

 УКУПНО 19 55 72 

 

ЦИЉ:  

− Унапређивање и очување здравља; 

− Утицај на правилно држање тела (превенција  постуралних поремећаја); 

− Развој моторичких и функционалних способности човека, као основа за реализовање постављених циљева и исхода 

− Усвајање знања, умења и вештина из спортских грана и дисциплина као основа за реализовање постављених циљева и исхода 

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

− Мотивација ученика за бављењем физичким активностима; 

− Формирање позитивног психосоцијалних образаца понашања; 

− Примена стечених умења, знања и навика у свакодневним условима живота и рада; 

− Естетско изражавање покретом и доживљавање естетских вредности покрета и кретања; 

− Усвајање етичких вредности и подстицање вољних особина ученика ; 

− Повезивање моторичких задатака у целине; Увођење ученика у организовани систем припрема за школска такмичења, игре, 

сусрете и манифестације; 

− Развијање елемената ритма у препознавању целина:  рад-одмор; напрезање-релаксација; убрзање-успоравање; 

− Избор спортских грана, спортско-рекреативних или других кретних активности као трајног опредељења за њихово свакодневно 

упражњавање;  
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ПРЕДМЕТ: НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

 

 

Редни 

број 

наставне 

теме 

 

 

 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

 

Број часова 

по теми 

 

 

 

Број 

часова 

за 

обраду 

 

Остало  

1. Sigmund Häberle, 26, 

ledig, 

Wirtschaftsingenieur 

9 4 5 

2. Pass auf! Hör zu und 

mach es nach! 

7 3 4 

3. Alles erledigt? Alles 

erledigt! 

8 3 5 

4. Wie war‘s? Was gab’s da 

so alles? 

6 3 3 

5. Wie geht’s? Was fehlt 

Ihnen? 

5 3 2 

6. Den Schrank? Den 

stellen wir da in die Ecke. 

11 3 8 

7. Von jetzt ab zusammen 8 5 3 

8. Alles an Ort und Stelle 7 2 5 

9. Der gehört mir. Das ist 

meiner. 

8 4 4 

10. Das Wiedersehen in 

Lindau 

5 2 3 

                       Укупно 74 32 42 
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ПРЕДМЕТ:ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 

Р.бр. Наставна тема/модул Обрада  Остало Укупно  

1. 
La maison du quartier 

C’est ou? 

3 5 8 

2. 
Bastien enquete… 

Unicite 

       3 4 7 

3. 
Je serai volontaire! 

Un billet d’avion! 

3 4 7 

4. 
Vous portiez des blouses? 

On a bien roule! 

3 4 7 

5. 
Qu’est-ce qui t’est arrive? 

C’est le plus beau! 

4 4 8 

6. 
Qu’est-ce qu’on mange? 

Tu la trouves comment? 

3 4 7 

7. Comment ca marche? 

On y va dimanche 
4 4 8 

8. Elle a beaucoup change 

Emma cherche un job 
3 4 7 

9. Damien a une copine! 

On finit avec des chansons! 
3 4 7 

  10. Pismeni zadaci        /      6       6 

         Ukupno         29         43            72 

 

ЦИЉ: Usvajanje nastavnih sadržaja koji su predviđeni planom i programom 

 

 

ПРЕДМЕТ: ПРИНЦИПИ ЕКОНОМИЈЕ 
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Р.бр. Наставни модули обрада остало укупно 

1. 
Макроекономија: теорија, анализа и 

политика  

4 4 8 

2. Систем националних рачуна  8 8 16 

3. Финансијски систем  9 9 18 

4. Новац у макроекономији  8 8 16 

5. Инфлација  4 4 8 

6. Незапосленост  3 3 6 

 УКУПНО 31 31 72 

 

ИСХОДИ: По завршетку модула ученик ће бити у стању да :  

 доводи у везу микроекономију и макроекономију  дефинише макроекономију  

 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  препозна утицај економске политике на производњу и цене;  

 дефинише БДП  идентификује улогу БДП у мерењу укупног дохотка и укупних издатака  

 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  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“  
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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; 

 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 надница и незапосленост;  

 

 

ПРЕДМЕТ: ПРАВО 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО 38 21 59 

2. 
ПРАВНИ АСПЕКТИ 

СПОЉНОТРГОВИНСКОГ 

ПОСЛОВАЊА 

18 12 29 

3. 
KOMУНИКАЦИЈА СА ДРЖАВНИМ 

ОРГАНИМА 

9 9 20 

 УКУПНО 66 42 108 
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ЦИЉ:  

▪ Стицање правног знања о посебним врстама уговора неопходним за спољну трговину  

▪ Стицање знања о правном аспекту комуникације са државним органима у пословима веле и спољнетрговине  

 

ПРЕДМЕТ: КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ 

Р.бр. Наставна тема Вежбе 

1. Рад са поштом  8 

2. Евиденција и класификација  10 

3. 
Пословна кореспонденција у спољној 

трговини  

24 

4. 
Комуникација и правила пословног 

бонтона у различитим врстама 

комуникације  

20 

5. Продајни разговор 10 

 УКУПНО 72 

 

ИСХОДИ: По завршетку модула ученик ће бити у стању да :  

 наведе фазе у раду са текућом поштом  објасни рад у појединим фазама рада са текућом поштом  

 спроведе процедуру рада по појединим фазама на конкретном примеру  дефинише појам, врсте и значај евиденција  евидентира 

дневне и недељне обавезе  дефинише појам, врсте и значај класификација  класификује документацију према задатим параметрима; 

 Састави упит ино-купцу на основу датих елемената  Састави понуду ино-купцу на основу датих елемената  Састави чврсту 

понуду (PROFORMA QUOTATION) на основу датих елемената  Састави рачун (INVOICE) на основу датих елемената  Састави 

поруџбину (CONFIRM OF PURCHASE) на основу датих елемената  Објасни садржину, значај и намену контролника  Попуни 

контролник увозно-извозног посла на основу датих елемената  Наведе и објасни транспортна документа (отпремница, товарни лист, 

пакинг листа)  Састави обавештење инодобављачу о шпедитеру на основу датих елемената  Састави AVIZO – обавештење о 

испоруци робе на основу датих елемената  Састави овлашћење за рад шпедитеру на основу датих елемената  Састави налог за рад 

шпедитеру на основу датих елемената  Састави диспозицију за шпедитера; 

 разликује врсте комуникације и њихове предности и недостатке  разликује намену средстава комуникације (телефон, факс, 

компјутер) и користи их  понаша се у складу са правилима пословног бон-тона и интерној и екстерној комуникацији  разликује 
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елементе разговора вођеног у личном контакту и преко телефона  припреми се и успешно реализује телефонске разговоре у 

различитим ситуацијама ( „стари“ пословни партнери, нови пословни пратнери, решавање неспоразума, заказивање састанака)  

састави e-mail поруке различитих намена; 

 представи себе и своје предузеће и опише његову делатност  планира и припрема продајни разговор  разликује фазе продајног 

разговора  разликује и примени општа правила понашања продавца  разликује и примени најважније продајне вештине  примени 

правила аргументације за купца  одговори на приговоре купца  прилагоди приступ купцу у зависности од типа потрошача  

 разликује фразе и изразе које треба избегавати у продајном разговору.  

 

 

ПРЕДМЕТ: РАЧУНОВОДСТВО У ТРГОВИНИ 

Р.бр. Наставна тема Теоријска 

настава 

Вежбе  укупно 

1. 
Књигиводствена евиденција 

купопродаје робе у трговинском 

предузећу  

16 32 48 

2. 
Књиговодствено праћење токова 

плаћања  

3 6 9 

3. 
Књиговодствена евиденција увоза и 

извоза  

8 16 24 

4. 

Књиговодствена евиденција 

прихода и расхода трговинског 

предузећа  

 

9 18 27 

 УКУПНО    

 

ИСХОДИ: По завршетку модула ученик ће бити у стању да :  

 oбјасни биланс стања трговинских предузећа  

 састави биланс стања трговинског предузећа  

 објасни финансијску ситуацију предузећа на основу биланса стања  

 повеже документа са пословном променом у вези са набавком и продајом робе  
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 контролише документа која прате настанак дужничко - поверилачких односа  

 контролише документа везана за евиденцију залиха  

 спроводи књиговодствену евиденцију настанка обавеза и потраживања (аналитички и синтетички)  

 тумачи пословне књиге трговинског предузећа  

 разликyje врсту коминтената (купац - добављач)  

 спроводи књиговодствену евиденцију настанка потраживања и обавеза,  

 евидентира залихе робе у магацинском, робном и финансијском књиговодству по продајним ценама  води КЕПУ књигу на основу 

датих података  

 заводи фактуре у књигу улазних и излазних фактура, књигу примљених рачуна КПР и књигу издатих рачуна КИР  обрачуна и 

књижи порез на додату вредност (ПДВ) на основу датих података  

 попуни пореску пријаву пореза на додату вредност (ПП ПДВ) на основу обрачуна пореза на додату вредност (ПДВ)  обрачуна и 

књижи остварену разлику у цени на основу датих података применом просечне процентне стопе РУЦ  утврди набавну вредност 

продате робе  тумачи податке са конта главне књиге трговинског предузећа  објасни улогу, значај и врсте платног промета  прати 

ликвидност предузећа  евидентира измирење обавеза  евидентира наплату потраживања  објасни врсте обрачунских плаћања  

попуни обрасце везане за обрачунска плаћања  изврши плаћања по основу компензације, цесије и асигнације  прокњижи 

компензацију ; 

 састави увозну калкулацију  евидентира увоз робе  евидентира извоз робе  

 разликује инструменте међународног платног промета  објасни употребу инструмената међународног платног промета  објасни 

процедуру и учеснике у плаћању међународним документарним акредитивом  попуни обрасце инструмената међународног платног 

промета  

 евидентира плаћања и наплату са иностранством;  објасни утицај расхода и прихода на биланс стања  доведе у везу расходе, 

приходе и капитал  објасни правила евидентирања на успешним контима  евидентира приходе од продаје, финансијске и остале 

приходе  евидентира пословне, финансијске и остале расходе  објасни процедуру утврђивања резултата пословања  утврди 

финансијски резултат  састави закључни лист на основу задатих елемената  састави биланс стања и биланс успеха на основу датих 

података  прокњижи финансијски резултат  закључи пословне књиге  објасни успех пословања.  

 

 

 

 ПРЕДМЕТ: OРГАНИЗАЦИЈА НАБАВКЕ И ПРОДАЈЕ 
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Р.бр. Наставни модули Вежбе  

1. Купопродајни послови  66 

2. Складишно пословање  42 

 УКУПНО 108 

ИСХОДИ:  

По завршетку модула ученик ће бити у стању да :  

 објасни место и улогу набавне и продајне службе у организационој шеми предузећа и повезаност са осталим службама  oбјасни 

процедурe набавке и продаје  објасни значај плана набавке и продаје  разликује и изради сва пословна писма у вези са набавком и 

продајом на основу задатих елемената  oбјасни неопходне евиденције у набавци робе и продаји робе  разликује врсте трговачких 

попуста  разликује модалитете плаћања у земљи  објасни избор транспортног средства у зависности од врсте робе  објасни значај 

уговарања места и времена испоруке робе  

 објасни улогу возара  разликује критеријуме за избор возара  одабере најповољнију понуду  

 објасни значај комплетирања докумената у вези са обављеним послом набавке и продаје  објасни значај утврђивања успешности 

продаје у одређеном временском периоду  попуњава и израђује пратећу документацију при набавци и продаји  води базе података о 

извршеним набавкама и реализацији  саставља извештаје о извршеним купопродајним пословима;  

 објасни место и улогу складишта у организационој шеми предузећа  разликује врсте складишта  

 разликује услове предвиђене за чување одређених врста роба  разликује функције и врсте амбалаже  објасни узроке настајања 

губитака на роби у складишту  објасни процедуру кретања документације између складишта и набавне односно продајне службе  

разликује врсте докумената везаних за пријем и издавање робе у складиште  изради отпремницу-пријемницу, комисијски записник и 

пријемни лист на основу задатих елемената  објасни процедуру пријема робе у складиште  унесе потребне податке о примљеној и 

издатој роби у одговарајућу електронску и штампану магацинску евиденцију и документацију на основу задатих параметара  објасни 

потребу спровођења ванредног пописа у складишту  објасни процедуру издавања робе из складишта  

 води евиденцију о количини робе на залихама. 

 

ПРЕДМЕТ: ОБУКА У ВИРТУЕЛНОМ ПРЕДУЗЕЋУ 

Р.бр. Наставни модули Вежбе Блок 

1. 
Оснивање и почетак пословања 

привредног друштва  

 

108  

2. Пословање у реалном привредном  30 
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друштву  

 

 УКУПНО 108 30 

ИСХОДИ:  

По завршетку модула ученик ће бити у стању да :  

 изради кодекс пословног понашања  спроведе поступак оснивања привредног друштва  

 састави пријаву за посао  састави почетни биланс стања  отвори пословне књиге  одабере робну групу и дефинише асортиман  

истражи тржиште добављача  састави план набавке  изради и пошаље упит  креира обрасце и документацију  евидентира 

излазну- улазну пошту и интерна документа у деловодник  изабере и предложи најповољнију понуду  изради поруџбину на основу 

налога послодавца и пошаље добављачу  евидентира приспеле рачуне у књигу примљених рачуна и улазних фактура  састави 

калкулацију продајне цене  спроведе евиденцију набавке у финансијском књиговодству  спроведе евиденцију набавке у аналитици 

 изврши плаћања по приспећу фактура  креира лагер листу  истражи тржиште купаца  изради понуду и пошаље је купцима  

састави и пошаље рачун- отпремницу  спроведе евиденцију продаје у финансијском књиговодству  спроведе евиденцију продаје у 

аналитици  евидентира послате рачуне у књигу издатих рачуна и књигу излазних фактура  ажурира лагер листу  спроведе 

евиденцијууобичајених расхода  спроведе евиденцију платног промета  изврши контролу докумената  функционално организује 

своје радно место  планира редослед обављања активности  прати реализацију планираних активности  систематизује податке у 

рачунару  одложи и чува документацију у одговарајућим фасциклама  састави извештаје о раду  поштује кодекс пословног 

понашања  

 користи информатичку технологију и савремена средства комуникације за обављање послова  

 поштује принципе економичности и ефикасности. 

 

Трећи разред 

ПРЕДМЕТ: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Модерна 19 10 29 

2. Књижевност између два рата  20 13 33 

3. Лексикологија  7 4 11 

4. Правопис 8 3 11 

5. Култура изражавања  12 12 24 
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 УКУПНО 66 42 108 

 

ИСХОДИ:  

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да:  

 наведе одлике правца, представнике и њихова дела  препозна модерне елементе у изразу и форми књижевног дела  анализира 

одабрана дела, износи запажања и ставове;  

 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;  

 

ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. 
Експоненцијална и логаритамска 

функција  

8 5 13 

2. Аналитичка геометрија у равни  10 5 15 

3. Низови  4 3 7 

4. 
Елементи привредне и финансијске 

математике  

15 10 25 

 

Напомена: 

У оквиру ових тема се организују 

четири једночасовна  писмена задатка 

са исправкама 

  8 

 УКУПНО   70 
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ЦИЉЕВИ:  

 Упознавање основних особина експоненцијалне и логаритамске функције  

 Примена стечених знања на решавање једноставнијих експоненцијалних и логаритамских једначина  

 Стицање основних знања о аналитичкој геометрији  

 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  

ПРЕДМЕТ: ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Атлетика 2 3 5 

2. Спортске игре 12 32 44 

3. Вежбање на справама и на тлу 5 9 14 

4. Тестови физичких способности  7 7 

 УКУПНО 19 51 70 

 

ЦИЉЕВИ:  

− Унапређивање и очување здравља; 

− Утицај 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 за њихово усвајање; 

− Мотивација ученика за бављењем физичким активностима; 

− Формирање позитивног психосоцијалних образаца понашања; 

− Примена стечених умења, знања и навика у свакодневним условима живота и рада; 

− Естетско изражавање покретом и доживљавање естетских вредности покрета и кретања; 

− Усвајање етичких вредности и подстицање вољних особина ученика ; 
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− Повезивање моторичких задатака у целине; Увођење ученика у организовани систем припрема за школска такмичења, игре, 

сусрете и манифестације; 

− Развијање елемената ритма у препознавању целина:  рад-одмор; напрезање-релаксација; убрзање-успоравање; 

− Избор спортских грана, спортско-рекреативних или других кретних активности као трајног опредељења за њихово свакодневно 

упражњавање;  

 

 

 

ПРЕДМЕТ: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК I 

Р.бр. Модул обрада остало укупно 

1. Заштита животне средине 3 3 6 

2. Стил живљења 2 5 7 

3. Људска солидарност,хероји 2 4 6 

4. Изазов (у животу је...) 1 2 3 

5. Традиција (прославе) 1 3 4 

6. Правилна исхрана  3 4 

7. Новац и однос према новцу 1 4 3 

8. Техника  5 5 

9. Комуникација 3 5 8 

10. Туризам 1 2 3 

11. Спорт 3 5 8 

12. Грађевинарство 4 6 10 

13. Уметност 5 13 18 

 Стручни текстови    

14. A new job  (Посао) 1 2 3 

15. 
Organization rules (Организација 

рада) 

1 2 3 

16. Quality  (Квалитет) 1 2 3 

17. Money (Новац) 1 2 3 

18. 4 писмена задатка (4 x 3)  1 2 12 
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 УКУПНО: 22 12 70 

 

 

 

ПРЕДМЕТ: НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редни 

број 

наставне 

теме 

 

 

 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

 

Број часова 

по теми 

 

 

 

Број часова за 

обраду 

 

Број часова за 

друге типове 

часова 

1. Wir stellen uns vor. 9 4 5 

2. So sind wir... Oder nicht? 8 6 2 

3. Was wir mögen und was 

nicht. 

9 6 3 

4. Freunde, Kollegen, 

Bekannte 

13 3 10 

5. Unsere neue Heimat 6 3 3 

6. Freizeit und Hobbys 8 5 3 

7. Kontakte I 6 2 4 

8. Tagaus tagein 7 5 2 

9. Kontakte II 6 2 4 

                       Укупно 72 36 36 
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ПРЕДМЕТ: ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 

 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

 Увод – обнављање наученог градива 1 3 4 

2. Leçon 1 – Un cousin inconnu 2,5 2,5 5 

3. Leçon 2 – Le bac d’abord  2,5 3,5 6 

4. Leçon 3 – Patience ! 2,5 4,5 7 

5. 
 Leçon 4 – Un imprévu 

 

2,5 5,5 8 

6. Leçon 5 – C’est parti ! 2,5 11,5 14 

7. Leçon 6 – Envie d’agir 2,5 6,5 8 

8. Leçon 7 – Les jeunes de banlieue 2,5 2,5 5 

9. Leçon 8 – Un projet d’Afrique 3,5 11,5 15 

 УКУПНО 22 50 72 

 

ИСХОДИ:  

Ученик треба да зна када се употребљава имперфекат а када сложени перфекат, релативне заменице (qui, que, où), да прича о карактеру 

особа. Ученик треба да зна све речи које су се појавиле у овим лекцијама; 

Ученик треба да зна како се гради плусквамперфекат и када се употребљава, да зна када долази до слагања партиципа, да искаже 

разочарање. 

Ученик треба да зна да пребаци директни говор у индиректни, када је уводни глагол у прошлом времену треба да зна да сложи 

времена, да зна како се преводи индиректни говор када дође до слагања времена, да зна личне заменице (повратне заменице, наглашене 

заменице, заменице у функцији субјекта, директног и индиректног објекта), да искаже своје мишљење. 

Ученик треба да зна да пребаци реченицу из актива у пасив, да прича о свом здравственом стању, да зна да ситуира радњу у времену. 
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Ученик треба да зна како све може да искаже радњу у будућности, како се гради компаратив, како да донесе одлуку, како да се двоуми, 

да научи вокабулар везан за путовања. Ученик треба да зна све речи које су се појавиле у  лекцијама о култури биће речи о превозним 

средствима у Француској. 

Ученик треба да зна да наглашава поједине делове реченице (le mise en relief), релативну заменицу dont, да прича о новцу и о начину 

плаћања. Ученик треба да зна све речи које су се појавиле у овим лекцијама. У делу о култури биће речи о хуманитарним 

организацијама.. 

Ученик треба да зна када се користи субјунктив и како се гради, да зна да после израза il faut, уколико је прецизиран субјекат, иде 

субјунктив, да прича о друштвеним проблемима, да искаже узрок. Ученик треба да зна све речи које су се појавиле у овим лекцијама. У 

делу о култури биће речи о Паризу и о предграђима Париза. 

Ученик треба да зна да се после израза који изражавају жељу користи субјунктив, да зна који глаголи имају неправилан субјунктив, да 

научи вокабулар везан за путовање авионом. Ученик треба да зна све речи које су се појавиле у лекцијама о култури франкофоније.  

 

ПРЕДМЕТ: OРГАНИЗАЦИЈА НАБАВКЕ И ПРОДАЈЕ 

Р.бр. Наставна тема Вежбе  

1. 
Увоз и извоз, пословна писма и документи 

који их прате  

36 

2. Евиденције послова увоза и извоза  9 

3. Послови плаћања  15 

4. 
Улога надлежних институција и установа у 

пословима увоза и извоза  

9 

5. 
 Послови царине и шпедиције и документација 

у вези са пословима царине и шпедиције  

36 

 УКУПНО 105 

 

ИСХОДИ: По завршетку модула ученик ће бити у стању да:  

 објасни процедуру набавке робе у иностранству  објасни процедуру продаје робе у иностранству  

 разликује и изради пословна писма и документа у вези са набавком и продајом робе у иностранству на основу задатих елемената на 

одговарајућем језику  разликује врсте и облике извозних послова  објасни елементе плана продаје у иностранству  разликује 
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правила INCOTERMS-а  објасни елементе плана набавке у иностранству  састави план набавке у иностранству  тумачи 

уобичајене скраћенице међународне трговине у пословној кореспонденцији осигурања и саобраћаја ; 

 објасни врсте и значај евиденција увозног и извозног посла  попуни контролник на основу задатих елемената;  

 разликује правила PAYTERMS-а  разликује уобичајене модалитете плаћања у пословима са иностранством  попуни налог за 

плаћање  попуни налог за наплату из иностранства  састави захтев за откуп девиза  попуни образац налога за отварање 

документарног акредитива  

 објасни значај праћења тока плаћања и наплате и прикупљања доказа о извршеном плаћању SWIFT;  

 објасни разлоге контактирања административних служби надлежних министарстава и одређених стручних служби, ради обезбеђења 

захтеваних формулари за увоз и извоз робе  објасни процедуру прибављање дозвола, сагласности, потврда, решења и мишљења од 

одговарајућих установа и институција  објасни и попуни формуларе за увоз и извоз робе на основу задатих елемената и прати 

промене њихове форме  објасни значај регистровања увозног посла код Народне банке Србије у случају склапања кредитног посла са 

иностранством (кредитна пријава) ; 

 попуни и комплетира документацију за увозно царињење  попуни и комплетира документацију за извозно царињење  комплетира 

документацију о извршеном извозном царињењу робе (оверена царинска фактура и јединствена царинска исправа-ЈЦИ коју доставља 

шпедитер)  израчуна увозне дажбине у зависности од уговореног паритета  објасни ситуације када се обавља претходни царински 

преглед код увоза робе и изради захтев за покретање поступка на основу задатих елемената; 

 објасни поступак преузимања и коришћења оверених царинских докумената (ЈЦИ и оверена царинска фактура)  састави увозну 

калкулацију  објасни процедуру правдања обављеног увозног посла Министарству финансија  

 

ПРЕДМЕТ: ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА 

Р.бр. Наставна тема укупно 

1. Напредни рад са табелама  30 

2. Рад са базама података  40 

 УКУПНО 70 

 

ИСХОДИ: Ученик ће моћи да:  

 уочи значај анализе података из електронских табела  

 обједини податке са више радних листова  

 анализира обједињене податке  
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 примени ШТА-АКО анализу  

 тумачи резултате ШТА-АКО анализе  

 примени анализу „ТРАЖЕЊЕ ЦИЉА“  

 тумачи резултате анализе „ТРАЖЕЊЕ ЦИЉА“  

 креира међурезултате у табелама  

 креира ПИВОТ табеле  

 тумачи резултате добијене у ПИВОТ табелама  

 креира сценарија  

 анализира резултате разних сценарија  

 подеси опције штампања извештаја; 

 разликује основне појмове о базама података  

 користи програм за управљање базама података  

 креира табеле, упите, обрасце и извештаје  

 врши промене над табелама, упитима, обрасцима и извештајима  

 повезује табеле  

 креира мању базу података  

 подеси опције штампања извештаја  

 

ПРЕДМЕТ: 

Р.бр. Наставни модули укупно 

1. 
Успостављање организационе 

структуре предузећа 

5 

2. 
Послови набавне службе 

велетрговинског предузећа 

45 

3. 
Послови финансијско 

рачуноводствене службе 

велетрговинског предузећа 

40 

4. 
Послови складишне службе 

велетрговинског предузећа  

40 

5.  Блок настава у предузећу 60 
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 УКУПНО 235 

 

ЦИЉ/ИСХОДИ: Ученик ће моћи да: 

 сагледа токове кретања документације у предузећу  

 стекне увид у обим пословних активности и обим сарадње служби у предузећу упореди начин пословања предузећа у коме обавља 

праксу са пословањем виртуелног предузећа  координира рад свих служби у предузећу  прошири асортиман на основу захтева 

продајне службе  

 истражи тржиште добављача  састави листу нових добављача  састави план набавке  изради и пошаље упите  обради 

приспеле понуде и предложи најповољнију  изради поруџбину на основу усаглашених елемената и пошаље добављачу  ажурира 

базу података о добављачима  евидентира улазне рачуне у књигу примљених рачуна и књигу улазних фактура  састави калкулацију 

продајне цене  евидентира набавку кроз књигу евиденције (КЕПУ)  прати ток плаћања  прикупи доказе о извршеном плаћању, по 

потреби, и шаље их на увид добављачу  изради рекламацију  комплетира документа у вези са обављеним послом набавке и достави 

их књиговодству са пратећом документацијом  ажурира лагер листу  функционално организује своје радно место  сарађује са 

другим службама  се понаша одговорно у раду на радном месту  користи информатичку технологију и савремена средства 

комуникације за обављање послова набавке  прати и примењује важеће правне прописе из области набавке  одложи и чува 

документацију набавне службе у одговарајућим фасциклама  систематизује документацију набавне службе у одговарајуће фолдере у 

рачунару  састави дневне и периодичне извештаје о раду у набавној служби  креира обрасце за послове набавке који се често 

понављају  изврши контролу докумената процеса набавке  изврши периодичну електронску заштиту података набавне службе  се 

понаша у складу са принципима економичности и ефикасности; 

 састави план продаје  евидентира продају кроз књигу евиденције (КЕПУ)  изради понуду и пошаље је потенцијалним купцима  

ажурира базу података о купцима  примени трговачке попусте  обради приспеле упите  обради приспеле поруџбине  комплетира 

послате понуде са примљеним поруџбинама  организује транспорт робе  састави и пошаље предрачун  састави и пошаље рачун и 

отпремницу  евидентира послате рачуне у књигу излазних и издатих рачуна  попуни и изда налог складишту да изда робу  

комплетира документа у вези са обављеном продајом и достави књиговодству  утврди успешност остварене продаје у односу на план 

продаје  прати наплату по предрачунима  састави ургенцију  реши приспеле рекламације  креира упитник за истраживање 

тржишта купаца  креира промотивну поруку и изабере одговарајући медиј за пласирање поруке  креира и ажурира каталог  креира 

рекламни оглас за промоцију у новинама и часописима  креира промотивне флајере  презентује своје предузеће и робу коју продаје 

 функционално организује своје радно место  сарађује са другим службама  користи информатичку технологију и савремена 

средства комуникације за обављање послова продаје  одложи и чува документацију продајне службе у одговарајућим фасциклама  

систематизује документацију продајне службе у одговарајуће фолдере у рачунару  састави дневне и периодичне извештаје о раду у 
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продајној служби  креира обрасце за послове продаје који се често понављају  се понаша одговорно у раду на радном месту  

изврши контролу продајних докумената  

 изврши периодичну електронску заштиту података продајне службе  се понаша у складу са принципима економичности и 

ефикасности ; 

 води књиговодствену евиденцију на налозима за књижење и кроз главну књигу  евидентира обавезе према добављачима 

аналитички и синтетички  евидентира потраживања од купаца аналитички и синтетички  евидентира набавку и продају робе у 

магацинском, робном и финансијском књиговодству  евидентира продају робе кроз екстерни и интерни став  евидентира улазни и 

излазни ПДВ у финансијском књиговодству  обрачунава ПДВ  попуњава пореску пријаву ПППДВ  заводи фактуре у књигу 

улазних и излазних фактура и књигу примљених и издатих рачуна  обрачунава остварену разлику у цени помоћу просечне процентне 

стопе разлике у цени  попуни инструменте платног промета  прокњижи промене на текућем рачуну по изводу  саставља биланс 

успеха  анализира резултате пословања  функционално организује своје радно место  сарађује са другим службама  одговорно се 

понаша у раду на радном месту  спроведе контролу докумената  користи информатичку технологију за обављање послова 

финансијско рачуноводствене службе; комплетира документацију везану за пријем робе у складиште  

 aжурира лагер листу  проследи набавној служби документа везана за пријем робе  унесе потребне податке о примљеној роби у 

одговарајућу електронску и штампану магацинску евиденцију и документацију  састави извештај о стању робе у складишту, по 

захтеву или у случају уоченинедостатака и достави га службама набавке и продаје  упореди интерна и екстерна документа приликом 

пријема робе и утврди евентуалне недостатке приспеле робе  

 састави комисијски записник о квантитативним и квалитативним недостацима приспеле робе  састави пријемницу  изради 

отпремницу и обезбеди потпис возача са бројем личне карте и регистарским бројем возила  унесе потребне податке о издатој роби у 

одговарајућу електронску и штампану магацинску евиденцију и документацију  достави документа о издатој роби продајној служби 

 функционално организује своје радно место  сарађује са другим службама  одговорно се понаша у раду на радном месту  

спроведе контролу магацинских докумената  користи информатичку технологију у обављању складишног пословања; 

 спроведе послове набавке  спроведе послове продаје  спроведе књиговодствене послове  спроведе складишне послове  

представи организациону структуру предузећа у коме обавља праксу  сагледа начин организације рада у службама  сагледа 

ергономске услове радног места канцеларијског радника  сагледа токове кретања документације у предузећу  стекне увид у обим 

пословних активности и обим сарадње предузећа са другим предузећима и државним органима  

 упореди начин пословања предузећа у коме обавља праксу са пословањем виртуелног предузећа  

 

ПРЕДМЕТ: ТРГОВИНСКО ПОСЛОВАЊЕ 
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Р.бр. Наставни модули укупно 

1. Трговина као привредна делатност 9 

2. Организациони облици трговине 9 

3. Трговина, тржиште и транспорт 18 

4. Трговинско предузеће 33 

5.  Средства предузећа 20 

6. 
Организационо понашање и 

организациона култура предузећа 

10 

7. 
Улога државе у трговинском 

пословању 

6 

 УКУПНО  

 

ИСХОДИ: Ученик ће моћи да:  

 објасни настанак, место, улогу и значај трговине као делатности  објасни функције трговине  објасни економске везе трговине са 

појединим привредним делатностима  

 

 разликује облике трговине  објасни организационе облике трговине на велико  

 разликује врсте малопродаје према начину продаје  објасни место услуга у промету робе и њихов значај за кориснике  објасни 

привредне организације које се баве пружањем трговинских услуга  разликује организационе облике тржишта  објасни тржишне 

институције гросистичког типа  објасни тржишне институције за послове малопродаје  објасни улогу конкуренције на тржишту и 

њене добре и лоше стране  разликује облике нарушавања конкуренције  објасни везу трговине и транспорта  објасни улогу и 

значај транспорта  разликује задатке у транспорту  разликује врсте и карактеристике превоза  објасни важност и поступак 

планирања транспорта  разликује коришћење сопствених од туђих средстава у транспорту и предности и недостатке ; 

 дефинише појам и услове за настанак предузећа  наведе карактеристике предузећа  дефинише предузеће као систем  наведе 

разлоге постојања предузећа  дефинише поделу рада и специјализацију  класификује предузећа на основу различитих критеријума 

 наведе карактеристике ортачког друштва  наведе карактеристике командитног друштва  наведе карактеристике друштва са 

ограниченом одговорношћу  наведе карактеристике акционарског друштва  дефинише јавна предузећа  наведе врсте јавних 

предузећа  препознаје делатности јавних предузећа  дефинише ефикасност и ефективност предузећа  идентификује значај циљева 

предузећа за ефикасност и ефективност предузећа  дефинише окружење предузећа  наведе врсте окружења предузећа  дефинише 
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функције предузећа  разликује функције предузећа објасни циљи задатак пословања трговинских предузећа  разликује елементе 

пословања трговинских предузећа  објасни пословне функције у трговинском предузећу;  

 дефинише средства предузећа  препознаје критеријуме за поделу средстава предузећа  наведе врсте средстава предузећа  

дефинише обртна средства  наведе врсте обртних средстава  израчуна коефицијент обрта обртних средстава  дефинише основна 

средства  наведе врсте основних средстава  разликује вредности основних средстава  обрачуна амортизацију по одговарајућој 

методи  разликује изворе средстава предузећа  опише контролу коришћења средстава  разликује врсте трошкова у трговини; 

 oпише појам организационог понашања  дефинише појам организационе културе  

 дефинише појам организационе климе  oбјасни врсте конфликата у организацији  наведе начине решавања конфликата у 

организацији  разликује позитиван и негативан утицај конфликата на функционисање организације ;  објасни улогу државе у 

трговини и наброји прописе и мере које доноси  објасни које су законске обавезе трговца у погледу заштите потрошача. 

 

  

ПРЕДМЕТ: МЕЂУНАРОДНА ШПЕДИЦИЈА 

Р.бр. Наставни модули Укупно  

1. Међународни транспорт 16 

2. Послови међународне шпедиције 30 

3. 
Документација у транспорту и 

шпедицији 

14 

4. Транспортно осигурање  10 

 УКУПНО 70 

 

ИСХОДИ: Ученик ће моћи да: 

 

 објасни појам, улогу и значај међународне шпедиције у спољној трговини  

 разликује послове међународне шпедиције и међународног транспорта  

 објасни права и обавезе пошиљаоца и возара и посебне одговорности возара из уговора о превозу у различитим видовима транспорта  

 идентификује специфичности царињења код различитих видова транспорта  

 наведе поступке манипулисања робом  објасни палетизацију и контејнере  

 објасни транспортне системе и комбиновани транспорт  

 објасни посебну процедуру код транспорта опасних материја  
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 наведе правну регулативу међународног транспорта и међународне шпедиције  

 класификује шпедитерске послове  објасни основне шпедитерске послове  објасни предрадње шпедитерског посла  одреди 

наименовање робе по царинској тарифи - тарифирање  објасни извршење шпедитерског посла извоза  објасни извршење 

шпедитерског посла увоза  објасни специјалне шпедитерске послове ; 

 објасни транспортна документа  објасни шпедитерска документа  

 објасни значај осигурања робе  наброји врсте осигурања робе  објасни танспортно осигурање  наведе ризике у међународном 

транспорту робе  објасни уговарање осигурања и накнаду штете  објасни реосигурање . 

 

ПРЕДМЕТ: СТАТИСТИКА 

Р.бр. Наставни модули Вежбе 

1. Увод у статистику 12 

2. Дескриптивна статистика 39 

3. 
Проста линеарна регресија и 

корелација 

24 

4. 
Индексни бројеви и анализа 

временских серија 

30 

 УКУПНО 105 

 

ИСХОДИ: Ученик ће моћи да: 

 

 дефинише појам „статистика“  наведе предмет статистичког истраживања  наведе области статистике  дефинише основни скуп 

 дефинише узорак  објасни значење јединице посматрања  објасни значење појма „променљива“  

 објасни значење појма „податак“  разликује структурне и временске серије  наведе изворе података  доведе у везу прикупљање, 

сређивање и обраду података  дефинише циљ истраживања  наведе врсте мерних скала  наведе методе прикупљања података  

објасни различите методе прикупљања података  разликује серије структуре и временске серије  направи одговарајуће статистичке 

табеле у функцији статистичкогистраживања  илуструје графички посматрану појаву у правоугаоном координатном систему 

коришћењем софтвера  илуструје графички посматрану појаву у поларном координатном систему коришћењем софтвера  илуструје 

графички посматрану појаву у ван координатном систему коришћењем софтвера  одредити адекватну врсту графичког приказа за 

презентацију различитих резултата статистичког истраживања  наведе мере централне тенденције негруписних података  дефинише 

аритметичку средину негруписаних података  дефинише медијану као меру централне тенденције  дефинише модус као меру 
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централне тенденције  доведе у везу однос између аритметичке средине, медијане и модуса  наведе мере дисперзије негруписаних 

података  дефинише интервал варијације  дефинише варијансу  дефинише стандардну девијацију  објасни аритметичку средину, 

варијансу и стандардну девијацију груписаних података  дефинише геометријску средину  дефинише хармонијску средину  

израчуна мере централне тенденције коришћењем софтвера  израчуна мере дисперзије коришћењем софтвера  анализира на 

конкретним примерима израчунате мере централне тенденције и мере дисперзије ;  наведе циљеве регресионе и корелационе анализе 

 дефинише појам регресије, односно линеарног регресионог модела  дефинише дијаграм распршености (растурања)  објасни 

метод најмањих квадрата  наведе могућности примене простелинеране регресије  дефинише стандардну грешку регресије  

дефинише коефицијент детерминације  дефинише линеарну корелацију  дефинише коефицијент просте линеарне корелације  

анализира на конкретном примеру употребу простог линераног регресионог модела коришћењем софтвера; 

 дефинише појам „индексни бројеви“  разликује врсте индексних бројева  дефинише индивидуалне индексе  израчуна 

индивидуалне индексе коришћењем софтвера  анализира на конкретним примерима израчунате индивидуалне индексе  дефинише 

групне индексе  разликује методе конструкције групних индекса  израчуна групне индексе методом агрегата коришћењем софтвера 

 израчуна групне индексе методом просечних цена коришћењем софтвера  израчуна индексе зарада на конкретним примерима 

коришћењем софтвера  израчуна индексе продуктивности рада на конкретним примерима коришћењем софтвера  анализира 

израчунате резултате индекса зарада и индекса продуктивности  објасни анализу временских серија  дефинише појам „тренд 

компонета“  дефинише појам „линеарни тренд“  дефинише појам „експоненцијални тренд“  дефинише појам „сезонска 

компонента“  разликује методе мерења сезонских варијација.  

 

 

 

Четврти разред 

 

ПРЕДМЕТ: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Савремена поезија  10 3 13 

2. Савремена проза  20 8 28 

3. Савремена драма  6 3 9 

4. Класици светске књижевности  7 3      10 

5.  Синтакса  6 2 8 

6. Правопис  4 2 6 
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7. Култура изражавања  15 7 22 

 УКУПНО 66 30 96 

 

ИСХОДИ:  

 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  

 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  

 

ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Функције 11 5 16 

2. Извод функције  12 8 20 

3. Зајам 12 8 20 

4. Писмени задаци  8 8 

 УКУПНО 35 29 64 

 

ИСХОДИ:  

 Проширивање знања о особинама функцијама  

 Упознавање са појмовима инверзна и сложена функција  

 Упознавање са појмом гранична вредност функције  

 Разумевање појма извода функције  
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 Оспособљавање за примену извода на испитивање својстава функције  

 Стицање основних знања о елементима зајма  

 Овладавање поступком амортизације зајма  

 Стицање основних знања о конверзији зајма  

 

ПРЕДМЕТ: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК I 

Р.бр. Модул обрада остало укупно 

1. People 4 6 10 

2. Learning 6 6 12 

3. 
Careers 

(Applying for a Job) 

6 5 11 

4. Culture Shock 6 4 10 

5. 
Civilisation 

(Presentations) 

6 5 11 

6. Presentations 3 4 7 

7. Business Correspondence 5 5 10 

8. 
Transportation and 

Shipping 

5 5 10 

9. Trade 5 5  10 

10. Negotiations 3 3 6 

11. Business Report Writing 3 2 5 

 УКУПНО: 52 50 102 
ЦИЉ:  
- usvajanje novog vokabulara vezanog za  opisivanje osoba i upotreba  istog; frazalni glagoli,formiranje suprotnih prideva pomoću prefiksa, 
izražavanje razlika među generacijama,upotreba modalnih glagola za spekulacije; usvajanje vokabulara vezanog za školu i glagola get, have, make, 
take; frazalni glagoli, razlikovanje činjenica i mišljenja, izražavanje neslaganja, upotreba trećeg kondicionala (gramatika); usvajanje vokabulara 
vezanog za poslove i kolokacije sa glagolima do, make, frazalni glagoli, upotreba indirektnog govora(izjave), vežbanje razgovora za posao; 
usvajanje vokabulara vezanog za hranu, zname-nitosti, različite kulture,  frazalni glagoli,upotreba indirektnih pitanja, učtivo izražavanje mišljenja u 
svakodnevnim situacijama; usvajanje vokabulara vezanog za svakodnevne predmete, civilizacije, prideve osećanja; frazalni lagoli, glagoli 
kretanja,opisivanje mesta; usvajanje korisnih reči i izraza i tehnika koje omogućuju  prezentaciju, obnavljanje gramatičkih konstrukcija potrebnih 
za ostvarivanje prezentacije (Passive Voice, Question Tags, futurity, Gerund); obnavljanje obrađenih formi poslovne prepiske (upit i odgovor na 
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upit) i usvajanje potrebnog vokabulara i konstrukcija 

za pisanje porudzbine i reklamacije(žalbe), obnavljanje gramatičkih konstrukcija potrebnih za ostvarivanje poslovne prepiske (Imperatives, 

Present Continuous), građenje reči (suffixes); pravljenje razlike i opis. glavnih metoda transporta određene vrste robe, ukazivanje na različite 

vrste dokumenata potreb-nih za transport, naročito u međunarodnoj trgovini, usvajanje vokabulara vezanog za transport robe i špediciju, opis 

razlika između različitih špedit. termina , obnavljanje potrebnih gramatičkih konstrukcija, obnavljanje znanja vezanog za trgovinu; pravljenje 

razlike između principa prodaje na malo i velikо, građenje vokabulara potrebnog za imenovanje faktora koji utiču na trgovinu zemlje; 

obnavljanje gramatičkih konstrukcija (Compound Nouns, Collocations, Comparison of Adjectives, Conditional Sentences); razvijanje usmenih 

veština interakcije; usvajanje osnovnog vokabulara i strategije vezanih za veštine pregovaranja (uvodne strategije,davanje i reakcija na predloge, 

zatvaranje pregovora); vežbanje raznih tehnika za postizanje poslovnog stila pisanja; ukazivanje na načine korišćenja grfikona, tabela, itd.; 

obnavljanje gramatike (Passive, Imperative, Comparison) i složenica, reči za povezivanje 

  

ПРЕДМЕТ: НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

 .бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Становање 5 11 16 

2. 

Стручна тематика – рекламације, 

пословна саопштења, конкурси и 

пријаве на конкурс, писање 

биографије, осигурање 

 

8 16 24 

3. 

Славља и празници 

 

 

8 16 24 

 УКУПНО: 21 43 64 

 

 
ЦИЉ:  Усвајање вокабулара везаног за простор за становање, пресељење; присвојни придеви и показне заменице у падежима; Усвајање 
корисног вокабулара у пословној комуникацији; Усвајање корисног вокабулара за тему славља, путовања, честитања; модални глаго ли у 
претериту, предлози са акузативом и дативом.  

 

ПРЕДМЕТ: ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК (други страни језик) 
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Р.бр. Наставна тема/модул Обрада Остало Укупно 

1. 
Увод – обнављање наученог 

градива 
- 4 4 

2. 
Leçon 9 – Il faut que ça 

bouge! 
2 2 4 

3. Leçon 10 – Une bonne pub… 2,5 5,5 8 

4. Leçon 11 – En direct 2,5 3,5 6 

5. 
Leçon 12 – Un projet 

ambitieux 
2 5 7 

6. Leçon 13 – Nostalgie… 2,5 2,5 5 

7. Leçon 14 – Bravo ! 2,5 9,5 12 

8. Leçon 15 – À nous la liberté ! 3,5 14,5 18 

 УКУПНО 17,5 46,5 64 

ИСХОДИ:  

Ученик уме да на нове начине употреби субјунктив као и нека нова времена – конционал садашњи и кондиционал прошли.  Користи 

просте и сложене заменице. Учи зависне реченице – хипотетичке, последичне, намерне, као и опозицију. 

Шири свој вокабулар радећи текстове о медијима, екологији, географији, култури и обичајима. Зна да напише писмо - пословно и 

приватно. 

 

 

ПРЕДМЕТ: РУСКИ ЈЕЗИК 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Из жизни молодёжи 2 6 8 

2. Из школьной жизни 1 4 5 

3. Наука и техника 2 3 5 

4. В мире искусства 2 4 6 

5. Выдающиеся мастера искусства 2 6 8 

6. Выдающиеся люди России и Сербии 2 4 6 
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7. Исторические памятники 2 4 6 

8. Спорт и шахматы 3 3 6 

9. Телефон. Письмо 1 6 7 

10. Русскийязыкдляделовыхлюдей 2 5 7 

 УКУПНО 19 45 64 

 

ЦИЉ: Понављање и проширивање лексике из семантичког поља знакомство, усвајање комуникативних функција на тему жизнь 

молодёжи, понављање врста прилога и њихова употреба, понављање и проширивање израза у функцији одласка у позориште или 

биоскоп 

Понављање и проширивање лексике из семантичког поља школьная жизнь, понављање суперлатива придева, понављање и 

проширивање израза у функцији одласка на концерт 

Усвајање неких чињеница из живота М. В. Ломоносова, понављање облика заменица и њихова употреба, усвајање партиципа презента 

актива, понављање основних бројева 

Понављање и проширивање лексике из семантичког поља искусство, упознавање с неким чињеницама из живота балерине Надежде 

Павлове, усвајање неких чињеница о руским сликарима и о руском филму, усвајање комуникативних функција на тему фильм 

Усвајање неких чињеница из живота Д. Шостаковича, употреба зависно-сложених реченица, понављање непроменљивих именица, 

упознавање са занимљивостима о Санкт Петрбургу 

Усвајање неких чињеница из живота В. И. Даля, усвајање партиципа перфекта актива, понављање и проширивање знања о животу и 

делу Вука Караџића, подстицање и неговање читалачке културе, усвајање неких пословица и изрека 

Понављање и проширивање лексике из семантичког поља достопримечательности города, усвајање партиципа презента пасива, 

понављање глагола кретања 

Понављање и проширивање лексике из семантичког поља спорт и шахматы, упознавање с неким чињеницама из живота А. А. Алехина, 

усвајање партиципа перфекта пасива, понављање структуре просте и сложене реченице 

Понављање и проширивање израза у функцијама просьба, предложение, телефонный разговор, понављање императива и 

именицаsingularia tantum, понављање израза учтивости у функцији изражавања обраћања, поздрављања, опраштања 

Усвајање пословне терминологије, понављање и проширивање лексике из семантичког поља профессия, понављање облика императива 

и потенцијала, понављање употребе предлога в и на. 

 

ПРЕДМЕТ: МАРКЕТИНГ У ТРГОВИНИ  
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Р.бр. Наставна тема укупно 

1. 
Увод у маркетинг и истраживање 

тржишта  

15 

2. 
Инструменти маркетинга (производ и 

асортиман) у трговини  

18 

3. 
Цена као инструмент маркетинга у 

трговини  

14 

4. 
Дистрибуција као инструмент 

маркетинга у трговини  

14 

5. 
 Промоција као инструмент 

маркетинга у трговини  

20 

6. Међународни маркетинг  15 

 УКУПНО 96 

 

ИСХОДИ:  

 објасни значај и улогу маркетинга у трговини  објасни настанак и развој маркетинга у трговини  

 објасни повезаност маркетинга са осталим функцијама предузећа  разиме значај и сврху истраживања тржишта  објасни 

сегментацију тржишта и основне факторе сегментације и различите стратегије наступа  разликује изворе прикупљања података  

објасни методе прикупљања података  објасни начине обраде прикупљених података  разликује инструменте маркетинга и њихову 

узајамну повезаност  објасни специфичности примене инструмената маркетинга у трговини  објасни производ као инструмент 

маркетинга  класификује производе према различитим критеријумима  објасни важност квалитета производа, дизајна, марке, стила, 

моде, паковања и услуге  објасни појам, значај и врсте асортимана  објасни политику асортимана и селекцију асортимана у 

трговини  објасни фазе животног циклуса производа и асортимана  разликује потрошаче у процесу прихватања новог производа  

објасни цену као инструмент маркетинга у трговини  објасни политику цена и факторе који утичу на одлуке о ценама  објасни 

начине диференцирања (прилагођавања) цена робе  познаје психолошко и ексклузивно одређивање цена  објасни дистрибуцију као 

инструмент маркетинга  објасни канале продаје (задатак, врсте, избор)  објасни физичку дистрибуцију  објасни значај локације 

продајних и складишних објеката  објасни факторе који утичу на избор локације  објасни промоцију као инструмент маркетинга  

повеже облике промоције са врстама робе  разликује облике промоције  објасни облике директног маркетинга (наручивање поштом, 

путем каталога, телемаркетинг, трговина путем интернета, продаја путем мобилног телефона)  објасни личну продају  објасни 

публицитет  објасни мере унапређења продаје  објасни економску пропаганду  разликује пропагандна средства и пропагандне 

медије  објасни пропагандни микс  примењује правила презентације  припреми различите видове презентација  демонстрира 
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карактеристике робе потенцијалним купцима  објасни улогу и значај донација и спонзорства  објасни трошкове економске 

пропаганде  објасни методе утврђивања трошкова економске пропаганде  објасни мерење успеха економске пропаганде  објасни 

значај међународног маркетинга  објасни детерминанте међународног пословног окружења  

 објасни стратегије за освајање иностраних тржишта (међународно тржишно позиционирање)  

 објасни значај прилагођавања инструмената међународног маркетинг програма локалним условима страних тржишта  изради 

маркетиншки план наступа на страном тржишту:  

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ: ПРЕДУЗЕТНИШТВО 

Р.бр. Наставна тема укупно 

1. Од бизнис идеје до маркетинг плана  20 

2. Управљање пословањем  22 

3. 
Финансијски извештаји као део 

бизнис плана  

22 

 УКУПНО 64 

 

ИСХОДИ:  

 процени сопствене мотивационе снаге и особине предузетника  

 формулише сопствене циљеве, идентификује препреке и пронађе решења да се препрекепревазиђу  

 примени предузетничке особине 

 препозна утицај друштва/културе на рад предузетника  

 примени креативне технике избора, селекције и вредновања пословних идеја;  

 препозна садржај и значај бизнис плана  

 истражи међусобно деловање фактора који утичу на тржиште  

 процени важност маркетинг плана у припреми бизнис плана  

 прикупи и анализира информације о тржишту и развија индивидуалну маркетинг стратегију  

 развије самопоуздање у спровођењу теренских испитивања  

 презентује маркетинг план као део сопственог бизнис плана  
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 управља процесом рада (производња, промет робе, промет услуга)  разликује фазе у процесу рада  уради организацију процеса 

рада  планира процесе пословања у зависности од циља  

 води пословне разговоре  планира и редукује трошкове  

 идентификује могућности за побољшање процеса управљања  

 развија стратегије за побољшање процеса рада  

 процени различит утицај појединих категорија трошкова  

 планира обим пословања који обезбеђује профит  организује време  

 препознаје уско грло и празан ход у пословању предузећа  користи гантограм  

 изврши иновацију у пословању уз смањење цене коштања  

 препозна понашања која помажу или ометају процес комуникације  

 самостално или у групи развија и примењује стратегије сарадње и конкуренције  

 процени како ограничено тржиште утиче на план реализације  утврди продајну цену  

 препозна улогу и значај менаџера  изабере најповољнију организациону и правну форму привредне активности  

 планира трошкове и организацију пословања за сопствени бизнис план  

 презентује план пословања као део сопственог бизнис плана  

 састави биланс стања  

 састави биланс успеха и утврди пословни резултат  

 направи разлику између прихода и расхода с једне стране и прилива и одлива новца са друге стране  идентификује начине за 

одржавање ликвидности у пословању предузећа  

 схвати важност повезаности сва три финансијска извештаја  састави бизнис план за сопствену бизнис идеју  провери квалитет 

своје бизнис идеје и урађеног бизнис плана;  

 

 

ПРЕДМЕТ: ОБУКА У ВИРТУЕЛНОМ ПРЕДУЗЕЋУ 

Р.бр. Наставни модули укупно 

1. 
Набавна служба спољнотрговинског 

предузећа  

48 

2. 
Складишна служба 

спољнотрговинског предузећа  

48 

3. Продајна служба спољнотрговинског 48 
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предузећа  

4. 
Финансијско рачуноводствена служба 

спољнотрговинског предузећа  

48 

5. 
Рад у спољнотрговинском предузећу 

(блок) 

60 

 УКУПНО  

ИСХОДИ: Ученик ће моћи да:  

 примењује правила INCOTERMS-а везана за набавку  користи приручнике међународних правила трговине (PAYTERMS, 

Приручник међународних привредних термина) при попуњавању формулара у пословној кореспонденцији)  тумачи и користи 

уобичајене скраћенице међународне трговине у пословној кореспонденцији осигурања и саобраћаја  формира и ажурира базу 

података о инопартнерима (назив добављача, седиште, квалитет, поштовање рокова испоруке, динамика - стални и повремени 

инопартнери...)  израђује и шаље пословна писма и документацију на одговарајућем језику  изврши интерно регистровање увозног 

посла (отвори и ажурира контролник)  

 региструје посао увоза код Народне банке Србије у случају склапања кредитног посла са иностранством (кредитна пријава)  изради 

чврсту поруџбину  саставља план набавке  изради и пошаље упит  формира и ажурира предмет за комерцијалну евиденцију  

обради приспеле понуде, предложи најповољнију и да писмено образложење налогодавцу  попуни интерни налог за плаћање по 

профактури и достави га финансијско-рачуноводственој служби  прати ток плаћања, прикупи доказе о извршеном плаћању и шаље их 

на увид добављачу (SWIFT)  

 контактира административне службе надлежних министарстава и одређених стручних служби, ради обезбеђења захтеваних 

формулара за увоз робе  попуни формуларе за увоз робе и прати промене њихове форме  попуњава формулар изјаве о крајњој 

намени робе  

 прибавља дозволе за увоз робе на посебном режиму од надлежног министарства или овлашћене установе  прибавља потврде о 

испуњењу санитарних, тржишних и техничких услова неопходних за увоз робе  прибавља сагласности и мишљења за увоз робе  

прибавља потврде од Привредне коморе Србије за остваривање царинске повластице (ако има основа)  изда интерни налог за плаћање 

такси за обезбеђење свих потребних дозвола поступајућој служби  врши избор шпедитера и возара  изда налог за рад одабраном 

шпедитеру (диспозиција)  припреми и проследи потписано и оверено овлашћење за рад одабраном шпедитеру  изради и пошаље 

обавештење инодобављачу о одабраном шпедитеру  прибављања фактуре, пре приспећа робе, ради обезбеђења превода од стране 

овлашћеног лица, да би се спречили непотребни застоји у поступку царињења  попуни ДЦВ образац  потпише и овери контролник 

по обављеном увозном послу  комплетира документацију за увозно царињење ради достављања шпедитеру  контактира возара  

изда интерни налог за плаћање поступајућој служби, на основу примљеног царинског рачуна  изда интерни налог за плаћање 

финансијско-рачуноводственој служби, на основу примљеног рачуна шпедитера  састави обрачун обављеног посла и достави га 
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књиговодству са пратећом документацијом  састави увозну калкулацију  састави и шаље рекламацију добављачу  правда 

обављени посао Министарству финансија  комплетира предмет о обављеном послу за комерцијалну евиденцију  статистички прати, 

приказује и анализира послове набавке  сарађује са другим службама  користи информатичку технологију и савремена средства 

комуникације у обављању послова набавке:  комплетира документацију везану за пријем робе у складиште  ажурира лагер листу  

 проследи набавној служби документа везана за пријем робе  унесе потребне податке о примљеној роби у одговарајућу електронску 

и штампану магацинску евиденцију и документацију  састави извештај о стању робе у складишту, по захтеву или у случају уочених 

недостатака и достави га службама набавке и продаје  упореди интерна и екстерна документа приликом пријема робе и утврди 

евентуалне недостатке приспеле робе  састави комисијски записник о квантитативним и квалитативним недостацима приспеле робе 

 састави пријемницу  изради отпремницу и обезбеди потпис возача са бројем личне карте и регистарским бројем возила  унесе 

потребне податке о издатој роби у одговарајућу електронску и штампану магацинску евиденцију и документацију  достави документа 

о издатој роби продајној служби  сарађује са другим службама  користи информатичку технологију и савремена средства 

комуникације у обављању послова складиштења робе. 

  

 

 

ПРЕДМЕТ:  ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ 

Р.бр. Наставни модули Укупно  

1. Израда публикација 10 

2. Интернет презентације 12 

3. Увод у електронско пословање 10 

4. Електронско банкарство 16 

5. Електронска трговина  16 

 УКУПНО  

 

ИСХОДИ: Ученик ће моћи да: 

 oбјасни значај публикације  направи једноставну публикацију  

 припреми публикацију за штампу и штампа публикацију  разликује штампане и електронске публикације  користи направљену 

публикацију  

 објасни специфичности презентације на интернету  примени основна знања из маркетинга  

 дизајнира интернет презентацију  изради интернет презентацију  постави презентацију на интернет  
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 објасни елементе и основне функције електронског пословања  користи интернет у јавној управи и разуме концепт е-government-a 

 објасни телекомуникациони концепт у ЕП  користи заштиту и мере безбедности у ЕП  

 објасни елементе и функције електронског банкарства  користи електронски новац и електронски чек  користи дигитални потпис 

 користи јавни и приватни кључ  користи дигитални потпис и сертификат  

 објасни елементе и функције електронске трговине  наручи робу и услуге електронским путем  

 купује у електронској продавници  изврши електронске трансакције  

 

ПРЕДМЕТ: ФИНАНСИЈЕ 

Р.бр. Наставни модули укупно 

1. Увод у финансије  12 

2. Појам и врсте кредита  13 

3. Хартије од вредности  17 

4. Банкарски систем  15 

5. 
Порески систем 

 
 

7 

 УКУПНО 64 

 

ИСХОДИ: Ученик ће моћи да: 

 објасни појам и значај финансија  идентификује сегменте финансијског система  

 објасни функције новца  разликује вредности новца  објасни однос куповне снаге новца и цене  

 објасни инфлацију и дефлацију  објасни мере уравнотежавања спољне трговине и платног биланса: 

 објасни појам и намену кредита  класификује кредите по врстама  објасни улогу монетарно кредитне политике  објасни улогу и 

сегменте финансијског тржишта:  

 објасни појам и врсте хартија од вредности  објасни меницу као инструмент плаћања  разликује врсте меница  попуни меницу 

 разликује чек и меницу:  

 дефинише банку као финансијску институцију  класификује банке по врстама  објасни функције, надлежности и одговорности 

Народне Банке Србије (НБС)  објасни предмет пословања пословне банке  објасни и класификује банкарске послове: 

 објасни фискални систем и фискалну политику  разликује јавне приходе  класификује порезе по врстама. 
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ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР 

Четврти разред 

ПРЕДМЕТ: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Савремена поезија  10 4 14 

2. Савремена проза  18 11 29 

3. Савремена драма  5 3 8 

4. Класици светске књижевности  5 3 8 

5. Синтакса  6 3 9 

 Правопис  4 2 6 

 Култура изражавања  15 7 22 

 УКУПНО   96 

 

ЦИЉ:  

− Упознавање са основним одликама правца, представницима и њиховим делима 

− Упознавање ученика са одликама међуратне књижевности, представницима и делима 

− Упознавање са основним одликама савремене драме, представницима и делима 

− Упознавање са писцима и делима светске књижевне баштине 

− Систематизовање знања из синтаксе 

− Оспособљавање ученика за примењивање знања из језика и правописа у складу са језичком нормом 

− Усавршавање културе изражавања и неговање интересовања за праћење културних садржаја и критички однос према њима, као 

и оспособљавање за операционализацију функционалних стилова 
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ПРЕДМЕТ: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Р.бр. Наставна тема укупно 

1. 
Свакодневни живот (  генерацијски конфликти 

и начини превазилажења ) 
8 

2. 

Образовање (образовање за све, пракса и 

припреме за будуће занимање, размена 

ученика ) 

10 

3. 
Познате фирме, предузећа, установе, 

институције у земљама чији се језик учи 

10 

4. 
Културни живот ( међународни пројекти и 

учешће на њима) 

8 

5. Заштита човекове околине (волонтерски рад) 6 

6. 
Медији  (штампа, телевизија, електронски 

медији ) 
6 

7. 
Историјски догађаји/линости из земаља чији 

се језик учи 

8 

8. Свет компјутера 8 

 УКУПНО 64 

 

ЦИЉ:  

− Оспособљавање ученика за разумевање усменог говора 

− Оспособљавање ученика за разумевање прочитаних текстова 

− 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 
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ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Зајам  18 8 26 

2. 
Примери практичне примене 

привредне и финансијске математике 

часова; 

12 5 17 

3. Комбинаторика 8 5 13 

4. 4 писмена задатка са исправкама 4 4 8 

 УКУПНО   64 

 

ЦИЉ:  

− 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 

 

ПРЕДМЕТ: ЛОГИКА СА ЕТИКОМ 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Увод у логику 2 1 3 

2. Формална логика: 13 10 23 

3. Логичке грешке 3 2 5 

4. Појам и значај етике 3 2 5 

5. Лични идентитет, слобода и одговорност 8 4 12 

6. Основне етичке норме и вредности 11 5 16 

 УКУПНО   64 
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ЦИЉ:  

− 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 

− Оспособљавање ученика за уочавање грешака у аргументацији, закључивању и доказивању  

− Развој сазнања о појму и предмету етике, значају моралних норми за живот појединца у друштву 

 

ПРЕДМЕТ: СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Структура и организација друштва  8 4 12 

2. Држава и политика 12 5 17 

3. Устав и правна држава 8 3 11 

4. Људска права и слободе 4 3 7 

5. Култура и друштво 8 3 11 

6. Друштвене промене и развој друштва 4 2 6 

 УКУПНО   64 

 

ЦИЉ:  

− 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 с посебним освртом на локалну самоуправу 

− 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 
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− Стицање знања о хоризонталној и вертикалној покретљивости друштва 

 

ПРЕДМЕТ: ПОСЛОВНИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Р.бр. Наставна тема укупно 

1. 

Основна терминологија која се односи на 

послове из домена општих, правних и 

кадровских послова и послова набавке и 

продаје 

12 

2. 
Примена информационих технологија у 

домену струке 

10 

3. 
Вођење евиденције и документације у 

администрацији 

10 

4. 
Праћење новина у области међународних 

правно-административних послова   

12 

5. 
 Примене међународних стандарда и 

законске реуглативе 

10 

6. 

Основе пословне комуникације и 

коресподенције ( пословна преписка и 

комуникација у писаној и усменој форми) 

10 

 УКУПНО 64 

 

ЦИЉ:  

− Оспособљавање ученика за разумевање усменог говора 

− Оспособљавање ученика за разумевање прочитаних текстова 

− Оспособљавање ученика за кратко монолошко излагање на страном језику 
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− 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 

 

ПРЕДМЕТ: ПРАВО 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. 
Јавне књиге, јавни регистри и јавне 

исправе 

14 6 20 

2. Комуникација са државним органима 30 14 44 

 УКУПНО   64 

 

ЦИЉ:  

− Oспособљавање ученика за  комуникацију са државним органима у поступку  добијање јавних исправа 

− Oспособљавање ученика за комуникацију са државним органима 

 

ПРЕДМЕТ: ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК 

Р.бр. Наставна тема укупно 

1. 
Свакодневни живот (  генерацијски конфликти 

и начини превазилажења ) 
6 

2. 
Образовање (образовање за све, пракса и 

припреме за будуће занимање, размена 

ученика ) 

10 

3. 
Познате фирме, предузећа, установе, 

институције у земљама чији се језик учи 
10 

4. 
Културни живот ( међународни пројекти и 

учешће на њима) 
6 

5. Заштита човекове околине (волонтерски рад) 8 
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6. 
Медији  (штампа, телевизија, електронски 

медији ) 
8 

7. 
Историјски догађаји/линости из земаља чији 

се језик учи 
8 

8. Свет компјутера 8 

 УКУПНО 64 

 

ЦИЉ:  

− 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 кратко монолошко излагање и за учешће у дијалогу на страном језику 

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

−  

ПРЕДМЕТ: ЕКОНОМИЈА 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Привредни развој  15 5 20 

2. 
Привредни систем и економска 

политика 
7 3 10 

3. Интеграција светске привреде 10 4 14 

4. Одржив развој Републике Србије 15 5 20 

 УКУПНО   64 

 

ЦИЉ:  

– Стицање основних знања о привредном развоју 

– Стицање знања о економским показатељима привредног развоја 

– Стицање основних знања о привредном систему и економској политици 

– Стицање знања о облицима, разлозима и ефектима интеграција светске привреде 

– Стицање знања о одрживом развоју Републике Србије 
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ПРЕДМЕТ: ПОСЛОВНА И АДМИНИСТРАТИВНА ОБУКА 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. 
Правни, кадровски послови и рад са 

поштом  
38 16 54 

2. 
Планирање и послови у набавној и 

продајној служби 
38 15 53 

3. Финансијско-рачуноводствени послови 38 15 53 

4. Блок настава  60 60 

 УКУПНО   220 

 

ЦИЉ:  

− Стицање вештина и рутине у обављању сложенијих послова опште, правне и кадровске службе  

− Стицање вештина и рутине у обављању сложенијих послова набавке и продаје 

− Стицање вештина и рутине у обављању сложенијих послова књиговодственe евиденцијe и платног промета 

− Рад у реалним условима пословања 

− Повезивање знања и вештина стечених у оквиру  стручних предмета са административним пословима предузећа  

 

ПРЕДМЕТ: ПРЕДУЗЕТНИШТВО 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Предузетништво и предузетник   7 3 10 

2. 
Развијање и процена  пословних идеја, 

маркетинг план   
11 5 16 

3. Управљање и организација   15 5 20 

4. Економија пословања   7 3 10 

5. 
Ученички пројект – презентација 

пословног плана  
6 2 8 
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 УКУПНО   64 

 

ЦИЉ:  

− Развијање пословних и предузетничких знања, вештина и понашања; 

− Развијање предузетничких вредности и способности да се препознају предузетничке могућности у локалној средини и делује 

у складу са тим; 

− Развијање пословног и предузетничког начина мишљења; 

− Развијање свести о сопственим знањима и способностима и даљој професионалној орјентацији; 

− Оспособљавање за активно тражење посла (запошљавање и самозапошљавање); 

− Оспособљавање за израду једноставног плана пословања мале фирме; 

− Мултидисциплинарни приступ и оријентација на праксу; 

− Развијање основе за континуирано учење; 

− Развијање одговорног односа према очувању природних ресурса и еколошке равнотеже 

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

ПРЕДМЕТ: ВЕРСКА НАСТАВА/ 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Увод / 1 1 

2. 
Хришћанско схватање историје 

(старојелинско и савремено схватање 

историје без Бога) 

2 2 4 

3. 

Есхатон-будуће Царство Божије као 

узрок Цркве и историје (последњи 

догађај, догађај Царства Божијег даје 

валидност и постојање историјским 

догађајима) 

2 1 3 

4. 

Смрт природе као разједињење, 

распадање и смрт личности као прекид 

заједнице са личношћу за коју смо били 

везани, коју смо највише волели 

2 2 4 
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5. 
Литургија нам открива и циљ због кога је 

Бог створио свет и људе (да свет постане 

Царство Божије у коме неће бити смрти) 

1 1 2 

6. 
Помесна и васељенска Црква, њихов 

однос 
2 2 4 

7. 
Јединство Цркве (на помесном и 

васељенском нивоу) 
3 3 6 

8. 
Теологија православне уметности 

(књижевности, сликарства, архитектуре, 

музике...) 

3 3 6 

9.  Црква и свет (њихов однос) 2 1 3 

 УКУПНО 17 16 32 

 

ЦИЉ:  

− развијање радозналости и отворености за културе традиционалних цркава, етничке и верске толеранције, јачање поверења међу 

ученицима и спречавање понашања који нарушавају остваривања права на различитост... 

 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Свет информација    16 

2. Свет професионалног образовања и рада    16 

 УКУПНО   32 

 

ЦИЉ:  

Упознавање са могућностима које Закон о слободном приступу информацијама пружа у остваривању људских права и слобода  

Оспособљавање ученика да самостално траже и долазе до информација од јавног значаја 

Разумевање улоге и значаја медија у савременом друштву 

Развијање критичког односа према медијима и и информација добијених прекоразличитих медија 

Разуме важност дефинисања професионалних циљева  и планирање каријере 

Развијање вештине тражења информација значајних за професионално образовање и укључивање у свет рада 
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Оснаживање ученика да постављају циљеве личног развоја и планирају свој  професионални развој 

 

 

 

ПРЕДМЕТ: ФИНАНСИЈСКА АНАЛИЗА 

Р.бр. Наставна тема укупно 

1. Анализа биланса 24 

2. Анализа финансијске ситуације 24 

3. Анализа финансијске структуре  16 

 УКУПНО 64 

 

ЦИЉ:  

– 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 

 

 

ПРЕДМЕТ: РЕТОРИКА 

Р.бр. Наставна тема укупно 

1. Појам реторике 4 

2. Историјски развој говора, беседе12 12 

3. Значај говора 7 

4. Разлике између говора и беседништва 12 

5. Врсте говора 10 

6. Стилови говора 10 

7. Подела беседништва 9 
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 УКУПНО 64 

 

ЦИЉ:  

− Развијање способности изражавања 

− Развијање способности коришћења говора  

− Стицање знања о савременом утицају беседа 

− Примењивање стечених знања и умења из реторике у свом пословном окружењу  

− Развијање властитих стратегија успешног учења (разликује битно од небитног, анализира податке, самостално закључује,...) 

 

ПРЕДМЕТ: МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Класична музика 4 2 6 

2. Опера и балет; оперета и мјузикл 4 2 6 

3. Традиционална музика 4 2 6 

4. Џез и блуз музика 3 2 5 

5. Филм и филмска музика 3 2 5 

6. 
Хор, камерно и оркестарско извођење 

композиција 

2 2 4 

 УКУПНО   32 

 

ЦИЉ:  

− Оспособљавање ученика за разликовање обележја стилова различитих музичких жанрова; 

− Развијање свести о значају и улози музичке уметности кроз развој цивилизације и друштва; 

− Оспособљавање ученика за уочавање разлика и сличности између наше и других традиција и култура у домену музике; 

− Унапређивање естетских критеријума код ученика; 

− Развијање навика код ученика за праћење културно-уметничких манифестација у локалној средини и путем електронских медија 

(концерти,телевизија, филм, интернет); 

− Оспособљавање ученика за самостално истраживање стручне литературе, архиве, медијатеке, интернета; 

− Подстицање уметничког развоја и усавршавања у складу са индивидуалним интересовањима и способностима. 
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ПРЕДМЕТ: ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Основни појмови екологије   4 3 7 

2. Животна средина и одрживи развој  12 6 18 

3. Еколошка култура  4 3 7 

 УКУПНО   32 

 

ЦИЉ:  

− Схватање структуре екосистема/биосфере и процеса који се у њима одвијају 

− Разумевање значаја биодиверзитета за 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 

− Разумевање различитих утицаја на здравље  човека 
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ПРЕДМЕТ: ИСТОРИЈА (ОДАБРАНЕ ТЕМЕ) 

 

Ред.  

број 

теме 

Назив наставне 

теме 

Укуп

но . 

Циљеви и задаци наставне теме 

/исходи 

  

УВОДНИ ЧАС 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I ВЕРСКИ 

ЖИВОТ И 

ОБИЧАЈИ КРОЗ 

ИСТОРИЈУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

-уочи основна обележја веровања од праисторије до 

савременог доба; 

-наведе и упореди карактеристике обичаја и веровања у 

различитим периодима; 

-идентификуке сличности и 

разлике у обичајима различитих верских заједница; 

-уочи утицај веровања и обичаја на културно ств 

-разуме утицај и повезаност верских институција и 

верског живота код Срба кроз историју; 
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II КУЛТУРА 

ОДЕВАЊА И 

ИСХРАНЕ 

НЕКАД И САД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

-уочи основна обележја културе одевања од антике до 

савременог 

доба; 

-идентификује основна обележја културе одевања код 

Срба кроз историју; 

-наведе и упореди разлике у 

начину одевања између села и града кроз историју; 

-наведе и упореди разлике у 

начину одевања између припадника различитих 

друштвених група кроз историју; 

-препозна и разуме утицаје 

различитих култура на начин одевања код Срба кроз 

историју; 

-препозна и разуме утицаје 

различитих култура на начин 

исхране код Срба кроз историју; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕЛО И ГРАД 

НЕКАД И САД 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

-уочи основна обележја 

различитих типова насеља од 

праисторије до савременог доба; 

-изведе закључак о значају 

настанка градова; 

-лоцира на историјској карти 

најзначајније античке, 

средњовековне и модерне градове 

у свету, Европи и Србији; 

-опише начин живота у граду у 

различитим историјским 

периодима 

-опише начин живот у српским 
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селима у XIX и XX веку; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

ФОТОГРАФИЈА, 

ФИЛМ, РАДИО И 

ТЕЛЕВИЗИЈА 

КРОЗ ИСТОРИЈУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

-уочи основна обележја развоја фотографије, филма, 

радија и телевизије кроз историју; 

-изведе закључак о значају 

фотографије, филма, радија и телевизије у животу 

појединца и читавог друштва; 

-изведе закључак о значају 

фотографије, филма, радија и телевизије као историјских 

извора; 

-опише развој фотографије, филма, радија и телевизије у 

Србији; 

-разуме последице развоја 

фотографије. 

 

ПРЕДМЕТ: ОДАБРАНИ СПОРТ 

 

Р.бр. Наставна тема укупно 

1. 
РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА И 

НАРОДНИ ПЛЕСОВИ или 

 

2. СПОРТСКА ИГРА (по избору) или 

3. РУКОМЕТ или 

4. ФУДБАЛ или 

5. КОШАРКА или 

6. ОДБОЈКА или 
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7. ПЛИВАЊЕ или 

8. БОРИЛАЧКЕ ВЕШТИНЕ или 

9.  КЛИЗАЊЕ И СКИЈАЊЕ 

 УКУПНО 32 

ЦИЉ:  

− Упознавање ученика са вредностима спорта 

− усмерени развој и одржавање моторичких способности ученика; 

− учење и усавршавање моторичких форми изабраног спорта;  

− стицање теоријских знања у изабраном спорту; 

− познавање правила такмичења у изабраном спорту; 

− формирање навика за бављење изабраним спортом; 

− социјализација ученика кроз изабрани спорт и неговање етичких вредности према  учесницима у такмичења; 

− откривање даровитих и талентованих ученика за одређени спорт и њихово подстицање да се баве спортом. 

− учење и усавршавање основних и сложених елемената технике изабраног спорта;  

− пружање неопходних знања из изабраног спорта (принципи технике, начин вежбања-тренирања, стицање основних и 

продубљених тактичких знања, правила такмичења у спорту итд.) и њихова примена у пракси; 

− учење и усавршавање основне тактике изабраног спрта и њена примене у пракси; 

− обавезна реализација такмичења на одељењском и разредном нивоу; 

− задовољавање социјалних потреба за потврђивањем и групним поистовећењем и др; 

− стварање објективних представа ученика о сопственим могућностима за учешће у  изабраном спорту; 

− подстицање стваралаштва ученика у спорту (у домену технике, тактике и такмичења).  

− упознавање ученика са основним принципимна вежбања  у складу са његовим   узрастом; 

− упознавање ученика са штетним последицама неправилног вежбања и  предозирања у изабраном спорту; 

− упознавање ученика са  

− етичким вредностима и слабостима спорта; 

− упознавање ученика са естетским вредностима спорта.  
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Туристичко-хотелијерски техничар/Туристички техничар 
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Први разред 

Планови наставног предмета ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ и изборних предмета ВЕРСКА НАСТАВА и ГРАЂАНСКО 

ВАСПИТАЊЕ исти су као за образовне профиле економски и финансијско-рачуноводствени техничар. 
 

 

ПРЕДМЕТ: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Увод у проучавање књижевног дела 9 4 13 

2. Књижевност старог века 8 2 10 

3. Средњовековна књижевност 7 3 10 

4. Народна књижевност 9 3 12 

5.  Хуманизам и ренесанса 6 3 9 

6. Општи појмови о језику  3 2 5 

7. Фонетика 6 3 9 

8. Правопис 7 3 10 

9. Култура изражавања 14 7 21 

 УКУПНО 70 29 99 

 

ЦИЉ/ИСХОДИ:  

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; 
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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. 

 

ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Реални бројеви 3 4 7 

2. Пропорционал-ност  5 5 10 

3. Рационални алгебарски изрази 6 7 13 

4. Геометрија 6 8 14 

5. Линеарне једначине и неједначине 6 8 14 

 

Напомена: 

У оквиру ових тема се организују четири 

једночасовна  писмена задатка 

са исправкама 

 

 8 8 

 УКУПНО 26 40 66 

 

ЦИЉЕВИ:  

- Обнављање основних појмова у геометрији;  

- Проширивање знања о троугловима и четвороугловима; Проширивање појма о лин.  једначини,неједначини и функцији 

- Оспособљавање за анализу графика функције и његову примену 

- Примена знања о линеарним једначинама ,системима и неједначинама на реал.проблеме; показати ниво знања и савладаности градива из 

наставних тема; оспособљеност за самостално решавање задатака и за самоконтролу. 

 

 

ПРЕДМЕТ: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

ПРЕДМЕТ:  
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Р.бр. Наставна тема Укупно  

1. Your life 9 

2. The greats 10 

3. Your style 10 

4. Your goals 10 

5.  Stay well 9 

6. Time out 9 

7. The rules 9 

 УКУПНО 66 

                                                     
ИСХОДИ: 

 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) 

• 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/компјутеру, 

декларације о производима, упутства за употребу и коришћење) 

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 релевантне за посао (место, термини састанка) 

• пише краћи текст о себи и свом окружењуна 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 

попуњава формулар где се траже лични подаци 

• 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.) 

ПРЕДМЕТ: ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК (други страни) 
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Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Leçon 0 – C'est français! 2 1 3 

2. 
Leçon 1 – 

Rencontre / Ça va! 

3 3 6 

3. 
Leçon 2 – Radio 

Belleville, j'adore / 

Elle est comment 

3 4 7 

4. 
Leçon 3 – C'est ma 

carte! / Ma famille 

4 9 13 

5. 

Leçon 4 – Une 
radio, mais 

pourquoi? / Tu peux faire la 

vaisselle? 

4 5 9 

6. 
Leçon 5 – En direct 
de Radio Belleville 

/ C'est bizarre... 

8 10 18 

7. 
Leçon 6 – Allô, allô... / C'est un 

secret 

5 8 13 

8. 
Leçon 7 – Quel temps! / J'ai trouvé 

un dossier! 
4 4 8 

9. Leçon 8 – Il reste 
un mois... / 

Pourquoi pas? 

5 6 11 

10. Leçon 9 – Je me 

souviens... / J'ai reçu un truc... 
4 7 11 

 УКУПНО 42 57 99 

 

ИСХОДИ: да зна да опише ликове из уџбеника – висок, низак, леп, мршав... зна бројеве и зна да спелује речи; личне заменице (наглашене и 

ненаглашене), да измења у презенту глаголе être и s'appeler, разликује мушки и женски род именица, одређени и неодређени члан, да увежба изговор 

гласова [ἓ], [yn] и [in], да зна да представи  себе и друге, да пита неког како је али и да одговори на то питање, да се   захвалинекоме и поздрави са 

неким, да зна када се особама обраћа са ти а када са Ви,  научи неке изразе учтивости, неке гестове и обичаје који су карактеристични за Французе. 
Ученик треба да зна све речи које су се појавиле у овим лекцијама, треба да зна правилно да пише и да преводи реченице са француског и на 
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француски; измења у презенту глаголе прве групе (на –er) и глагол avoir, како се гради множина именица и чланова, како се негирају 
глаголи,слаже придев са именицом у роду и броју, да увежба везивање, да зна стране света, континетне, државе и становнике држава (у мушком 
и женском роду) да пита неког шта воли а шта не и да одговори на та питања, да поставља питања о нечијем физичком изгледу и да зна да 
одговори на њих.  

Ученик треба да зна да користи присвојне придеве, измења у презенту глагол aller, да зна да употреби сажети члан, као и изразе  C'est, Ce sont, Il y 

a + nom, да увежбати изговор гласова [е] и [ø], да пита неког колико има година, да одговори на то питање, да изрази припадност, да се учтиво 
изражава, да представи свој крај, да прича о себи,члановима своје породице,друговима, да зна родбинске односе и да зна да расподели делове 
живота (детињство,младост...) познаје француску културу. 
Ученик треба да зна да негира неодређени члан, да користи придев quel (да слаже тај придев уз именицу, као и све друге), да измења глагол 
pouvoir у презенту, да постави питање са Est-ce que, да искаже неку обавезу уз помоћконструкције Il faut+infinitif, да увежба правилну интонацију, 
да ситуира неки предмет у простору (испод, иза, поред...), да изрази изненађење, да зна да наброји кућне послове (усисавати, брисати прашину, 
пеглати...)  али и да зна да прича о својим осталим дневним активностима. Ученик треба да зна све речи које су се појавиле у овим лекцијама, 
треба да зна правилно да пише и да преводи реченице са француског и на француски. 
Ученик треба да зна да измења у презенту глаголе друге групе (на –ir) и глаголе faire и connaître, да изрази трајање неке радње, зна употребу 
заменице on, да слаже придеве али да зна да после израза C'est иде прид мушког рода једнине, да зна који придеви имају три облика, да увежба 
разлику између гласова [o] и [õ] и између гласова [s] и [z], да пита колико је сати и који је дан и да одговори на та питања,да зна да опише неки 
предмет, да изрази задовољство,  да на питање Pourquoi одговара са Parce que,  да зна да наброји годишња доба, дане, месеце.  
Ученик треба да зна да измења у презенту  повратне  глаголе  и глагол prendre, да зна разлику између Est-ce que и Qu'est-ce que, да зна како се гради 
и када се користи Le futur proche, да научи да дели реч на слогове и да одређује ритмичке групе, да зна који се изрази користе када води 
телефонски разговор, да прича о свакодневним активностима, да пита неког да ли се слаже са нечијим мишљењем, да изрази своје слагање тј. 
неслагање, да опише карактер неке особе, да прича о врлинама и манама, да изрази своје дивљење, правиће паное, вежбаће усмено разумевање. 
Т реба да зна правилно да пише и да преводи реченице са француског и на француски. Сазнаће и нешто о француској култури – која су имена 
најпопуларнија у Француској и које гестове користе Французи. 

Ученик треба да зна да користи показне заменице, да измења у презенту глаголе venir и sortir, да зна како се гради и када се користи le passé recent, 

како се гради и када се користи le passé composé са помоћним глаголом avoir, како се гради партицип и како се негира глагол када се ради о 

сложеном времену, да увежба изговор гласа [у], да зна да прича о временским приликама, да искаже своје незадовољство, да ситуира неки догађај у 

времену, да зна да исприча како се особе спремају за пут и где све могу отићи.  

 

ПРЕДМЕТ:РУСКИ ЈЕЗИК (други страни) 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Кто это? Что это? 4 4 8 

2. Семья и родственники 3 4 7 
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3. Дружба 3 5 8 

4. Дом, в кототром мы живём 4 4 8 

5.  Професии 5 3 8 

6. Страны, народы, языки 3 5 8 

7. Времена года, климат 2 3 5 

8. Время 4 4 8 

9. Покупки  4 3 7 

10. Праздники, гости, что мы любим есть и 

пить 
2 2 4 

11. Школа  - 3 3 

12. Свободное время 2 2 4 

13. Средства связи 2 3 5 

14. Здоровье 1 3 4 

15. Средства массовой информации 1 2 3 

16. Путешествия, туризм 3 4 7 

 УКУПНО 42 57 99 

 

ЦИЉ: 

▪ Усвајање основних правила читања, писања и изговора,представљање, усвајање израза поздрављања приликом сусрета и растанка, усвајање 

садашњег времена глагола 

▪ Усвајање лексике из семантичког поља семья, усвајање присвојних заменица, формирање негације, усвајање генитива припадања, усвајање 

лексике на тему просьба и благодарность 

▪ Усвајање лексике из семантичког поља дружба, изражавање припадања констрикцијом у меня есть, усвајање именица типа радость, 

усвајање лексике из семантичког круга описание человека 

▪ Именовање и усвајање назива стана, просторија, делова намештаја, основних активности које се обављају у породици,усвајање основних 

облика придева и заменице который и њихова употреба, усвајање лексике на тему где что находится 

▪ Усвајање лексике из семантичког поља профессия, образовање и употреба прошлог времена глагола, употрееба именица у акузативу и 

локативу 

▪ Усвајање неких географских чињеница о Русији, употреба инфинитива глагола и промена и употреба глагола хотеть, усвајање и употреба 

именица у дативу, инструменталу и локативу множине, усвајање исказа у функцији захтевања и добијања информације о страној земљи, 

граду или језику 
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▪ Усвајање лексике из семантичког поља путешествие, усвајање и употреба глагола кретања, усвајање и употреба основних видских парова 

глагола, усвајање исказа у функцији испраћања и дочекивања са пута 

▪ Усвајање лексике из семантичког поља погода, усвајање и употреба придева у једнини, усвајање и употреба основних бројева, усвајање 

основних модела безличних реченица 

▪ Усвајање исказа у функцији временске оријентације, усвајање лексике из семантичког поља распределение времени, усвајање и вежба 

спојивости именица и бројева, усвајање будућег времена глагола, исказивање датума 

▪ Усвајање лексике из семантичког поља покупки, понављање и проширивање употребе глагола кретања, усвајање заповедног начина 

▪ Усвајање лексике из семантичког поља еда и питье, употреба глагола есть и пить, понављање заповедног начина, изаражавање временских 

односа, усвајање исказа у функцији позивања и дочекивања гостију, као и честитања празника 

▪ Усвајање лексике из семантичког поља школа, понављање садашњег времена глагола 

▪ Обнављање и проширивање исказа у функцији описа слободног времена, усвајање лексике из семантичких поља спорт, театр, кино 

▪ Понављање исказа у функцији честитања, усвајање лексике из семантичког поља средства связи 

▪ Усвајање лексике из семантичког поља здоровье и лечение, обнављање исказивања временских односа, обнављање заповедног начина и 

усвајање прилога за начин 

▪ Усвајање лексике из семантичког пољапресса и телевидение, понављање номинатива именица мушког рода, вежба правилног изговора 
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ПРЕДМЕТ: НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ: ИСТОРИЈА 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

 

Р.б

р. 

 

 

 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

 

Број часова 

по теми 

 

 

 

Број часова за 

обраду 

 

Оста

ло  

1. Hallo! Wie geht‘s? 16 9 7 

2. Begegnungen 23 10 13 

3. Guten Tag, ich suche... 19 6 13 

4. Im Supermarkt 17 4 13 

5. Arbeit und Freizeit 10 4 6 

6. Familie und Haushalt 14 3 11 

                       Укупно 99 36 63 
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1. 
Увод 3 1 4 

2. Цивилизације старог века 7 4 11 

3. Европа и Средоземље у средњем веку 8 5 13 

4. 
Срби и њихово окружење у средњем 

веку 
11 5 16 

5. 
 Европа и свет од краја XV до краја 

XVIII века 
8 4 12 

6. 
Српски народ под страном влашћу од 

краја XV до краја XVIII века  

7 3 10 

 УКУПНО 44 22 66 

 

ЦИЉЕВИ:  

• 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. 

• Уочавање утицаја историјског наслеђа средњег века на савремени свет. 

• Проширивање знања о историји српских држава у средњем веку. 

• Унапређивање знања о друштвеним структурама и држ. институцијама у српским земљама у средњем веку. 

• Стицање знања о личностима које су обележиле средњи век у националној историји. 
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• 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 краја XVIII века на савременисвет. 

• Унапређивање знања о положају српског народа под османском, хабзбуршком и млетачком влашћу од краја XV до краја XVIII века.  

• Стицање знања о личностима које су обележиле период од краја XV до краја XVIII века у националној историји. 

• Уочавање улоге српске цркве у очувању националног идентитета. 

• Унапређивање знања о културном стваралаштву Срба од краја XV до краја XVIII века. 

• Уочавање основних одлика привреде и свакодневног живота у срп. земљама од краја XV до краја XVIII века.   

 

ПРЕДМЕТ: РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА 

Р.бр. Наставна тема Вежбе  

1. Основе рачунарске технике 12 

2. Обрада текста 16 

3. Табеларни прорачуни 16 

4. Слајд - презентације 10 

5. Интернет и електронска комуникација 12 

 УКУПНО 66 

 

ЦИЉЕВИ:  

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;  
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ПРЕДМЕТ: ГЕОГРАФИЈА 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Увод  1 1 2 

2. 
Литосфера, унутрашња грађа Земље и 

рељеф Земљине површине 

6 3 9 

3. Атмосфера 5 3 8 

4. Хидросфера 5 7 7 

5.  Биосфера 2 1 3 

6. Природни услови у функцији туризма 2 2 4 

 УКУПНО 21 12 33 

 

ЦИЉ:  

• Стицање знања о предмету проучавања физичке географије, подели, значају  у систему наука 

• Проширивање знања о међусобној условљености Земљиних сфера 

• Проширивање знања о 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 

 

ПРЕДМЕТ: ФИЗИКА 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Увод у физику 2 2 4 

2. Кинематика 4 6 10 

3. Динамика 7 8 15 

4. Кружно и ротационо кретање 4 5 9 

5. Термодинамика 3 5 8 
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6. Електрично и магнетно поље 5 7 12 

7. Систематизација градива  2 2 

 УКУПНО 20 46 66 

 

ИСХОДИ:   

• Разуме значај физике као фундаменталне науке и њену везу са природним и техничким наукама; 

• Наведе основне физичке величине и њихове мерне јединице и објасни како се добијају јединице изведених физичких величина; 

• Разликује скаларне и векторске величине. 

• Дефинише појмове референтни систем, пређени пут, материјална тачка; 

• Разуме и користи појмове брзине и убрзања; 

• Разликује равномерно и равномерно убрзано праволинијско кретање и примењује законе кретања у једноставнијим примерима. 

• Изведе лабораторијску вежбу, правилно и безбедно рукује наставним средствима, изврши потребне прорачуне и израчуна грешке при мерењу. 

• Разуме појмове масе, силе и импулса; 

• Формулише и примењује Њутнове законе; 

• Разликује масу од тежине тела; 

• Разуме појмове рада, енергије и снаге и њихову међусобну везу; 

• Схвати закон одржања механичке енергије и знаће да га примени при решавању једноставних проблема; 

• Примењује законе динамике у техници; 

• Наведе особине гравитационе силе; 

• Дефинише центрипетално убрзање; 

• Разуме појмове период и фреквенција, угаона брзина и угаоно убрзање; 

• Схвати центрипеталну и центрифугалну силу, момент силе, момент инерције и момент импулса и наведе неке једноставне примере њихове 

примене. 

• Разуме појмове унутрашње енергије и количине топлоте; 

• Дефинише термодинамичке принципе; 

• Разуме појам коефицијента корисног дејства. 

• Схвати појам наелектрисања и знаће начине наелектрисавања тела; 

• Разуме Кулонов закон; 

• Разуме како настаје једносмерна струја; 

• Опише особине магнетног поља сталних магнета и магнетног поља наизменичне струје; 

• Разуме појам магнетног флукса и појаву електромагнетне индукције; 

• Опише својства наизменичне струје. 
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• Изведе лабораторијску вежбу, правилно и безбедно рукује наставним средствима, изврши потребне прорачуне и израчуна грешке при мерењу. 

 

 

ПРЕДМЕТ: ХЕМИЈА   

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Структура супстанци 7 3 10 

2. Дисперзни системи 4 3 7 

3. Хемијске реакције 11 5 16 

4. Хемија елемената и једињења 19 9 28 

5. 
 Хемијски аспекти загађивања животне 

средине 
3 2 5 

 УКУПНО 44 22 66 

 

ЦИЉ:  

Разумевање концепта о корпускуларној грађи супстанци 

• Разумевање односа између структуре супстанци и њихових својстава 

• Разумевање утицаја међумолекулских сила на физичка својства супстанци 

• Развој концепта о корпускуларној грађи супстанци на основу разумевања односа компоненти у дисперзном систему 

• Разумевање односа између квалитативног састава дисперзног система и његових својстава 

• Разумевање односа између квантитативног састава дисперзног система и његових својстава 

• Сагледавање значаја примене дисперзних система у свакодневном животу и професионалном  раду 

• Разумевање  концепта одржања материје кроз принципе одржања масе и енергије 

• Развој концепта о корпускуларној грађи супстанци на основу разумевања хемијских реакција 

• Развој хемијског мишљења путем логичког и критичког мишљења, развој осетљивости за проблеме и способности за решавање проблема; Развој 

способности комуникација у хемији 

•  Разумевање односа структуре супстанци и њихових својстава 

• Сагледавање значаја примене елемената и једињења у професионалном раду и свакодневном животу ; Разумевање значаја и примене елемената, 

једињења и легура у техничко-технолошким процесима 

• Развој одговорног става према коришћењу супстанци у свакодневном животу и професионалном раду; Разумевање и просуђивање начина 

одлагања и уништавања хемијских загађивача животне средине. 
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ПРЕДМЕТ: БИОЛОГИЈА 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Биологија ћелије 7 3 10 

2. Основи физиологије човека 18 8 26 

3. Биологија развића човека 7 3 10 

4. Наслеђивње биолошких особина 7 3 10 

5. Полно и репродуктивно здравље  6 4 10 

 УКУПНО 45 21 66 

 

ИСХОДИ:  

• Упознавање са предметом и значајем цитологије као научне дисциплине 

• Проширивање знања о особинама живих бића и нивоима организације биолошких система 

• Упознавање са хемијским саставом ћелије, грађом и функцијом 

• Схаватање  значаја фотосинтезе и ћелијског дисања 

• Разумевање процеса који се одигравају током ћелијског циклуса  

• Разумевање тока и значаја ћелијских деоба  

• Разумевање физиолошких процеса у људском организму; Упознавање са основним фазама  развића човека; Разумевање процеса полног сазревања 

•  Разумевање основних принципа наслеђивања особина  

• Разумевање проблема везаних за период одрастања 

• Схватања улоге и значаја породице; Разумевање проблема повезаних са ризичним понашањем 

 

ПРЕДМЕТ: ОСНОВИ ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Појмовне основе туризма  5 3 8 

2. Облици туризма 7 3 10 

3. Функције туризма 4 3 7 

4. Туристичко тржиште 5 3 8 

5.  Нови трендови у туризму 4 3 7 

6. Угоститељство 4 3 7 
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7. Услуге у угоститељству 4 2 6 

8.  Угоститељске пословне јединице 5 3 8 

9. Кадрови у угоститељству 3 2 5 

 УКУПНО 41 25 66 

 

ЦИЉ:  

▪ Упознавање ученика са основним појмовима из туризма 

▪ Упознавање ученика са облицима савременог туризма 

▪ Упознавање ученика са функцијама туризма 

▪ Упознавање ученика са карактеристикама туристичког тржшта 

▪ Упознавање ученика са савременим туристичким кретањима 

▪ Упознавање ученика са појмом угоститељство и његовим местом и значајем у привредним делатностима 

▪ Оспособљавање ученика да разликују угоститељске услуге и прилагоде их жељама и потребама гостију 

▪ Оспособљавање ученика да разликују угоститељске пословне јединице према намени и услугама које пружају 

▪ Упознавање ученика са значајем,улогом и структуром 

 

ПРЕДМЕТ: ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Друштвена производња 7 4 11 

2. Робна производња 7 3 10 

3. 
Привредна друштва према 

врсти делатности 
10 4 14 

4. Потребе,тржиште и новац 15 5 20 

5. Европски интеграциони процеси 6 5 11 

 УКУПНО 45 21 66 

 

ЦИЉ:  

▪ Упознавање ученика са друштвеном производњом 

▪ Упознавање ученика са робном производњом 

▪ Стицање знања о врстама делатности у привреди и својствима привредних друштава  

▪ Стицање знања о потребама, тржишту и новцу  

▪ Стицање знања о елементима привредне активности. (радној снази, предметима рада и   средствима за рад) 
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▪ Стицање знања о европским интеграционим процесима 

 

ПРЕДМЕТ: АГЕНЦИЈСКО И ХОТЕЛИЈЕРСКО ПОСЛОВАЊЕ 

Р.бр. Наставна тема Вежбе  

1. Појмовно одређење туристичке агенције 20 

2. Организовање услуга превоза 90 

3. Појмовне основе хотелијерства 12 

4. Пласирање локалне туристичке понуде 100 

 УКУПНО 222 

 

ЦИЉ/ИСХОДИ:  

• Упознавање ученика са појмом, улогом, функцијама и задацима туристичке агенције; 

• Упознавање ученика о сарадњи туристичких агенција и саобраћаних предузећа; Оспособљавање ученика за самосталан рад на организовању 

услуга превоза 

• Упознавање ученика са значајем хотелијерства за развој туризма.  

Упознавање ученика са специфичностима туристичког тржишта; 

Упознавање ученика са појмовним одређењима туристичке дестинације;  

Оспособљавање ученика за самосталан рад на пласирању локалних туристичких понуда.  

 

Блок настава 
 

Модул 

Ред. 

број 

часа 

наст. 

јед. 

 

        Назив наставне јединице 

 

Тип часа 

   

             Исходи 

Организовање 

услуга 

превоза 

 

1-6. 

Уговори о продаји карата вежбе Продаја различитих 

врста карата 
7-12. Контактирање са 

саобраћајним предузећем 

ради прикупљања понуде 

Познавање поступка 

изнајмљивања 

саобраћајних средстава 
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13-18. Уговори о изнајмљивању 

превозних капацитета 

Познавање форме и 

елемената уговора 

 

19-24. Обрачун различитих услуга 

превоза 

Познавање начина 

обрачуна услуга 

25-30. Евидентирање продаје и 

уплате услуга превоза 

Утврђивање начина 

евидентирања услуга 

превоза 

Пласирање 

локалне 

туристичке 

понудед 

31-36. Карактеристике туристичке 

тражње 
 

Упознавање ученика са 

специфичностима 

туристичког тржишта 

 
Разумевање појма и значаја 

туристичке информативне 

документације 

 

Оспособљавање ученика 

за самостални рад на 

пласирању локалних 

туристичких понуда 

37-42. Фактори туристичке понуде 

43-48. Извори информација локалне 

туристичке понуде 

49-54. Начин прикупљања 

информација 

55-60. Туристички производ 

61-66. Туристичко место 

67-72. Анализа окружења туристичке 

дестинације 

73-78. Анализа конкуренције и 

тржишта 

79-84. Канали продаје у туризму 

85-90. Туристичка организација 

локалне самоуправе 

 

 

Професионална пракса 
 

Модул 

Ред. 

број 

часа 

наст. 

 

        Назив наставне јединице 

 

Тип часа 

   

             Исходи 
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јед. 

Основе 

агенцијског 

пословања 

 

1-6. 

Саобраћајни послови,сопствени 

превозни послови и уговори 

између туристичких агенција и 

саобраћајних предузећа 

професионална 

пракса 

Пружање информација о 

саобраћајним пословима 

ТА,организовање 

сопствених превозних 

послова,припрема 

различитих типова уговора 

са саобраћајним 

предузећима 
7-12. Врсте превозне документације Продаја различитих врста 

карата 

13-18. Туристичко место,регија и 

дестинација 

Пружање информација о 

локалној туристичкој 

понуди 

19-24. Промоциони микс у туризму и 

друштвене туристичке 

организације 

Промовисање локалне 

туристичке понуде 

25-30. Обим и структура капацитета за 

смештај и исхрану 

Продаја туристичких 

производа локалне 

дестинације 
 

Други разред 

ПРЕДМЕТ: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Барок, класицизам, просветитељство 9 3 12 

2. Романтизам 16 7 23 

3. Реализам  20 6 26 

4. Морфологија 6 3 9 
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5.  Правопис 2 2 4 

6. Култура изражавања 12 10 22 

 УКУПНО 55 41 96 

 

ЦИЉЕВИ:  

 • Упознавање са европским културним, духовним и мисаоним тенденцијама 17. и 18. века и њиховим утицајима на српску књижевност 

• Упознавање са поетиком романтизма, представницима и делима европске и српске књижевности 

• Упознавање са поетиком реализма, представницима и делима европске и српске књижевности 

• Систематизо-вање знања о врстама речи и њиховим облицима 

• Оспособљавање ученика да пишу у складу са правописном нормом 

• Оспособљавање ученика да теоријска знања из граматике и правописа примењује у усменом и писаном изражавању у складу са језичком 

нормом, користе различите облике казивања и функционалне стилове 

 

ПРЕДМЕТ:МАТЕМАТИКА 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Тригонометрија правоуглог троугла 3 4 7 

2. Степеновање и кореновање 5 7 12 

3. Функција и график функције 3 3 6 

4. 
Квадратна једначина и квадратна 

функција 

6 9 15 

5. Полиедри и обртна тела 8 8 16 

6. Писмени задаци  8 8 

 УКУПНО 25 49 64 

 

ЦИЉЕВИ:  

• 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  
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• Проширивање знања о полиедрима и обртним телима  

 

 

  

ПРЕДМЕТ: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Р.бр. Наставна тема/модул Обрада  Остало Укупно  

1. Places with long traditions    3 4 7 

2. Telling stories       2 4 6 

3. Sports and competitions 3 4 7 

4. A sense of achievement 3 5 8 

5. Healthy eating 3 4 7 

6. Jobs and hobbies 3 4 7 

7. Welcome to the future 3 5 8 

8. The power of music 3 4 7 

9. • Entertainment  2 5 7 

 УКУПНО 25 39 64 

ИСХОДИ: 

• разуме караће 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 дога ђајима и аргументује ставове користећи једноставне изразе и реченице  

• води једноставне разговоре (телефонира), даје информације и упутства, уговара термине 
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•  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 схема и графикона  везаних за струку 

 

• комуницира у свакодневним ситуацијама и размењује информације, блиске његовим интересовањима        (писмено и 

усмено) 

 

 

                                          ПРЕДМЕТ: НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 
ИСХОДИ:  

• разуме караће 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) 

 

Р. 

бр. 

 

 

 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

 

Број 

часова 

по теми 

 

 

 

Обрада 

 

Остало 

1. Alltagssituationen 11 3 8 

2. Berlin! Berlin! 17 4 13 

3. Junge Leute von heute 12 7 5 

4. Urlaub und Reisen 25 10 15 

5. „Gesundheit!“ – „Danke!“ 14 4 10 

6. Farben und Typen 17 5 12 

                       Укупно 96 33 63 
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• 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 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 
 

ПРЕДМЕТ: ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Leçon 10 - La maison du quartier/ C’est où? 4 5 9 

2. Leçon 11- Bastien enquête/ Unicité 4 5 9 

3. Leçon 12- Je serai volontaire/ Un billet d’avion 4 8 12 

4. Leçon 13- Vous portiez des blouses?/ On a bien roulé 3 5 8 

5. Leçon 14- Qu’est-ce qui t’est arrivé?/ C’est le plus beau 4 6 10 

6. Leçon 15- Qu’est-ce qu’ on mange?/ Tu la trouves comment? 4 7 11 

7. Leçon 16- Comment ça marche?/ On y va dimanche 4 8 12 

8. Leçon 17-Elle a beaucoup changé/ Emma cherche un job 4 8 12 

9. Leçon 18- Damien a une copine!/ On finit avec des chansons 5 8 13 

 УКУПНО 36 60 96 

ИСХОДИ:  
▪ Ученик треба да разуме и да остави поруку на телефонској секретарици, да направи слоган, састави оглас/ рекламу, изда наређење, 

односно да употреби императив, затим да пита и објасни где се нешто налази, да пита да ли га је саговорник разумео као и да потврди 

исто, при чему треба да увежба да употреби и одрични облик императива и облике и место заменица уз императив; ученик треба и да 

усвоји и употреби одговарајући вокабулар 

▪ Ученик треба да постави питање на различите начине- помоћу „est-ce quе“, интонацијом и инверзијом, да изрази степен, да прочита и 

напише анкету/ упитник, затим да каже шта жели да уради, да изрази потребу, тј. морање, да увежба употребу релитавних заменица quе и 

qui; ученик треба и да усвоји и употреби одговарајући вокабулар 

▪ Ученик треба да зна да прави планове, тј. да употреби облике глагола у будућем времену, да се сналази у времену и да усвоји и  употреби 

временске одредбе за будуће време, да најави шта ће радити и да  

▪ увежба употребу предлога за време и везника quand за временске реченице; ученик треба и да усвоји и употреби одговарајући вокабулар;  
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▪ ученик такође треба да сазна чињенице о француском народу и њиховој култури кроз лекције на страницама DELF и Civilisation 

▪ Ученик треба да изрази различитост и сличност, да прича навикама у прошлости, при чему треба да усвоји и употребљава облике глагола 

у имперфекту, као и конструкције „ne...plus“ и „ne…jamais“ да изрази ситуације у садашњости, треба да зна да пореди особине и 

активности (одн.придеве и прилоге)- компаратив, да уопштава, тј. изрази се безлично помоћу заменице оn, да изрази да нешто не воли 

или да нешто не зна да ради; ученик треба и да усвоји и употреби одговарајући вокабулар 

▪ Ученик треба да зна да исприча анегдоту/ причу некоме, да изрази циљ, тј. поенту, и при томе увежба употребу индиректног објекта 

(заменица или именица), затим да зна да пореди- да употреби суперлатив, да увежба употребу заменице tout, као и да усвоји и употреби 

одговарајући вокабулар 

▪ Ученик треба да зна да изрази количину- неодређену и  

▪ прецизну, и при томе да увежба употребу сажетог члана и израза за количину, да изрази негацију уз количину, да разуме кулинарски 

рецепт, да пита за цену и да каже колико нешто кошта, затим да изрази своје мишљење, као и да пита другог за мишљење;  ученик треба и 

да усвоји и употреби одговарајући вокабулар;  

▪ ученик такође треба да сазна чињенице о француском народу и њиховој култури кроз лекције на  страницама DELF и Civilisation 

▪ Ученик треба да зна да опише одређени предмет, да објасни његову употребу и начин функционисања, да мења глаголе са наставком  –yer 

у презенту, затим да на основу читања огласа изабере једно место за излазак у Паризу, да прича о превозним средствима и да употреби 

заменице уз негацију; ученик треба и да усвоји и употреби одговарајући вокабулар 

▪ Ученик треба да зна да упореди/ закључи ко се у току времена променио, да прича о спорту, и при томе да користи глаголске облике 

имперфекат и прошло сложено време (passé composé), затим да преноси нечије речи у индиректан говор, да тражи у огласима посао за 

време летњег распуста и распитује се телефонским путем за исти, да научи да гради и употребљава прилоге;  ученик треба и да усвоји и 

употреби одговарајући вокабулар 

▪ Ученик треба да зна да изрази задовољство и разочарење/ неверицу, да утеши некога, да прича о будућности користећи презент, да зна 

који се придеви употребљавају пре, а који после именица; затим да износи хипотезе у презенту, односно да користи условне реченице, да 

се сналази у времену, да честита некоме нешто; ученик треба и да усвоји и употреби одговарајући вокабулар; ученик такође треба да 

сазна чињенице о француском народу и њиховој култури кроз лекције на страницама DELF и Civilisation 
 

 

ПРЕДМЕТ: ИСТОРИЈА 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. 
Европа и свет од краја XVIII века до 

Првог светског рата 

7 5 12 

2. 

Србија, Црна Гора и Срби у 

Хабзбуршком и Османском царству од  

краја XVIII века до Првог светског рата 

7 5 12 
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3. 
Први светски рат и  револуције у Русији 

и Европи 

4 2 6 

4. 
Свет између Првог и Другог светског 

рата 

4 3 7 

5. Југословенска краљевина 4 2 6 

6. Други светски рат 4 3 7 

7. Свет после Другог светског рата  4 3 7 

8. Југославија  после Другог светског рата 4 3 7 

 УКУПНО 38 26 64 

 

ЦИЉЕВИ:  

 • 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.  

• Проширивање знања о научно-техничком напретку и културним достигнућима у периоду од краја XVIII века до Првог светског рата.  

• Уочавање основних одлика привреде и свакодневног живота 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 најзначајнијих идеја модерног доба и њиховог утицаја у процесу стварања српске државе. 

• Уочавање основних одлика културе, привреде и свакодневног живота код Срба током XIX и почетком XX века. 

• Разумевање утицаја историјског наслеђа периода од краја XVIII века до Првог светског рата на савремено српско друштво. 

• Разумевање међународног контекста и узрока Првог светског рата. 

• Продубљивање знања о току рата и његовим главним преломницама. 

• Сагледавање рата као узрочника поништавања вредности и тековина цивилизације.  

• 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.  

• Унапређивање знања о друштвеним, политичким и привредним процесима између два светска рата. 

• Разумевање супротности које су свет водиле ка новом рату. 

• Проширивање знања о научно-техничком напретку и културним достигнућима у периоду између два светска рата.  

• Уочавање основних одлика привреде и свакодневног живота у периоду између два светска рата.    

• Разумевање и вредновање утицаја историјског наслеђа периода између два светска рата на савремени свет.   
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• Проширивање знања о југословенској идеји и чиниоцима стварања југословенске 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. 

• Сагледавање међународног положаја југословенске краљевине. 

• Разумевање међународног контекста и узрока Другог светског рата. 

• Продубљивање знања о току рата и његовим главним преломницама. 

• Сагледавање рата као узрочника поништавања вредности и тековина цивилизације.  

• 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, 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. 

 

ПРЕДМЕТ: ГЕОГРАФИЈА 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Увод 1 1 2 

2. 
Савремене компоненте географског 

положаја Србије 

4 2 6 
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3. 
Природни ресурси Србије и њихов 

економско географски значај 

7 5 12 

4. Становништво Србије 4 3 7 

5.  Насеља Србије 5 3 8 

6. Привреда Србије 7 3 10 

7. Регионалне целине Србије 7 4 11 

8. 
Србија и савремени процеси у 

Европи и Свету 

5 3 8 

 УКУПНО 40 24 64 

ЦИЉЕВИ: 

▪ Стицање знања о предмету проучавања, подели, значају и месту географије у систему наука 

▪ Уочавање и схватање корелативних односа између географије и других природних и друштвених наука 

▪ Проширивање знања о положају, месту и улози  Србије на Балканском полуострву и југоисточној Европи 

▪ Сагледавање сложених    друштвено-економских процеса и промена у  jугоисточној Европи на Балканском  полуострву и у нашој држави, 

уочавaњем  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  

▪ Уочавaње демографскихпроблема и могућности њиховог превазилажења за свеукупни друштвено-економски развитак наше земље 

▪ Формирање свести онеговању националног и културног идентитета 

▪ Проширивање знања о насељима и факторима њиховог развој 

▪ 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 

 

ПРЕДМЕТ: ЕКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЈА ТУРИСТИЧКИХ  ПРЕДУЗЕЋА 
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Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. 
Појмовно одређење економике и 

организације предузећа 
2 2 4 

2. 
Појам угоститељско-туристичког 

предузећа 
5 3 8 

3. Средства туристичког предузећа 5 3 8 

4. Извори средстава 3 2 5 

5.  Расходи туристичког предузећа 7 5 12 

6. Резултати рада и расподела 5 4 9 

7. 
Мерила успешности пословања 

туристичког предузећа 
5 3 8 

8. Организација пословања предузећа 7 3 10 

 УКУПНО 37 27 64 

 

ЦИЉЕВИ: 

• Упознавање ученика са економиком и организацијом предузећа 

• Упознавање ученика са угоститељско- туристичким предузећима 

• Стицање основних знања о средствима и изворима средстава 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 расподелом 

• Упознавање ученика са мерилима успешности угоститељског и туристичког предузећа 

• Упознавање ученика са организационом структуром предузећа 
 

ПРЕДМЕТ: АГЕНЦИЈСКО И ХОТЕЛИЈЕРСКО ПОСЛОВАЊЕ 

 

Р.бр. Наставни модули Вежбе  

1. Пословна комуникација  60 

2. Хотелијерско пословање   100 

 УКУПНО 160 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА:  

• Упознавање ученика са правилима пословне комуникације 

• Оспособљавање ученика за комуницирање са гостима/туристима 
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• Упознавање ученика са хотелијерским пословањем 

• Оспособљавање ученика за рад на рецепцији хотела 

Блок настава АХП 2 
 

Модул 

Ред. број 

часа наст. 

јед. 

 

Назив наставне јединице 

 

Тип часа 

   

             Исходи 

Хотелијерско 

пословање 

 

1-24. 

Посета Сајму туризма у Новом 

Саду и Београду 

 

вежбе Познавање економских 

чинилаца пословања хотела 

 

Описивање технике 

пословања хотела 

 

Познавање организације и 

технике пословања 

хотелских служби 

 

Познавање начина 

евидентирања хотелских 

гостију у пословне књиге и 

обрасце 

 

Састављање уговора о 

затраженој и потврђеној 

резервацији,алотману и 

фиксном закупу 

 

Познавање облика плаћања 

у туризму 

 

Израчунавање трошкова у 

хотелијерству 

 

Познавање хотелских 

25-30. Хотелске услуге 

 

31-36. Средства хотела у производним 

одељењима 

 

37-42. Средства хотела у услужним 

одељењима 

 

43-48. Службе у хотелу-рецепцијска 

служба 

 

49-54. Служба исхране 

 

55-60. Служба на спратовима 

 

61-66. Комерцијална служба 

 

67-72. Финансијско-рачуноводствена 

служба 

 

73-78. Техничка служба 

 

79-84. Пословне књиге и обрасци у 

јединицама за смештај 



Школски програм, Средња економска школа, Лозница 

 

 480 

 резервационих система 

 

Препознавање одговорности 

у хотелијерству 

 

Познавање врста осигурања 

 

 

85-90. Уговори између туристичких 

агенција и хотела 

 

91-96. Облици плаћања у 

туризму(ваучер,кредитна 

карта,путнички чек) 

 

97-102. Трошкови у хотелијерству 

 

103-108. Резервациони системи 

 

109-114. Одговорност у хотелијерству 

 

115-120. Осигурање у хотелијерству 

 

 

 

Професионална пракса 
 

Модул 

Ред. број 

часа наст. 

јед. 

 

Назив наставне јединице 

 

Тип часа 

   

             Исходи 

Хотелијерско 

пословање 

 

1-6. 

Уговори у хотелијерском пословању професионална 

пракса 

Састављање уговора о 

затраженој и потврђеној 

резервацији,алотману и 

фиксном закупу 

7-12. Резервација хотелских капацитета Резервисање хотелских 

услуга 

13-18. Евиденција хотелских гостију у 

пословне књиге и обрас 

Поздрављање госта,испраћај 

госта до хотелске 

собе,,евидентирање 

хотелских гостију 

19-24. Мањачки послови,рад са пошиљкама и Обављање мењачких 
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послови по налогу госта послова,прослеђивање 

пошиљке,решавање 

проблема насталих током 

боравка госта у хотелу 

25-30. Статистички извештаји рецепцијске 

службе 

Израда статистичких 

извештаја 

 

ПРЕДМЕТ: ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК (трећи страни језик-изборни предмет) 

Р.бр. Наставна тема/модул Обрада Остало Укупно 

1. Leçon 0 – C'est français! 1 1 2 

2. Leçon 1 – Rencontres / Ça va! 3,5 1,5 5 

3. 
Leçon 2 – Radio Belleville, 

j'adore / Elle est comment? 
3 2 5 

4. 
Leçon 3 – C'est ma carte! / Ma 

famille 
1,5 2,5 4 

5. 

 

Leçon 4 – Une radio, mais 

pourquoi? / Tu peux faire la 

vaisselle? 

2 3 5 

6. 
Leçon 5 – En direct de Radio 

Belleville / C'est bizarre... 
3,5 2,5 6 

7. 
Leçon 6 – Allô, allô... / C'est un 

secret 
3 14 17 

8. 
Leçon 7 – Quel temps! / J'ai 

trouvé un dossier! 
2 3 5 

9. 
Leçon 8 – Il reste un mois... / 

Pourquoi pas? 
2,5 5,5 8 

10. 
Leçon 9 – Je me souviens... / J'ai 

reçu un truc... 
1,5 5,5 7 

 УКУПНО 23,5 40,5 64 
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ЦИЉ: Да ученик савлада правила изговора, род и број именица, одређени и неодређени члан, презент прве и друге групе глагола, као и 

презент неправилних глагола. Од времена, ученик ће још савладати блиски футур, блиску прошлост и сложено прошло време.  

Знаће да се представи, да опише особе, научиће да постави питања... Научиће нешто о француској култури и слушаће француске песме. 
 

ПРЕДМЕТ: ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА (изборни)  

Р.број Наставна тема Обрада Остало Укупно 

1. 
РАД СА ТАБЕЛАМА У WORD-у И 

EXCEL-у 
1 11 12 

2. БАЗЕ ПОДАТАКА - MS ACCESS 2 10 12 

3. РАЧУНАРСКА ГРАФИКА 2 12 14 

4. МУЛТИМЕДИЈА 1 9 10 

5. ДИЗАЈНИРАЊЕ WEB СТРАНИЦА 3 13 16 

* УКУПНО 9 55 64 

 

ЦИЉЕВИ: 

- коришћење сложенијих формула и напредних функција у програму Microsoft Excel 

- савладавање основних појмова у вези са базама података  

- креирање једноставних база података у програму Microsoft Access 

- оспособљавање за самосталан рад са базама података 

- савладавање основних појмова о рачунарској графици  

- оспособљавање за самосталан рад у програму за растерску графику (Picasa) 

- оспособљавање за самосталан рад у програму за векторску графику (Inkscape) 

- савладавање основних појмова везаних за мултимедије 

- савладавање основних појмова o HTML језику  

- израда једноставних WEB страница 

 

Трећи разред 
ПРЕДМЕТ: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

Р.бр. Наставне теме обрада остало укупно 

1. 
Модерна у европској и српској 

књижевности 

15 7 22 

2. Међуратна и ратна књижевност 18 7 25 

3. Лектира 7 8 15 
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4. Језик и правопис 12 5 17 

5. Култура изражавања 7 7 14 

 УКУПНО 59 34 93 

 

ИСХОДИ: 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

• 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… 

• 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 

 

ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА 

Р.бр. Наставни модули обрада остало укупно 

1. 
Експоненцијална и логаритамска 

функција 

6 7 13 

2. Тригонометријске функције 7 6 13 

3. Аналитичка геометрија у равни  8 9 17 

4. Низови 3 3 6 

5.  Елементи финансијске математике 3 4 7 

 УКУПНО 27 35 62 

 

ИСХОДИ:  
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-да ученици разумеју поступке цртања графика експoненцијалне  и.лог.функције 

-упознавање основних особина експoненцијалне  и.лог.функције 

-примена стечених знања на решавање једноставнијих експоненцијалних и логаритамских једначина 

-правилно усвајање дефиниције и примене логаритама 

-усвајање дефиниција тригон. функција 

-правилно коришћење тригон. кружнице 

-примена основних тригонометр.идентичности  

-скицирање и “читање” тригон. функција 

-истицање примене тригон. у  пракси 

-стицање способности за решавање практичних проблема применом тригон. 

-развијање математичког мишљења применом мисаоних операција апстракције и закључивања по аналогији 

-Упознавање са координатном методом  

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

-Разумевање и примена услова паралелности и нормалности две праве   

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

-самостално решавају задатке 

- савладају основне појмове о низовима;граничну вредност низа,аритметички и геометријски низ и неке њихове примене 

-самостално решавају задатке 

- Усвајање основних математичких знања као основе за проучавање других наука 

-Развијање смисла за уредност и прегледност у раду 

-Јачање истрајности и упорности у раду 

Упознавање са основним елементима финансијске математике  

-Стицање основних знања и примена простог каматног рачуна  

-Примена простог каматног рачуна у рачуну штедног  улога 

- Стицање основних знања и примена сложеног  каматног рачуна  

-Развијање личности ученика,изграђивање стила и метода рад 

-показати ниво знања и савладаности градива из наставних тема 

-оспособљеност за самостално решавање задатака и за самоконтролу 

-правилна примена усвојених појмова и дефин. у решавању задатака 

-провера стечених навика у погледу тачности ,уредности и упорности у раду 

 

 

ПРЕДМЕТ:ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  

Р.бр. Наставна тема/модул Обрада  Остало Укупно  
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1. National parks 3 4 7 

2. Fashion        2 4 6 

3. Art and artists 3 5 8 

4. Making decisions 3 4 7 

5. Myths and legends 3 4 7 

6. Celebrities 2 4 6 

7. Crime and fiction 3 5 8 

8. Predicting the future 3 4 7 

9. Transport and travel 2 4 6 

 УКУПНО 24 38 62 

ИСХОДИ: Ученик ће бити у стању да: 

• 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 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 
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• коректно употребљава једноставне структуре користећи зависне реченице (уз одређене системске елементарне грешке које 

глобални смисао не доводе у питање) 
 

ПРЕДМЕТ: ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК (други страни) 

Р.бр. Наставни модули обрада остало укупно 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.      

6.     

7.     

 УКУПНО   93 

 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА: 
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 ПРЕДМЕТ: НЕМАЧКИ ЈЕЗИК (други страни) 

 ИСХОДИ:  

▪ 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 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 

 

Р. бр. 

 

 

 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

 

Укупно 

 

 

 

Обрада 

 

Остало 

1. Gewohnte Verhältnisse? 16 7 9 

2. Erinnerungen 14 6 8 

3. Reisen und Hotels 14 6 8 

5. Beziehungen 13 4 9 

6. Fantastisches-Unheimliches 20 9 11 

7.  Wünsche und Traüme 16 5 11 

                       Укупно 93 37 56 
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• коректно употребљава једноставне структуре користећи зависне реченице (уз одређене системске елементарне грешке које глобални смисао 

не доводе у питање) 

 

 

ПРЕДМЕТ: ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ 

Р.бр. Наставни модули обрада остало укупно 

1. Праисторијска уметност 2 1 3 

2. Стари век 11 4 15 

3. Средњи век 10 5 15 

4. Нови век 13 5 18 

5. Уметност код Срба у 18-ом веку 2 1 3 

6. Модерно доба 11 4 15 

7. Уметност двадесетог века 10 5 15 

 Амбијенталне целине 1 1 3 

 Народна уметност у Србији 2 часа 1 1 2 

 Музеји 1 1 2 

 Наивна уметност у Србији 1 1 2 

 УКУПНО 63 30 93 

 

ИСХОДИ МОДУЛА: Ученик ће моћи да:  

- одреди просторне и временске оквире настанка и развоја праисторијских култура 

- опште карактеристике уметности,палеолита,неолита и металног доба 

- наведе значење и разлоге настанка уметничких дела у праисторији 

- наведе најзначајније археолошке локалитете у свету и нашој земљи 

- наведе примере праисторијске уметности у свету и Србији; 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 појединих епоха кроз архитектуру, скулптуру и сликарство 

- објасни појам класичног у уметности 

- наведе специфичности римске скулптуре и сликарства 

- наведе примере уметности Античке Грчке и Рима на тлу Србије 

- одреди просторне и временске оквире настанка и развоја средњовековне уметности 

- објасни везу између хришћанског тумачења света и оквира уметничког изражавања 
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- наведе примере византијске архитектуре, скулптуре и сликарства 

- разликује стилске одлике романичке и готичке уметностиу архитектури,скулптури и сликарству 

- наведе примере романичке и готичке уметности у архитектури, скулптури и сликарству 

- да објасни значење инверзне перспективе у 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 

-одреди просторне и временске оквире настанка уметности новог века 

- објасни значење хуманизма и ренесансе у контексту европске културе 

- објасни последице хуманизма и ренесансе на ликовну уметност 

- наведе центре ренесансе у Европи 

- наведе примере ренесансне уметности из архитектуре, скулптуре и сликарства 

- наведе примере барокне уметности кроз примере из архитектуре, скулптуре и сликарства  

- препозна дела барокне уметностииз архитектуре, скулптуре и сликарства у Србији 

- објасни карактер уметности 18. века и код Срба 

- наведе дела и ауторе уметничких праваца из архитектуре, скулптуре и сликарства 19-ог века у Србији 

- објасни друштвено-економске односе који су довели до промене у уметности 19-ог века 

- наведе опште одлике уметничких праваца 19-ог века, значајне уметнике и њихова дела у оквиру тих праваца 

 -објасни значај и последице појаве импресионизма у уметности 

- објасни значај и последице реакције постимпресиониста на уметност 20-ог века  

- 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 

- наведе најистакнутија дела и ауторе уметничких праваца из архитектуре,скулптуре и сликарства 20-ог века у Србији 

- процени утицај европске уметности у Србији 

- објасни појам и значај амбијенталне целине;наброји амбијенталне целине и најважнија уметничка дела тих целина; клсификује амбијенталне 

целине у оносу на историјско-уметничку вредност 

- препознаје типове кућа као етнографске целине 

- наведе најистакнутије примере цркава, брвнара и салаша у Србији 

- наведе примере културно-историјских добара у Србији и средини у којој живи 

- наброји врсте и типове народне примењене уметности 

- наведе и објасни значај најважнијих музеја, галерија, спомен збирки и ризница у Европи  

- наведе и објасни значај најважнијих музеја, галерија, спомен збирки и ризница у Србији 
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ПРЕДМЕТ: ПСИХОЛОГИЈА У ТУРИЗМУ 

Р.бр. Наставни модули обрада остало укупно 

1. Психологија као наука 2 2 4 

2. Психички процеси и особине 8 6 14 

3. Особа у социјалној интеракцији 8 8 16 

4. 
Психологија туристе и опхођење са гостом 

/клијентом 
10 10 20 

5. Психологија пропаганде у туризму 4 4 8 

 УКУПНО 32 30 62 

 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА: 

• Упознавање са предметом психологије и њеном применом у туризму. 

• Разумевање особе као јединствене, непоновљиве и сложене организације психичких процеса и особина карактеристичног начина понашања. 

• Упознавање са карактеристикама понашања појединца у групи. 

• Стицање знања о комуникацијском процесу и унапређење вештине комуникације.  

• Развијање вештина значајних за опхођење са гостом/клијентом на основу разумевања психологије туристе и туристичког понашања.  

• Упознавање са применом психолошких сазнања у пропаганди туристичких услуга. 

 

 

ПРЕДМЕТ:ТУРИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА 

Р.бр. Наставни модули укупно 

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 

 УКУПНО 62 
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ЦИЉЕВИ МОДУЛА: 

• Стицање знања о предмету проучавања,  задатку и циљевима туристичке географије и о елементима туристичких кретања 

• Стицање знања о појму, врстама и атрактивностима туристичких вредности  

• Усвајање знања о улози саобраћаја у туризму и њиховој узајамној повезаности 

• Анализа утицаја фактора туристичких кретања на развој туризма 

• Стицање знања о облицима, врстама и правцима туристичких кретања 

• Упознавање ученика са појмовима туристички локалитет, центар, место и регија 

• Стицање знања о природним туристичким регијама 

Стицање знања о великим градовима света, центрима највеће  

 

 

 

ПРЕДМЕТ: ФИЛОЗОФИЈА (изборни предмет) 

Р.бр. Наставна тема Обрада  Остало  Укупно  

1. Увод у филозофију 4 2 6 

2. Античка филозофија  10 10 20 

3. Средњовековна филозофија 5 6 11 

4. Нововековна филозофија  4 6 10 

5. Савремена филозофија  3 3 6 

6. Савремени филозофски проблеми 3 4 7 

 УКУПНО 29 31 60 

 

ИСХОДИ: 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

• одреди појам и предмет филозофије 

• наведе филозофске дисциплине и разликује правце унутар дисциплина 

• разликује песничко-митолошке визије о настанку света од појмовног мишљења 

• објасни појмове почела (архе-а) и да упореди различита схватања овог појма код претскократских мислиоца 

• опише садржај појмова логос, физис, космос 

• разликује супротности: једно - мноштво, кретање - мировање, коначно - бесконачно, променљиво - непроменљиво 

• примењује неку од Сократових метода (мајеутика, иронија, индукција)  

• издвоји главне оптужбе против Сократа 

• објасни Платонову теорију идеја преко „Мита о пећини“ из дијалога „Држава“ 
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• наведе врсте владавине према Платоновом учењу и опише његову визију идеалне државе 

• примени Аристотелову теорију о четири узрока на конкретне предмете 

• да успостави узајамни однос среће, материјалних добара, мудрости и других врлина 

• упореди средњовековну и античку филозофију 

• повезује вредности античког периода са ренесансом. Препознаје садржаје из области књижевности, историје и уметности и склапа целину 

• повеже став „Знање је моћ“ са проналасцима који су се догодили у времену ренесансе 

• објасни смисао индукције као нове методе истраживања и овладавања природом 

• објасни смисао методске сумње код Декарта и става „мислим, дакле, постојим“ 

• наведе четири Декартова правила методе 

• разуме појам супстанције на примеру једног представника рационализма 

• дефинише теорију сазнања и повезује емпиризам са критиком теорије урођених идеја 

• демонстрира каузалитет на примерима из свакодневног живота 

• наброји најважније представнике просветитељства и наведе основне идеје тог правца 

• објасни Кантов коперникански обрт 

• разликује појмове категоричког и хипотетичког императива. Наводи примере 

• препознаје основне тезе идеализма 

• увиђа смисао Марксовог захтева за револуцијом  

• именује основне теме Ничеове филозофије 

• објасни појам егзистенције и препознаје ситуације егзистенцијалног избора 

• увиђа богатство праваца у савременој филозофији. Кратко описује њихове карактеристике 

• самостално припреми за дискусију користећи литературу и интернет 

• дискутује и образлаже властити став о неком савременом проблему 

• препознаје карактеристике савременог доба и препознаје чињенице које би захтевале филозофско објашњење 

 

ПРЕДМЕТ:МАРКЕТИНГ У ТУРИЗМУ И УГОСТИТЕЉСТВУ 

Р.бр. Наставна тема укупно 

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 

 УКУПНО 62 
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ИСХОДИ : Ученик ће моћи да:  

• наводи дефиницију појма маркетинга; 

• разликује етапе развоја маркетинга; 

• познаје маркетинг оријентацију 

• наводи дефиницију туристичког тржишта; 

• познаје специфичности туристичког тржишта; 

• наводи дефиницију туристичке понуде и тражње; 

• познаје карактеристике туристичке понуде и тражње; 

• на задатом примеру истражује тржиште; 

• познаје појам „здрава конкуренција“; 

• на задатом примеру сегментира тржиште 

• наводи дефиницију туристичког производа; 

• познаје факторе 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 локацијe; 

• Употреби инструменте на примеру путем презентације.  

• дефинише факторе који утичу на понашање људи као потрошача; 

• објасни основне фазе процеса одлучивања; 

• анализира основне ризике при куповини услуге. 

• објасни поступак исраживања тржишта у реалном окружењу; 

• објасни начине формирања маркетиншке базе података; 

• наведе могуће проблеме у формирању базе података. 
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ПРЕДМЕТ: ГЕОГРАФИЈА КУЛТУРЕ 

Р.бр. Наставна тема укупно 

1. Простори културе 4 

2. Расе и нације 12 

3. Језици света 6 

4. Религије света 10 

5. Миграције становништва света 8 

6. Државе и политика 6 

7. Село и град 6 

8. Цивилизације 4 

9. Културни пејзажи 6 

 УКУПНО 62 

 

ЦИЉЕВИ: 

• Упознавање ученика са карактеристикама географије културе и културног простора 

• Упознавање ученика са облашћу проучавања географије културе 

• Упознавање са појмом културни регион 

• Сазнања о културним регионима у свету 

• Стицање знања о расној и националној структури становништва света 

• Стицање знања о карактеристикама раса и народа и  утицајима средине на њихов настанак  

• Упознавање са географским распрострањењем раса и нација у свету 

• Упознавање ученика са индоевропском и неиндоевропском групом језика 

• Упознавање ученика са карактеристикама и  географском распрострањеношћу религија 

• Актуелна сазнања о односу географије, религије и туризма 

• Упознавање ученика са савременим кретањима становништва у свету 

• Упознавање ученика са географским карактеристикама  држава 

• Сазнања о типовима насеља и њиховим карактеристикама 

• Упознавање ученика са настанком и развојем насеља у разним периодима историје 

• Упознавање ученика са културно географским карактеристикама  насеља 

• Нова сазнања о условима за развој туризма у сеоским и градским насељима 

• Упознавање ученика са савременим  цивилизацијским зонама 

• Упознавање ученика са појмом културни пејзаж 

• Сазнања о типовима културних пејзажа и  променама културних пејзажа 
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• Упознавање са  значајем културних пејзажа за туризам 

 

ПРЕДМЕТ: ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ 

Р.бр. Наставни модули укупно 

1. Увод у финансије 9 

2. Новац 7 

3. Платни промет 30 

4. Пословне финансије 10 

5. Послови са банкама 7 

6. Јавне финансије 3 

 УКУПНО 62 

 

ИСХОДИ МОДУЛА: Ученик ће моћи да: 

• Дефинише науку о финансијама; опише историјски развој финансија; наведе  предмет изучавања науке о финансијама; наведе функције 

финансија; разликује макрофинансије и микрофинансије; наведе дисциплине у оквиру науке о финансијама; разликује различите дисциплине у 

оквиру науке о финансијама; наведе финансијске институције и финансијске организације у Републици Србији; разликује улоге финансијских 

институција и финансијских организација у финансијском систему Републике Србије; наведе дефиницију новца; објасни новчану масу; опише 

инфлацију и узроке настанка инфлације; опише дефлацију; дефинише девалвацију и ревалвацију; дефинше валуту; дефинише девизе и девизни 

курс ; објасни функционисање девизног тржишта; разликује врсте девизних курсева; дефинише платни промет; наведе значај платног промета, 

разликује врсте  платног промета; разликује облике плаћања ;разликује учеснике у платном промету; наведе  носиоце платног промета; кратко 

опише задатке  носилаца  платног промета; дефинише трансакције плаћања; разликује облике платног промета; разликује рачуне у платном 

промета; наведе кораке у процедури отварања рачуна; попуни обрасце за отварање текућег рачуна; кратко опише начин вођења рачуна; 

идентификује послове платног промета; разликује инструменте платног промета; класификује и идентификује инструменте платног промета; 

попуни готовинске инструменте и безготовинске инструменте платног промета: идентификује елементе менице и уноси податке у бланко образац; 

наведе трансакције са меницом; кратко опише улогу акредитива као инструмента платног промета; познаје инструменте обезбеђења плаћања;  

наведе инструменте међународног платног промета; идентификује елементе инструмената међународног платног промета; попуни обрасце 

инструмената међународног платног промета;  

▪ дефинише пословне финансије ; наведе функције пословних финансија; идентификује задатке финансијске функције; наведе облике 

(форму) организације финансијске функције 

• наведе факторе који утичу на организацију финансијске функције и њено функционисање 

• дефинише финансијску политику; дефинише  финансијско планирање 

• класификује финансијске планове према различитим критеријумима 

• успоставља везу између пословних финансија и рачуноводства 
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• наводи рачуноводствене извештаје који се користе за финансијску анализу 

• кратко опише природу финансијског посредништва 

• дефинише банкарство; кратко опише трансформацију традиционалног банкарства 

• дефинише банку; разликује врсте банака ; кратко опише историјат и задатке  Народне банке Србије; наведе органе управљања Народне 

банке Србије 

• наведе услове оснивања пословне банке; опише процедуру оснивања пословне банке; разликује органе управљања и руковођења пословном 

банком 

• дефинише банкарске послове; класификује банкарске послове на основу различитих критеријума 

• наведе пасивне банкарске послове;објасни пасивне банкарске послове 

• наведе активне банкарске послове; објасни активне банкарске послове 

• наведе неутралне банкарске послове 

• наведе сопствене банкарске послове; објасни сопствене банкарске послове 

• познаје улогу банке у угоститељско туристичкој делатности 

• разликује банкарске услуге у туризму (кредитирање пословања, осигурање и тд.) 

• наведе дефиницију јавних финансија и буџета 

• разлијује облике јавних прихода и расхода; познаје структуру јавних прихода и расхода у Републици Србији 

 

 

ПРЕДМЕТ: ПОСЛОВНА КОРЕСПОНДЕНЦИЈА 

Р.бр. Наставни модули Вежбе 

1. Правила и техника слепог куцања 19 

2. Обрада текста 10 

3. Форме обликовања текста 10 

4. Пословна писма (форма и врсте) 13 

5. Пословна коресподенција 10 

 УКУПНО 62 

ИСХОДИ МОДУЛА:  

•           познаје правила слепог куцања;  

• заузме правилан положај тела приликом куцања; 

• познаје делове рачунара; 

• познаје командне и функционалне тастере; 

• користи десотопрстно куцање без гледања у тастатуру; 

• испуни стандард брзине и тачности у куцању задатог текста. 
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• 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; 

• направи циркуларна писма; 

• подешава параметре изгледа странице текстуалног документа; 

• проналази и исправља правописне и словне грешке помоћу алата уграђених у програм за обраду текста. 

• откуца текст за ограничено или најкраће време; 

• обликује текст  у америчкој – блок форми; 

• обликује текст у француској – зупчастој форми; 

• обликује текст у комбинованој форми; 

• обликује текст у слободној форми. 

• Познаје форму и врсту пословних писама; 

• Састави пословна писма на основу (за)датих елемената; 

• Познаје форме и елементе ино –коресподенције. 

• састави кратко пословно писмо; 

• састави захтев за понуду; 

• напише програм туристичког аранжмана; 

• напише потврду резервације; 

• испостави госту рачун; 

• креира разне форме табела и образаца потребних на рецепцији; 

• креира разне форме табела и образаца потребних у пословању туристичких агенција; 

• напише извештај о раду. 

 

Четврти разред 

 
Планови наставних предмета ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ и изборних предмета ВЕРСКА НАСТАВА и ГРАЂАНСКО 

ВАСПИТАЊЕ исти су као и за образовне профиле економски и финансијски техничар. 
 

ПРЕДМЕТ: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

Р.бр. Наставна тема укупно 

1. Савремена поезија 11 

2. Савремена проза 26 
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3. Савремена драма 10 

4. Класици светске књижевности 10 

5. Синтакса 7 

6. Правопис 5 

7. Култура изражавања 22 

 УКУПНО 90 

 

ЦИЉЕВИ: 

• 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 

• Систематизовање знања из синтаксе 

 

• Оспособљавање ученика за примењивање знања из језика и правописа у складу са језичком нормом 

• Усавршавање културе изражавања и неговање интересовања за праћење културних садржаја и критички однос према њима, као и 

оспособљавање за операционализацију функционалних стилова 

 

ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА 

Р.бр. Наставна тема укупно 

1. Функције  16 

2. Извод функције 17 

3. Комбинаторика 7 

4. Вероватноћа и статистика 12 

5.  Писмени задаци  8 

 УКУПНО 60 

 

ЦИЉЕВИ : 

• 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 
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• Стицање основних знања из комбинаторике  

• Стицање основних знања о вероватноћи и статистици 

 

ПРЕДМЕТ: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК   

Р.бр. Наставна тема укупно 

1. 

• ОПШТЕ ТЕМЕ 

• Свакодневни живот (планови за будућност, посао и каријера) 

• Образовање (могућност образовања у иностранству, размена ученика, усавршавање у 

струци) 

• Друштвено уређење и политички систем у земљама чији се језик учи 

• Културни живот (манифестације, сајмови и изложбе општег карактера и везане за струку) 

• Медији  (утицај медија) 

• Историјске везе Србије и земаља чији се језик учи 

• Свет компјутера 

(оглашавње на различитим глобалним мрежама, виртуелни свет комуникације) 

 

СТРУЧНЕ ТЕМЕ 

 

• Прикупљање информација за одређену туристичку услугу 

• Састављање програма туристичке услуге 

• Примање и преношење информација у оквиру туристичких услуга  

• Рекламирање услуга у контакту са клијентом 

• Продаја туристичких услуга 

• Праћење квалитета туристичких услуга 

• Обављање рецепцијских послова 

 (комуникација са гостом приликом пријављивљња и одјављивљња, пружање разних 

обавештења гостима) 

• Праћење новина у области туризма 

• Пословна комуникација и коресподенција на страном језику релевантна за струку 

 

 УКУПНО 60 

 

ИСХОДИ: Ученик ће моћи да: 
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• 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, употребљавајуњи 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, трнасформације) 

• контролише граматичка знања и исправља своје грешке 

 

ПРЕДМЕТ: РУСКИ ЈЕЗИК 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Из жизни молодёжи 3 6 9 

2. Из школьной жизни 4 4 8 

3. Наука и техника  2 3 5 

4. В мире искусства 4 4 8 

5. Выдающиеся мастера искусства 4 4 8 

6. Выдающиеся люди России и Сербии 4 4 8 

7. Исторические памятники 4 4 8 
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8. Спорт и шахматы 3 6 9 

9 Телефон. Письмо 3 6 9 

10. Русский язык для деловых людей 3 5 8 

 УКУПНО 36 46 90 

 

ИСХОДИ: 
▪ Понављање и проширивање лексике из семантичког поља знакомство, усвајање комуникативних функција на тему жизнь молодёжи, 

понављање врста прилога и њихова употреба, понављање и проширивање израза у функцији одласка у позориште или биоскоп 

▪ Понављање и проширивање лексике из семантичког поља школьная жизнь, понављање суперлатива придева, понављање и проширивање 

израза у функцији одласка на концерт 

▪ Усвајање неких чињеница из живота М. В. Ломоносова, понављање облика заменица и њихова употреба, усвајање партиципа презента 

актива, понављање основних бројева 

▪ Понављање и проширивање лексике из семантичког поља искусство, упознавање с неким чињеницама из живота балерине Надежде 

Павлове, усвајање неких чињеница о руским сликарима и о руском филму, усвајање комуникативних функција на тему фильм 

▪ Усвајање неких чињеница из живота Д. Шостаковича, употреба зависно-сложених реченица, понављање непроменљивих именица, 

упознавање са занимљивостима о Санкт Петрбургу 

▪ Усвајање неких чињеница из живота В. И. Даля, усвајање партиципа перфекта актива, понављање и проширивање знања о животу и делу 

Вука Караџића, подстицање и неговање читалачке културе, усвајање неких пословица и изрека 

▪ Понављање и проширивање лексике из семантичког поља достопримечательности города, усвајање партиципа презента пасива, понављање 

глагола кретања 

▪ Понављање и проширивање лексике из семантичког поља спорт и шахматы, упознавање с неким чињеницама из живота А. А. Алехина, 

усвајање партиципа перфекта пасива, понављање структуре просте и сложене реченице 

▪ Понављање и проширивање израза у функцијама просьба, предложение, телефонный разговор, понављање императива и именицаsingularia 

tantum, понављање израза учтивости у функцији изражавања обраћања, поздрављања, опраштања 

▪ Усвајање пословне терминологије, понављање и проширивање лексике из семантичког поља профессия, понављање облика императива и 

потенцијала, понављање употребе предлога в и на 

 

ПРЕДМЕТ: ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1.     

2.     
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3.     

4.     

5.      

6.     

7.     

 УКУПНО    

 

ЦИЉЕВИ: 

ПРЕДМЕТ: МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Р.бр. Наставна тема укупно 

1. 
Класична музика (општа музичка 

анализа и теорија кроз слушање 

музике) 

8 

2. 
Oпера и балет; 

Oперета и мјузикл 

8 

3. Традиционална музика  5 

4. Џез и блуз музика 4 

5. Филм  и филмска музика 4 

6. Хор 4 

 УКУПНО 33 

 

ИСХОДИ:  

Ученик ће моћи 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 уопште 

• Препознаје одслушанe композиција уз познавање њихових аутора као ивреме настанка.. 

• Експресивно,аутономно доживљава карактер одслушане композиције 

• Поседује адекватан музички укус. 

• Самоиницијативно посећује концерте и друге музичке манифестације у  
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локалној заједници.  

• Разуме међусобну повезаност текста, музике и покрета. 

• Разликује музичко сценска дела према периоду настанка. 

• Препознаје историјско културни амбијент у коме су настала поједина дела 

• Препознаје естетске вредности у култури свог и народа других земаља уочавањем карактеристичних обележја музике светске 

народне баштине. 

• Сагледава и вреднује утицај народног стваралаштва на уметничко стваралаштво 

• Препознаје критеријуме који се односе на начине настајања мелодијско ритмичких образаца раличитих музичких жанрова. 

• Разликује боју звука различитих инструмената,као и њихов визуелни изглед  

• Разликује саставе извођача(Соло глас-хор,Соло инструмент-камерни састав-оркестар) 

• Препознаје и реализује елементе заједничког музицирања 
 

 

 

ПРЕДМЕТ: ТУРИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА 

Р.бр. Наставна тема укупно 

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 кретања 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 

 УКУПНО 60 

 

ЦИЉЕВИ: 
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• Усвајање знања о географском и туристичком положају Србије 

• Усвајање знања о природним туристичким вредностима Србије 

• Усвајање знања о антропогеним туристичким вредностима Србије 

• Анализа утицаја материјалне основе на развој туризма у Србији 

• Стицање и продубљивање знања о основним облицима туристичког кретања у Србији 

• Конкретизација знања о правцима туристичких кретања у Србији 

• Анализа промета домаћих и иностраних туриста 

• Анализа размештаја туристичких вредности у туристичким регијама Србије  

• Туристичко-географске одлике Балканског полуострва 

• Најважнији облици туристичких кретања на Балканском полуострву 

• Примена стечених знања на прогнозирање перспектива развоја туризма Србије 

 

ПРЕДМЕТ: ПРЕДУЗЕТНИШТВО 

Р.бр. Наставни модули Вежбе 

1. Предузетништво и предузетник   6 

2. 
Развијање и процена  пословних идеја, 

маркетинг план 
16 

3. 
Управљање и организација, 

правни оквир за оснивање и функционисање 

делатности 

20 

4. Економија пословања, финасијски план 10 

5. 
 Ученички пројект-презентација пословног 

плана 
8 

 УКУПНО 60 

 

ИСХОДИ: Ученик ће моћи да: 

• наведе одговарајуће примере предузетништва из локалног окружења;  

• наведе карактеристике предузетника;  

• објасни значај мотивационих фактора у предузетништву;  

• доведе у однос појмове иновативност, предузимљивост и предузетништво;  

• препозна различите начине отпочињања посла  у локалној заједници. 

• примени креативне технике избора: селекције и вредновања  пословних идеја; 
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• 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 сопственог 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 ( самостално 

или уз помоћ наставника); 

• 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 бизмис 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 одржавање ликвидности у пословању предузећа; 

• састави финансијски план за сопствену бизнис идеју самостално или уз помоћ наставника; 

• презентује финансијски план за своју бизнис идеју. 

• самостално или уз помоћ наставника да повеже све урађене делове бизнис плана; 

• изради коначан (једноставан) бизнис план за сопствену бизнис идеју; 

• презентује бизнис план у оквиру јавног часа из предмета предузетништво 
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ПРЕДМЕТ: АГЕНЦИЈСКО И ХОТЕЛИЈЕРСКО ПОСЛОВАЊЕ 

Р.бр. Наставни модули Вежбе  

1. ФОРМИРАЊЕ И ПЛАСМАН 

ТУРИСТИЧКОГ ПУТОВАЊА 

80 

2. 
ИЗВОЂЕЊЕ И ОБРАЧУН 

ТУРИСТИЧКОГ ПУТОВАЊА 
40 

 УКУПНО 120 

 

ИСХОДИ: Ученик ће моћи да: 
• 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; 
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• обрачуна туристичко путовање; 

• познаје финансијско - рачуноводствено пословање туристичке агенције; 

• познаје послове планирања и развоја у туристичкој агенцији. 

 

 

Практична настава 

 
 

М

од

ул 

Ред. број 

часа 

наст. јед. 

 

Назив наставне 

јединице 

 

Тип часа 

 

Исходи 

модула 

 

 

 

 

 
  1. 

1-6. Међусобни утицаји и 

повезаност тур. аен. и 

окружења 

практична 

настава 
Разликује 

шире и уже 

окружење    

 

Познаје 

међусобне 

односе 

туристичких 

агенција и 

уговоре између 

агенција 

 

 

Разликује  

организациону 

структуру 

агенција 

7-12. Пословни партнери у 

ужем окружељу 
 

13-18.  Пословни паартнери 

у ужем окружењу 
 

19-24. Шире окружење тур. 

Агенције 
 

25-30. Шире окружење тур. 

Агенције 
 

31-36. Међусобни односи 

туристичких агенција 
 

37-42. Уговори између тур. 

Агенција 
 

43-48. Уговори односи 

измешу ТА 
 

49-54. Организација 

пословња 

туристичких агенција 
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55-60. Организација 

пословња тур. 

Агенцијс 

 Разликује 

поједине врсте 

аранжмана                         
61-66. Појам и врсте 

туристичких 

аранжмана 

 

67-72. Формирање 

туристичког 

аранжмана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73-78. Формирање 

туристичког 

аранжмана 

 Познаје 

формирање 

туристичког 

аранжмана 

 

 

Познаје 

пласман 

туристичког 

аранжмана 

Познаје рад 

пословница 

туристичке 

агенције 

79-84. Формирање 

туристичког 

аранжмана 

 

85-90. Пласман туристичког 

аранжмана  
 

91-96. Пласман туристичког 

аранжмана 
 

 97-102. Пласман туристичког 

аранжмана 
 

103-108. Пословнице тур. 

Агенције 
 

109-114. Пословнице тур. 

Агенције 
 

115-120. Пословнице тур. 

ааагаенције 
 

 

ПЛАН БЛОК НАСТАВЕ – четврти разред 
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1 – 12    Посета сајму туризма,  Нови САд,  Београд 

13 – 18   Међусобни утицаји и повезаност окружења и туристичке агенције 

19 – 24  Пословни партнери у ужем окружењу 

25 – 30  Шире окружење туристичке агенције 

31 – 36  Међусобни односи туристичких агенција 

37 – 42  Уговорни односи измешу туристичких агенција  

43 – 48  Организација пословања туристичких агенција 

49 – 54  Појам и врсте туристичлих аранжмана 

55 – 60  Формирање туристичког аранжмана 

61 – 66  Постављање туриссстичког аранжмана 

67 – 72  Калкулација туристичког аранжмана 

73 – 78  Пласман туристичког арнжмана 

79 – 84  Пласман туристичког аранжмана 

85 – 90  Послови пословница туристиччке агенције 

91 – 96  Припрема за извођење туристичког аранжмана 

97 – 102  Извођење турисстичког аранжмана 

103 – 108  Обрачун туристичког аранжмана 

109 – 114  Облици плаћања, финансијско рачуноводстено пословање тур аген. 

115 – 120  Планирање у туристичким агенцијама 

 
 

 

ПРЕДМЕТ: ТУРИСТИЧКЕ ДЕСТИНАЦИЈЕ СВЕТА 

Р.бр. Наставна тема укупно 

1. 
Валоризација туристичких регија у 

туризму   

2 

2. Туристичке регије Европе 10 

3. Туристичке регије Англоамерике 10 
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4. 
Туристичке дестинације Латинске 

Америке 

10 

5.  Туристичке регије Африке 10 

6. Туристичке регије Азије 10 

7. 
Туристичке регије Аустралије са 

Океанијом  

4 

8. 
Савремени трендови и перспективе 

развоја туризма 

8 

 УКУПНО 60 

 

ЦИЉЕВИ: 
• Примена стечених знања и стицање нових знања из валоризације туристичких регија  

• Стицање знања о  природним и антропогеним туристичким вредностима Европе  

• Стицање знања о  природним и антропогеним туристичким вредностима Англоамерике 

• Стицање знања о  природним и антропогеним туристичким вредностима Латинске Америке 

• Стицање знања о  природним и антропогеним туристичким вредностима Африке 

• Стицање знања о  природним и антропогеним туристичким вредностима Азије 

• Стицање знања о  природним и антропогеним туристичким вредностима Аустралије са Океанијом 

• Разумевање међусобног утицаја туризма и географске средине 

 

ПРЕДМЕТ:СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА  

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Структура и организација друштва 8 6 14 

2. Држава и политика 10 6 16 

3. Устав и правна држава 4 2 6 

4. Људска права и слободе 4 2 6 

5.  Култура и друштво 4 10 14 

6. Друштвене промене и развој друштва 2 2 4 

 УКУПНО 32 28 60 
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ЦИЉЕВИ: 
• 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   

 

 

 

 

 

Кулинарски техничар 
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 Први разред 

 

ПРЕДМЕТ: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

Р.бр. Наставна тема Исходи  Укупно  

1. 

Увод у 

проучавање 

књижевног 

дела  

- 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 облике 

- 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 

13 

2. 

Књижевност 

старог века 

- објасни значај митологије за античку књижевност и развој европске 

културе 

- наведе имена аутора, називе одређених дела и класификује их по 

културама којима прпадају, књижевним родовима и врстама 

- тумачи и вреднује уметничке чиниоце у обрађеним делима 

- објаси универзалне поруке књижевности старог века 

11 

3. 

Средњовековна 

књижевност 

- наведе најзначајније споменике јужнословенске културе, језик, писмо 

и век у ком су настали 

- именује ауторе и дела 

- разуме поетику жанрова седњовековне књижевности 

- лоцира обрађене текстове у историјски контекст 

- објасни значај средњовековне књижевности за српску културу 

- анализира изабране текстове уз претходно припремање путем 

истраживачких задатака 

11 

4. 
Народна 

(усмена) 

- разликује лирске, епске и лирско-епске песме 

- уочи одлике усмене уметности речи (колективност, варијантност, 

11 
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књижевност 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 

5. 

Хуманизам и 

ренесанса 

- 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 

11 

6. 

Општи 

појмови о 

језику 

- објашњава 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 

4 

7. 

Фонетика - уме да се служи правописом 

- разликује гласовне алтернације 

- влада акценатским гласовним системом књижевног (стандардног) 

језика и примењује га у говору 

10 

8. 

Правопис  - примени знања о гласовним алтернацијама у складу са језичком 

нормом 

- употребљава велико и мало слово у складу са језичком нормом 

- подели речи на крају реда у складу са језичком нормом 

10 

9. 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 сладу са језичком 

нормом 

18 
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 УКУПНО  99 

 

ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА 

Р.бр. Наставна тема Исходи  Укупно  

1. 

Реални бројеви  разликује различите записе бројева из скупова N. 2, (Р, и те бројеве приказује набројној 

правој и пореди их. 

разликује основне подскуиове скупа реалних бројева (1М, 2, 0.1) и уочава релације 

1Ч1с2с0сК, 1сК израчуна вредносгједноставног рационалног бројевног израза поштујући 

приоритет рачунских оиерација и употребу заграда одреди апсолутну вредност реапног 

броја и графички интсрпретира на бројевној оси заокругли број на одређени број децимала 

одреди апсолутну и релативну грешку 

 

 

2. 

Пропорционалност • израчуна одређен део неке величине 

• одреди непознате чланове просте пропорцијс 

прошири или скрати размеру и примсни јс у решавању проблема поделе 

• препозна директну или обрнуту пропорционалност две величине, примени је нри 

решавању једноставних проблема и прикаже графички 

• одреди непознату главницу, проценат или процснтни износ 

 

9 

3. 

Рационални 

алгебарски изрази 

• сабира. одузима и множи полиноме 

• примени дистрибутивни такон множсн.а према сабирању и формуле за квадрат бинома 

и разлику квадрата, збир и разлику кубова при трансформаиији полинома 

• растави полином на чиниоце 

• одреди НЗД и НЗС полинома 

трансформише једноставнији рационални алгебарски израз 

13 

4. 

Геометрија  • разликује основне и изведене геометријске појмове 

• разликујс 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 

15 
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• наведе и примени основне релације у једнакокраком, односно једнакостраничном 

троуглу 

• разликује врсге четвороуглова, наведе и примени њихове особине на одређивање 

непознатих елемената четвороугла 

• формулише Талесову тсорему и примени је на поделу дужи на п једнаких делова 

5. 

Линеарне 

једначине и 

неједначине 

• дефинише појам линеарне једначине 

• реши линеарнуједначину 

• примени линеарну једначину на решавање проблема 

• реши једначину које се своди на лимсарнуједначину 

• дефимише појам линеарне функције 

• ирикаже аналитички, табеларно и графички линсарну функцију 

• реши линеарну неједначину и графички прикаже скуп решењ реши систем линеарних 

једначина са две непознате 

14 

6.  Писмени задаци   8 

 УКУПНО   

 

 

ПРЕДМЕТ: РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА 

Р.бр. Наставна 

тема 

Исходи  Укупно/ 

вежбе   

1. 

Основе 

рачунарске 

технике 

• 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 здравља од прегеране и неправилне употребе 

рачунара 

6 
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• препозна компоненте из којих се састоји рачунар и објасни 

њихову функционалност 

• објасни намену онеративне и спољашње меморијс у 

рачунарском систему 

• наброји врсте спољашњих меморија и објасни њихове 

карактеристике 

• објасни сврху софтвера у рачунарском систему 

• наброји врсте софтвера 

2. 

Основе рада у 

рачунарском 

систему 

• Објасни сврху, намену оперативног система 

• наброји оперативне системе 

који се данас користе на различитим дигитапним уређајима 

• изврши основна подешавања радног окружења ОС 

• разликује типове датотека 

• хијерархијски организује 

фасцикле и управља фасциклама и документима (копира, 

нремешта и брише документе и фасцикле) 

• врши претрагу садржаја по 

различитим критеријумима 

• уочава потребу за новим 

софтвером и инсталира га 

• врши компресију и декомпресију фасцикли и докумената 

8 

3. 

Примена 

ИКТ-а 

• одабере и примењује одговарајућу технологију (алате и 

сервисе) за релизацију конкретног задатка 

• креира дигиталне продукте.поново их користи, ревидира и 

нроналази нову намену 

• користи технологију за прикупљање, анализу, врелновање 

и представљање података и информација 

• припреми и изведе аутоматизовану аналитичку обраду 

података коришћењем табеларних и графичких приказа 

36 

4. Рачунарске мреже, • приступа садржајима на интернету, претражује интернет и 16 
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интернет и 
електронска 
комуникација  

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 

• уочи 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 локалнемреже 

• 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 

 УКУПНО  66 

 

ПРЕДМЕТ: ИСТОРИЈА 

Р.бр. Наставна тема Исходи  Укупно  

1. 

• У вод  • дефинише појам историје; 

• разликује историју као науку и као 

наставни предмет; 

• именује и разликује основне 

временске одреднице (годину, 

деценију, век, миленијум, еру); 

4 
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• лоцира одређени хронолошки 

податак у одговарајући миленијум. 

век и деценију; 

• препозна различиге начине 

рачунања времена у прошлости и 

садашњосги; 

• наведе основне историјске иериоде 

у развоју човечанетва и одреди 

граничне датуме који их деле; 

• дефинише појам историјских извора 

и познаје њихову основну поделу; 

• објасни значај историјских извора у 

изучавању и разумевању 

прошлости; 

• разликује историјске изворе од 

историјске литературе; именује институције и 

установе које изучавају и чувају историјске изворе и 

литературу (архив. музеј, библиотека);опише начин 

живота у праисторији; идентификује 

главне проналаске и њихове последице на 

начин живота људи у праисторији; наведе 

и лоцира најважније праисторијске 

локалитете у Европи и Србији (Ласко, 

Алтамира. Винча. Лепенски Вир.). 

2. 

Цивилизације  старог века  утврди основне претпосгавке за настанак цивилизација 

старог века: именује најважније цивилизације епохе сгарог 

века; наведе и лоцира најважније цивилизације из најранијег 

периода историје човечанства (Месопотамија, Египат, 

Јудеја, Феникија, Крит, Индија, Кина); одреди основне 

одлике и најважније тековине цивилизација Далеког истока 

(Индија, Кина); опише друштвене структуре у најважнијим 

државама старог века; објасни државно уређење 

цивилизација Старог истока, античке Грчке и Рима; наведе 

11 



Школски програм, Средња економска школа, Лозница 

 

 523 

религијске системе и њихове главне одлике у најважнијим 

државама старог века; наведе врсте писама цивилизација 

старог вска и препозна њихове особености; 

идентификује основне одлике привреда најзначајнијих 

држава старог века; 

опише начин живота припадника различитих друштвених 

слојева у државама старог века; 

• именује најзначајнија привредна, научна и културна 

достигнућа цивилизација старог вска: 

• наведе главне тековинс цивилизација старог века у 

савременом добу и прспозна њихов значај; 

уочи, наведе и упореди сличности и 

разлике између појава и проиеса из 

историје старог века са појавама и 

процесима у савременом друштву. 

3. 

Европа и Средоземље у средњем 

веку  

• истакне одлике псриода 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 друштвенс структуре и 

вазалне односе; 

• опише, на примеру Византије, Франачке, Француске, 

Енглеске и Немачке, друштвену структуру и државно 

уређење у средњем веку; 

• наведе и образложи организациону структуру православне и 

католичке цркве; 

• сагледа значај Великог раскола и његове последице; 

• опишс мастанак и ширење ислама; 

уочи узроке и последице, крсташких ратова; 

• уочи значај религије у средњем веку и њен утицај на 

културно стваралаштво; 

• наведе и опише највећа културна и техничка достигнућа 

у средњем веку; 

• идентификује основне оддикс привредеу средњем веку; 

• истакне одлике свакодневног живота друштвених 

слојсва у средњем веку; 

• наведе главне тековине епохе средњег века у 

савременом добу; 

12 
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препозна значај тековина епохе средњег века за савремени 

свег. 

4. 

Срби и њихово окружење у 

средњем веку  

крсташких ратова; 

• уочи значај религије у средњем веку и њен утицај на 

културно стваралаштво; 

• наведе и опише највећа културна и техничка достигнућа 

у средњем веку; 

• идентификује основне оддикс привредеу средњем веку; 

• истакне одлике свакодневног живота друштвених 

слојсва у средњем веку; 

• наведе главне тековине епохе средњег века у 

савременом добу;препозна значај тековина епохе 

средњег века за савремени свег. 

• средњем веку и њен утицаЈ на културно 

стваралаштво: именује најважније личности којесу 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; наведе главне 

тековине српске средњовековне културе и уочи њихову 

присутност у савременом добу; 

• препозна значај средњовековне државности за 

настанак модерне српске државе. 

•  

16 

5. 

Европа и свет од краја XV до краја 

XVIII века  

• 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: 

12 
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• идентификује основне одликс привреде у периоду од 

краја XV до краја XVIII века; 

• истакне одлике свакодневног живота друштвених 

слојева у периоду од краја XV до краја XVIII века; 

наведе главне тековине периода од краја 

XV до краја XVIII века и препозна њихов 

значај у савременом добу. 

6. 

Српски народ под страном влашћу 

од краја XV до краја XVIII века  

• идентификује основне одлике псриода од краја XV до 

краја XVIII века у националној историји; 

• опишс 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 иоложај Срба у Хабзбуршкој монархији; 

• уочи последице процеса исламичације, покатоличавања 

и унијаћења Срба; 

• изведе закључак о улози српске цркве у очувању 

националног идентитета; наведе најзначајнија културна 

достигнућа српског народа у периоду од краја XV до краја 

XVIII века; 

• идентификује основне одлике 

привреде у српским земљама од 

краја XV до краја XVIII века; 

• истакне одлике свакодневног живота 

друштвених слојева у српским земљама у 

периоду од краја XV до краја XVIII века. 

11 

 УКУПНО  66 

 

ПРЕДМЕТ: ГЕОГРАФИЈА 

Р.бр. Наставна тема Исходи  Укупно  

1. Увод 
-дефинише прсдмет изучавања 

физичке географије, подела и 

2 
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значај разликује Земљине сфере и 

уочава њихове узрочно-последичне 

везе 

2. Литосфера 

-наведе особине унутрашњих 

Земљиних сфера 

описује узроке кретања 

литосферних плоча 

-дефинише појам минерала и стена 

и 

познаје њихову поделу 

-објасни постанак континената и 

оксанских басена 

-наведе основне облике рељефа 

континената 

наведе вулканске и грусне зоне на 

Земљи  

-објасни деловањс спољашњих 

сила именује ерозивне и 

акумулационе обликерсљефа 

(распадање стена, денудација. 

флувијална ерозија. крашка 

ерозија. глацијална ерозија, еолска 

ерозија и абразија) 

 

10 

3.              Атмосфера 

•објасни факторс који утичу на 

климу 

•наведе елементе климе 

•објасни временске и климатске 

елементе који утичу на здравље 

човека (инсолација, температура 

ваздуха, ваздушни притисак, 

7 
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ветрови, влажност, облаци и 

облачност, падавине) 

•опише како време утиче на 

организам човека (живи 

барометри, осећај лагодности и 

нелагодности) 

•опише савремене промене у 

атмосфери и њихов утицај на 

здравље људи (загађење, климатске 

непогоде) 

 

4. Хидросфера 

•дефинише појам Светског мора 

•лоцира на карти и објасни основне 

карактеристике: океана, мора. 

залива, мореуза 

•објасни различите вредности 

сатинитста и температуре у односу 

на географски положај 

•објасни крегање морске воде 

(таласи, морске струје и морска 

доба) 

•дефинише појмове: издан, извор, 

термоминерапне воде 

•дефинише основне елементе 

водотока: речни слив, речни 

систем, речна мрежа 

•објасни постанак и поделу језера 

•објасни ангропогени утицај на 

водне ресурсе (коришћење. 

експлоатација. управљање, 

загађење, заштита) 

7 



Школски програм, Средња економска школа, Лозница 

 

 528 

5.             Биосфера 

наведе типове земљишта и услове 

њиховог настанка. 

објасни распоред типова земљишта 

на Земљи 

објасни геогрфски распорсд 

биљних заједница на Земљи 

наведе заштићенебиљне и 

животињске врсте 

3 

 УКУПНО  33 

 

ПРЕДМЕТ: ХЕМИЈА 

Р.бр. Наставна тема Исходи  Укупно  

1. 

• Структура супстанци  објасни елекгронеутралност атома објасни појам 

изотопа и примену изотопа 

разликује атом од јона 

напише симболе елемената и формуле 

једињења 

објасни да су електрони у електронском омогачу 

распоређени према принципу мимимума енергије 

одреди број валентних електрона објасни узрок 

хемијског везивања атома и типове хемијских веза 

разликује јонску везу од ковалентне везе 

разликује неполарну од поларне ковалентне везе 

објасни да својства хемијских једињења зависе од 

типа хемијске везе дефинише појам релативне 

атомске масе и појам релативне молекулске масе 

• објасни појам количине супстанце и 

повезаност количине супстанце са масом 

супстанце 

објасни квантитативно значење симбола и 

формула 

 

10 
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2. 

• Диспсрзни системи  • објасни да су дисперзни системи смеше више 

чистих супстанци 

• разликује дисперзну фазу и дисперзно 

средство 

• објасни појам хомогене смеше 

• објасни појам и наведе примену аеросола, 

суспензија, емулзија и колоида 

• објасни утицај температуре ма растворљивост 

супстанци 

• израчуна масени процентни садржај раствора 

објасни појам количинске 

концентрације раствора 

8 

3. 

• Хемијске реакције  • објасни да хемијска промсна значи настајање 

нових супстанци. раскидањем старих и 

стварањем нових хемијских веза 

• разликује реакције синтезс и анализе 

• намише једначине хемијских реакција 

• примсни знања из стехиометријског 

израчунавања на хемијским једначинама 

• објасни да су неке реакције егзотермне а неке 

ендотермне у размени енергије са околином 

• наведе факторе који утичу на брзину хемијске 

реакције 

• објасни појам хемијскс равнотсжс 

разликуЈе коначне и равнотежне хемијске 

реакцијеилуструје примерима значај 

хемијске равнотеже за процесе из 

свакодневног животаприкаже 

електролитичку дисоцијацију 

киселина, база и соли хемијским 

једначинамаразликује киселу, 

базну и неутралну средину на 

основу рН вредности 

раствораобјасни појам електролита 

објасни појам јаких и слабих 

16 
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електролит 
• објасни напонски низ 

елемената објасни процесе 

оксидације и редукције као 

отпуштања и примања електрона 

објаснида је у оксидо-

редукционим реакцијама број 

отпуштених електрона једнак 

броју примљених електрона  

• објасни шта је 

оксидациони број и како се 

одређује оксидациони број атома 

у молекулуобјасни да се при 

оксидацији оксидациони број 

повећава, а при редукцији 

оксидациони број смањује одреди 

оксидационо и редукционо 

средство на основу хемијске 

једначине објасни појам 

електролизе објасни појам 

корозије наведе поступке заштите 

од корозије 

 

4. 

Хемија елемената и једињења  објашњава периодичну промену својстава 

елеменатау ПСЕ разликује метале, неметале и 

металоиде објасни стабилност атома племенитих 

гасова 

описује карактеристична својства неметала: 

водоника, кисеоника, азота, угљеника, 

силицијума, фосфора. сумпора, хлора и 

њихових важнијих једињења, као и њихов 

утицај на живи 

30 
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свет 

• описује карактеристична својства метала: 

натријума, калијума, магнезијума, 

калцијума, алуминијума и олова и њихових 

важнијих једињења, као и њихов утицај на 

живи свет 

• наведе општа својства прелазних метала и 

њихових једињења и њихову примену у 

струци 

• описује својства атома угљеника у органским 

молекулима 

• познаје класификацију органских једињсња 

(према структури и врсти хемијских всза) 

• објашњава како хемијска својства зависе од 

природе хемијске везе 

објашњава хемијска својства органских једињења 

која имају примсну у струци и свакодневном 

животу 

 

5. 

Хемијеки аспекти загађивања животне 

средине  

• 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 

 

2 

 УКУПНО  66 

 

ПРЕДМЕТ: ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Р.бр. Наставна тема Исходи  Укупно  

1. 

Основни појмови екологије  • дефинише предмет истраживања и значај 

екологије 

• објасни структуру екосистема 

• објасни процесе који се одигравају у екосистему 

• анализира међусобне односе организама у 

7 
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ланцима исхране 

• објасни структуру биосфере 

• анализира биогеохемијске циклусе у биосфери 

утврђује значај биодиверзитета за 

опстанак живота на Земљи 

2. 

Човеков однос према 

животној средини 

(антропогени фактор)  

• објасни појмове животна средина и антропогени 

фактор 

објасни негативан утицај наведе 

класификацију еколошких фактора 

човека на животну средину 
• објасни појмовс чагађење и заштита животне 

средине 

 

8 

3. 

Загађење и токсикологија  • објасни појмове токсин и токсикологија. 

• класификује токсиканте и токсичне ефекте. 

• објасни могућност неутрализације штетног дејства 

токсина 

• објасни значај управљања ризицима 

8 

4. 

Загађивање и заштита ваздуха  • наведе изворе и класификује загађујуће материје у 

ваздуху 

• објасни насганак и последице озонских рупа, 

киселих киша и ефекте стаклене баште 

• објасни везу између саобраћаја и загађености 

ваздуха, наведе могућности коришћења 

еколошког горива 

• објасни проблем глобалног загађивања 

• објасни последицс дејства на биљни и животињски 

свет и људско здравље 

• објасни могуће мере заштите ваздуха од загађивања 

8 

5. 

Загађивање и заштита вода као животног 

ресурса  

• наведе изворе загађивања воде и 

класификује 

 

8 

6. 

Загађивање и заштита земљишта  • објасни критеријуме за одређивање квалитета 

земљишта, начине загађивања и угрожавања 

земљишта 

• објасни проблем депоновања чврстог комуналног и 

8 
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опасног отпада и значај смањивања количине 

комуналног отпада 

• објасни значај рециклаже и примене мера за 

заштиту' зсмл.ишта од загађивања 

7. 

Радиоактивно загађивање и заштита • дефинише појам радијације, 

• наведе врсте и изворе радијације (природне и 

вештачке) 

• наведе последице радиоактивног загађивања 

животне средине и глобални проблем нуклеарног 

отпада 

• наведе мере заштите и начине контроле радијације 

у животној и радној средини 

5 

 

Загађивање и заштита хране  • разликује физичко, хемијско, биолошко и 

радиоактивно загађивање хране, 

• објасни здравствене ефекте загађене хране 

• разликује могуће мере и начине заштите 

хране од загађивања и објасни значај здраве 

исхране 

•  изради сопствени нелељни јеловник базиран на 
принципима здраве исхране 

6 

 
Право и законска регулатива за заштиту 

животне средине  
• објасни важност законског 

регулисања заштите и очувања 

животне средине 

4 

 

Мониторинг систем и 

заштита природе  

• дефинише појам мониторинга, наведе врсте и 

значај мониторинга 

• наведе облике зашгите природе и природних 

добара 

• наведе облике биомониторинга запраћење 

загађености ваздуха, воде и земљишта у окружсњу 

4 

 УКУПНО  66 

 

ПРЕДМЕТ: ЛИКОВНА КУЛТУРА 

Р.бр. Наставна тема Исходи  Укупно  

1. Композиција  • размагра повезаност визуелне уметности и 

друштва кроз историју 
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• опише однос елеменага композиције који 

уочава 

• разматра теме и идеје у делима визуелне 

уметности и визуелне поруке са којима се срећс 

• изрази своју замисао у одабраној 

традиционазној техници 

• укаже на естетичке вредности које уочава у 

радовима уметника 

2. 

Дизајн  • пореди врсте дизајна и радове дизајнера на 

основу одабраног или договореног 

критеријума 

• реши задати проблем комбинујући свесно или 

случајно одабране елементе/мотиве 

• изрази своју идеју у одабраном, задатом или 

доступном медију, материјалу и техници 

• користи различитс информације као подстицај 

за стваралачки рад 

 

3. 

Простор  • пореди амбијент простора различитих 

намена 

• разматра значај обликоваља простора за 

будуће занимање 

• реши проблем комбинујући задате и одабране 

елементе, материјале и/или информације 

• изрази своју замисао у одабраном медију, 

материјалу и техници 

 

4. 

Култура и уметничко наслеђе • размагра значај визуелне уметности и 

културе у савременом друштву 

• прави, самостално или у сарадњи са другима. 

презентације о одабраним уметничким 

делима, уметницима или споменицима 

културе 

• користи уметничка дела као подстииај за 

стваралачки рад 

• предложи посету актуелном догађају културе 

или виртуелном  музеју/галерији/локалитету 

 

 УКУПНО  33 
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ПРЕДМЕТ: Куварство-вежбе 

Р.бр. Наставна тема Исходи  Укупно  

1. 

Увод у куварство -дефинише појмове куварство и 

кухиња; објасни значај куварства и 

задатке куварства; разликује врсте 

кухиња и кухињских одељења; 

користи опрему и инвентар у 

кухињи 

42 

2. 

Сировине у куварству -дефинише основне карактеристике 

животних намирница; разликује 

појмове месо и месне прерађевине; 

објасни особине, категоризацију, 

квалитет, расецање и примену свих 

врста меса у куварству; објасни 

особине и употребу осталих 

намирница животињског 

порекла(млеко, јаја, масноће); 

објасни особине и употребу 

намирница биљног порекла у 

куварству(воћа, поврћа, зачина, 

масноћа)  

60 

3. 

Термичке топлотне обраде -дефинише термичку топлотну 

обраду намирница; разликује врсте 

термичких обрада намирница 

према средини у којој се спроводе; 

бира одговарајуће видове термичке 

обраде; примењује одговарајуће 

термичке обраде; оцењује квалитет 

намирница након термичке обраде 

18 

4. Фондови и сосови -дефинише фондове и сосове; 54 
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наведе врсте; класификује, 

разликује нормативе, израђује 

основне калкулације за фондове и 

сосове; описује начине припреме 

намирница за фондове и сосове; 

припрема фондове и сосове; 

наводи примену, комбинује 

технике трмичке обраде; разликује 

изведене сосове из фондова; 

контролише исправност до 

сервирања; сервира сосове у складу 

са врстом гастрономског 

производа; комбинује сосове са 

јелима;  

5. 

Салате и зимница -дефинише салате; наводи врсте 

поврћа за примену салата; 

примењује нормативе и израђује 

основне калкулације за салате; 

контролише исправност намирница 

за употребу; бира намирнице за 

припремање салата; припрема 

намирнице за салате; термички 

обрађује намирнице за салате; 

припрема салате; чуна-складишти 

салате до употребе; сервира салате, 

декорише салате 

24 

 УКУПНО  198 

 

ПРЕДМЕТ: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

Р.бр. Наставна тема Исходи  Укупно  
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1. 

ЈА, МИ И ДРУГИ • Анализира своје особине и да их представи 

другима 

• Прспозна. анализира сличности и разлике 

унутар групе 

• Прихвати друге ученике и уважи њихову 

различитост 

• Препозна предрасуде, стереотипе. 

дискриминацију, нетолеранцију по 

различитим основама 

• Сагледа могуће последицс нетолеранције, 

дискриминације. стереотипа. предрасуда и начине 

10 

2. 

КОМУНИКАЦИЈА У ГРУПИ • Искаже,образложи и брани мишл>ење 

аргументима 

• Активно слуша 

• Дебатује и дискутује на неугрожавајући 

начин, уважавајући мишл.ење других 

• Објасни разлику између дијалога и дебате 

• Објасни разлоге и начине настанка гласина у 

свакодневној комуникацији и објасни последице 

које изазивају гласине 

 

10 

3. 

ОДНОСИ У ГРУПИ/ 

ЗАЈЕДНИЦИ 

• Ради у групи/тиму 

• Препозна иредности групног/тимског рада 

• Учествује у доношењу групних одлука 

• Разликује могуће облике учешћа младих у 

друштвеном животу 

• Објасни потребу и важност партиципације 

младих у друштвеном животу 

• Објасни степене и облике учешћа младих у 

друштвеном животу 

• Ради у групи/тиму 

• Препозна иредности групног/тимског рада 

• Учествује у доношењу групних одлука 

• Разликује могуће облике учешћа младих у 

друштвеном животу 

• Објасни потребу и важност партиципације 

13 
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младих у друштвеном животу 

• Објасни степене и облике учешћа младих у 

друштвеном животу 

 

 УКУПНО  33 

 

КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР 

 ДРУГИ РАЗРЕД 
ПРЕДМЕТ: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

Р.бр. Наставна тема Исходи  Укупно  

1. 

Барок, класицизам, просветитељство  • 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 паралслу у обради истих мотивау 

европској и српској књижевности 

• наведе особине ликова у обрађенимделима и 

заузме став према њиховим поступцима 

13 

2. 

• Романтизам  • наведе представнике романтизма и њихова 

дела 

• уочава и образлаже одпике 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 

22 

3. 
• Реализам  • наведе представнике правца  и њихова дела 

• дефинише одлике реализма и објасни их на 

обрађеним књижевним делима 

24 
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• тумачи уметнички свет и стваралачке 

постуоке у структури обрађених дела 

• процењује друштвене појаве и проблеме које 

обрађује књижевно дело 

• развија критички став при процени 

поступака  и понашања јунака 

 

4. • Морфологија   10 

5. • Правопис   6 

6. Култура изражавања   21 

 УКУПНО  96 

 

ПРЕДМЕТ: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Р.бр. Наставна тема Исходи  Укупно  

1. 

 

ПРЕПОРУЧЕНЕ ТЕМЕ: ОПШТЕ И СТРУЧНЕ (80% + 20%) 

ОПШТЕ ТЕМЕ 
• Свакодневни живог (комуникација међу младима, генерацијски конфликти и начини превазилажења, 

међувршњачка подршка) 

• Образовање (образовање у земл,ама чији се језик учи, школовање које припрема за студије или свет рада, 

образовање за све) 

• Познати региони у земљама чији се језик учи, њихова обележја 

• Културни живот (манифестацијс које млади радо посећују у земљи и земљама чији се језикучи, 

међународни пројекти и учешће на њима) 

• Заштита човекове околине (акције на нивоу града, школе, волонтсрски рад) 

• Мсдијн (штампа. телсвизија, електронски медији) 

• Интересантне животне приче и догађаји 

• Свет компјутера (млади и друштвене мреже) 

СТРУЧНЕ ТЕМЕ 

• Основна стручна терминологија 

• Примена информационих технологија у домену струке 

Основе пословне комуникације и коресподенције (пословна преписка и 

• СЛУШАЊЕ- 

Разуме краће 

исказе који 

садрже 

фреквентне речи 

и структуре 

(информације о 

личностима, 

послу, 

породици, 

куповини, 

школи, ближем 

окружењу); 

• Разуме 

најважпијс 

информације у 

кратким и 

једноставним 

обавештењима 

(прско разгласа, 
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комуникација у писаној и усменој форми на улици.на 

шалтеру) и 

правилно их 

користи: 

• Разуме основни 

садржај упутстава, 

налога и сл. у вези 

са стручним 

садржајима; 

• ЧИТАЊЕ- 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, 

укључујући и 

оне стручног 

/терминолошког 

карактера; 

• Уочава 

предвидљивс 

информације 

2. 

 

I. РЕЧЕНИЦА 

- Систематизација свих типова упитних реченица 

- Дирекгна и индирекгна питања 
- Индиректни говор: рецептивно и продуктивно 

а) изјаве и питања- без промене глаголског времена (глагол главне реченице у једном од садашњих 
времена) 

б) молбе, захтеви, наредбе 

- Индиректни 

говор: само 

рецептивно а) 

изјаве са 

променом 

глаголских 

времена 

- Одређене релативне клаузе 

- Сложене реченице: временске клаузе, узрочне клаузе, допусне клаузе 

II. ИМЕНИЧКА ГРУПА 

- Члан 

- Разлике између одређеног и неодређеног члана у ширем контексту 

- Именице 

- Бројиве и небројиве именице 

- Заменички облици 

а) Заменице 

- Личне заменице у функцији субјекта и објекта 

- Показне заменице 

- Односне заменице 

б) детерминатори 

- Показни детерминатори 

- Неодређени детерминатори 

- Присвојни детерминатори 

- Придеви 

- Обновити компарацију придева 
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- (оо/по(...епои%Н/по( а.ч... (т)/... (Иап 
- Бројеви 

- Кванитификатори 

III. ГЛАГОЛСКА ГРУПА 

- Обновити разлику у употреби Ргечеп!8тр!е. РгечепГ Соп(тиои$; РачГ 8тр1е, Ра$( 

СопИпиоих 
- Обновити све употребе Рге.чеш Рег/ес( 

- Ичес! (о 
- Начини изражавања будућности, планова у будућности (%от% Iо, и>И1) 

- Модални глаголи: $ИоиМ, ти$(, и>/7/, тау, т'!ф( 

- Пасивне консгрукције - садашње и прошло време - Ргечеш 8тр1е, Рач( 8тр1е (продуктивно и 

рецептивно), 

- РгечепI рефс( рачхте (рецептивно) 
Први кондиционал (рецептивно и продуктивно), други кондиционал 

(рецептивно) 

(кад, где, ко. 

колико) у 

свакодневним 

текстовима ( 

рекламе, огласи, 

јеловници, 

проспекти), као 

и у 

једноставнијим 

стручним 

текстовима 

(формулари, 

шеме, 

извештаји); 

• ГОВОР- Описује 

ситуације, прича 

о догађајима и 

аргументује 

ставове 

користећи 

једноставне 

изразс н 

реченице; 

• Води једноставне 

разговоре 

(телефонира), 

даје 

информације и 

упутства, 

уговара 

термине; 

• Реагује учтиво 

на пигања, захтеве, 

позиве. извињења 

саговорника; 

• ПИСАЊЕ- 

Попуњава 

рачуне, 

признанице и 
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хартије од 

вредности; 

• Пише 

једноставно 

пословно писмо 

према 

одређеном 

моделу; 

• Описује и 

појашњава садржај 

снмболичких 

модапитета везаних 

за струку. 

• ИНТЕРАКЦИЈА- 

• Комуницира у 

свакодневним 

ситуацијама и 

размењује 

информације, 

блиске његовим 

ингересовањима и 

основним 

потребама у струци 

(писмено и усмено); 

• МЕДИЈАЦИЈА- 

Преноси усмено 

или писмено кратке 

поруке у складу са 

потребама 

комуникације; 

• МЕДИЈСКА 

ПИСМЕНОСТ-  

Аргументује свој 

став о медијско.м 

тексту. 

 УКУПНО  64 

 

ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА 
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Р.бр. Наставна тема Исходи  Укупно  

1. 

Тригонометрија правоуглог троугла 6часова • 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 

• навсдс основне тригономстријске идентитете 

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 осталс оштрс углове и обрнуто 

(одређује оштар угао ако је позната вредност 

тригонометријске функције) 

• примени елементе тригонометрија 

• правоуплог троугла на решавање практичних 

проблема 

6 

2. 

Степеновањс и кореновање  • наведе својства операција са степенима и 

примсни их у трансформацијама 

једноставнијих израза 

• наведе својства операција са коренима и 

примени их у трансфор м ациј а м а  ј е д 

носта в н иј и х израза 

• рационалише именилац разломка у 

једноставним случајевима 

• дефинише појмове имагинарна јединица и 

комплексан број 

• сабере, одузме, помножи и подели два 

комплексна броја 

• одреди конјугован број датог комплексног 

броја 

• израчуна модуо комплексног броја 

12 

3. 
Функција и график функције  • наведе примере ф-ја 

• одреди знак, интервале монотоности, 

максимум и минимум надатом графику 

6 
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• прочита и разумс податак са графикона, 

дијаграма или из табеле и одрсди минимум 

или максимум и средњу вредност зависне 

величине 

• податке представљене у једном графичком 

облику представи у друтом 

4. 

Квадратна једначина и квадратна 

функција 

• рсши непотпуну квадратну једначину у скупу 

К 

• наведе пример квадратне једначине која 

нема решења у скупу К 

• 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, интервале 

монотоности) 

• • реши једноставну квадратну неједначину 

 

15 

5. 

 Полиедри и обртна тела  • израчуна обим и површину фигура у равни 

(квадрат, правоугаоник, правилан шестоугао, 

круг) 

• разликује правилне полиедре 

• примени одговарајуће формуле и израчу на 

површине и запремине правилне призме, 

пирамиде и зарубљене пира.миде 

(једноставнији задаци) 

• примени одговарајуће формуле и 

израчуна површине и запремине правог 

ваљка. купе, зарубљене купе и лопте; 

одреди површину једноставних равних 

пресека тела 

17 

6. Писмени задаци   8 

 УКУПНО  64 
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ПРЕДМЕТ: ГЕОГРАФИЈА 

Р.бр. Наставна тема Исходи  Укупно  

1. 

Увод  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 препозна значај и 

практичну примену географских сазнања 

 

2 

2. 

Савремене компоненте 

географског положаја Србије 

• дефинише појам и 

функције државних граница, 

разуме државно уређење Србије и 

познаје државна обележја: г рб, 

заставу, химну лоцира на карз и 

положај и величину територије 

Србије уз кратак опис битних 

карактеристика граница са 

суседним земљама 

• дефинише појам југоисточна 

Европа, лоцира на карти 

Балканско полуострво и 

идентификује његове опште 

географске карактеристике: 

физичке, културне и демографске 

• анализира промене на 

политичкој карти Балканског 

полуострва: настанак и распад 

Јутославије, стварање нових 

држава и облици њихове сарадње 

• дефинише појам географеки 

5 
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положај и наведе њсгову поделу 

• одреди укупан географски 

положај Србије (повољан, 

неповољан), анализом својстава 

чинилаца који га формирају: 

апсолутни и релативни положај 

• дискутује о предностима и 

недостацима географског 

положаја Србије 

3. 

Природни ресурси Србије и 

њихов економско-географски 

значај 

• одреди у геолошком састав\ 

Србије заступљеност стена 
различите старости, састава и 

порскла. значајних за појаву руда 
и минерала 

• лоцира у оквиру геотектонске 
структуре Србије велике целине: 

Динариди, Вардарска зона. 

Српско-македонска маса, 
Карпато-бапканиди, Мезијска 

плоча. Тиса-Дакија и објасни 
њихов постанак (деловање 

унутрашњихтектонских и 
спољашњих сила); 

• иденгификује основне макро- 

целине рељефа Србије: Панонски 
басен и Планинску област 

• кратко опише постанак Панонског басена, 

одвоји панонску Србију: Панонску низију 

и јужни обод Панонског басена са 

прегледом главних елемената рељефа 

13 
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• одреди планинску област и направи 

картографски преглед раседних и 

набраних планина и већих котлина 

• објасни елементе и факторе климе, разликује 

климатске типове у Србији и њихове одлике 

• направи преглед водног богатства Србије: 

одреди на карти развођа сливова, лоцира 

транзитне и домицилне рске, 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 прос гору Србије, њихов 

састав и карактер 

• познаје утицај физичко- географских 

фактора на формирање гипова 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 и акгивно учествује у 

њиховој заштити, обнови и 

унаиређивањдефинише: парк природе, предео 

изузетних одлика. рсзерват природе, споменик 

природе и природне реткости Разликује 

заштићена природна добра у Србији: Голија, 

Фрушка гора, Ћердап, Тара и др. 

 

4. Становништво Србије  • опише антропогеографска обележја и 8 
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историјско- географски континуитет 

насељавања Србије 

• објасни крстање становништва и 

територијални размештај становништва 

у Србији 

• укаже на промену броја становника Србије 

и наведе факторе који условљавају 

промене становништва 

• уз помоћ графичких метода анапизира 

основне демографске одлике; објашњава 

их, врши предвиђања и изводи закључке 

• дефинише појмове: наталитег, морталитет 

и природни прираштај 

• дефинише појам миграаије и разликује 

типове и видове миграција 

• објасни структуру становништва у Србији 

(биолошка, економска, социјапна, национална) 

• разликује појмове националног, етничког и 

културног идентитета 

• изгради став о једнаким правима људи без 

обзира на расну, националну, верску и другу 

припадност 

• објасни демографске проблеме и 

популациону политику у Србији 

• дефинише појам дијаспоре 

• лоцира подручја на којима живи српско 

становништво у непосредном и ширем 

окружењу (Мађарска, Румунија, 
Македонија, Албанија, I (рна 
Гора, Босна и Херцеговина, Хрватска и 
Словенија) 

• разликује компактну и појединачну 

насељеност српског становнишзва у 

подручјима неносредног и ширег 

окружења 

• објасни основне карктеристике 

становништва Републике Српске 

• лоцира аутохтоне српске територије 

(северни делови Далмације, Лика, 
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Кордун, Банија, Славонија и Барања) 

• објасни радне миграције у европске земље 

и именује државе и градове у којима има 

нашсг 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 

• објасни однос и везе дијаспоре и Србије 

•  

5. 

 Насеља Србије • дефинише појам насеља 

• објасни постанак, развој и раз.мештај насел>а 

Србије 

• наведе факторе развоја и трансформације 

насел>а и њихових мрежа 

• лоцира градске центре Србије 

• образложи улогу градских центара у 

регионапној организацији Србије 

• лоцира осовине (појасеве) развоја Србије: 

Дунавско-савска, Велико- моравска и Јужно-

моравска 

• разликује врсте, функције и типове насеља. 

• опише карактеристике урбаних целина. 

• разликује значење појмова урбанизација. 

дсаграризација. индустријализација и 

терцијаризација. 

• именује антропогена култу рна добра и објасни 

њихову зашгип 

•  

8 

6. 

Привреда Србије • анализира утицај природних и друштвених 

чиниоца на условл,еност развоја и 

размештаја привреде Србије и групише 

гране привреде по секторима 

• објасни како природни и друштвени фактори 

утичу на развој и размештај пољопривреде 

Србије 

• дефинише гране пољопривреде у ужем 

8 
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смислу (земљорадња и сточарство) и ширем 

смислу (шумарство, лов и риболов), наведе 

значај пољопривреде 

• препозна основне функције шумарства, значај 

шума, факторе који их угрожавају и мере 

заштите 

• утврди значај лова и риболова 

дефинише значај Енергетике и Рударства; 

наведе енергетске ресурсе и минсралнс 

сировине и направи њихов картографски 

преглед на територији Србије 

• објасни појмове: индустрија и 

индустријализација, одрживи развој и 

наведе факгоре развоја и раз.мештаја, 

поделу индустрије и њен значај 

• анализира утицај природних и друштвених 

фактора на развој саобраћаја, кратко опише 

врсте саобраћаја и њихов значај 

• направи картографски преглед главних 

друмских и железничких праваца у Србији, 

пловних река и канала. већих лука и 

аеродрома 

• 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 

7. 

Регионалне целине Србије • дефинише појам регије и направи 

картографски преглед регионалних целина 

Србије 

• покаже на карти Србије границе Војводине и 

њених предеоних целина и препозна њене 

природне и друштвене одлике 

• покаже на карти Србије границе Шумадије и 

Поморавља и наведе њихове ириродне и 

друштвене одлике 

• покаже на карти Србије границе западне 

Србије и опише њене природне и друштвене 

одлике 

покаже на карти Србије Старовлашко-рашку 

19 
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висију уз анализу њених природних и 

друштвених одлика 

• покаже на карти Србије граниие источне 

Србије и наведе њене природне и друштвене 

одпике 

• покаже на карти Србије границе јужног 

Поморавља и препозна његове природне и 

друштвене одлике 

• покаже на карти Србије граниие Косова и 

Метохије и дискутује о његовим природним и 

друштвеним одликама 

8. 

Србија и савремени процеси у 

Европи и свету 

• дефинише појмове: процес интеграције, 

глобализација 

• објасни економске интеграције на Балкану и у 

југоисточној Европи и познаје мирољубиву 

политику Србије у међународним оквирима 

и на Балкану 

• лоцира на карти Европе земље чланице ЕУ, 

опише историјат развоја, наведе циљеве и 

дефинише проблеме унутар Уније 

• објасни услове које Србија треба да испуни да 

би постапа равноправна чланица заједнице. 

• разликује улогу, значај и видове деловања 

међународних организација: (СЕРТА, ЕРТА, 

КАРТА, ОЕСО, ОРЕК. АРЕК, 

08. ВК1К...) 

• 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 

приврженост Србије УН 

• • дефинише појам глобализације и раздикује 

политичке, тери горијадане, економске, културне 

и друге видове глобализације 

10 

 УКУПНО  64 
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ПРЕДМЕТ: ИСТОРИЈА 

Р.бр. Наставна тема Исходи  Укупно  

1. 

 Европа и свет од краја 

XVIII века до Првог 

светског рата  

• идентификује основне одлике 

историјског периода од краја XVIII 

века до Првог светског рата; 

• сагледа значај и последице 

привредног напретка и 

Индустријске револуције на развој 

друштва; 

• опише, на примеру Француске, 

Велике Бриганије, Хабзбуршке 

монархије, Немачке, Русије и САД, 

друштвену структуру и државно 

уређење у периоду од краја XVIII 

века до Првог светског рата; 

• сагледа значај и последице појаве 

политичких идеја нациоиализма. 

либерализма, радикализма и 

социјализма; 

• наведе најважнија научнгехничка 

достигнућа у периоду од краја 

XVIII 

века до Првог светског рата и 

образложи њихов значај; 

• истакне одлике свакодневног 

живота у периоду од краја XVIII 

века до Првог свегског рата у 

11 
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различитим друштвеним 

слојевима; 

• издвоји најзначајније правце у 

кљижевности и ликовним 

уметностима у периоду од краја 

XVIII века до Првог светског рата 

и 

именује истакнутс ствараоце; 

• наведе главне тековине периодод 

краја XVIII века до Првог светског 

рата и препозна њихов значај у 

савременом добу 

2. 

Србија., Црна Гора и Срби 

у Хабзбуршком и 

Османском царству од краја 

XVIII века до Првог светског 

рата  

• идентификује основне одлике периода од 

краја ХУШ века до Првог светског рата у 

историји српског народа; 

• објасни узроке и последице Српске револуције, 

ослободилачких ратова 1876-1878. и Балканских 

ратова; 

• уочи утицај европских збивања и идејних 

покрега на развој српске националне и 

државне идеје током XIX и почетком XX 

века; 

« уочи и објасни на историјској карти промснс 

граница српске државе током XIX и 

почетком XX века; 

• лоцира места најважнијих битака које су 

вођене током Српске револуције, 

ослободилачких ратова 1876-1878. и 

Балканских ратова: 

• опише улогу истакнутих личности у Српској 

револуцији. у развоју државних иституција и 

формирању модерног политичког система: 

• изведе закључак о значају 

уставности за развој модсрног 

• политичког система; 

13 
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• сагледа значај и последице 

приврсдног напрстка на развој 

српског друштва: 

• наведе и опише највећа културна 

достигнућа кодСрба током XIX и 

почетком XX века; 

• именује најважније личности које 

су 

заслужне за развој српске културе 

током XIX и почетком XX века; 

• истакне одлике свакодневног 

живота друштвених слојева код 

Срба 

током XIX и почетком XX века. 

3. 

Први светски рат и револуције у Русији и 

Европи  

• уочи узроке и међународни контекст 

избијања Првог светског рата; 

• опише ток Првог светског рата; 

• наведе и анализира преломне догађаје Првог 

светског рата; 

• сагледа утицај ратних иску'шења на појаву 

револуционарних идеја и покрета; 

• уочи разлоге због који је Србија ушла у ратни 

сукоб са Аустроугарском и Немачком; 

• лоцира места најважнијих битака које је 

српска војска водила током Првог светског 

рата; 

• анализира последице Првог светског рата за 

српски народ; 

уочи утицај ратних збивања и 

искушења на уметничко 

стваралаштво 

6 

4. 
Свет између Првог и Другог светског рата  • сагледа промењену слику света после 11рвог 

светског рата; 
8 
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идентификује основне одлике историјског 

периода између два светска рата; 

• опише. на примеру Француске, Велике 

Вританије, Немачке. Италије, СССР-а, 

различита друштвена и државна уређења у 

периоду између два свстска рата: 

• сагледа значај и последице појаве 

тоталитарних политичких идеја и 

идеологија; 

• сагледа значај и последице привредног и 

научног напретка у периоду између два 

светска рата; 

• истакне одлике свакодневног живота у 

периоду' између два еветска рата у 

различитим друштвеним слојевима; 

• издвоји најзначајније правце у књижевности 

и ликовним уметностима у периоду између 

два светска рата и имснује истакнуте 

ствараоце: 

наведе главне тековине периода 

између два светска рата и препозна 

њихов значај у савременом добу. 

5. 

Југословенска краљевина • образложи најважније мотиве и узроке 

стварање јутословенске државе; 

• уочи значај настанка јутословенске државс за 

српски народ; 

• идентификује одпике јутословенскс државе 

као монархије;уочи међународни положај 

југословенске крад>евине; 

• именује и сагледа улогу најважнијих 

личности које су утицале на друштвено-

политичка збивања у јутословенској 

краљевини; 

• уочи и објасни на историјској карти границе 

југословенске краљевине и њено 

административно уређење; 

• сагледа дубину и трајност 

националних,всрских и политичких су 

9 
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протности у југословенској држави; 

• наведе најважније одлике привредног 

развитка у југословенској крал.евини; 

• опише култу рно-просветне прилике и наведе 

културно-у метничка достигнућа у 

јутословенској краљевини; 

• истакне одлике свакодневног живота друш 

гвених слојева југословенској краљевини. 

6. 

Други светски рат  • уочи узроке и међународни контекст 

избијања Другог светског рата; 

• опише ток Другог светског рата; 

• наведе и анализира преломне догађаје Другог 

светског рата; 

• уочи посебности Другог светског рата у 

Југославији и препозна његову антиокупаторску, 

националну, верску и идеолошку садржину; 

анализира последице Другог светског рата за 

српски народ;образложи допринос 

југословенских антифашистичких покрета 

победи савезника у Другом светском рату; 

• уочи важност изучавања Холокауста и геноцида 

као феномена Другог светског рата; 

• уочи утицај ратних збивања и искушења на 

уметничко стваралаштво. 

6 

7. 

Свег после Другог светског рата  • сагледа промењену слику света после Другог 

свегског рата; 

• идентификује основне одлике политичког, 

друштвеног, привредног, научног и 

културног развоја послератног света; 

• препозна и упореди основне одлике 

различитих привредних система у 

комунистичким и капиталистичким 

државама у другој половини XX века; 

• уочи узроке и последице хладноратовских 

сукоба; 

• уочи распрострањеност покрета за 

ослобођење нација и угрожених мањинских 

група; 

• сагледа зиачај и последице пораза идеје 

8 
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комунизма на крају XX века: 

• уочи значај привредиог напретка и науч но-

технолош ке револуциј е; 

• наведе и образложи проблеме саврсменог 

света;истакне одлике свакодневног живота на 

различитим просторима и у друштвеним 

срединама у савременом свету 

8. 

Југославија после Другог светског рата  

 

• идентификује одлике југословенске државе 

као социјалистичке републике; 

• уочи 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; 

• уочи место и улогу Србије у савременом 

свету; 

• утврди значај чланства Србије у 

међународним организацијама;идентификује 

проблеме савремене српске државе. 

9 

 УКУПНО  64 

 

ПРЕДМЕТ: Основе туризма и угоститељства 

Р.бр. Наставна тема Исходи  Укупно  

1. 
Појмовне основе туризма Ученик ће да зна да наведе 

потрошаче у туризму, задатак и значај 
туризма, утицај туризма  

6 

2. 
Облици туризма Ученик ће да зна да наведе облике 

туристичког кретања 

6 

3. Функције туризма Ученик ће да зна да наведе поделу 6 
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функција туризма 

4. 
Туристичко тржиште Ученик зна да наведе елементе 

туристичког тржишта и опише исте 

8 

5. 
 Мега трендови у туризму Ученик зна да наведе мега треНдове 

у туризму 

2 

6. 
Угоститељство Ученик зна да дефинише појам 

угоститељства               
5 

7. 
Услуге у угоститељству 

ууУче 

Ученик зна да наведе услуге у 
угостутељству,задатак и значај 
угоститељства 

5 

8. 
Угоститељске пословне 
јединице         

Ученик зна да наведе поделу 
угоститељских пословних јединица и 
да их опише 

20    

9. 
 Кадрови у угоститељству      Ученик зна да наведе кадрове у 

угоститељству, њихове 
карактеристике и значај  

5 

10. 
Узансе у угоститељству Ученик зна наведе поделу узанси и 

значај узанси  

5  

 УКУПНО 
 

88 
   

88 

 

ПРЕДМЕТ: КУВАРСТВО 

 

Р.бр. Наставна тема Исходи  В+Пр.н. Б Укупно 

1. 
Супе Оспособљавање ученика за 

припрему, сервирање, 

декорисање, издавање и чување 

120 36 156 
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бистрих и густих супа и чорби и 

додатака за супе 

2. 

Прилози и варива Оспособљавање ученика за 

припрему, сервирање, 

декорисање, издавање и чување 

прилога и варива 

84 30 114 

3. 

Топла предјела Оспособљавање ученика за 

припрему, сервирање, 

декорисање, издавање и чување 

топлих предјела 

180 54 234 

 УКУПНО    504 

 

ПРЕДМЕТ: ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА 

Р.бр. Наставна тема Исходи  Укупно  

1.    

2.    

3.    

4.    

5.     

6.    

7.    

 УКУПНО   

 
 

  

 

ПРЕДМЕТ: ЕКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА 
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Р.бр. Наставна тема Исходи  Укупно  

1.    

2.    

3.    

4.    

5.     

6.    

7.    

 УКУПНО   
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Први разред     

ПРЕДМЕТ: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

Р.бр. Наставна тема Обрада  Остало  Укупно  

1. Увод у проучавање књижевног дела  10 4 14 

2. Књижевност старог века 7 3 10 

3. Средњовековна књижевност 6 3 9 

4. Народна (усмена) књижевност 4 2 6 

5.  Хуманизам и ренесанса 4 3 7 

6. Барок и класицизам 3 2 5 

7. Лектира 2 4 6 

8. Језик 20 5 25 

9. Култура изражавања 5 13 18 

 УКУПНО  39  

ЦИЉЕВИ:  

-упознавање са књижевном уметношћу 

- усавршавање литерарне рецепције, развијање укуса и стварање трајне читалачке навике 

- усвајање функционалног знања из науке о књижевности  

- ширење сазнајних видика и подстицање на критичко мишљење 

- уочавање историјског и културног контекста 

-упознавање са почецима људске цивилизације и стваралаштва 

- читање и разумевање најстаријих дела светске књижевности 

- увиђање значаја епохе, историјског и културног контекста 

- разумевање важности рада Ћирила и Методија за словенску културу и писменост 

- уочавање особеност поетике средњовековне књижевности 

-упознавање са биографијама  најистакнутијих представнка српског средњовековног стваралаштв 

- читање књижевних дела 

- вођење дневника читања 

- самостално истраживање  

- употреба секундарне литературе 
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- стицање читалачких навика и развијање књижевног укуса 

- увиђање значаја епохе за развој науке и уметности 

- упознавање са поетиком хуманизма и ренесансе 

- упознавање са биографијама и стваралаштвом најистакнутијих стваралаца епохе 

- увиђање њиховог утицаја на каснију књижевност 

- уочавање историјског и културног контекста настанка епохе 

- усвајање поетике барока и класицизма 

- читање књижевних дела 

- вођење дневника читања 

- самостално истраживање  

- употреба секундарне литературе 

- стицање читалачких навика и развијање књижевног укуса 

- увођење у проучавање језика као система 

- усвајање лингвистичких појмова 

- усвајање и примена правописних и језичких норми 

- побољшање опште писмености 

- увиђање језичких законитости 

- унапређивање језичке компентенције; поправљање начина изражањања 

- подстицање на усавршавање вештина говорења, писања и читања, као и на неговање културе дијалога 

- самостална обрада задатих тема у усменој или писменој форми 

-Систематизовати знање о бројевима стечено у основној школи 

-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 проблема 

Задаци: 

-прецизност, прегледност и тачност у раду 

-стицање опште математичке културе 

-Развијање личности ученика,изграђивање стила и метода рада 

-Проширивање знања о полиномима 

-Разумевање поступка растављања полинома на чиниоце и одређивање НЗС и НЗД полинома 
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-Користећи упозната својства операција са реалним бројевима овладати идејама и поступцима трансформација полинома и алгебарских 

израза 

-Обнављање основних појмова у геометрији  

-Проширивање знања о троугловима и четвороугловима. 

-Проширивање појма о лин. једначини,неједначини и функцији 

-Оспособљавање за анализу графика функције и његову примену 

-Примена знања о линеарним једначинама ,системима и неједначинама на реал.проблеме 

-Јачање истрајности и упорности у раду 

-показати ниво знања и савладаности градива из наставних тема 

-оспособљеност за самостално решавање задатака и за самоконтролу 

 

ПРЕДМЕТ: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Р.бр. Наставна тема Укупно  

1. 
Слободно време-хобији и 

интересовања  

6 

2. Домаћинство  6 

3. Одрастање, школа и образовање  6 

4. Продавница, кухиња - појам, изглед  4 

5. Свакодневни живот 8 

6. Културолошка поређења  7 

7. Храна и здравље  9 

8. Знаменити људи и њихова дела  5 

9. Свет компјутера  7 

10. Животна средина  7 

11. Спорт 5 

 УКУПНО 70 

ЦИЉЕВИ: 

- да ученици овладају говорним језиком до нивоа који ће им омогућити једноставно споразумевање на енглеском језику у оквиру 

наведених тема 
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-  да кроз језик упознају културу и начин живота људи из тих земаља као и да представе своју земљу 

- да знају на енглеском језику да наведу основне карактеристикама радног места. 

 

ПРЕДМЕТ: РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА 
Р. Бр. Наставна тема Укупно 

1. ОСНОВЕ РАЧУНАРСКЕ ТЕХНИКЕ 16 

2. ОБРАДА ТЕКСТА 16 

3. ТАБЕЛАРНИ ПРОРАЧУНИ 16 

4. СЛАЈД ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 12 

5. 
ИНТЕРНЕТ И ЕЛЕКТРОНСКА 

КОМУНИКАЦИЈА 
10 

* УКУПНО 70 

 

ЦИЉЕВИ: 

- савладавање основних појмова у вези са наставним предметом (податак, информација, информатика, рачунарски систем) 

- савладавање основних појмова у вези са архитектуром рачунарског система (процесор, оперативна меморија, периферијски уређаји) 

- савладавање основних појмова у вези са оперативним системима (врсте оперативних система; врсте интерфејса - CLI / GUI) 

- савладавање основних појмова у програму за обраду текста Microsoft Word 

- оспособљавање за самосталан рад на обради текста у програму Microsoft Word 

- савладавање основних појмова у програму за израду табела Microsoft Excel 

- оспособљавање за самосталну израду табела и графикона и коришћење основних функција  

у програму Microsoft Excel 

- савладавање основних појмова у програму за израду презентација Microsoft PowerPoint 

- оспособљавање за самосталну израду презентација у програму Microsoft PowerPoint 

- савладавање основних појмова о рачунарским мрежама 

 

ПРЕДМЕТ:  ХЕМИЈА 

Р.бр. Наставна тема/модул Обрада Остало Укупно 

1. Структура супстанце 3 1 4 

2. Дисперзни системи 2 1 3 

3. Хемијске реакције 4 1 5 



Школски програм, Средња економска школа, Лозница 

 

 569 

4. 
Хемијски елементи и 

једињења 
16 5 21 

5. 

Хемијски аспекти 

загађивања животне 

средине 

1 1 2 

 УКУПНО 26 9 35 

 

ЦИЉ:  

1. Развој функционалног система хемијског знања као подршке за изучавање стручних предмета; 

2. Разумевање односа између структуре супстанци, њихових својстава и могућности њихове примене; 

3. Разумевање природних појава и процеса и хемијског приступа у њиховом изучавању; 

4. Развој хемијске научне писмености; 

5. Препознавање, разумевање и примена хемијских знања у свакодневном животу и професионалном раду; 

6. Разумевање корисности хемијске производње за одабрану струку; 

7. Развој способности за сагледавање потенцијалних ризика, могућности превенције и мера заштите при хемијским незгодама у 

свакодневном животу и професионалном раду; 

8. Развој одговорног става према коришћењу супстанци у свакодневном животу и у професионалном раду; 

9. Развој комуникативности и спремности за сарадњу и тимски рад; 

10. Развој одговорности, систематичности, прецизности и позитивног става према учењу; 

11. Развој метакогниције и потребе за даљим професионалним напредовањем. 

 

ПРЕДМЕТ:ИСТОРИЈА 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Српска држава и државност 25 5 30 

2. Српски народ у југословенској држави       15 5 20 

3. Достигнућа српске културе 7 3 10 

4. Србија и српски народ у савременом 7 3 10 



Школски програм, Средња економска школа, Лозница 

 

 570 

свету 

 УКУПНО 54 16 70 

 

 

ЦИЉЕВИ:  

▪ Циљ је да се ученици упознају са целокупном националном историјом, која подразумева дугу историју српске државности, од 

досељавања Словена на Балкан у VII веку, до сацременог доба. 

▪ Стицање и развијање знања о појавама, догађајима, процесима и личностима које су утицале и утичу на развој српског друштва; 

▪ Стицање и развијање вештинапрепознавања историјског простора на карти и повезаности најважнијих појава из прошлости са 

појавама из садашњости, као и индентификовања основних информација у историјским изворима (сведочанствима из 

прошлости); 

▪ Поштовање сопствене државе, неговање националне културе и традиције, као и културе и традиције других народа; 

▪ Припремање ученика за улогу одговорних и активних грађана према својој отаџбини и у савременом друштву. 

 

ПРЕДМЕТ: ОСНОВИ ТРГОВИНЕ  

Р.бр. Наставни модули Обрада  Остало  Укупно  

1. Трговина као привредна делатност 12 2 14 

2. Организациони облици трговине 31 16 47 

3. Трговина и тржиште 15 4 19 

4. Основе пословања у трговини 13 3 16 

5. Развој и унапређење трговине 6 3 9 

 УКУПНО 77 28 105 

ИСХОДИ:  

-објасни појам трговине и њен значај као привредне делатности 

-објасни карактер рада у трговини 

-објасни учешче трговине у структури привреде и њене везе са другим привредним делатностима 

-објасни функције трговине 
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-објасни настанак и развој трговине као делатности 

 -објасни потрбу и значај даљег развоја трговине 

–разликује организационе облике трговине 

-објасни појам, значај и карактеристике трговине на велико 

-објасни функције и типологију трговине на велико 

-препозна услове за обављање трговине на велико 

-објасни организационе облике трговине на велико 

-објасни перспективе трговине на велико 

-објасни појам и значај трговине на мало 

-објасни пословне функције трговине на мало 

-разликује врсте малопродаје према начину продаје 

-разуме растућу улогу трговине на мало у друштвено-економском развоју 

-објасни место услуга у промету робе и њихов значај за корисника 

-објасни привредне организације које се баве пружањем трговинских услуга 

-објасни појам, улогу и услове за обављање спољне трговине 

-наведе носиоце спољнотрговинске делатности 

-објасни све врсте спољно трговинског промета 

-објасни појами карактеристике трговинског и платног биланса 

-објасни појам и значај царине и значај постојања царинске тарифе 

-објасни постојање услуга у робном промету 

-објасни врсте услуга у робном промету 

-препознаје организације које се баве прометом услуга у робном промету 

–уочи повезаност трговине и тржишта 

-разликује организационе облике тржишта 

-објасни сегментацију тржишта 

-објасни функционисање тржишта 

-објасни традиционалне тржишне институције гросистичког типа 

-објасни стандардизоване тржишне институције 

-објасни улогу конкутенције на тржишту и њенњ добре и лоше стране 

-разликује облике нарушавања конкуренције 

-објасни значај пословног морала и добрих пословних обичаја 
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-објасни важност пословног угледа у промету робе 

–објасни појам, карактеристике и значај радне снаге у трговини 

-разликује основна и обртна средства у трговини 

-објасни разлику утрошка и трошка у трговини 

-објасни појам и врсте трошкова у трговини 

-објасни како се остварује приход у трговини 

-објасни појам калкулације цена 

-разликује калкулације цена у систему разлике у цени и у систему рабата 

-објасни појам, израчунавање и значај ПДВ-а 

-објасни све принципе који показују успешност пословања у трговини 

-објасни појам и суштину продуктивности рада у трговини 

-објасни појам и суштину економичности пословања у трговини 

-објасни појам и суштину рентабилности пословања у трговини 

-објасни појам и суштину додатних принципа и показатеља пословања у трговини 

–опише како се трговина развија у тржишној привреди 

-објасни утицај концентрације понуде на развој трговине 

-објасни утицај диверсификоване тражње на развој трговине 

-обасни утицај канала продаје на развој трговине 

-објасни утицај развоја  маркетинга на развој трговине 

-објасни утицај физичке дистрибуције на развој трговине 

 

 ПРЕДМЕТ: ПОЗНАВАЊЕ РОБЕ 

Р.бр. Наставна тема Обрада  Остало  Укупно  

1. Основи познавања робе 4 2 6 

2. Производи прехрамбене индустрије 21 7 28 

3. Производи текстилне индустрије 16 5 21 

4. Производи кожарске индустрије 4 3 7 

5.  Технологија дрвета 5 3 8 

 УКУПНО 50 20 70 

ЦИЉЕВИ:  

▪ Стицање знања о основним појмовима познавања робе, о врстама и карактеристикама прехрамбене и дуванске индустрије. 
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▪ Стицање знања о текстилним сировинама и готовим текстилним производима, о кожи и производима од коже као сировине за 

кожну конфекцију и кожну галантерију. 

▪ Упознавање најзначајнијих производа дрвопрерађивачке индустрије. 

 

ПРЕДМЕТ: ТЕХНИКА ПРОДАЈЕ И УСЛУГЕ КУПЦИМА 

Р.бр. Наставна тема Обрада  Остало  Укупно  

1. Основни облици и начини продаје 20 20 40 

2. Елементи процеса рада у продавници 22 22 44 

3. 
Техника продаје робе у класичној 

продавници 

28 28 56 

 УКУПНО 70 70 140 

ЦИЉЕВИ:  

▪ Стицање знања о основним облицима и начинима продаје 

▪ Схватање улоге и значаја елемената процеса рада у продавници 

▪ Стицање знања о техници продаје робе у класичној продавници 

 

 

ПРЕДМЕТ: ПОСЛОВНА КОМУНИКАЦИЈА 

Р. 

Бр. 
Наставна тема обрада остало укупно 

1. Пословна комуникација 12 0 12 

2. Писано пословно комуницирање 16 0 16 

3. Комуникација у трговини 24 0 24 

4. Продајне способности и вештине 10 0 10 

5. Пословни бонтон 8 0 8 
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 УКУПНО 70 0 70 

 

Исходи:Ученик ће моћи да: 
Разликује врсте комуникације, утврди предности и недостатке усмене и писмене комуникације , разликује намену средстава 

комуникација, разликује вербалну и невербалну комуникацију, разликује врсте комуникације. 
Увиди значај писаног пословног комуницирања, обликује пословна писма у разним формама, 

користи директну пошту, изради C.V. и напише пријаву за посао,  

Изради и користи упит, понуду, поруџбину, комисијски записник, 

рачун, рекламацију, уговор као елементе  пословне коресподенције у робном промету. 

Припреми све фазе у поступку продаје, спроведе различите технике продајног наступа, разликује све фазе продајног разговора, 

разјасни евентуалне баријере у комуникацији, разликује типове купаца, разликује типове потрошача, , стиче знање и навике из области 

култруре продаје, прати маркетиншке показатеље, припреми се за успешно обављање телефонског разговор, упозна се са функцијама и 

предностима мобилног телефона. 

Представи себе и своје предузеће, спозна вештине комуникације, разликује фразе и изразе које треба избегавати у продајном разговору, 

уочи значај облачења као вид комуникације, разликује продају у групи од појединачне продаје. 

Увиди значај опште прихваћених правила понашања, примењује и негује пословну етику, спозна значај пословног стила који 

компанији доноси углед и поштовање, прилагоди одевање врсти занимања, спозна важност одржавања коректних односа са 

потрошачима, клијентима и запосленим у компанији 

ПРЕДМЕТ: ПРАКТИЧНА НАСТАВА 

Р.бр. Наставна тема укупно 

1. Основни облици и начини продаје 54 

2. Елементи процеса рада у продавници 72 

3. 
Техника продаје робе у класичној 

продавници 

84 

 Укупно: 210 

4. 
Непосредна продаја (практична 

настава у блоку) 

60 

 УКУПНО 270 

ИСХОДИ МОДУЛА:Ученик ће моћи да:  
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- 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 у продавници 

- разликује различите носиоце малопродаје 

- направи поглед носиоца малопродајне мреже 

- разликује класичне и савремене продавнице 

- препозна типове електронске малопродаје 

- опише и препозна сва средства за рад у продавници  

- изабере и опише како ће упознати карактеристике робе која се у продавници налази 

- сачува робу од губитка 

- разликује врсте амбалаже у продавници 

- уочи најважније способности продавца 

- дефинише општа правила понашања продавца 

- процени које су најважније продајне 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 

- наведе фазе припреме продаје у класичној продавници 

- реализује припреме послове самостално и у сарадњи са запосленима у продавници 

- реализује и прати фазе непосредне продаје робе купцима у класичној продавници 

- 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 

- користи електронску вагу за мерење робе променљивих мера 

- прати коришћење електронске касе за обрачун и наплату новчаног износа за продату робу 

- прати састављање прегледа података о продаји, користећи систем електронске касе 

- прати рад касира и идентификује разлике између готовинског и безготовинског плаћања 

- самостално пакује продату робу 
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- прати састављање спецификације и плаћање уплате дневног пазара 

- стицање знања о основним облицима и начином продаје робе 

- припремање за обављање послова у класичним продавницама  

- разликује улоге и значаја свих елемената процеса рада у класичној продавници 

- опише места и улоге продавца у класичној продавници 

- упознавање најважнијих способности, правила понашања и вештина продавца у класичној продавници 

- стицање вештина и знања о пословима и начину обављања послова припреме робе за продају у класичној продавници 

- стицанје вештина и знања о пословима и начину обављања послова припреме робе за продају у класичној продавници 

- стицање вештина 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  

 

 

 

Други разред 
 

ПРЕДМЕТ: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

Р.бр. Наставна тема Обрада  Остало  Укупно  

1. Просветитељство 3 1 4 

2. Романтизам 15 5 20 

3. Реализам 15 6 21 

4. Лектира  2 2 4 

5. Књижевни језик 1 0 1 

6. Морфологија 2 1 3 

7. Правопис 1 1 2 

8. Усмено изражавање 3 2 5 

9. Писмено изражавања  10 10 

 УКУПНО 42 28 70 

ЦИЉЕВИ:  

- уочавање историјског и културног контекста у којем епоха настаје 

- уочавање особености епохе просветитељства 
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- упознавање са биографијама  истакнутих представника српског просветитељства 

- уочавање историјског и културног контекста у којем епоха настаје 

 - уочавање особености епохе романтизма 

-упознавање са биографијама  истакнутих представника српског и европског романтизма 

- увиђање значаја епохе, историјског и културног контекста 

- уочавање особеност поетике реализма 

-упознавање са биографијама  најистакнутијих представника српског и европског реализма 

- читање књижевних дела 

- вођење дневника читања 

- самостално истраживање дела  

- употреба секундарне литературе 

- стицање читалачких навика и развијање књижевног укуса 

-упознају се са развојем књижевног језика у 19. в. 

-побољшање опште писмености 

- увиђање морфолошких законитости 

- проширивање постојећег знања 

- усвајање и примена правописних норми 

- побољшање опште писмености 

- унапређивање језичке компентенције и поправљање начина изражавања 

- подстицање на усавршавање вештина говорења 

- самостална обрада задатих тема у писменој форми 

 

ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Тригонометрија правоуглог троугла    4 4 8 

2. Степеновање и кореновање   5 8 13 

3. Функција и график функције      3 4 7 

4. 
Квадратна једначина и квадратна 

функција    
7 

9 
16 

5. Тела    5 6 11 
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6. Низови   3 4 7 

7. Писмени задатак  8 8 

 УКУПНО 27 43 70 

 

ЦИЉЕВИ:  

− 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 

 

 

ПРЕДМЕТ: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. 
Свакодневни живот (  генерацијски конфликти 

и начини превазилажења ) 
4 4 8 

2. 

Образовање (образовање за све, пракса и 

припреме за будуће занимање, размена 

ученика ) 

6 6 12 

3. Познате фирме, предузећа, установе, 4 6 10 
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институције у земљама чији се језик учи 

4. 
Културни живот ( међународни пројекти и 

учешће на њима) 

4 4 8 

5. Заштита човекове околине (волонтерски рад) 5 4 9 

6. 
Медији  (штампа, телевизија, електронски 

медији ) 
5 4 9 

7. 
Историјски догађаји/линости из земаља чији 

се језик учи 

5 4 9 

8. Свет компјутера 5 4 9 

 УКУПНО 38 32 70 

 

ЦИЉ:  

− 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 

 

 

ПРЕДМЕТ: ПОЗНАВАЊЕ РОБЕ 

Р.бр. Наставна тема Обрада  Остало  Укупно  

1. Производи хемијске индустрије 21 8 29 

2. Горива 4 2 6 

3. Грађевински материјали 7 3 10 

4. Производи индустрије метала 6 4 10 

5. Електротехнички производи  6 4 10 

6. Књижарска роба  3 2 5 

 УКУПНО 47 23 70 

ЦИЉЕВИ:  
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▪ Стицање основних знања о производима хемијске индустрије, обеклежавању употреби 

▪ Основни појмови о горивима, подела, калорична вредност 

▪ Познавање својстава метала, њихова употреба за производе 

▪ Упознавање електротехничких производа, подела, намена, фактори квалитета 

▪ Врста књижарске робе, начин производње. 

▪  

ПРЕДМЕТ: ТЕХНИКА ПРОДАЈЕ И УСЛУГЕ КУПЦИМА 

Р.бр. Наставна тема Обрада  Остало  Укупно  

1. Саврмени облици продаје 2 2 4 

2. 
Технике снабдевања продавнице 

робом 

18 17 35 

3. 
Техника непосредне продаје у 

савременим облицима продаје 

23 23 46 

4. Купац  28 27 55 

 УКУПНО 71 69 140 

ЦИЉЕВИ: 

1. Стицање знања о савременим облицима и начинима продаје 

2. Стицање знања о пословима снабдевања; Стицање вештина у вези са израдом и попуњавањем докумената за набавку; 

3. стицање знања о процесу непосредне продаје у савременим облицима продаје; оспособљавање ученика за послове непосредне 

продаје;  

4. размевање заначаја пружања услуга купцима и сервиса потрошача; оспособљавање ученика за рад са различитим профилима 

купаца; оспособљавање за пружање услуга купцима и сервис потрошача 

 

ПРЕДМЕТ:ОСНОВИ ПОСЛОВАЊА У ТРГОВИНИ 

Р.бр. Наставна тема Обрада Остало Укупно 

1. Појам трговинског предузећа 10 5 15 

2. 
Основни појмови економике 

трговинског предузећа 

35 20 55 

3. Организација трговинског предузећа 20 15 35 

 УКУПНО 65 45 105 
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ИСХОДИ: Ученик ће моћи да:  

- објасни појам привреде, привредних делатности и предузећа као основног носиоца привређивања 

- лоцира трговинско предузеће у привреди као носиоца робног промета 

- дефинише основне циљеве и карактеристике трговинског предузећа 

- разуме основне услове који су му потребни да би основао трговинско предузеће 

- разуме основне разлоге за престанак рада предузећа 

- препозна иразврста средства трговинског предузећа  

- разврста средста и изворе средстава трговинског предузећа 

- свхати основне појмове и разлоге ангажовања средстава као почетног облика улагања 

- дефинише и разврста настале трошкове у пословању трговинског предузећа 

- разуме појам калкулације и свих њених елемената 

- самостално изради калкулацију продајне цене 

- разуме појмове остварених резултата трговинског предузећа и начин на који се они расподељују 

- разуме појмове продуктивности, економичности и рентабилности 

- објасни како ће повећати продуктивност, економичности и рентабилност трговинског предузећа 

- препозна поједине облике организационе структуре трговинског предузећа 

- дефинише поједине начине организације појединих пословних функције 

- препозна у пракси начин организације пословних функција 

- укаже на значај праћења савремених трендова у пословању трговинског предузећа 

- препозна савремене трендове у пословању трговинског предузећа  

 

ПРЕДМЕТ: МАРКЕТИНГ У ТРГОВИНИ  

Р.бр. Наставна тема Обрада  Остало  Укупно  

1. Маркетинг и тржиште  5 10 15 

2. Инструменти маркетинга  20 45 65 

3. 
Понашање потрошача у процесу 

куповине 

5 10 15 

4. Међународни маркетинг  3 7 10 

 УКУПНО 33 72 105 

ИСХОДИ: Ученик ће моћи да: 

- дефинише појам маркетинга и његов значај, место и улогу. 
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- објасни улогу маркетинга у савременом пословању и његову повезаност са другим наукама. 

- схвати повезаност маркетинга са осталим функцијама предузећа. 

- наведи основне појмове о тржишту. 

- објасни сегментацију тржишта. 

- увиди значај и сврху истраживанја тржишта. 

- разликује и објасни методе и извора прикупљања података. 

- разликује инструменте маркетинга и уводи њихову узајамну повезаност. 

- кратко објасни инструменте маркетинга са аспекта потрошача. 

- објасни специфичност примене инструмената марктенига у трговини. 

- дефинише појам трговинске марке и објасни њену улогу и значај. 

- дефинише услуге у трговини класификује и објасни њену улогу и значај. 

- класификује и објасни мотиве и траажења куповине. 

- неведи и објасни мотиве тражења и куповине. 

- наведе и обајсн и типове понашања у куповини. 

- разликује фазе у процесу доношења одлуке о куповини. 

- дефинише значај међународних маркетнига. 

- наведе и обајсни детерменте међународног пословног окружења. 

- изради план наступа сопственог производа у конкретној земљи 

- разликује и објасни методе и изворе прикупљања података. 

- објасни цену као иструмент маркетинга  

- разликује и кратко објасни њене основне елементе. 

- објасни повезаност набавне функције и политике залихе. 

- анализира значај сарадње. 

- дефинише промоцију као инструмент маркетинга трговинског предзуузећа. 

- наведе и кратко опише елементе промоционог микса у трговинском предузећу. 

- опише личну продају и њену улогу. 

- дефинише појам, значчај и димензије асортимана. 

- увиди начине комбиновања основних димензија асортимана. 

- увиди значај и улогу потрошача у формиранју асортимана. 

- разликује и увиди потребу за стандардни и модни асортиман. 

- наведе основне критеријуме за селекцију асортимана. 
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- дефинише појам трговинске марке и објасни њену улогу и значај. 

- дефинише услуге у трговини класификује и објасни њену улогу и значај. 

- класификује и објасни мотиве и траажења куповине. 

- неведи и објасни мотиве тражења и куповине. 

- наведе и обајсн и типове понашања у куповини. 

- разликује фазе у процесу доношења одлуке о куповини. 

- дефинише значај међународних маркетнига. 

- наведе и обајсни детерменте међународног пословног окружења. 

- изради план наступа сопственог производа у конкретној земљи 

- разликује и објасни методе и изворе прикупљања података. 

- објасни цену као иструмент маркетинга  

- разликује и кратко објасни њене основне елементе. 

- објасни повезаност набавне функције и политике залихе. 

- анализира значај сарадње. 

- дефинише промоцију као инструмент маркетинга трговинског предзуузећа. 

- наведе и кратко опише елементе промоционог микса у трговинском предузећу. 

- опише личну продају и њену улогу. 

- објасни унапређење продаје и мере унапређења продаје. 

- обајсни публицитет дефинише и обајсни економског пропаганду. 

- опише односе са јавношћу. 

- опише промоцију продаје разликује начине обликовања промоције и продаје. 

- дефинише циљеве и принципе  економске пропаганде у трговини. 

- увиди разлику институцијалне и пропаганде производа. 

- разликује пропагандна средства и пропагандне медије. 

- кратко пише анализу и контролу успешности еконосмке протаганде. 

- упореди облике директног маркетинга. 

- обајсни разлику између купаца, корисника и потрошача. 

- наведи и кратко објасни основне факторе окружења која су од утицаја на понашање потрошача. 

- класификује и објасни мотиве и траажења куповине. 

- неведи и објасни мотиве тражења и куповине. 

- наведе и обајсн и типове понашања у куповини. 
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- разликује фазе у процесу доношења одлуке о куповини. 

- дефинише значај међународних маркетнига. 

- наведе и обајсни детерменте међународног пословног окружења. 

- изради план наступа сопственог производа у конкретној земљи 

- разликује и објасни методе и изворе прикупљања података. 

- објасни цену као иструмент маркетинга  

- класификује и објасни мотиве и тражења куповине. 

- објасни дистрибуцију као иструмент маркетинга. 

- наведе и кратко објасни потрошачке кредите и друге облике безготовинске продаје. 

- кратко опише избор канала снадбевања канала и канала продаје трговинсог предузећа. 

- разликује савремене логистичке концепте. 

- објасни улогу трговинских предузећа на велико у малопродаји  

- разликујер фазе у процесу доношења одлуке о куповини. 

- опиши везе маркетинг канала и трговине.  

- објасни суштину логистикер и њено место у маркетинг миксу. 

- увиди разлику институционалне пропаганде у трговини  

- кратко опише анализу и контролу успешности економске пропаганде 

- упореди облике директног маркетинга  

 

ПРЕДМЕТ: ПРАКТИЧНА НАСТАВА 

Р.бр. Наставни модул Укупно  

1. Савремени облици продаје  22 

2. Снабдевање продавнице робом 66 

3. Припрема продаје 50 

4. Роба у продавници 44 

5.  Техника непосредне продаје  82 

6. Купац  82 

7. Допунске услуге купцима 17 

 Укупно: 385 

8. Непосредна продаја (Практична 60 
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настава у блоку) 

 УКУПНО 445 

ИСХОДИ: Ученик ће моћи да: 

-препозна и опише организацију рада у продавници 

-препозна и кратко опише разлике између класичног и савременог начина продаје 

-индентификује послове на свом радном месту у продавници  

- да наведе начине снабдевања продавнице робом 

-препозна и наведе елемнте купопродајног уговора 

-препозна намену, илуструје и комплетира документа у вези са набавком робе 

-разликује врсте и фазе преузимања робе 

-учествује у пословима преузимање робе 

-присуствује комисијском преузимању робе 

-саставља комисијски записник 

-попуњава књижно одобрење за повраћај робе 

-попуњава, одлаже и чува документа у вези плаћања робе добављачу 

-изврши припреме за почетак рада 

-припреми продавницу и средства за рад 

-самостално распакује, чисти, дотерује, групише, сортира, класира, претходно мери, пакује, означава робе и ађустира робу 

-спроводи контролу залиха, снабдева радно место робом и самостално распоређује и излаже робу 

-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 закључи какаб је његов утицај на пословање продавнице 

-схвати потребу промене асортимана у функцији раста промета робе  

-изводи закључке о фазама животног цикусла производа 

-утврђује и проналази најбоље пешење о висини залиха робе у продавници 

-наведе фазе непосредне продаје робе купцима у савременој продавници  

-самостално обави пословни разговор на иницијативу купца 

-демонстрира особине робе и утиче на одлуку купца о куповини 

-нађе најбоље решење да договор8и на приговор купца 

-превазиђе евентуалне баријере у комуникацији са купцем 

-користи електронску вагу за мерење робе променљивих мера 
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-користи електронску касу за обрачун и наплату новчаног износа за продату робу  

-напреави преглед података о продаји користећи систем електронске касе 

-прати рад касира индетификује разлике између готовинског и безготовинског плаћања 

-самостално пакује продату робу 

-самостално изврши спецификацију и прати уплату дневног пазара  

 -уочи значај и потребу контроле пословања продавнице и разликује врсте контроле  

-објасни значај и задатке инветарисање 

-прати начин формирања комисије за инветарисање 

-учествује у прпреми робе за инвестирање 

-учествује у припреми материјала за инветарисање 

-прати састављање и учествује у анализи извештаја о спроведеном инветарисању 

-препозна мотиве и профил купаца 

-различито приступа различитим типовим акупаца и решава евентуалне конфликтне ситуације 

-користи инструменте промотивног микса у циљу раста продаје 

-самостално припреми и реализује презентацију робе 

-комуницира on-line са купцима 

-процењује степен задовољења потреба купаца 

-самостално прима,евидентира и решава рекламације купаца 

-разликује начине снабдевања продавнице робом и попуњава документа у вези са набавком 

-спроведе преузимање робе у конкретној продавници 

-објаснуи начине плаћања робе добављачу и попуни потребну документацију у вези са плаћањем 

-обави припрему рподавнице, радног места, средства за рад и робе за продају 

-обави послове везане за непосредну продају робе у конкретној продавници  

-обавља мерење, обрачун и означавање робе променљоивих мера 

-обрачуна и наплати продату робу 

-опише све послове везане за интервенисање у конкретној продавници 

-нађе најбоље решење у раду са различитим профилима купаца  

   

ТРЕЋИ РАЗРЕД 

ПРЕДМЕТ: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 
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Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Модерна  8 4 12 

2. Међуратна књижевност  8 4 12 

3. Савремена књижевност   5 3 8 

4. Лексикологија  4 3 7 

5. Синтакса  4 4 6 

6. Правопис   4 3 7 

7. Култура изражавања  8 4 12 

 УКУПНО 40 24 64 

 

ЦИЉЕВИ:  

− Упознавање са основним одликама модерне, представницима и њиховим делима 

− Упознавање ученика са одликама међуратне књижевности, представницима и делима 

− Упознавање ученика са одабраним делима савремене књижевности 

− Упознавање ученика са основама лексикологије 

− Системати-зовање знања о синтакси 

− 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 

− Оспособљавање ученика да  попуњавају администра-тивне обрасце у складу са језичком нормом и  користе функционални 

адмистративни стил 

 

ПРЕДМЕТ: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Р.бр. Наставна тема Укупно  

1. 
Свакодневни живот(генерацијски 
конфликти и начини превазилаженња) 

5 

2. Познате фирме у Енглеској  6 

3. Културни живот 4 

4. Медији 5 

5. Историјски догађаји /личноти из Енглеске 5 
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6. Свет компјутера 4 

 УКУПНО 32 

ЦИЉЕВИ: стицање и проширивање знања у свим језичким активностима, упознавање културног наслеђа са енглеског говорног 

подручја и на енглеском језику, оспособљавање ученика за даље образовање и самообразовање. 

 

ПРЕДМЕТ: ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

Р.бр. Наставна тема укупно 

1. Спортске игре 57 

2. Тестови физичких способности 7 

 УКУПНО 64 

 

ЦИЉЕВИ:  

− Унапређивање и очување здравља; 

− Утицај 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 за њихово усвајање; 

− Мотивација ученика за бављењем физичким активностима; 

− Формирање позитивног психосоцијалних образаца понашања; 

− Примена стечених умења, знања и навика у свакодневним условима живота и рада; 

− Естетско изражавање покретом и доживљавање естетских вредности покрета и кретања; 

− Усвајање етичких вредности и подстицање вољних особина ученика ; 

− Повезивање моторичких задатака у целине;  

−  Увођење ученика у организовани систем припрема за школска такмичења, игре, сусрете и манифестације; 

− Развијање елемената ритма у препознавању целина:  рад-одмор; напрезање-релаксација; убрзање-успоравање; 

− Избор спортских грана, спортско-рекреативних или других кретних активности као трајног опредељења за њихово свакодневно 

упражњавање 

 

ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА 
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Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Аналитичка геометрија у равни 10 9 19 

2. Елементи финансијске математике 5 4 9 

3. Писмени задатак 0 4 4 

 УКУПНО 15 17 32 

 

ЦИЉЕВИ:  

− 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 

 

 

ПРЕДМЕТ: КОМЕРЦИЈАЛНО ПОЗНАВАЊЕ РОБЕ 

Р.бр. Наставни модул Укупно  

1. Роба и квалитет робе 9 

2. Методе испитивања квалитета робе 8 

3. Ниво, век и функције квалитета 7 

4. 
Дистинктивне ознаке и прописане 

исправе које прате робу 

12 

5. 
 Стандарди и остали прописи при 

стављању робе у промет 

13 

6. Амбалажа и паковање робе 6 

7. Заштита права потрошача 9 

 УКУПНО 64 

ИСХОДИ: Ученик ће моћи да: 

-идентификује који су производи људског рада роба, а који не 

- дефинише робу и њене опште какрактетистике 
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-наведе и кратко опише како се роба може класификовати 

-направи преглед компоненти 

-картко опише шта обухвата и од кога зависи квалитет концепције  

- кратко опише шта обухвата и од кога зависи и квалитет израде  

-направи прегелд свих економско- комерцијалних компоненти квалитета 

- наведи примере и кратко опише својства робе на основу којих се оцењује квалитет  

-кратко опише шта обухвата појам техника испитивања  органолептичких својстава робе  

-наведе  начине одабира оцењивача  за органолептичку анализу квалитету робе  

- препозна и наведе остале услове битне за органолептичко испитивање  квалитета робе   

- препозна срвху и објасни суштину органолабораторијског испитивања квалитета робе  

- девинише узорак и објасни у којим условима је репрезентативан   

- разликује начине узимања узорка за анлизу квалитета  

- присуствује узимању узорка за анализу квалитета робе која се у робни промет ставља у ринфузном стању  

- присуствује узимању узорка за анализу квалитета робе која се у робни промет ставља у оригиналној амбалажи  

-Наведе и кратко објасни које функције утичу на квалитет робе  

-Опише развој система контроле квалитета  

- Кратко опише термин термин управљања квалитетом  

-  Репродукује поступак у факотре избора нивоа квалитета  

-Изведе закључак о односу нивао и века квалитета  

- разликује различите ознаке које носи роба у робном пормету 

- схвати присуство и значај стандарда у промету роба и услуга 

- разликује ознаку ИССО стандарда. 

НАССР стандарда, и сл. 
- повеже ознаке стандарда и нивоа квалитета робе  

- разликује и примени ГСИ  систем нумерације 

- - објасни шта је атест, за коју робу ко га издаје и шта саджи  

- објасни зехничко упуство, ко га издаје, шта садржи и за ко га је значајан 

- дефинише значај стандардизације у области квалитете робе и услуге  

- објасни појам стандарда  

- опише појам и значај  ИССО. 

- НАССР и стандарда серије ЕН  

- 45 000 и њихову примену у Републици србије  

- - уочи потребу постојања гранских и интерних стандарда  
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-  објасни потребу доношења пропиа о квалитету ћ 

- наведе примере  поштовања узасни у области промета робе и услуга 

- прати основне одредбе Закона о трговини  

- опише примену наведених прописа 

- Препозна функцију амбалаже и поковања са аспекта очувања квалитета робе у робном промету  

- Разликује врсте амбалаже  

- Разликује комерцијалну и транспортну амбалажу  

- Процени значај чувања амбалаже  

- Увиди значај заштите права потрошача у области квалитета  робе и услуга у робном промету  

- Разликује видове заштите потрошача 

- Наведе органе заштите потрошача  

- Објасни и разликује мере и облике заштите потрошача  

- Наведе приемере позитивног и негативног оглашавања на заштиту права потрошача  

- Прати и примењује одредбе закона о заштити потрошача  

- Разграничи права, обавезе,  и одговорности удружења потрошача у Републици Србији  

- Детаљно опише обавезе и одговорности трговца у примени наведених прописа.  

 

ПРЕДМЕТ: НАБАВКА И ФИЗИЧКА ДИСТРИБУЦИЈА 

Р.бр. Наставни модул Теорија    Вежбе   Укупно  

1. Организација набавке 20 20 40 

2. Складишно пословање 15 15 30 

3. Транспорт 9 9 18 

4. Канали физичке дистрибуције 20 20 40 

 УКУПНО 64 64 128 

 

ИСХОДИ: Ученик ће моћи да: 

-објасни значај набавке и политике набавке 

-истражује тржиште набавке 

-изради план набавке 

-наведеи основне елементе купопродајног уговора и објасни његову улогу укупопродаји 

-попуни побразац уговора 

-састави и обликује пословна писма у разним формама 

-евидентира пословна писма у законски прописану пословну евиденцију 
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-саставикалкулацију пословне цене 

-разликује критеријуме за избор обављача 

-успостави односе са новимпословним партнером 

-води и стрално ажурира базу добављача 

-прати релизацију набавке 

-спроводи поступак преузиманја робе 

-саставља ургенцију за неипоручену робу 

-анализира набавку 

-објасни значај и складишне функције упослованју трговинског привредног друштва 

-разликује врсте складишта 

-разликујеопрему и уређаје у складишту и познаје њихову намену 

-разликује врсте докумената везаних за пријем ииздавање робе у складиште 

-спроводи поступак пријем робе у складиште 

-попуни пријемницу 

-ажурира робне картице 

-састави лагер листу 

-изради комисијски записник 

-унесе потребнеподатке о примљеној и издатој роби у одговарајућу електронску иштампарску складишну евиденцију 

-и документацију ( кепу и остала евиденција) 

-попуни отпремницу 

-изрази спецификацију робе 

-прати кретање залиха робе 

-објасни процедуру кретања документаације између складишта и набавне односно продајне службе 

-објасни значаји улогу транспорта упослованју трговинског првредног друштва 

-користи сопствени транспорт и услуге шпедитера 

-објасни права и обавезе пошиљаоца и возара ипосебне одговорности возара из уговора о превозу у различитим видовима транспорта 

-разликује транспортна документа 

-објасни и попуни транспортна документа 

-објасни значај транспортног осигурања робе 

-наброји врсте осигурања робе 

-објасни појам и суштину физичке дистрибуције 
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-разликује канале физичке дистрибуције  

-користи директне маркетинг канале у пословању 

-увиди значај посредничких канала продаје 

-увиди значајконтроле и интегрисања канала дистрибуције ради успешног пословања  

-објасни местои улогупродајне службе у  организацији пословања трговинског друштва иповезаност са осталим службама 

-увиди значај политике продаје трговинског друштва 

-формира и води евиденцију потенцијалнихкупаца 

-објасни значајплана продаје 

-разликује и изради сва пословна писма и документа у вези са  продајом 

-формираи ажурирабазу података о партнеримао у продаји 

- обрађује приспеле упите 

-комплетирапослате понуде са примљенимпоруџбинама  

-прати стање робе на залихама 

-доставља повратнуинформацијукупцу о могућим начинима превоза робе 

-састави и шаље профактуру 

-комплетира документацију за отпрему ропбе 

-евидентирапродају кроз књигу евиденције (КЕПУ) 

-решава приспеле рекламације 

-израђује бонификацију 

-спроводеконтролу докумената 

-анализирапродају у одређеном временском периоду 

-користи информатичку технологију и савремена средства комуникације за обављање послова продаје  

 

ПРЕДМЕТ: ПСИХОЛОГИЈА ПОТРОШАЧА 

Р.бр. Наставне теме Обрада  Остало  Укупно  

1. 
Теоријске и примењене дисциплине 

психологије 

2 2 4 

2. Психички живот човека 15 7 22 

3. Психологија потрошача 11 9 20 

4. 
Психологија опхођења са 

потрошачем  

10 8 18 
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 УКУПНО 39 23 64 

ИСХОДИ: Ученик ће моћи да: 

- дефинише психологију као науку и предмет њеног изучавања, 

- разликује теоријске и примењене дисциплине психологије и предмет њиховог изучавања, 

- наведе предмет изучавања психологију потрошача и њену примену у трговини, 

- на примерима објасни улогу психолошких сазнања у разумевању потрошача и унапређењу трговине 

-     наведе психичке процесе, особине и стања, 

- разликује осет, опађај и осећај, 

- на примеру објасни утицај искуства, мотивације и личности на настанак опажаја. 

- дефинише појам пажње и наведе чиниоце који је изазивају, 

- на примеру препозна различите грешке у опажању особа, 

- на примеру објасни ралику између оцене туђег и сопственог понашања 

- разликује различите врсте учења, 

- наведе примере из свакодневног живота за сваку врсту учења 

- разликује афекте, расположења и сентименте, 

- наведе најважније органске промене при емоцијама и њихову функцију, 

- разлкује основне мотивационе појмове, 

- разликује функционисање хомеостазних и нехомеостазних мотива, 

- наведе пример за функционалну аутономију мотива, 

- објасни основну идеју Масловљевох учења о хијерархији мотива, 

- дефинише појмове фрустрације и конфликта, 

- наведе примере за реалистично реаговање на фрустрације и конфликте, 

- на примерима разликује основне одбрамбене механизме 

- разликује појмове става, интересовања и вредности 

- на примерима препознаје предрасуде, стереотипије и конформизам, 

- дефинише личност 

- наведе разлике између четири врсте темперамента 

-     на примеру препознаје понашање особа различитог темперамента, 

- објасни суштину карактера и начин његовог формирања, 

- дискутује о проблему одређивања телесних особина као фактора личности, 

- разликује појмове интегритета и идентитета, 
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- наведе карактеристике интровертног и екстравертног типа личности по Јунгу, 

- аргументовано дискутује о узроцима и изворима људског понашања, 

- прави разлику између карактеристика зреле и незреле личности 

-     наведе карактеристике потрошача, 

- на примеру препозна карактеристику потрошача, 

- препозна различите факторе који утичу на потрошача пре, за време и после куповине, 

- препозна примере за обичаје, ритуале и стереотипе при куповини, 

- разликује врсте потрошача с обзиром на својства и особености њиховог понашања 

- демонстрира понашање различите врсте потрошача 

- наведе основне елементе комуникативног понашања, 

- разликује карактеристике вербалног и невереблане комуникације, 

- наведе факторе који доводе до неспоразума и објасни начине њиховог негативног деловања по наставак комуникације, 

- демонстрира технике успешне комуникације, 

- објасни специфичности комуникације продавца са потрошачем, 

- наведе најчешће неспоразуме у комуникацији између продавца и потрошача, 

- примени технике успешне комуникације у репавању најчешћих комуникацијских неспоразума продавца и потрошача, 

- објасни појам асертивности, 

- демонстрира асертивно понашање, 

- опише и демонстрира на примеру како се ствара поверење код потрошача 

ПРЕДМЕТ: ПРЕДУЗЕТНИШТВО 

Р.бр. Наставни модул Вежбе  

1. Предузетник и предузетништво 8 

2. Од пословне идеје до бизнис плана 12 

3. 
Управљање процесом рада у 

трговини 

18 

4. 
Финансијски извештаји као елементи 

бизнис плана 

16 

5. 
Законска регулатива у функцији 

развоја предузетништва у Републици 

Србији 

10 

 УКУПНО  
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ИСХОДИ МОДУЛА: Ученик ће моћи да: 

- опише настанак, значај и развој предузетништва 

- наведе пример успешних предузетника 

- објасни какав профил и карактеристике треба да има успешан предузетник и то аргументује примерима из праксе  

- индетификује мотиве који покрећу предузетничке активности и то аргументује примером из праксе 

- препозна и кратко опише технике и кристеријуме зе утврђивање предузетничким предиспозиција 

- наведе начине трагања за новим  пословним идејама 

- препозна и наведе факторе из окружења који подстичу или коче предузетничке активности 

- објасни како се могу проценити и написати могућности за нову пословну акцију 

- разликује елемнте маркетинг микса и објасни зашто они морају бити део маркетинг плана 

- препозна и кратко опише како се процењује могућност за реализацију бузнис идеје  

- учествује у презентацији маркетинг плана као део бизнис плана 

- разликује значај и препозна садржај бизнис плана 

- идентификује сличности и разлике предузетника и манаџера  

-  наведе која знања и вештине треба да поседује успешан менаџер 

- разликује и кратко опише различите стилове управљања – типове менаџера  

- препозна сврху и именује послове планирања процеса рада 

- објасни послове организовања процеса радса са аспекта предузетника 

- обајсни вођење процеса рада 

- разликује и објасни контролу остварених резултата процеса рада 

- обајсни поступак инвертарисања 

- састави билане стања на основу инветара 

- разликује приходе и расходе 

- састави билане исхода на основу оставрених прихода и расхода и утврди финансијски резуилтат 

- разликује све облике пореских обавеза предузетника 

- наведе сва правна сакта и норме донете у Републици Србији који се односе на предузетништво 

- познаје институције и ифраструктуру зса подршку предузетништву 

- обајсни процедуру за коришћење услуга инситуција за подршку предузетницима 

- направи преглед документације птребне за регистрацију трговинске радње  

- направи редослед корака при регистрацији трговинске радње 
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- опише позитивне и негативне примере из праксе, везане за регистрацију трговинске радње 

  

ПРЕДМЕТ: ПРАКТИЧНА НАСТАВА 

Р.бр. Наставни модул Укупно  

1. 
Упознавање са основним пословним 

функцијама продајног објекта 

22 

2. Организација набавке 66 

3. Транспорт  33 

4. Складишно пословање  99 

5.  Организација продаје 77 

6. Комерцијално познавање робе 55 

 Укупно:  352 

7. 
Непосредна продаја (Практична 

настава у блоку) 

60 

 УКУПНО 412 

 

ИСХОДИ МОДУЛА: Ученик ће моћи да:  

- препозна и опише конкретну организациону структуру 

- идентификује послове на свом радном месту 

- увиди значај локације продајног и складишног објекта 

- објасни место и улогу набавке у конкретној продавници 

- објасни значај набавке и продаје 

- изради калкулацију набавне цене 

- разликује критеријуме за избор добављача и води евиденцију обављача 

- примењује процедуре набавке 

- уочава и евидентира губитке на роби 

- реализује преузимање робе  

- плати робу 

- састави и упути ургенцију за неиспоручену робу 

- изведе закључак и направи анализу обављене набавке 
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- сагледа важност транспорта 

- организује послове транспорта 

- адекватно користи сопствена транспортна средства и услуге шпедитера 

- сагледа значај транспортног осигурања и његовој утицај на губитке на роби 

- утврди губитке настале у транспорту 

- објасни место и улогу складишта у пословању продавнице 

- разликује опрему у складишту 

- разликује услове предвиђене за чување одређених врста роба 

- објасни процедуру кретања документације између складишта и набавне односно продајне службе 

- разликује врсте документа везаних за пријем и издавање робе у складиште 

- изради отпремницу-пријемницу, комисијски записник и пријемни лист на основу задатих елемената 

- објасни процедуру пријема робе у складиште 

- унесе потребне податке о примљеној и издатој роби у одговарајућу електрноску и штампану магацинску евиденцију и 

документацију на основу задатих параметра 

- разликује врсте залиха 

- израчуна потребне залихе 

- објасни узроке настајања губитка на роби у складишту 

- објасни место и улогу продаје у конкретној продавници 

- објасни значај плана продаје  

- евидентира потенцијалне купце 

- изради калкулацију малопродајне цене 

- изради профактуру и фактуру 

- плати процедуру продаје 

- води евиденције о купцима 

- састави и упути ургенцију за неиспоручену робу 

- изведе закључак и направи анализу обављене набавке 

- наведе и препозна својства робе за оцену квалитета 

- препозна и објасни ознаке на роби 

- објасни систем нумерације 

- разликује прописане исправе које прате робу у робном промету 

- објасни мере и облике заштите потрошача 
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- наведе обавезе трговца 

- реализује послове набавке 

- прати реализацију транспорта 

- наведе пример доброг складишта у смислу организације, опреме и пословања 

- направи преглед складишне евиденције 

- реализује послове продаје 

- наведе и објасни документа о евиденцији продаје 

- реализује губитке према месту настанка 

- препозна и објасни ознаке на роби 
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Конобар 
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Први разред 

ПРЕДМЕТ: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Увод у проучавање дела  9 4 13 

2. Књижевност старог века  8 4 12 

3. Средњовековна књижевност  8 4 12 

4. Народна књижевност  8 4 12 

5. Хуманизам и ренесанса  7 3 10 

6. Општи појмови о језику  3 2 5 

7. Фонетика  7 3 10 

8. Правопис    7 3 10 

9.  Култура изражавања  12 6 18 

 УКУПНО 69 33 102 

 

ЦИЉ:  

− Увођење ученика у свет књижевног дела и књижевност као науку и уметност 

− Упознавање ученика са митологијом, репрезентативним делима старог века и њиховим значајем за развој европске културе 

− Упознавање са споменицима јужнословенске културе, развојем писма и језика, делима средњовековне књижевности 

− Указивање на народну књижевност као израз колективног мишљења и осећања, ризницу народних обичаја, чувара моралног и 

националног кодекса 

− Упознавање са поетиком хуманизма и ренесансе, њеним најзначајним представницима и књижевним делима 

− Указивање на проучавање језика као система, упознавање са његовом функцијом, друштвеном условљеношћу и историјским 

развојем 

− Сстицање знања из области фонетике (фонологије) књижевног језика и способности да се та знања примене у говору и писању 

− Оспособљавање ученика да пишу у складу са правописном нормом 
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− Оспособљавање ученика да користе различите облике казивања и функционалне стилове 

 

 

ПРЕДМЕТ: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. 
Свакодневни живот (генерацијски конфликти и 

начини превазилажења ) 
4 4 8 

2. 

Образовање (образовање за све, пракса и 

припреме за будуће занимање, размена 

ученика ) 

4 4 8 

3. 
Познате фирме, предузећа, установе, 

институције у земљама чији се језик учи 

4 4 8 

4. 
Културни живот ( међународни пројекти и 

учешће на њима) 

4 4 8 

5. Заштита човекове околине (волонтерски рад) 5 4 9 

6. 
Медији  (штампа, телевизија, електронски 

медији ) 
5 4 9 

7. 
Историјски догађаји/линости из земаља чији 

се језик учи 

5 4 9 

8. Свет компјутера 5 4 9 

 УКУПНО 36 32 68 

 

ЦИЉ:  

− 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 
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− Оспособљавање ученика да користе медије као изворе информација и развијају критичко мишљење у вези са њима 

 

ПРЕДМЕТ: ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Атлетика 3 4 7 

2. Спортске игре 11 26 37 

3. Вежбање на справама и на тлу 5 11 16 

4. Тестови физичких способности  14 14 

 УКУПНО 19 55 74 

 

ЦИЉ: квалитетно и квантитативно продубљавање физичких способности и спортско-моторног образовања ученика, започето у ранијим 

нивоима образовања; развијање спортских активности које доприносе подизању физичке културе ученика у складу са индивидуалним 

потребама и могућностима; стварање услова који ће допринети јачању здравља и радне способности. Програмски садржаји овог 

васпитно-образовног подручја усмерени су на: развијање физичких способности, спортско-техничко образовање и теоријско 

образовање... 

 

 

ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Реални бројеви   3 5 8 

2. Пропорционалност   4 7 11 

3. Рационални алгебарски изрази             5 8 13 

4. Геометрија   6 8 14 

5. Линеарне једначине и неједначине    5 9 14 

6. Писмени задаци   8 

 УКУПНО 23 23 68 

 

ЦИЉ:  



Школски програм, Средња економска школа, Лозница 

 

 609 

− 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 

 

ПРЕДМЕТ: РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Основе рачунарске технике 0 12 12 

2. Обрада текста 0 16 16 

3. Табеларни прорачуни 0 16 16 

4. Слајд - презентације 0 10 10 

5. Интернет и електронска 

комуникација 
0 14 14 

 УКУПНО 0 68 68 

 

ЦИЉ:  

− Оспособљавање ученика за коришћење основних могућности рачунарског система 
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− 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 

 

ПРЕДМЕТ:ХЕМИЈА  

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Структура супстанце  3 1 4 

2. Диспезни системи  2 1 3 

3. Хемијске реакције  4 1 5 

4. Хемија елемената и једињења  16 4 20 

5. 
Хемијски аспекти загађивања 

животне средине  

1 1 2 

 УКУПНО 26 8 34 

 

ЦИЉ:  

− Разумевање корпускуларног концепта грађе супстанци 

− Разумевање односа између структуре супстанци и њихових својстава 

− Разумевање утицаја међумолекулских сила на физичка својства супстанци 

− Разумевање односа између квалитативног састава дисперзног система и његових својстава 

− Разумевање односа између квантитативног односа компоненти раствора и његових својстава 

− Сагледавање значаја примене дисперзних система у свакодневном животу и професионалном  раду 

− Разумевање  концепта одржања материје кроз принципе одржања масе и енергије 

− Разумевање  корпускуларног концепта у процесу одигравања хемијских реакција 

− Разумевање односа структуре супстанци и њихових својстава 

− Сагледавање значаја примене елемената и једињења у професионалном раду и свакодневном животу 

− Разумевање значаја и примене елемената, једињења и легура у техничко-технолошким процесима 

− Развој одговорног става према коришћењу супстанци у свакодневном животу и професионалном раду 

− Разумевање и просуђивање начина одлагања и уништавања хемијских загађивача животне средине 
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ПРЕДМЕТ: ГЕОГРАФИЈА 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Увод   1 1 2 

2. 
Савремене компоненте географског 

положаја Србије  

2 1 3 

3. 
Природни ресурси Србије и њихов 

економско географски значај   

4 2 6 

4. Становништво и насеља Србије  3 2 5 

5. Привреда Србије  1 1 2 

6. Регионалне целине Србије 7 3 10 

7. 
Србија и савремени процеси у Европи 

и  свету  

4 2 6 

 УКУПНО 22 12 34 

 

ЦИЉ:  

− Стицање знања о предмету проучавања, подели, значају и месту географије у систему наука 

− Уочавање и схватање корелативних односа између географије и других природних и друштвених наука 

− Проширивање знања о положају,  месту и улози  Србије на Балканском полуострву и југоисточној Европи 

− Уочавње  општих географских карактеристика сагледавањем сложених    друштвено – економскеих процеса и промена у  

jугоисточној Европи на Балканском  полуострву и у нашој држави. 

− 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  

− Уочавање демографских  проблема и могућности њиховог превазилажења за свеукупни друштвено-економски развитак наше 

земље  

− Формирање свести о неговању националног и културног идентитета  
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− Проширивање и продубљивање знања о привреди Србије и њеним основним карактеристикама 

− Стицање и проширивање географских знања о регионалним целинама Србије и сагледавање њихових специфичности 

− Стицање знања о савременим политичким  и економским процесима  у Европи и свету који су услов за напредак свих земаља и 

народа  

− Стварање реалне слике о Србији у светским размерама и савременим међународним процесима 

 

 

ПРЕДМЕТ: СТРАНИ ЈЕЗИК 2 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. 
Свакодневни живот (организација 

времена, ослова, слободно време)  
4 4 8 

2. 
Храна и здравље ( навике у исхрани, 

карактеристична јела и пића у 

земљама света ) 

4 4 8 

3. 
Познати градови и њихове 

знаменитости, региони у матичним 

земљама 

4 4 8 

4. 
Спортови и позната спортска 

такмичења 
4 4 8 

5. Живот и дела славних људи 4 4 8 

6. 
ХХ века (из света науке, културе, 

спорта, музике ) 
4 4 8 

7. 
Медији (штампа, телевизија, 

интернет) 
4 4 8 

8. 
Интересантне животне приче и 

догађаји 
4 4 8 

9.  
Свет компјутера (распрострањеност, 

примена, корист и негативне стране) 

2 2 4 

 УКУПНО 34 34 68 
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ЦИЉ:  

− 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 упутстава и остварења естетског доживљаја (читање ради личног задовољства) 

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

 

 

 

ПРЕДМЕТ: ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. 
Лична хигијена и хигијена физичке 

културе 
12 7 19 

2. Ментална хигијена 7 3 10 

3. Хигијена исхране 6 3 9 

4. Комунална хигијена 4 3 7 

5. Хигијена радa 4 3 7 

6. Основe прве помоћи 10 6 16 

 УКУПНО 43 25 68 

 

ЦИЉ:  

− Усвајање одговорности и доследности према личном здрављу и здрављу других; 

− Стицање знања о  значају који  лична хигијена има за очување и унапређење здравља; 

 

− Стицање знања о болестима које се преносе полним контактом; 

− Стицање знања о примени контрацептивних средстава; 

− Стицање знања о утицају атмосферских фактора, воде и физичке активности на очување и унапређење здравља. 
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− Стицање знања о значају очувања менталног здравља и упознавање са факторима који могу да наруше ментално здравље; 

− Стицање знања о ризичном понашању деце и адолесцената; 

− Стицање знања о болестима зависности и њиховој превенцији.          

− Стицање знања  о правилној исхрани; 

− Стицање знања о последицама неправилне исхране. 

− Стицање знања о позитивним и негативним утицајима спољне средине на здравље; 

− Стицање знања о значају воде за пиће, земљишта, атмосфере, аерозагаћења и отпадних материја; 

− Стицање знања о зрачењима у животној средини. 

− Стицање знања о дејству штетних нокси и других фактора у радној средини који доводе до нарушавања здравља; 

− Стицање знања о превенцији професионалних обољења и трауматизма. 

− Усвајање вештина за пружање помоћи лицима у бесвесном стању; 

− Стицање знања о кардиопулмоналној реанимацији и усвајање вештина у техници оживљавања;  

− Усвајање вештина за практично пружање прве помоћи код крварења , рана и повреда зглобно-коштаног система; 

− Стицање знања о повредама изазваним физичким, хемијским и биолошким факторима 

 

ПРЕДМЕТ: ОСНОВЕ ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Појмовне основе туризма 4 2 6 

2. Облици, видови и функције туризма  4 2 6 

3. Туристичко тржиште  5 3 8 

4. Нови трендови у туризму  5 3 8 

5. Угоститељство  3 2 5 

6. Услуге у угоститељству  3 2 5 

7. Угоститељске пословне јединице  12 7 20 

 УКУПНО 36 21 68 

 

ЦИЉ:  

− Упознавање ученика са основним појмовима из туризма. 
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− Упознавање ученика са видовима, облицима и функцијама савременог туризма. 

− Упознавање ученика са карактеристикама туристичког тржишта 

− Упознавање ученика са савременим туристичким кретањима 

− Упознавање ученика са појмом угоститељство и његовим местом и значајем у привредним делатностима 

− Оспособљавање ученика да прилагоде   угоститељске услуге жељама и потребама гостију 

− Оспособљавање ученика да разликују угоститељске пословне јединице према намени и услугама које пружају 

− Упознавање ученика са значајем,  улогом и структуром 

− Упознавање ученика са пословним обичајима у угоститељству 

 

ПРЕДМЕТ: УСЛУЖИВАЊЕ 1 раз. 

Р.бр. Модули Исходи  Укупно  

1. 

Хигијенски стандарди и 

заштита на раду 

- познаје појам, улогу и задатке     

услуживања у угоститељству;  

- примењује мере заштите од повреда 

на раду;  

- наведе и примењује хигијенске 

стандарде из области личне и радне 

хигијене у услуживању;  

- наведе последице непридржавања 

хигијенских стандарда у односу на 

госте и угоститељски објекат;  

- примењује хигијенске стандарде из 

области личне и радне хигијене у 

услуживању.  

 

В+ПН 

5+6 

25+30 

2. 

Основе угоститељског 

услуживања 

- објасни припремне и завршне радове у 

угоститељским објектима;  

-  разликује групе инвентара за 

услуживање;  

-  разликује опрему, уређаје и намештај 

за услуживање;  

В+ПН+Б 

5+6+60 

145+174+60 
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-  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;  

 

 УКУПНО  В+ПН+Б 

170+204+90 

 

 

 

ЦИЉ:  

− 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; 
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− Оспособљавање ученика за услуживање гостију на доручку. 

 

ПРЕДМЕТ: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Ја, ми и други  0 7 7 

2. Комуникација у групи  0 9 9 

3. Односи у групи/заједници  0 18 18 

 УКУПНО 0 34 34 

 

ЦИЉ:  

− Подстицање ученика на међусобно упознавање  

− Подстицање ученика да сагледају међусобне сличности и разлике и уваже их 

− Развој негативног става према било ком облику дискриминације  

− Оспособљавање ученика за комуникацију у групи 

− Оспособљавање ученика за рад у групи/тиму и међусобну сарадњу 

− Подстицање ученика да сукобе решавају на конструктиван начин и избегавју сукобе 

− Оспособљавање ученика да препознају примере насиље у својој средини  и преузму одговорност за сопствено понашање у 

таквој ситуацији 

 

 

 

ПРЕДМЕТ: ВЕРСКА НАСТАВА 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Увод / 1 1 

2. 
Хришћанство је Црква (заједнички 

литургијски живот као израз вере у 

Бога) 

3 1 4 

3. Појам о Богу у хришћанству 2 / 2 
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4. Познање Бога кроз Христа-у Цркви 2 1 3 

5. 

Крштење и рукоположење као 

сједињење са Христом у Литургији 

(подвижништво као средство за 

остварење личне заједнице са Богом) 

14 6 17 

6. 

Сликарство као израз човековог 

односа према Богу и свету који га 

окружује (разлика између црквеног 

сликарства-иконографије и световног 

сликараства) 

3 4 7 

 УКУПНО 24 13 34 

 

ЦИЉ: развијање радозналости и отворености за културе традиционалних цркава, етничке и верске толеранције, јачање поверења међу 

ученицима и спречавање понашања који нарушавају остваривања права на различитост... 

 

Други разред 

ПРЕДМЕТ: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Барок , класицизам, просветитељство  7 3 10 

2. Романтизам  10 4 14 

3. Реализам  10 4 14 

4. Морфологија са творбом речи   7 3 10 

5. Правопис  4 2 6 

6. Култура изражавања (часова) 7 3 10 

 УКУПНО 45 19 64 

 

ЦИЉ:  
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− Упознавање са европским културним, духовним и мисаоним тенденцијама 17. и 18. века и њиховим утицајима на српску 

књижевност 

− Упознавање са поетиком романтизма, представницима и делима европске и српске књижевности 

− Упознавање са поетиком реализма, представницима и делима европске и српске књижевности 

− Систематизовање знања о врстама речи,  њиховим облицима и основним правилима грађења речи 

− Оспособљавање ученика да пишу у складу са правописном нормом 

− 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 казивања и функционалне стилове 

 

 

 

ПРЕДМЕТ: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. 
Свакодневни живот (  генерацијски конфликти 

и начини превазилажења ) 
4 4 8 

2. 

Образовање (образовање за све, пракса и 

припреме за будуће занимање, размена 

ученика ) 

4 4 8 

3. 
Познате фирме, предузећа, установе, 

институције у земљама чији се језик учи 

4 4 8 

4. 
Културни живот ( међународни пројекти и 

учешће на њима) 

4 4 8 

5. Заштита човекове околине (волонтерски рад) 5 4 9 

6. 
Медији  (штампа, телевизија, електронски 

медији ) 
5 4 9 

7. 
Историјски догађаји/линости из земаља чији 

се језик учи 

5 4 9 

8. Свет компјутера 5 4 9 

 УКУПНО 36 32 64 
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ЦИЉ:  

− 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 

 

 

 

ПРЕДМЕТ: ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Атлетика 3 4 7 

2. Спортске игре 11 21 32 

3. Вежбање на справама и на тлу 5 11 16 

4. Тестови физичких способности  9 9 

 УКУПНО 19 45 64 

 

ЦИЉ:  

− Унапређивање и очување здравља; 

− Утицај 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 за њихово усвајање; 

− Мотивација ученика за бављењем физичким активностима; 

− Формирање позитивног психосоцијалних образаца понашања; 

− Примена стечених умења, знања и навика у свакодневним условима живота и рада; 

− Естетско изражавање покретом и доживљавање естетских вредности покрета и кретања; 

− Усвајање етичких вредности и подстицање вољних особина ученика ; 
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− Повезивање моторичких задатака у целине;  

−  Увођење ученика у организовани систем припрема за школска такмичења, игре, сусрете и манифестације; 

− Развијање елемената ритма у препознавању целина:  рад-одмор; напрезање-релаксација; убрзање-успоравање; 

− Избор спортских грана, спортско-рекреативних или других кретних активности као трајног опредељења за њихово свакодневно 

упражњавање 

 

 

ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Тригонометрија правоуглог троугла    3 4 7 

2. Степеновање и кореновање   5 7 12 

3. Функција и график функције      2 4 6 

4. 
Квадратна једначина и квадратна 

функција    
6 

9 
15 

5. Тела    4 6 10 

6. Низови   2 4 6 

7. Писмени задатак  8 8 

 УКУПНО 22 42 64 

 

ЦИЉ:  

− 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 
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− 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 

 

 

ПРЕДМЕТ: ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Основни појмови екологије   3 2 5 

2. Животна средина и одрживи развој   12 6 18 

3. Еколошка култура    5 4 9 

 УКУПНО 20 12 32 

 

ЦИЉ:  

− Схватање структуре екосистема/биосфере и процеса који се у њима одвијају 

− Разумевање значаја биодиверзитета за 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 

− Разумевање различитих утицаја на здравље  човека 
 

 

 

 

ПРЕДМЕТ: РУСКИ ЈЕЗИК 
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Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. 
Свакодневни живот ( комуникација међу 

младима, генерацијски конфликти и начини 

превазилажења, међувршњачка подршка ) 

4 4 8 

2. 
Образовање(образовање у земљама чији се 

језик учи, школовање које припрема за 

студије или свет рада, образовање за све ) 

4 4 8 

3. 
Познати региони у  земљама чији се језик 

учи, њихова обележја 
4 4 8 

4. 

Културни живот (манифестације које млади 

радо посећују у земљи и  земљама чији се 

језик учи, међународни пројекти и учешће на 

њима) 

4 4 8 

5. 
Заштита човекове околине (акције на нивоу 

града, школе, волонтерски рад) 
4 4 9 

6. 
Медији  (штампа, телевизија, електронски 

медији ) 
4 4 9 

7. Интересантне животнеприче и догађаји 4 4 9 

8. Свет компјутера 4 4 9 

 УКУПНО 36 32 64 

 

ЦИЉ:  

− 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 упутстава и остварења естетског доживљаја (читање ради личног задовољства) 

− Стицање и овладавање социокултурним компетенцијама неопходним за писану и усмену употребу језика 
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ПРЕДМЕТ: УСЛУЖИВАЊЕ 2 раз. 

Р.бр. Наставна тема Исходи  Укупно  

1. 

Пословна комуникација -  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;  

- 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;    

 

В+ПН+Б   

6+6+30 

60+60+30 

2. 

Услуживање пића и напитака - класификује пића и напитке према 

групама у карти пића, винској карти, 

барској карти и ценовнику пића  

-  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 

В+ПН+Б 

6+6+60 

132+132+60 
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пића у одређеним приликама, 

ресторану и кафани;  

- припрема топле и хладне напитке;  

- 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;  

- познаје врсте и географско порекло 

вина и виногорја у Србији, региону и 

свету;  

- демонстрира технике фрапирања, 

шамбрирања, презентовањања, 

отварања, дегоржирања и декантирања 

вина.  

 

 УКУПНО  В+ПН+Б 

192+192+150 

 

 

ПРЕДМЕТ: ИСХРАНА 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Хранљиве материје  15 8 23 

2. Правилна исхрана  15 8 23 

3. Кварење намирница и конзервисање 12 6 18 

 УКУПНО 42 22 64 

 

ЦИЉ:  

− Стицање знања о хранљивим материјама и енергетској вредности животних намирница 
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− Стицање знања о принципима правилне исхране и  потребама у исхрани 

− Стицање основних знања о кварењу намирница и методама конзервисања 

 

ПРЕДМЕТ: ЕКОНОМИКА ТУРИСТИЧКИХ И УГОСТИТЕЉСКИХ ПРЕДУЗЕЋА 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. 
Појмовно одређење економике и 

организације предузећа (часа) 

2 0 2 

2. Појам предузећа (часова) 3 2 5 

3. Средства предузећа (часа) 3 1 4 

4. Извори средстава (часа) 1 1 2 

5. Расходи   предузећа (часова) 7 3 10 

6. Резултати рада и расподела (часова) 3 2 5 

7. 
Мерила успешности пословања 

предузећа (часа) 

2 2 4 

 УКУПНО 21 11 32 

 

ЦИЉ:  

− 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 расподелом 

− Упознавање ученика са мерилима успешности угоститељског и туристичког предузећа 

ПРЕДМЕТ: ОСНОВЕ КУВАРСТВА 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Појам и значај куварства 8 2 10 

2. Стручна терминологија у куварству 14 13 27 
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3. 
Куварске методе прераде намирница 

– врсте термичке и механичке обраде 

14 13 27 

 УКУПНО 36 28 64 

 

ЦИЉ:  

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

− Упознавање ученика са стручном терминологијом у куварству; 

− Упознавање ученика са врстама и карактеристикама фондова и сосева,  прилога и варива, бистрих и густих супа, чорби, топлих 

предјела, готових јела; 

− Упознавање ученика са начином припреме фондова и сосева,  прилога и варива, бистрих и густих супа, чорби, топлих предјела, 

готових јела; 

− Упознавање ученика са начином чувања јела до услуживања. 

 

 

 

ПРЕДМЕТ: ТУРИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. 
Географски и туристички положај 

Србије  

3 2 5 

2. 
Природне туристичке вредности 

Србије  

7 3 10 

3. 
Антропогене туристичке вредности 

Србије  

4 2 6 

4. Материјална основа туризма  3 1 4 

5. 
Правци туристичког кретања у 

Србији  

1 1 2 

6. Перспективе развоја туризма Србије  3 2 5 

 УКУПНО 21 11 32 
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ЦИЉ:  

− 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 

 

 

ПРЕДМЕТ: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Ја, ми и други  0 7 7 

2. Комуникација у групи  0 9 9 

3. Односи у групи/заједници  0 18 18 

 УКУПНО 0 34 34 

 

ЦИЉ:  

− Стицање знања, развијање вештина, усвајање вредности и формирање ставова који су претпоставка 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.   

 

 

 

ПРЕДМЕТ: ВЕРСКА НАСТАВА 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Увод / 1 1 

2. Хришћанство је Црква (заједнички 3 1 4 
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литургијски живот као израз вере у 

Бога) 

3. Појам о Богу у хришћанству 2 / 2 

4. Познање Бога кроз Христа-у Цркви 2 1 3 

5. 

Крштење и рукоположење као 

сједињење са Христом у Литургији 

(подвижништво као средство за 

остварење личне заједнице са Богом) 

14 6 20 

6. 

Сликарство као израз човековог 

односа према Богу и свету који га 

окружује (разлика између црквеног 

сликарства-иконографије и световног 

сликараства) 

3 4 7 

 УКУПНО 24 13 37 

 

ЦИЉ: развијање радозналости и отворености за културе традиционалних цркава, етничке и верске толеранције, јачање поверења међу 

ученицима и спречавање понашања који нарушавају остваривања права на различитост... 

 

 

Трећи разред 

ПРЕДМЕТ: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Модерна  8 4 12 

2. Међуратна књижевност  8 4 12 

3. Савремена књижевност   4 3 7 

4. Лексикологија  4 2 6 

5. Синтакса  3 2 5 

6. Правопис   4 2 6 
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7. Култура изражавања  8 4 12 

 УКУПНО 39 21 60 

 

ЦИЉ:  

− Упознавање са основним одликама модерне, представницима и њиховим делима 

− Упознавање ученика са одликама међуратне књижевности, представницима и делима 

− Упознавање ученика са одабраним делима савремене књижевности 

− Упознавање ученика са основама лексикологије 

− Системати-зовање знања о синтакси 

− 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 

− Оспособљавање ученика да  попуњавају администра-тивне обрасце у складу са језичком нормом и  користе функционални 

адмистративни стил 

 

ПРЕДМЕТ: ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Спортске игре 11 42 53 

2. Тестови физичких способности  7 7 

 УКУПНО 11 49 60 

 

ЦИЉ:  

− Унапређивање и очување здравља; 

− Утицај 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 за њихово усвајање; 

− Мотивација ученика за бављењем физичким активностима; 

− Формирање позитивног психосоцијалних образаца понашања; 

− Примена стечених умења, знања и навика у свакодневним условима живота и рада; 

− Естетско изражавање покретом и доживљавање естетских вредности покрета и кретања; 
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− Усвајање етичких вредности и подстицање вољних особина ученика ; 

− Повезивање моторичких задатака у целине;  

−  Увођење ученика у организовани систем припрема за школска такмичења, игре, сусрете и манифестације; 

− Развијање елемената ритма у препознавању целина:  рад-одмор; напрезање-релаксација; убрзање-успоравање; 

− Избор спортских грана, спортско-рекреативних или других кретних активности као трајног опредељења за њихово свакодневно 

упражњавање 

 

 

ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Аналитичка геометрија у равни 10 7 17 

2. Елементи финансијске математике 5 4 9 

3. Писмени задатак 0 4 4 

 УКУПНО 15 15 30 

 

ЦИЉ:  

− 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 

 

 

ПРЕДМЕТ: ИСТОРИЈА 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Српска држава и државност  22 9 31 

2. Српски народ у југословенској  9 4 13 
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3. Достигнућа српске културе  5 4 9 

4. 
Српски народ и Србија у савременом 

свету  

4 3 7 

 УКУПНО 40 20 60 

 

ЦИЉ:  

− Проширивање знања о настанку модерне српске државе и најважнијим одликама српске државности. 

− Развијање свести о значају средњовековне државности за настанак модерне српске државе. 

− 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 и постоји српска држава. 

− Проширивање знања о југословенској идеји и носиоцима идеје стварања југословенске државе.  

− Разумевање међународног контекста у коме настаје југословенска држава. 

− Проширивање знања о одликама југословенске државе. 

− Проширивање знања о положају српског народа у југословенској држави. 

− Уочавање улоге  знаменитих личности у политичком животу југословенске државе. 

− Сагледавање међународног положаја југословенске државе. 

− Разумевање појма српског културног простора. 

− Развијање свести о вишевековном континуитету српске културе. 

− Сагледавање српске културе као дела европске културног наслеђа. 

− Проширивање знања о највишим дометима и представницима српске културе. 

− Развијање свести о значају образовања за општи културни напредак. 

− Уочавање промена у свакодневном животу код Срба кроз векове. 

− Разумевање политичких и економских односа у савременом свету. 

− Сагледавање међународног положаја Србије. 

− Проширивање знања о најзначајнијим међународним организацијама и чланству Србије у њима. 

− Проширивање знања о последицама научно-технолошког развоја на живот савременог човека. 
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ПРЕДМЕТ: СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Структура и организација друштва  6 2 8 

2. Устав и правна држава у Србији  3 1 4 

3. Држава и политика  2 2 4 

4. 
Грађанин и његова права и слободе у 

Србији  

2 2 4 

5. 
Србија као држава, аутономија и 

локална самоуправа  

1 1 2 

6. Култура и друштво  3 2 5 

7. Друштвене промене и развој друштва  2 1 3 

 УКУПНО 19 11 30 

 

ЦИЉ:  

− Упознавање са функционисањем, структуром и организацијом друштва 

− Упознавање са Уставом Републике Србије,  његовим историјским претечама и правосудним системом Републике Србије 

− Упознавање са политиком као вештином управљања друштвом 

− Оспособљавање за демократско мишљење 

− Упознавање са функционисањем државних институција и органа власти 

− Богаћење знања о људским правима и слободама и о улози појединца у друштвеном и политичком животу 

− Обогаћивање знања о државности Републике Србије поређењем традиције и садашњег стања 

− Развијање знања о аутономији и локалној самоуправи 

− 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 
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ПРЕДМЕТ: СТРАНИ ЈЕЗИК 2 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. 
Свакодневни живот (  генерацијски 

конфликти и начини превазилажења ) 
3 3 6 

2. 
Образовање (образовање за све, 

пракса и припреме за будуће 

занимање, размена ученика ) 

3 3 6 

3. 
Познате фирме, предузећа, установе, 

институције у земљама чији се језик 

учи 

3 3 6 

4. 
Културни живот ( међународни 

пројекти и учешће на њима) 
3 3 6 

5. 
Заштита човекове околине 

(волонтерски рад) 
5 5 10 

6. 
Медији  (штампа, телевизија, 

електронски медији ) 
5 5 10 

7. 
Историјски догађаји/линости из 

земаља чији се језик учи 
5 5 10 

8. Свет компјутера 3 3 6 

 УКУПНО 30 30 60 

 

ЦИЉ:  

− 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 упутстава и остварења естетског доживљаја (читање ради личног задовољства) 

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

 

ПРЕДМЕТ: СВЕЧАНИ ПРИЈЕМИ  
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Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Свечани пријеми 20 100 120 

 УКУПНО 20 100 120 

 

ЦИЉ:  

− 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 

 

ПРЕДМЕТ: УСЛУЖИВАЊЕ 3 раз. 

Р.бр. Наставна тема Исходи 

 

Укупно  

1. 

 

Угоститељско услуживање -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; 

- разликује и услужује јела у 

различитим угоститељским 

објектима; 

-разликује организације рада и 

инструменте понуде у пансионском 

пословању; 

-спроводи правилно анкетирање 

В+ПН+Б 

6+11+120 

144+264+90 
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гостију; 

-правилно услужује јела, пића и 

напитке у пансиону; правилно прима 

поруџбину, припрема потребан 

инвентар и услужује храну у 

хотелским собама. 

2. 

 

Припремање јела пред гостом -припрема потребан инвентар, 

опрему и намирнице за услуживање 

јела пред гостом у различитим 

угоститељским објектима и 

различитим приликама; 

-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 

В+ПН+Б 

36+66+0 

 УКУПНО  В+ПН+Б 

180+330+120 

 

ЦИЉ:  

− 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 успешну комуникацију са гостима и запосленим особљем у угоститељским објектима; 

− Оспособљавање ученика за квалитетно припремање, довршавање, сервирање и услуживање јела пред гостом; 
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ПРЕДМЕТ: ПСИХОЛОГИЈА У ТУРИЗМУ И УГОСТИТЕЉСТВУ 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Психологија као наука   2 2 4 

2. Психички процеси   7 3 10 

3. Личност    4 2 6 

4. Међуљудски односи на раду   6 2 8 

5. Комуникација   7 3 10 

6. Психологија опхођења са гостима   10 5 15 

7. Психологија  рекламе   4 3 7 

 УКУПНО 40 20 60 

 

ЦИЉ:  

− Упознавање са предметом психологије и њеном применом у угоститељству и труризму 

− Стицање основних знања о природи психичких процеса и особина и разумевање психичког живота особе као целине међусобно 

повезаних процеса и особина 

− Стицање општих знања о психологији личности: структура, динамика и развој личности 

− Упознавање са принципима и законитостима људског понашања у групи и у процесу рада 

− Развијање свести о личној одговорности за међуљудске односе  

− Усвајање социјалних вештина за конструктивно решавање конфликата  

− Стицање општих знања о комуникацијском процесу и унапређење вештине комуникације са гостом/клијентом  

− Усвајање знања и развијање вештина значајних за опхођење са гостом/корисником услуга  

− Развијање свести о неопходности планирања маркетиншких стратегија у туризму и угоститељству 
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ПРЕДМЕТ: ОСНОВЕ ПОСЛАСТИЧАРСТВА 

 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Основе посластичарства 20 10 30 

 УКУПНО 20 10 30 

 

ЦИЉ:  

− Упознавање ученика са карактеристикама и начинима сервирања посластица које услужује 

 

ПРЕДМЕТ: ПРЕДУЗЕТНИШТВО 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Предузетништво и предузетник   
4 2 6 

2. 
Развијање и процена  пословних 

идеја, маркетинг план 

11 5 16 

3. 
Управљање и организација, 

правни оквир за оснивање и 

функционисање делатности 

12 6 18 

4. 
Економија пословања, финасијски 

план 

7 3 10 

5. 
Ученички пројект-презентација 

пословног плана 

0 8 8 

 УКУПНО 34 24 60 

 

ЦИЉ:  

− Разумевање појма и значаја  предузетништва;  

− Препознавање особености предузетника;  

− Развијање способности за уочавање, формулисање и процену; пословних идеја   

− Упознавање ученика са елементима маркетинг плана; 
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− Развијање смисла за тимски рад. 

− Упознавање ученика са суштином основних менаџмент функција и вештина; 

− Упознавање ученика са специфичностима управљања производњом/услугама и људским ресурсима; 

− Упознавање ученика са значајем коришћења информационих технологија за савремено пословање; 

− Давање основних упутстава где доћи до неопходних информација. 

− Разумевање значаја биланса стања, биланса успеха и токова готовине као најважнијих финансијских извештаја у бизнис плану; 

− Препознавање профита/добити  као основног мотива пословања; 

− Разумевање значаја ликвидности у пословању предузећа. 

− Оспособити ученика да разуме и доведе у везу све делове бизнис плана; 

− Оспособљавање ученика у вештинама презентације бизнис плана. 

 

ПРЕДМЕТ: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Ја, ми и други (часова) 0 7 7 

2. Комуникација у групи (часова) 0 9 9 

3. Односи у групи/заједници (часова) 0 18 18 

 УКУПНО 0 34 34 

 

ЦИЉ:  

− Подстицање ученика на међусобно упознавање  

− Подстицање ученика да сагледају међусобне сличности и разлике и уваже их 

− Развој негативног става према било ком облику дискриминације  

− Оспособљавање ученика за комуникацију у групи 

− Оспособљавање ученика за рад у групи/тиму и међусобну сарадњу 

− Подстицање ученика да сукобе решавају на конструктиван начин и избегавју сукобе 

− Оспособљавање ученика да препознају примере насиље у својој средини  и преузму одговорност за сопствено понашање у 

таквој ситуацији 

 

ПРЕДМЕТ: ВЕРСКА НАСТАВА 
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Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Увод / 1 1 

2. 
Тајна Христова-јединство Бога и 

човека као циљ због кога је Бог 

створио свет 

1 1 2 

3. 
Христово оваплоћење и страдање, 

смрт као последица греха првих људи 
2 2 4 

4. 

Бог је васкрсао Христа из мртвих 

Духом Светим (превазилажење смрти 

за створену природу као плод 

слободне, личне заједице Бога и 

човека у Христу) 

2 2 4 

5. 
Исус Христос као нови Адам и 

начелник све твари 
2 2 4 

6. 

Улога Духа Светога у сједињењу 

људи и створене природе са Христом 

(Дух Свети конституише Цркву као 

конкретну Литургијску заједницу 

кроз Крштење, Миропомазање и 

Рукоположење) 

3 2 5 

7. 

Литургија као икона истинског 

постојања света-Царства Божијег 

(спасење света заједничко дело 

Св.Тројице и људи; разлика између 

Бога и људи али не и одељеност) 

3 2 5 

8. 

Апостолско прејемство (епископ као 

икона Христа, свештеници иконе 

апостола, Литургија као икона 

будућег века) 

4 2 6 

9.  
Распеће и Васкрсење Христово у 

православној иконографији 
1 2 3 



Школски програм, Средња економска школа, Лозница 

 

 641 

 УКУПНО   34 

 

ЦИЉ: развијање радозналости и отворености за културе традиционалних цркава, етничке и верске толеранције, јачање поверења међу 

ученицима и спречавање понашања који нарушавају остваривања права на различитост 

 

ПРЕДМЕТ: МАРКЕТИНГ У ТУРИЗМУ И УГОСТИТЕЉСТВУ (ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ) 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Увод у маркетинг у туризму  6 2 8 

2. 
Туристичко тржиште и примена 

маркетинга   

14 6 20 

3. Инструменти маркетинг микса   10 6 16 

4. 
Понашање потрошача у процесу 

куповине у туризму   

7 3 10 

5. 
Истраживање туристичког тржишта и 

формирање маркетиншке базе 

података   

4 2 6 

 УКУПНО 41 19 60 

 

ЦИЉ:  

− 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 

ПРЕДМЕТ: ОПШТА ТУРИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА (ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ) 

 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 
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1. Простор и туризам   4 2 6 

2. Туристичке вредности   7 3 10 

3. Саобраћај и туризам   1 1 2 

4. Фактори туристичких кретања   3 2 5 

5. 
Туристичка кретања и туристички 

правци   

4 2 6 

6. 
Туристички локалитети, места, 

центри  и регије   

1 1 2 

7. Туристичке регије Европе   12 6 18 

8. Остале туристичке регије света   5 4 9 

9.  
Савремени трендови и перспективе 

развоја туризма   

1 1 2 

 УКУПНО 38 22 60 

 

ЦИЉ:  

− Стицање знања  о предмету,задатку и циљевима туристичке географије и о елементима туристичких кретања   

− Стицање знања о појму, врстама и атрактивностима туристчких вредности 

− Усвајање знања о улози собраћаја у туризму и њиховој узајамној повезаности 

− Анализа утицаја економских и политичких,организационих и културних фактора на развој туризма 

− Стицање знања о облицима, врстама и правцима туристицких кретања 

− Упознавање ученика са појмовима туристички локалитет, место, центар и регија 

− Стицање знања о  природним и антропогеним туристичким вредностима Европе 

− Стицање знања о  природним и антропогеним туристичким вредностима осталих туристичких регија света 

− Разумевање међусобног утицаја туризма и географске средине 

 

 

ПРЕДМЕТ: ИСТОРИЈА (OДАБРАНЕ ТЕМЕ) (ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ) 
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Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. 
Насеља у праисторији (примери 

Винче и Лепенског Вира). 

4 2 6 

2. Живот у античким градовима 4 2 6 

3. 
Живот у средњовековним градовима 

и селима 

4 2 6 

4. 
Живот у градовима и селима у новом 

веку и савременом добу 

4 2 6 

5. 
Живот у српским градовима и селима 

у XIX и XX веку 

4 2 6 

 УКУПНО 20 10 30 

 

ЦИЉ:  

− Проширивање знања о променама у начину живота градског и сеоског становништва кроз историју. 

− Уочавање сличности и разлика у животу градског и сеоског становништва кроз историју. 

− Разумевање односа села и града у прошлости и садашњости. 

− Стицање знања о миграцијама 

− Проширивање знања о животу сеоског и градског становништва у Србији у XIX и XX веку. 

− Проширивање знања о променама у начину одевања и исхрани кроз историју. 

− Уочавање промена у начину одевања код Срба кроз историју. 

− Уочавање улоге различитих културних утицаја на начин одевања и исхрану код Срба кроз историју. 

− Проширивање знања о развоју војне технике и променама у начину ратовања кроз историју. 

− Проширивање знања о развоју војске и начину ратовања код Срба кроз историју. 

− Развијање критичког става према рату. 

− Проширивање знања о улози новца и банака у економским системима кроз историју. 

− Усвајање знања о улози новца и банака у свакодневном животу некад и сад. 

− Проширивање знања о историји новца и развоју банкарства код Срба. 

− Проширивање знања о веровањима и обичајима у прошлости и садашњости. 
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− Уочавање прожимања веровања и културе кроз историју. 

− Сагледавање сличности и разлика у веровањима и обичајима некад и сад. 

− Проширивање знања о веровањима и обичајима код Срба кроз историју. 
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Кувар  

 



Школски програм, Средња економска школа, Лозница 

 

 646 

 

 

 



Школски програм, Средња економска школа, Лозница 

 

 647 

 



Школски програм, Средња економска школа, Лозница 

 

 648 

 

 



Школски програм, Средња економска школа, Лозница 

 

 649 
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Први разред 

ПРЕДМЕТ: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Увод у проучавање дела  9 4 13 

2. Књижевност старог века  8 4 12 

3. Средњовековна књижевност  8 4 12 

4. Народна књижевност  8 4 12 

5. Хуманизам и ренесанса  7 3 10 

6. Општи појмови о језику  3 2 5 

7. Фонетика  7 3 10 

8. Правопис    7 3 10 

9.  Култура изражавања  12 6 18 

 УКУПНО 69 33 102 

 

ЦИЉ:  

− Увођење ученика у свет књижевног дела и књижевност као науку и уметност 

− Упознавање ученика са митологијом, репрезентативним делима старог века и њиховим значајем за развој европске културе 

− Упознавање са споменицима јужнословенске културе, развојем писма и језика, делима средњовековне књижевности 

− Указивање на народну књижевност као израз колективног мишљења и осећања, ризницу народних обичаја, чувара моралног и 

националног кодекса 

− Упознавање са поетиком хуманизма и ренесансе, њеним најзначајним представницима и књижевним делима 

− Указивање на проучавање језика као система, упознавање са његовом функцијом, друштвеном условљеношћу и историјским 

развојем 

− Сстицање знања из области фонетике (фонологије) књижевног језика и способности да се та знања примене у говору и писању 

− Оспособљавање ученика да пишу у складу са правописном нормом 

− Оспособљавање ученика да користе различите облике казивања и функционалне стилове 

 

ПРЕДМЕТ: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
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Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. 
Свакодневни живот (  генерацијски конфликти 

и начини превазилажења ) 
4 4 8 

2. 

Образовање (образовање за све, пракса и 

припреме за будуће занимање, размена 

ученика ) 

4 4 8 

3. 
Познате фирме, предузећа, установе, 

институције у земљама чији се језик учи 

4 4 8 

4. 
Културни живот ( међународни пројекти и 

учешће на њима) 

4 4 8 

5. Заштита човекове околине (волонтерски рад) 5 4 9 

6. 
Медији  (штампа, телевизија, електронски 

медији ) 
5 4 9 

7. 
Историјски догађаји/линости из земаља чији 

се језик учи 

5 4 9 

8. Свет компјутера 5 4 9 

 УКУПНО 36 32 68 

 

ЦИЉ:  

− 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 

 

ПРЕДМЕТ: ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Атлетика 3 4 7 

2. Спортске игре 11 26 37 
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3. Вежбање на справама и на тлу 5 11 16 

4. Тестови физичких способности  14 14 

 УКУПНО 19 55 68 

 

ЦИЉ: квалитетно и квантитативно продубљавање физичких способности и спортско-моторног образовања ученика, започето у ранијим 

нивоима образовања; развијање спортских активности које доприносе подизању физичке културе ученика у складу са индивидуалним 

потребама и могућностима; стварање услова који ће допринети јачању здравља и радне способности. Програмски садржаји овог 

васпитно-образовног подручја усмерени су на: развијање физичких способности, спортско-техничко образовање и теоријско 

образовање... 

 

 

ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Реални бројеви   3 5 8 

2. Пропорционалност   4 7 11 

3. Рационални алгебарски изрази             5 8 13 

4. Геометрија   6 8 14 

5. Линеарне једначине и неједначине    5 9 14 

6. Писмени задаци   8 

 УКУПНО 23 23 68 

 

ЦИЉ:  

− 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 
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− 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 

 

ПРЕДМЕТ: РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Основе рачунарске технике 0 
12 

12 

2. Обрада текста 0 
16 

16 

3. Табеларни прорачуни 0 
16 

16 

4. Слајд - презентације 0 
10 

10 

5. Интернет и електронска 

комуникација 
0 

14 

14 

 УКУПНО 0 68 68 

 

ЦИЉ:  

− 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 

 

 

ПРЕДМЕТ:ХЕМИЈА  
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Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Структура супстанце  3 1 4 

2. Диспезни системи  2 1 3 

3. Хемијске реакције  4 1 5 

4. Хемија елемената и једињења  16 4 20 

5. 
Хемијски аспекти загађивања 

животне средине  

1 1 2 

 УКУПНО 26 8 34 

 

ЦИЉ:  

− Разумевање корпускуларног концепта грађе супстанци 

− Разумевање односа између структуре супстанци и њихових својстава 

− Разумевање утицаја међумолекулских сила на физичка својства супстанци 

− Разумевање односа између квалитативног састава дисперзног система и његових својстава 

− Разумевање односа између квантитативног односа компоненти раствора и његових својстава 

− Сагледавање значаја примене дисперзних система у свакодневном животу и професионалном  раду 

− Разумевање  концепта одржања материје кроз принципе одржања масе и енергије 

− Разумевање  корпускуларног концепта у процесу одигравања хемијских реакција 

− Разумевање односа структуре супстанци и њихових својстава 

− Сагледавање значаја примене елемената и једињења у професионалном раду и свакодневном животу 

− Разумевање значаја и примене елемената, једињења и легура у техничко-технолошким процесима 

− Развој одговорног става према коришћењу супстанци у свакодневном животу и професионалном раду 

− Разумевање и просуђивање начина одлагања и уништавања хемијских загађивача животне средине 

 

 

ПРЕДМЕТ: ГЕОГРАФИЈА 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Увод   1 1 2 

2. Савремене компоненте географског 2 1 3 
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положаја Србије  

3. 
Природни ресурси Србије и њихов 

економско географски значај   

4 2 6 

4. Становништво и насеља Србије  3 2 5 

5. Привреда Србије  1 1 2 

6. Регионалне целине Србије 7 3 10 

7. 
Србија и савремени процеси у Европи 

и  свету  

4 2 6 

 УКУПНО 22 12 34 

 

ЦИЉ:  

− Стицање знања о предмету проучавања, подели, значају и месту географије у систему наука 

− Уочавање и схватање корелативних односа између географије и других природних и друштвених наука 

− Проширивање знања о положају,  месту и улози  Србије на Балканском полуострву и југоисточној Европи 

− Уочавње  општих географских карактеристика сагледавањем сложених    друштвено – економскеих процеса и промена у  

jугоисточној Европи на Балканском  полуострву и у нашој држави. 

− 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  

− Уочавање демографских  проблема и могућности њиховог превазилажења за свеукупни друштвено-економски развитак наше 

земље  

− Формирање свести о неговању националног и културног идентитета  

− Проширивање и продубљивање знања о привреди Србије и њеним основним карактеристикама 

− Стицање и проширивање географских знања о регионалним целинама Србије и сагледавање њихових специфичности 

− Стицање знања о савременим политичким  и економским процесима  у Европи и свету који су услов за напредак свих земаља и 

народа  

− Стварање реалне слике о Србији у светским размерама и савременим међународним процесима 
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ПРЕДМЕТ: ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. 
Лична хигијена и хигијена физичке 

културе 
12 7 19 

2. Ментална хигијена 7 3 10 

3. Хигијена исхране 6 3 9 

4. Комунална хигијена 4 3 7 

5. Хигијена радa 4 3 7 

6. Основe прве помоћи 10 6 16 

 УКУПНО 43 25 68 

 

ЦИЉ:  

− Усвајање одговорности и доследности према личном здрављу и здрављу других; 

− Стицање знања о  значају који  лична хигијена има за очување и унапређење здравља; 

 

− Стицање знања о болестима које се преносе полним контактом; 

− Стицање знања о примени контрацептивних средстава; 

− Стицање знања о утицају атмосферских фактора, воде и физичке активности на очување и унапређење здравља. 

− Стицање знања о значају очувања менталног здравља и упознавање са факторима који могу да наруше ментално здравље; 

− Стицање знања о ризичном понашању деце и адолесцената; 

− Стицање знања о болестима зависности и њиховој превенцији.          

− Стицање знања  о правилној исхрани; 

− Стицање знања о последицама неправилне исхране. 

− Стицање знања о позитивним и негативним утицајима спољне средине на здравље; 

− Стицање знања о значају воде за пиће, земљишта, атмосфере, аерозагаћења и отпадних материја; 

− Стицање знања о зрачењима у животној средини. 

− Стицање знања о дејству штетних нокси и других фактора у радној средини који доводе до нарушавања здравља; 

− Стицање знања о превенцији професионалних обољења и трауматизма. 
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− Усвајање вештина за пружање помоћи лицима у бесвесном стању; 

− Стицање знања о кардиопулмоналној реанимацији и усвајање вештина у техници оживљавања;  

− Усвајање вештина за практично пружање прве помоћи код крварења , рана и повреда зглобно-коштаног система; 

− Стицање знања о повредама изазваним физичким, хемијским и биолошким факторима 

 

ПРЕДМЕТ: ОСНОВЕ ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Појмовне основе туризма 4 2 6 

2. Облици, видови и функције туризма  4 2 6 

3. Туристичко тржиште  5 3 8 

4. Нови трендови у туризму  5 3 8 

5. Угоститељство  3 2 5 

6. Услуге у угоститељству  3 2 5 

7. Угоститељске пословне јединице  12 7 20 

 УКУПНО 36 21 68 

 

ЦИЉ:  

− Упознавање ученика са основним појмовима из туризма. 

− Упознавање ученика са видовима, облицима и функцијама савременог туризма. 

− Упознавање ученика са карактеристикама туристичког тржишта 

− Упознавање ученика са савременим туристичким кретањима 

− Упознавање ученика са појмом угоститељство и његовим местом и значајем у привредним делатностима 

− Оспособљавање ученика да прилагоде   угоститељске услуге жељама и потребама гостију 

− Оспособљавање ученика да разликују угоститељске пословне јединице према намени и услугама које пружају 

− Упознавање ученика са значајем,  улогом и структуром 

− Упознавање ученика са пословним обичајима у угоститељству 
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ПРЕДМЕТ: КУВАРСТВО 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Увод у куварство  139 29 168 

2. 
Термичке - топлотне обраде 

намирница  
29 5 34 

3. Фондови и сосови 78 8 86 

4. Салате 22 2 24 

5. Прилози и варива  86 10 96 

6. Настава у блоку   60 

 УКУПНО 354 354 468 

 

ЦИЉ:  

− Оспособљавање ученика за примену хигијенских стандарда у куварству, за израду угоститељске понуде, за механичку обраду и 

примену сировина у куварству. 

− Оспособљавање ученика за термичко- топлотну обраду  животних намирница 

− Оспособљавање ученика за припрему, примену и издавање фондова и сосева; 

− Оспособљавање ученика за израду основних калкулација. 

− Оспособљавање ученика за припрему и издавање салата; 

− Оспособљавање ученика за израду основних калкулација. 

− Оспособљавање ученика за припрему, примену и издавање варива и прилога; 

− Оспособљавање ученика за израду основних калкулација. 

 

 

ПРЕДМЕТ: ИСХРАНА 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Хранљиве материје   18 7 25 

2. Правилна исхрана  18 7 25 

3. Кварење намирница и конзервисање 12 6 18 
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 УКУПНО 48 20 68 

 

ЦИЉ:  

− Стицање знања о хранљивим материјама и енергетској вредности животних намирница 

− Стицање знања о принципима правилне исхране и  потребама у исхрани 

− Стицање основних знања о кварењу намирница и методама конзервисања 

 

 

ПРЕДМЕТ: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Ја, ми и други  0 7 7 

2. Комуникација у групи  0 9 9 

3. Односи у групи/заједници  0 18 18 

 УКУПНО 0 34 34 

 

ЦИЉ:  

− Подстицање ученика на међусобно упознавање  

− Подстицање ученика да сагледају међусобне сличности и разлике и уваже их 

− Развој негативног става према било ком облику дискриминације  

− Оспособљавање ученика за комуникацију у групи 

− Оспособљавање ученика за рад у групи/тиму и међусобну сарадњу 

− Подстицање ученика да сукобе решавају на конструктиван начин и избегавју сукобе 

− Оспособљавање ученика да препознају примере насиље у својој средини  и преузму одговорност за сопствено понашање у 

таквој ситуацији 

 

 

 

ПРЕДМЕТ: ВЕРСКА НАСТАВА 
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Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Увод / 1 1 

2. 
Хришћанство је Црква (заједнички 

литургијски живот као израз вере у 

Бога) 

3 1 4 

3. Појам о Богу у хришћанству 2 / 2 

4. Познање Бога кроз Христа-у Цркви 2 1 3 

5. 

Крштење и рукоположење као 

сједињење са Христом у Литургији 

(подвижништво као средство за 

остварење личне заједнице са Богом) 

14 6 17 

6. 

Сликарство као израз човековог 

односа према Богу и свету који га 

окружује (разлика између црквеног 

сликарства-иконографије и световног 

сликараства) 

3 4 7 

 УКУПНО 24 13 34 

 

ЦИЉ: развијање радозналости и отворености за културе традиционалних цркава, етничке и верске толеранције, јачање поверења међу 

ученицима и спречавање понашања који нарушавају остваривања права на различитост... 

 

Други разред 

ПРЕДМЕТ: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Барок , класицизам, просветитељство  7 3 10 

2. Романтизам  10 4 14 

3. Реализам  10 4 14 

4. Морфологија са творбом речи   7 3 10 
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5. Правопис  4 2 6 

6. Култура изражавања (часова) 7 3 10 

 УКУПНО 45 19 64 

 

ЦИЉ:  

− Упознавање са европским културним, духовним и мисаоним тенденцијама 17. и 18. века и њиховим утицајима на српску 

књижевност 

− Упознавање са поетиком романтизма, представницима и делима европске и српске књижевности 

− Упознавање са поетиком реализма, представницима и делима европске и српске књижевности 

− Систематизовање знања о врстама речи,  њиховим облицима и основним правилима грађења речи 

− Оспособљавање ученика да пишу у складу са правописном нормом 

− 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 казивања и функционалне стилове 

 

 

 

ПРЕДМЕТ: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. 
Свакодневни живот (  генерацијски конфликти 

и начини превазилажења ) 
   

2. 

Образовање (образовање за све, пракса и 

припреме за будуће занимање, размена 

ученика ) 

   

3. 
Познате фирме, предузећа, установе, 

институције у земљама чији се језик учи 

   

4. 
Културни живот ( међународни пројекти и 

учешће на њима) 

   

5. Заштита човекове околине (волонтерски рад)    

6. Медији  (штампа, телевизија, електронски    
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медији ) 

7. 
Историјски догађаји/линости из земаља чији 

се језик учи 

   

8. Свет компјутера    

9.      

 УКУПНО   64 

 

ЦИЉ:  

− 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 

 

 

 

ПРЕДМЕТ: ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Атлетика 3 4 7 

2. Спортске игре 11 21 32 

3. Вежбање на справама и на тлу 5 11 16 

4. Тестови физичких способности  9 9 

 УКУПНО 19 45 64 

 

ЦИЉ:  

− Унапређивање и очување здравља; 

− Утицај на правилно држање тела (превенција  постуралних поремећаја); 

− Развој и усавршавање моторичких способности и теоријских знања неопходних за самостални рад на њима; 
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− Стицање моторичких умења (вештина) и теоријских знања неопходних за за њихово усвајање; 

− Мотивација ученика за бављењем физичким активностима; 

− Формирање позитивног психосоцијалних образаца понашања; 

− Примена стечених умења, знања и навика у свакодневним условима живота и рада; 

− Естетско изражавање покретом и доживљавање естетских вредности покрета и кретања; 

− Усвајање етичких вредности и подстицање вољних особина ученика ; 

− Повезивање моторичких задатака у целине;  

−  Увођење ученика у организовани систем припрема за школска такмичења, игре, сусрете и манифестације; 

− Развијање елемената ритма у препознавању целина:  рад-одмор; напрезање-релаксација; убрзање-успоравање; 

− Избор спортских грана, спортско-рекреативних или других кретних активности као трајног опредељења за њихово свакодневно 

упражњавање 

 

 

ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Тригонометрија правоуглог троугла    3 4 7 

2. Степеновање и кореновање   5 7 12 

3. Функција и график функције      2 4 6 

4. 
Квадратна једначина и квадратна 

функција    
6 

9 
15 

5. Тела    4 6 10 

6. Низови   2 4 6 

7. Писмени задатак  8 8 

 УКУПНО 22 42 64 

 

ЦИЉ:  

− Разумевање основних тригонометријских функција и идентичности 

− Оспособљавање за примену тригонометријских функција у практичним проблемима 

− Проширивање знања о  степеновању и кореновању 
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− 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 

 

 

ПРЕДМЕТ: ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Основни појмови екологије   3 2 5 

2. Животна средина и одрживи развој   12 6 18 

3. Еколошка култура    5 4 9 

 УКУПНО 20 12 32 

 

ЦИЉ:  

− Схватање структуре екосистема/биосфере и процеса који се у њима одвијају 

− Разумевање значаја биодиверзитета за 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 
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− Разумевање различитих утицаја на здравље  човека 
 

 

 

 

ПРЕДМЕТ: КУВАРСТВО 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Бистре и густе супе, чорбе 68 16 84 

2. Топла предјела  72 36 108 

3. Готова јела  144 24 168 

4. Национална јела  18 6 24 

5. Печења 10 2 12 

6. Практична настава 0 192 192 

7. Настава у блоку 0 90 90 

 УКУПНО 300 366 666 

 

ЦИЉ:  

− Оспособљавање ученика за припрему, примену и издавање бистрих 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 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 
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ПРЕДМЕТ: ЕКОНОМИКА ТУРИСТИЧКИХ И УГОСТИТЕЉСКИХ ПРЕДУЗЕЋА 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. 
Појмовно одређење економике и 

организације предузећа (часа) 

2 0 2 

2. Појам предузећа (часова) 3 2 5 

3. Средства предузећа (часа) 3 1 4 

4. Извори средстава (часа) 1 1 2 

5. Расходи   предузећа (часова) 7 3 10 

6. Резултати рада и расподела (часова) 3 2 5 

7. 
Мерила успешности пословања 

предузећа (часа) 

2 2 4 

 УКУПНО 21 11 32 

 

ЦИЉ:  

− 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 расподелом 

− Упознавање ученика са мерилима успешности угоститељског и туристичког предузећа 

 

ПРЕДМЕТ: ТУРИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. 
Географски и туристички положај 

Србије  

3 2 5 

2. Природне туристичке вредности 7 3 10 
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Србије  

3. 
Антропогене туристичке вредности 

Србије  

4 2 6 

4. Материјална основа туризма  3 1 4 

5. 
Правци туристичког кретања у 

Србији  

1 1 2 

6. Перспективе развоја туризма Србије  3 2 5 

 УКУПНО 21 11 32 

 

ЦИЉ:  

− 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 

 

 

ПРЕДМЕТ: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Ја, ми и други  0 7 7 

2. Комуникација у групи  0 9 9 

3. Односи у групи/заједници  0 18 18 

 УКУПНО 0 34 34 

 

ЦИЉ:  

− Стицање знања, развијање вештина, усвајање вредности и формирање ставова који су претпоставка за успешан, одговоран и 

ангажован живот у демократском друштву; 

− Оснаживање ученика  за поштовање, одбрану и афирмацију вредности демократског друштва; 
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− Јачање  друштвене кохезије, уважавање различитости и подршка сузбијању сваког облика дискриминације и насиља.   

 

 

 

ПРЕДМЕТ: ВЕРСКА НАСТАВА 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Увод / 1 1 

2. 
Хришћанство је Црква (заједнички 

литургијски живот као израз вере у 

Бога) 

3 1 4 

3. Појам о Богу у хришћанству 2 / 2 

4. Познање Бога кроз Христа-у Цркви 2 1 3 

5. 

Крштење и рукоположење као 

сједињење са Христом у Литургији 

(подвижништво као средство за 

остварење личне заједнице са Богом) 

14 6 20 

6. 

Сликарство као израз човековог 

односа према Богу и свету који га 

окружује (разлика између црквеног 

сликарства-иконографије и световног 

сликараства) 

3 4 7 

 

ЦИЉ: развијање радозналости и отворености за културе традиционалних цркава, етничке и верске толеранције, јачање поверења међу 

ученицима и спречавање понашања који нарушавају остваривања права на различитост... 

 

ПРЕДМЕТ: ПУТЕВИ ХРАНЕ (ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ) 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Увод у путеве хране  2 0 2 

2. Путеви хране кроз развој куварства  8 6 14 
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3. 
Регионална подељеност животних 

намирница  
12 6 18 

4. 
Утицај знаметих личности и догађаја 

на путеве хране  
6 2 8 

5. 
Утицај познатих личности  и догађаја 

наших простора на путеве хране   
6 2 8 

6. 
Утицај познатих кувара на путеве 

хране  
6 2 8 

7. Путеви хране у савременом добу  4 2 6 

 УКУПНО 44 20 64 

 

ЦИЉ:  

− Упознавање ученика са предметом 

− Упознавање ученика са  развојем хране кроз развој куварства 

− Упознавање ученика са  територијалном заступљеношћу животних намирница 

− Упознавање ученика са утицајем знаменитих личности и догађаја на путеве хране 

− Упознавање ученика са утицајем познатих личности и догађаја наших простора 

− Упознавање ученика са  утицај познатих кувара на путеве хране 

− Упознавање ученика са савременим путевима хране 

 

 

 

Трећи разред 

ПРЕДМЕТ: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Модерна  8 4 12 

2. Међуратна књижевност  8 4 12 

3. Савремена књижевност   4 3 7 
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4. Лексикологија  4 2 6 

5. Синтакса  3 2 5 

6. Правопис   4 2 6 

7. Култура изражавања  8 4 12 

 УКУПНО 39 21 60 

 

ЦИЉ:  

− Упознавање са основним одликама модерне, представницима и њиховим делима 

− Упознавање ученика са одликама међуратне књижевности, представницима и делима 

− Упознавање ученика са одабраним делима савремене књижевности 

− Упознавање ученика са основама лексикологије 

− Системати-зовање знања о синтакси 

− 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 

− Оспособљавање ученика да  попуњавају администра-тивне обрасце у складу са језичком нормом и  користе функционални 

адмистративни стил 

 

ПРЕДМЕТ: ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Спортске игре 11 42 53 

2. Тестови физичких способности  7 7 

 УКУПНО 11 49 60 

 

ЦИЉ:  

− Унапређивање и очување здравља; 

− Утицај 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 за њихово усвајање; 
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− Мотивација ученика за бављењем физичким активностима; 

− Формирање позитивног психосоцијалних образаца понашања; 

− Примена стечених умења, знања и навика у свакодневним условима живота и рада; 

− Естетско изражавање покретом и доживљавање естетских вредности покрета и кретања; 

− Усвајање етичких вредности и подстицање вољних особина ученика ; 

− Повезивање моторичких задатака у целине;  

−  Увођење ученика у организовани систем припрема за школска такмичења, игре, сусрете и манифестације; 

− Развијање елемената ритма у препознавању целина:  рад-одмор; напрезање-релаксација; убрзање-успоравање; 

− Избор спортских грана, спортско-рекреативних или других кретних активности као трајног опредељења за њихово свакодневно 

упражњавање 

 

 

ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Аналитичка геометрија у равни 10 7 17 

2. Елементи финансијске математике 5 4 9 

3. Писмени задатак 0 4 4 

 УКУПНО 15 15 30 

 

ЦИЉ:  

− 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 

 

 

ПРЕДМЕТ: ИСТОРИЈА 
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Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Српска држава и државност  22 9 31 

2. Српски народ у југословенској  9 4 13 

3. Достигнућа српске културе  5 4 9 

4. 
Српски народ и Србија у савременом 

свету  

4 3 7 

 УКУПНО 40 20 60 

 

ЦИЉ:  

− Проширивање знања о настанку модерне српске државе и најважнијим одликама српске државности. 

− Развијање свести о значају средњовековне државности за настанак модерне српске државе. 

− 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 и постоји српска држава. 

− Проширивање знања о југословенској идеји и носиоцима идеје стварања југословенске државе.  

− Разумевање међународног контекста у коме настаје југословенска држава. 

− Проширивање знања о одликама југословенске државе. 

− Проширивање знања о положају српског народа у југословенској држави. 

− Уочавање улоге  знаменитих личности у политичком животу југословенске државе. 

− Сагледавање међународног положаја југословенске државе. 

− Разумевање појма српског културног простора. 

− Развијање свести о вишевековном континуитету српске културе. 

− Сагледавање српске културе као дела европске културног наслеђа. 

− Проширивање знања о највишим дометима и представницима српске културе. 

− Развијање свести о значају образовања за општи културни напредак. 

− Уочавање промена у свакодневном животу код Срба кроз векове. 

− Разумевање политичких и економских односа у савременом свету. 
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− Сагледавање међународног положаја Србије. 

− Проширивање знања о најзначајнијим међународним организацијама и чланству Србије у њима. 

− Проширивање знања о последицама научно-технолошког развоја на живот савременог човека. 

 

ПРЕДМЕТ: СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Структура и организација друштва  6 2 8 

2. Устав и правна држава у Србији  3 1 4 

3. Држава и политика  2 2 4 

4. 
Грађанин и његова права и слободе у 

Србији  

2 2 4 

5. 
Србија као држава, аутономија и 

локална самоуправа  

1 1 2 

6. Култура и друштво  3 2 5 

7. Друштвене промене и развој друштва  2 1 3 

 УКУПНО 19 11 30 

 

ЦИЉ:  

− Упознавање са функционисањем, структуром и организацијом друштва 

− Упознавање са Уставом Републике Србије,  његовим историјским претечама и правосудним системом Републике Србије 

− Упознавање са политиком као вештином управљања друштвом 

− Оспособљавање за демократско мишљење 

− Упознавање са функционисањем државних институција и органа власти 

− Богаћење знања о људским правима и слободама и о улози појединца у друштвеном и политичком животу 

− Обогаћивање знања о државности Републике Србије поређењем традиције и садашњег стања 

− Развијање знања о аутономији и локалној самоуправи 

− 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 
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ПРЕДМЕТ: КУВАРСТВО 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Хладна предјела и јела  80 116 196 

2. Јела по поруџбини  110 206 316 

3. Јела са жара  22 22 44 

4. Посластице  22 22 44 

 УКУПНО 234 366 600 

 

ЦИЉ:  

− 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 по поруџбини; 

− 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, примену и издавање посластица 

− Оспособљавање ученика за израду основних калкулација 

 

 

ПРЕДМЕТ: НАЦИОНАЛНЕ КУХИЊЕ  

 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. • Увод у националне кухиње   1 1 2 

2. • Српска кухиња   6 2 8 
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3. • Француска кухиња   4 2 6 

4. • Мађарска кухиња   2 2 4 

5. • Руска кухиња   2 2 4 

6. • Италијанска кухиња  4 2 6 

7. • Кинеска кухиња   4 2 6 

8. • Кухиње земаља Магреба   4 2 6 

9.  • Грчка кухиња   2 2 4 

10. • Индијска кухиња   2 2 4 

11. • Турска кухиња   2 2 4 

12.  Јапанска кухиња   4 2 6 

 УКУПНО 37 23 60 

 

ЦИЉ:  

− Оспособљавање ученика за припрему јела националних кухиња. 

 

 

ПРЕДМЕТ: ОСНОВЕ УСЛУЖИВАЊА 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Појмовне основе услуживања  4 2 6 

2. Дневни оброци 4 2 6 

3. Системи и начини услуживања  4 2 6 

4. Услуживање хране  8 4 12 

 УКУПНО 20 10 30 

 

ЦИЉ:  

− Упознавање ученика са предметом, улогом и значајем услуживања, инвентаром и опремом, намештајем  за услуживање; 
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− 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. 

 

 

ПРЕДМЕТ: ПРЕДУЗЕТНИШТВО 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Предузетништво и предузетник   
4 2 6 

2. 
Развијање и процена  пословних 

идеја, маркетинг план 

11 5 16 

3. 
Управљање и организација, 

правни оквир за оснивање и 

функционисање делатности 

12 6 18 

4. 
Економија пословања, финасијски 

план 

7 3 10 

5. 
Ученички пројект-презентација 

пословног плана 

0 8 8 

 УКУПНО 34 24 60 

 

ЦИЉ:  

− Разумевање појма и значаја  предузетништва;  

− Препознавање особености предузетника;  

− Развијање способности за уочавање, формулисање и процену; пословних идеја   

− Упознавање ученика са елементима маркетинг плана; 

− Развијање смисла за тимски рад. 

− Упознавање ученика са суштином основних менаџмент функција и вештина; 
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− Упознавање ученика са специфичностима управљања производњом/услугама и људским ресурсима; 

− Упознавање ученика са значајем коришћења информационих технологија за савремено пословање; 

− Давање основних упутстава где доћи до неопходних информација. 

− Разумевање значаја биланса стања, биланса успеха и токова готовине као најважнијих финансијских извештаја у бизнис плану; 

− Препознавање профита/добити  као основног мотива пословања; 

− Разумевање значаја ликвидности у пословању предузећа. 

− Оспособити ученика да разуме и доведе у везу све делове бизнис плана; 

− Оспособљавање ученика у вештинама презентације бизнис плана. 

 

ПРЕДМЕТ: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Ја, ми и други (часова) 0 7 7 

2. Комуникација у групи (часова) 0 9 9 

3. Односи у групи/заједници (часова) 0 18 18 

 УКУПНО 0 34 34 

 

ЦИЉ:  

− Подстицање ученика на међусобно упознавање  

− Подстицање ученика да сагледају међусобне сличности и разлике и уваже их 

− Развој негативног става према било ком облику дискриминације  

− Оспособљавање ученика за комуникацију у групи 

− Оспособљавање ученика за рад у групи/тиму и међусобну сарадњу 

− Подстицање ученика да сукобе решавају на конструктиван начин и избегавју сукобе 

− Оспособљавање ученика да препознају примере насиље у својој средини  и преузму одговорност за сопствено понашање у 

таквој ситуацији 

 

ПРЕДМЕТ: ВЕРСКА НАСТАВА 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 



Школски програм, Средња економска школа, Лозница 

 

 678 

1. Увод / 1 1 

2. 
Тајна Христова-јединство Бога и 

човека као циљ због кога је Бог 

створио свет 

1 1 2 

3. 
Христово оваплоћење и страдање, 

смрт као последица греха првих људи 
2 2 4 

4. 

Бог је васкрсао Христа из мртвих 

Духом Светим (превазилажење смрти 

за створену природу као плод 

слободне, личне заједице Бога и 

човека у Христу) 

2 2 4 

5. 
Исус Христос као нови Адам и 

начелник све твари 
2 2 4 

6. 

Улога Духа Светога у сједињењу 

људи и створене природе са Христом 

(Дух Свети конституише Цркву као 

конкретну Литургијску заједницу 

кроз Крштење, Миропомазање и 

Рукоположење) 

3 2 5 

7. 

Литургија као икона истинског 

постојања света-Царства Божијег 

(спасење света заједничко дело 

Св.Тројице и људи; разлика између 

Бога и људи али не и одељеност) 

3 2 5 

8. 

Апостолско прејемство (епископ као 

икона Христа, свештеници иконе 

апостола, Литургија као икона 

будућег века) 

4 2 6 

9.  
Распеће и Васкрсење Христово у 

православној иконографији 
1 2 3 

 УКУПНО   34 
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ЦИЉ: развијање радозналости и отворености за културе традиционалних цркава, етничке и верске толеранције, јачање поверења међу 

ученицима и спречавање понашања који нарушавају остваривања права на различитост 

 

ПРЕДМЕТ: МАРКЕТИНГ У ТУРИЗМУ И УГОСТИТЕЉСТВУ (ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ) 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Увод у маркетинг у туризму  6 2 8 

2. 
Туристичко тржиште и примена 

маркетинга   

14 6 20 

3. Инструменти маркетинг микса   10 6 16 

4. 
Понашање потрошача у процесу 

куповине у туризму   

7 3 10 

5. 
Истраживање туристичког тржишта и 

формирање маркетиншке базе 

података   

4 2 6 

 УКУПНО 41 19 60 

 

ЦИЉ:  

− 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 

ПРЕДМЕТ: ОПШТА ТУРИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА (ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ) 

 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Простор и туризам   4 2 6 
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2. Туристичке вредности   7 3 10 

3. Саобраћај и туризам   1 1 2 

4. Фактори туристичких кретања   3 2 5 

5. 
Туристичка кретања и туристички 

правци   

4 2 6 

6. 
Туристички локалитети, места, 

центри  и регије   

1 1 2 

7. Туристичке регије Европе   12 6 18 

8. Остале туристичке регије света   5 4 9 

9.  
Савремени трендови и перспективе 

развоја туризма   

1 1 2 

 УКУПНО 38 22 60 

 

ЦИЉ:  

− Стицање знања  о предмету,задатку и циљевима туристичке географије и о елементима туристичких кретања   

− Стицање знања о појму, врстама и атрактивностима туристчких вредности 

− Усвајање знања о улози собраћаја у туризму и њиховој узајамној повезаности 

− Анализа утицаја економских и политичких,организационих и културних фактора на развој туризма 

− Стицање знања о облицима, врстама и правцима туристицких кретања 

− Упознавање ученика са појмовима туристички локалитет, место, центар и регија 

− Стицање знања о  природним и антропогеним туристичким вредностима Европе 

− Стицање знања о  природним и антропогеним туристичким вредностима осталих туристичких регија света 

− Разумевање међусобног утицаја туризма и географске средине 

 

 

ПРЕДМЕТ: ИСТОРИЈА (OДАБРАНЕ ТЕМЕ) (ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ) 
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Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. 
Насеља у праисторији (примери 

Винче и Лепенског Вира). 

4 2 6 

2. Живот у античким градовима 4 2 6 

3. 
Живот у средњовековним градовима 

и селима 

4 2 6 

4. 
Живот у градовима и селима у новом 

веку и савременом добу 

4 2 6 

5. 
Живот у српским градовима и селима 

у XIX и XX веку 

4 2 6 

 УКУПНО 20 10 30 

 

ЦИЉ:  

− Проширивање знања о променама у начину живота градског и сеоског становништва кроз историју. 

− Уочавање сличности и разлика у животу градског и сеоског становништва кроз историју. 

− Разумевање односа села и града у прошлости и садашњости. 

− Стицање знања о миграцијама 

− Проширивање знања о животу сеоског и градског становништва у Србији у XIX и XX веку. 

− Проширивање знања о променама у начину одевања и исхрани кроз историју. 

− Уочавање промена у начину одевања код Срба кроз историју. 

− Уочавање улоге различитих културних утицаја на начин одевања и исхрану код Срба кроз историју. 

− Проширивање знања о развоју војне технике и променама у начину ратовања кроз историју. 

− Проширивање знања о развоју војске и начину ратовања код Срба кроз историју. 

− Развијање критичког става према рату. 

− Проширивање знања о улози новца и банака у економским системима кроз историју. 

− Усвајање знања о улози новца и банака у свакодневном животу некад и сад. 

− Проширивање знања о историји новца и развоју банкарства код Срба. 

− Проширивање знања о веровањима и обичајима у прошлости и садашњости. 

− Уочавање прожимања веровања и културе кроз историју. 

− Сагледавање сличности и разлика у веровањима и обичајима некад и сад. 
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− Проширивање знања о веровањима и обичајима код Срба кроз историју. 
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Посластичар  
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Први разред 

ПРЕДМЕТ: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Увод у проучавање дела  9 4 13 

2. Књижевност старог века  8 4 12 

3. Средњовековна књижевност  8 4 12 

4. Народна књижевност  8 4 12 

5. Хуманизам и ренесанса  7 3 10 

6. Општи појмови о језику  3 2 5 

7. Фонетика  7 3 10 

8. Правопис    7 3 10 

9.  Култура изражавања  12 6 18 

 УКУПНО 69 33 102 

 

ЦИЉ:  

− Увођење ученика у свет књижевног дела и књижевност као науку и уметност 

− Упознавање ученика са митологијом, репрезентативним делима старог века и њиховим значајем за развој европске културе 

− Упознавање са споменицима јужнословенске културе, развојем писма и језика, делима средњовековне књижевности 

− Указивање на народну књижевност као израз колективног мишљења и осећања, ризницу народних обичаја, чувара моралног и 

националног кодекса 

− Упознавање са поетиком хуманизма и ренесансе, њеним најзначајним представницима и књижевним делима 

− Указивање на проучавање језика као система, упознавање са његовом функцијом, друштвеном условљеношћу и историјским 

развојем 

− Сстицање знања из области фонетике (фонологије) књижевног језика и способности да се та знања примене у говору и писању 

− Оспособљавање ученика да пишу у складу са правописном нормом 

− Оспособљавање ученика да користе различите облике казивања и функционалне стилове 
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ПРЕДМЕТ: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. 
Свакодневни живот (  генерацијски конфликти 

и начини превазилажења ) 
   

2. 

Образовање (образовање за све, пракса и 

припреме за будуће занимање, размена 

ученика ) 

   

3. 
Познате фирме, предузећа, установе, 

институције у земљама чији се језик учи 

   

4. 
Културни живот ( међународни пројекти и 

учешће на њима) 

   

5. Заштита човекове околине (волонтерски рад)    

6. 
Медији  (штампа, телевизија, електронски 

медији ) 
   

7. 
Историјски догађаји/линости из земаља чији 

се језик учи 

   

8. Свет компјутера    

9.      

 УКУПНО   68 

 

ЦИЉ:  

− 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 

 

ПРЕДМЕТ: ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 
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Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Атлетика 3 4 7 

2. Спортске игре 11 26 37 

3. Вежбање на справама и на тлу 5 11 16 

4. Тестови физичких способности  14 14 

 УКУПНО 19 55 68 

 

ЦИЉ: квалитетно и квантитативно продубљавање физичких способности и спортско-моторног образовања ученика, започето у ранијим 

нивоима образовања; развијање спортских активности које доприносе подизању физичке културе ученика у складу са индивидуалним 

потребама и могућностима; стварање услова који ће допринети јачању здравља и радне способности. Програмски садржаји овог 

васпитно-образовног подручја усмерени су на: развијање физичких способности, спортско-техничко образовање и теоријско 

образовање... 

 

 

ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Реални бројеви   3 5 8 

2. Пропорционалност   4 7 11 

3. Рационални алгебарски изрази             5 8 13 

4. Геометрија   6 8 14 

5. Линеарне једначине и неједначине    5 9 14 

6. Писмени задаци   8 

 УКУПНО 23 23 68 

 

ЦИЉ:  

− 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 
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− 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 

 

ПРЕДМЕТ: РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Основе рачунарске технике 0 12 12 

2. Обрада текста 0 16 16 

3. Табеларни прорачуни 0 16 16 

4. Слајд - презентације 0 10 10 

5. Интернет и електронска 

комуникација 
0 14 14 

 УКУПНО 0 68 68 

 

ЦИЉ:  

− 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 
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ПРЕДМЕТ:ХЕМИЈА  

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Структура супстанце  3 1 4 

2. Диспезни системи  2 1 3 

3. Хемијске реакције  4 1 5 

4. Хемија елемената и једињења  16 4 20 

5. 
Хемијски аспекти загађивања 

животне средине  

1 1 2 

 УКУПНО 26 8 34 

 

ЦИЉ:  

− Разумевање корпускуларног концепта грађе супстанци 

− Разумевање односа између структуре супстанци и њихових својстава 

− Разумевање утицаја међумолекулских сила на физичка својства супстанци 

− Разумевање односа између квалитативног састава дисперзног система и његових својстава 

− Разумевање односа између квантитативног односа компоненти раствора и његових својстава 

− Сагледавање значаја примене дисперзних система у свакодневном животу и професионалном  раду 

− Разумевање  концепта одржања материје кроз принципе одржања масе и енергије 

− Разумевање  корпускуларног концепта у процесу одигравања хемијских реакција 

− Разумевање односа структуре супстанци и њихових својстава 

− Сагледавање значаја примене елемената и једињења у професионалном раду и свакодневном животу 

− Разумевање значаја и примене елемената, једињења и легура у техничко-технолошким процесима 

− Развој одговорног става према коришћењу супстанци у свакодневном животу и професионалном раду 

− Разумевање и просуђивање начина одлагања и уништавања хемијских загађивача животне средине 

 

 

ПРЕДМЕТ: ГЕОГРАФИЈА 
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Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Увод   1 1 2 

2. 
Савремене компоненте географског 

положаја Србије  

2 1 3 

3. 
Природни ресурси Србије и њихов 

економско географски значај   

4 2 6 

4. Становништво и насеља Србије  3 2 5 

5. Привреда Србије  1 1 2 

6. Регионалне целине Србије 7 3 10 

7. 
Србија и савремени процеси у Европи 

и  свету  

4 2 6 

 УКУПНО 22 12 34 

 

ЦИЉ:  

− Стицање знања о предмету проучавања, подели, значају и месту географије у систему наука 

− Уочавање и схватање корелативних односа између географије и других природних и друштвених наука 

− Проширивање знања о положају,  месту и улози  Србије на Балканском полуострву и југоисточној Европи 

− Уочавње  општих географских карактеристика сагледавањем сложених    друштвено – економскеих процеса и промена у  

jугоисточној Европи на Балканском  полуострву и у нашој држави. 

− 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  

− Уочавање демографских  проблема и могућности њиховог превазилажења за свеукупни друштвено-економски развитак наше 

земље  

− Формирање свести о неговању националног и културног идентитета  

− Проширивање и продубљивање знања о привреди Србије и њеним основним карактеристикама 

− Стицање и проширивање географских знања о регионалним целинама Србије и сагледавање њихових специфичности 

− Стицање знања о савременим политичким  и економским процесима  у Европи и свету који су услов за напредак свих земаља и 

народа  
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− Стварање реалне слике о Србији у светским размерама и савременим међународним процесима 

 

 

 

ПРЕДМЕТ: ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. 
Лична хигијена и хигијена физичке 

културе 
12 7 19 

2. Ментална хигијена 7 3 10 

3. Хигијена исхране 6 3 9 

4. Комунална хигијена 4 3 7 

5. Хигијена радa 4 3 7 

6. Основe прве помоћи 10 6 16 

 УКУПНО 43 25 68 

 

ЦИЉ:  

− Усвајање одговорности и доследности према личном здрављу и здрављу других; 

− Стицање знања о  значају који  лична хигијена има за очување и унапређење здравља; 

 

− Стицање знања о болестима које се преносе полним контактом; 

− Стицање знања о примени контрацептивних средстава; 

− Стицање знања о утицају атмосферских фактора, воде и физичке активности на очување и унапређење здравља. 

− Стицање знања о значају очувања менталног здравља и упознавање са факторима који могу да наруше ментално здравље; 

− Стицање знања о ризичном понашању деце и адолесцената; 

− Стицање знања о болестима зависности и њиховој превенцији.          

− Стицање знања  о правилној исхрани; 

− Стицање знања о последицама неправилне исхране. 

− Стицање знања о позитивним и негативним утицајима спољне средине на здравље; 

− Стицање знања о значају воде за пиће, земљишта, атмосфере, аерозагаћења и отпадних материја; 
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− Стицање знања о зрачењима у животној средини. 

− Стицање знања о дејству штетних нокси и других фактора у радној средини који доводе до нарушавања здравља; 

− Стицање знања о превенцији професионалних обољења и трауматизма. 

− Усвајање вештина за пружање помоћи лицима у бесвесном стању; 

− Стицање знања о кардиопулмоналној реанимацији и усвајање вештина у техници оживљавања;  

− Усвајање вештина за практично пружање прве помоћи код крварења , рана и повреда зглобно-коштаног система; 

− Стицање знања о повредама изазваним физичким, хемијским и биолошким факторима 

 

ПРЕДМЕТ: ОСНОВЕ ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Појмовне основе туризма 4 2 6 

2. Облици, видови и функције туризма  4 2 6 

3. Туристичко тржиште  5 3 8 

4. Нови трендови у туризму  5 3 8 

5. Угоститељство  3 2 5 

6. Услуге у угоститељству  3 2 5 

7. Угоститељске пословне јединице  12 7 20 

 УКУПНО 36 21 68 

 

ЦИЉ:  

− Упознавање ученика са основним појмовима из туризма. 

− Упознавање ученика са видовима, облицима и функцијама савременог туризма. 

− Упознавање ученика са карактеристикама туристичког тржишта 

− Упознавање ученика са савременим туристичким кретањима 

− Упознавање ученика са појмом угоститељство и његовим местом и значајем у привредним делатностима 

− Оспособљавање ученика да прилагоде   угоститељске услуге жељама и потребама гостију 

− Оспособљавање ученика да разликују угоститељске пословне јединице према намени и услугама које пружају 

− Упознавање ученика са значајем,  улогом и структуром 
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− Упознавање ученика са пословним обичајима у угоститељству 

 

 

 

ПРЕДМЕТ: ИСХРАНА 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Хранљиве материје   18 7 25 

2. Правилна исхрана  18 7 25 

3. Кварење намирница и конзервисање 12 6 18 

 УКУПНО 48 20 68 

 

ЦИЉ:  

− Стицање знања о хранљивим материјама и енергетској вредности животних намирница 

− Стицање знања о принципима правилне исхране и  потребама у исхрани 

− Стицање основних знања о кварењу намирница и методама конзервисања 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ: ПОСЛАСТИЧАРСТВО 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Основе посластичарства                                   90 24 114 

2. Преливи    42 18 60 

3. Кремови                     62 34 96 

4. Колачи од теста 145 53 198 

5. Настава у блоку 42 18 60 
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 УКУПНО 381 147 468 

 

ЦИЉ:  

− Оспособљавање ученика за општа знања из историје поделе посластичарства и посластица 

− Оспособљавање ученика за применуличне, радне хигијене особља и заштите на раду 

− Оспособљавање ученика за коришћење просторија, опреме, машина, алата, посуђа и форми 

− Оспособљавање ученика за примену стручних речи и израза у посластичарству 

− Оспособљавање ученика за примену HACCP стандарда 

− Оспособљавање ученика за примену животних намирница у посластичарству 

− Оспособљавање ученика за израду прелива 

− Оспособљавање ученика за израду кремова 

− Оспособљавање ученика за израду колача од теста 

 

 

 

ПРЕДМЕТ: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Ја, ми и други  0 7 7 

2. Комуникација у групи  0 9 9 

3. Односи у групи/заједници  0 18 18 

 УКУПНО 0 34 34 

 

ЦИЉ:  

− Подстицање ученика на међусобно упознавање  

− Подстицање ученика да сагледају међусобне сличности и разлике и уваже их 

− Развој негативног става према било ком облику дискриминације  

− Оспособљавање ученика за комуникацију у групи 

− Оспособљавање ученика за рад у групи/тиму и међусобну сарадњу 

− Подстицање ученика да сукобе решавају на конструктиван начин и избегавју сукобе 
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− Оспособљавање ученика да препознају примере насиље у својој средини  и преузму одговорност за сопствено понашање у 

таквој ситуацији 

 

 

 

ПРЕДМЕТ: ВЕРСКА НАСТАВА 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Увод / 1 1 

2. 
Хришћанство је Црква (заједнички 

литургијски живот као израз вере у 

Бога) 

3 1 4 

3. Појам о Богу у хришћанству 2 / 2 

4. Познање Бога кроз Христа-у Цркви 2 1 3 

5. 

Крштење и рукоположење као 

сједињење са Христом у Литургији 

(подвижништво као средство за 

остварење личне заједнице са Богом) 

14 6 17 

6. 

Сликарство као израз човековог 

односа према Богу и свету који га 

окружује (разлика између црквеног 

сликарства-иконографије и световног 

сликараства) 

3 4 7 

 УКУПНО 24 13 34 

 

ЦИЉ: развијање радозналости и отворености за културе традиционалних цркава, етничке и верске толеранције, јачање поверења међу 

ученицима и спречавање понашања који нарушавају остваривања права на различитост... 

 

Други разред 

ПРЕДМЕТ: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 
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Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Барок , класицизам, просветитељство  7 3 10 

2. Романтизам  10 4 14 

3. Реализам  10 4 14 

4. Морфологија са творбом речи   7 3 10 

5. Правопис  4 2 6 

6. Култура изражавања (часова) 7 3 10 

 УКУПНО 45 19 64 

 

ЦИЉ:  

− Упознавање са европским културним, духовним и мисаоним тенденцијама 17. и 18. века и њиховим утицајима на српску 

књижевност 

− Упознавање са поетиком романтизма, представницима и делима европске и српске књижевности 

− Упознавање са поетиком реализма, представницима и делима европске и српске књижевности 

− Систематизовање знања о врстама речи,  њиховим облицима и основним правилима грађења речи 

− Оспособљавање ученика да пишу у складу са правописном нормом 

− 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 казивања и функционалне стилове 

 

 

 

ПРЕДМЕТ: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. 
Свакодневни живот (  генерацијски конфликти 

и начини превазилажења ) 
   

2. 

Образовање (образовање за све, пракса и 

припреме за будуће занимање, размена 

ученика ) 
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3. 
Познате фирме, предузећа, установе, 

институције у земљама чији се језик учи 

   

4. 
Културни живот ( међународни пројекти и 

учешће на њима) 

   

5. Заштита човекове околине (волонтерски рад)    

6. 
Медији  (штампа, телевизија, електронски 

медији ) 
   

7. 
Историјски догађаји/линости из земаља чији 

се језик учи 

   

8. Свет компјутера    

9.      

 УКУПНО   64 

 

ЦИЉ:  

− 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 

 

 

 

ПРЕДМЕТ: ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Атлетика 3 4 7 

2. Спортске игре 11 21 32 

3. Вежбање на справама и на тлу 5 11 16 

4. Тестови физичких способности  9 9 
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 УКУПНО 19 45 64 

 

ЦИЉ:  

− Унапређивање и очување здравља; 

− Утицај 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 за њихово усвајање; 

− Мотивација ученика за бављењем физичким активностима; 

− Формирање позитивног психосоцијалних образаца понашања; 

− Примена стечених умења, знања и навика у свакодневним условима живота и рада; 

− Естетско изражавање покретом и доживљавање естетских вредности покрета и кретања; 

− Усвајање етичких вредности и подстицање вољних особина ученика ; 

− Повезивање моторичких задатака у целине;  

−  Увођење ученика у организовани систем припрема за школска такмичења, игре, сусрете и манифестације; 

− Развијање елемената ритма у препознавању целина:  рад-одмор; напрезање-релаксација; убрзање-успоравање; 

− Избор спортских грана, спортско-рекреативних или других кретних активности као трајног опредељења за њихово свакодневно 

упражњавање 

 

 

ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Тригонометрија правоуглог троугла    3 4 7 

2. Степеновање и кореновање   5 7 12 

3. Функција и график функције      2 4 6 

4. 
Квадратна једначина и квадратна 

функција    
6 

9 
15 

5. Тела    4 6 10 

6. Низови   2 4 6 

7. Писмени задатак  8 8 
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 УКУПНО 22 42 64 

 

ЦИЉ:  

− 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 

 

 

ПРЕДМЕТ: ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Основни појмови екологије   3 2 5 

2. Животна средина и одрживи развој   12 6 18 

3. Еколошка култура    5 4 9 

 УКУПНО 20 12 32 

 

ЦИЉ:  

− Схватање структуре екосистема/биосфере и процеса који се у њима одвијају 

− Разумевање значаја биодиверзитета за опстанак живота на Земљи 
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− 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 

− Разумевање различитих утицаја на здравље  човека 
 

 

 

 

ПРЕДМЕТ: ПОСЛАСТИЧАРСТВО 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Торте 120 116 336 

2. Чајно пециво 62 64 126 

3. Сладоледи 33 33   66 

4. Декорације у посластичарству  88 50 138 

5. Практична настава 0 192 192 

6. Настава у блоку 0 90 90 

 УКУПНО 303 363 666 

 

ЦИЉ:  

− Оспособљавање ученика за израду торти 

− Оспособљавање ученика за израду чајног пецива  

− Оспособљавање ученика за израду сладоледа 

− Оспособљавање ученика за израду декорација у посластичарству 
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ПРЕДМЕТ: ЕКОНОМИКА ТУРИСТИЧКИХ И УГОСТИТЕЉСКИХ ПРЕДУЗЕЋА 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. 
Појмовно одређење економике и 

организације предузећа (часа) 

2 0 2 

2. Појам предузећа (часова) 3 2 5 

3. Средства предузећа (часа) 3 1 4 

4. Извори средстава (часа) 1 1 2 

5. Расходи   предузећа (часова) 7 3 10 

6. Резултати рада и расподела (часова) 3 2 5 

7. 
Мерила успешности пословања 

предузећа (часа) 

2 2 4 

 УКУПНО 21 11 32 

 

ЦИЉ:  

− 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 расподелом 

− Упознавање ученика са мерилима успешности угоститељског и туристичког предузећа 

 

ПРЕДМЕТ: ТУРИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. 
Географски и туристички положај 

Србије  

3 2 5 

2. 
Природне туристичке вредности 

Србије  

7 3 10 
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3. 
Антропогене туристичке вредности 

Србије  

4 2 6 

4. Материјална основа туризма  3 1 4 

5. 
Правци туристичког кретања у 

Србији  

1 1 2 

6. Перспективе развоја туризма Србије  3 2 5 

 УКУПНО 21 11 32 

 

ЦИЉ:  

− 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 

 

 

ПРЕДМЕТ: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Ја, ми и други  0 7 7 

2. Комуникација у групи  0 9 9 

3. Односи у групи/заједници  0 18 18 

 УКУПНО 0 34 34 

 

ЦИЉ:  

− Стицање знања, развијање вештина, усвајање вредности и формирање ставова који су претпоставка 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.   
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ПРЕДМЕТ: ВЕРСКА НАСТАВА 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Увод / 1 1 

2. 
Хришћанство је Црква (заједнички 

литургијски живот као израз вере у 

Бога) 

3 1 4 

3. Појам о Богу у хришћанству 2 / 2 

4. Познање Бога кроз Христа-у Цркви 2 1 3 

5. 

Крштење и рукоположење као 

сједињење са Христом у Литургији 

(подвижништво као средство за 

остварење личне заједнице са Богом) 

14 6 20 

6. 

Сликарство као израз човековог 

односа према Богу и свету који га 

окружује (разлика између црквеног 

сликарства-иконографије и световног 

сликараства) 

3 4 7 

 УКУПНО 24 13 37 

 

ЦИЉ: развијање радозналости и отворености за културе традиционалних цркава, етничке и верске толеранције, јачање поверења међу 

ученицима и спречавање понашања који нарушавају остваривања права на различитост... 

 

ПРЕДМЕТ: ЧОКОЛАТЕРСТВО (ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ) 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Чоколатерство 42 22 64 

 УКУПНО 42 22 64 

 

ЦИЉ:  
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− Оспособљавање ученика за општа знања из историје  

− Чоколатерства; 

− Оспособљавање ученика за примену личне, радне хигијене особља и заштите на раду; 

− Оспособљавање ученика за коришћење просторија, опреме, машина, алата, посуђа и форми 

− Оспособљавање ученика за примену стручних речи и израза у чоколатерству; 

− Оспособљавање ученика за примену животних намирница у чоколатерству; 

− Оспособљавање ученика за припрему кремова за пралине; 

− Оспособљавање ученика за темперирање чоколаде; 

− Оспособљавање ученика за израду пралина, тартуфа и бајадера; 

− Оспособљавање ученика за израду производа од чоколаде; 

− Оспособљава ученике за израду основнеог норматива, калкулације, понуде и поруџбине; 

 

 

Трећи разред 

ПРЕДМЕТ: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Модерна  8 4 12 

2. Међуратна књижевност  8 4 12 

3. Савремена књижевност   4 3 7 

4. Лексикологија  4 2 6 

5. Синтакса  3 2 5 

6. Правопис   4 2 6 

7. Култура изражавања  8 4 12 

 УКУПНО 39 21 60 

 

ЦИЉ:  

− Упознавање са основним одликама модерне, представницима и њиховим делима 



Школски програм, Средња економска школа, Лозница 

 

 707 

− Упознавање ученика са одликама међуратне књижевности, представницима и делима 

− Упознавање ученика са одабраним делима савремене књижевности 

− Упознавање ученика са основама лексикологије 

− Системати-зовање знања о синтакси 

− 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 

− Оспособљавање ученика да  попуњавају администра-тивне обрасце у складу са језичком нормом и  користе функционални 

адмистративни стил 

 

ПРЕДМЕТ: ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Спортске игре 11 42 53 

2. Тестови физичких способности  7 7 

 УКУПНО 11 49 60 

 

ЦИЉ:  

− Унапређивање и очување здравља; 

− Утицај 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 за њихово усвајање; 

− Мотивација ученика за бављењем физичким активностима; 

− Формирање позитивног психосоцијалних образаца понашања; 

− Примена стечених умења, знања и навика у свакодневним условима живота и рада; 

− Естетско изражавање покретом и доживљавање естетских вредности покрета и кретања; 

− Усвајање етичких вредности и подстицање вољних особина ученика ; 

− Повезивање моторичких задатака у целине;  

−  Увођење ученика у организовани систем припрема за школска такмичења, игре, сусрете и манифестације; 

− Развијање елемената ритма у препознавању целина:  рад-одмор; напрезање-релаксација; убрзање-успоравање; 
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− Избор спортских грана, спортско-рекреативних или других кретних активности као трајног опредељења за њихово свакодневно 

упражњавање 

 

 

ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Аналитичка геометрија у равни 10 7 17 

2. Елементи финансијске математике 5 4 9 

3. Писмени задатак 0 4 4 

 УКУПНО 15 15 30 

 

ЦИЉ:  

− 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 

 

 

ПРЕДМЕТ: ИСТОРИЈА 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Српска држава и државност  22 9 31 

2. Српски народ у југословенској  9 4 13 

3. Достигнућа српске културе  5 4 9 

4. 
Српски народ и Србија у савременом 

свету  

4 3 7 

 УКУПНО 40 20 60 
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ЦИЉ:  

− Проширивање знања о настанку модерне српске државе и најважнијим одликама српске државности. 

− Развијање свести о значају средњовековне државности за настанак модерне српске државе. 

− 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 и постоји српска држава. 

− Проширивање знања о југословенској идеји и носиоцима идеје стварања југословенске државе.  

− Разумевање међународног контекста у коме настаје југословенска држава. 

− Проширивање знања о одликама југословенске државе. 

− Проширивање знања о положају српског народа у југословенској држави. 

− Уочавање улоге  знаменитих личности у политичком животу југословенске државе. 

− Сагледавање међународног положаја југословенске државе. 

− Разумевање појма српског културног простора. 

− Развијање свести о вишевековном континуитету српске културе. 

− Сагледавање српске културе као дела европске културног наслеђа. 

− Проширивање знања о највишим дометима и представницима српске културе. 

− Развијање свести о значају образовања за општи културни напредак. 

− Уочавање промена у свакодневном животу код Срба кроз векове. 

− Разумевање политичких и економских односа у савременом свету. 

− Сагледавање међународног положаја Србије. 

− Проширивање знања о најзначајнијим међународним организацијама и чланству Србије у њима. 

− Проширивање знања о последицама научно-технолошког развоја на живот савременог човека. 

 

ПРЕДМЕТ: СОЦИОЛОГИЈА СА ПРАВИМА ГРАЂАНА 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Структура и организација друштва  6 2 8 
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2. Устав и правна држава у Србији  3 1 4 

3. Држава и политика  2 2 4 

4. 
Грађанин и његова права и слободе у 

Србији  

2 2 4 

5. 
Србија као држава, аутономија и 

локална самоуправа  

1 1 2 

6. Култура и друштво  3 2 5 

7. Друштвене промене и развој друштва  2 1 3 

 УКУПНО 19 11 30 

 

ЦИЉ:  

− Упознавање са функционисањем, структуром и организацијом друштва 

− Упознавање са Уставом Републике Србије,  његовим историјским претечама и правосудним системом Републике Србије 

− Упознавање са политиком као вештином управљања друштвом 

− Оспособљавање за демократско мишљење 

− Упознавање са функционисањем државних институција и органа власти 

− Богаћење знања о људским правима и слободама и о улози појединца у друштвеном и политичком животу 

− Обогаћивање знања о државности Републике Србије поређењем традиције и садашњег стања 

− Развијање знања о аутономији и локалној самоуправи 

− 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 
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ПРЕДМЕТ: Посластичарство- вежбе 

Р.бр. Наставна тема Исходи  
По завршетку модула ученик ће бити у стањуда: 

Укупно  

1. 

 

 

 

 

 

 

 

Колачи 

-Наведе врсте маса 

- комбинује намирнице по датој рецептури за одређени тип масе 

- разликује обликовање масе 

- објасни начине декорисање према типу колача 

- опише начин сервирања 

- опише основе 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 декорисање колача 

- организује чување колача и сервира колаче 

- израђује понуду и прима поруџбину 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180 

2. 

Националнепосластице Наведеврстесрпскихнационалнихпосластица 

Наведеврстеинтернационалнихпосластица 

Наведепотребненамирницезадатитипсрпскихнационалнихпосласластица 

Наведепотребненамирницезадатитипинтернационалнихпосластицакојепрезентујуодређенуземљу 

Одаберенамирницепорецептури 

Опишеначинприпремепосластице 

Опишеначинобликовањапосластица 

60 
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Објасниначинедекорисањапрематипупосластице 

Одабереначинчувањапосластицедосервирања 

Опишеначинсервирања 

Опишеосновнекалкулације 

Препознапонуду и поруџбину 

Одржаваличну и раднухигијену 

Припреманамирницепорецептури 

Припрематестозадатитиппосластице 

Припремамасузадатитиппосласгице 

Припремикремилифилзадатупослатицу 

Припремипреливилисосзадатитиппосластице 

Обликујепосластицу 

Комбинујетехникедекорисањапосластица 

Организујечувањепосластицедосервирања 

Сервирапосластице 

Израђујеосновнинорматив 

Израчунаосновнекалкулације 

Израђујепонуду и примапоруџбину 

3. 

 

 

 

 

 

Топлепосластице 

Наведе врсте топлих посластица 

- Комбинује намирнице по датој рецептури за одређени тип посластице 

- Разликује обликовање посластица 

- Објасни начине декорисање према типу посластице 

- Опише начин сервирања 

- Опише основе калкулације 

- Препозна понуду и поруџбину 

- Одржава личну и радну хигијену 

- Припрема намирнице по рецептури 

- Припреми масу за дати тип посластице 

 

 

 

 

 

 

 

30 
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- Припреми крем 

- Припреми прелив за дати тип посластице 

- Комбинује технике декорисања посластице 

- Организује чување посластице и сервира посластице 

Израђује понуду и прима поруџбину  

4. 

Воћнесалате, купови и 

напици 

Наведе врсте воћних салата, купова и напитка 

Комбинује намирнице по датој рецептури за одређени тип  салате, купа и напитка 

Разликује обликовање 

Објасни начине декорисања према типу воћне салате, купа и напитка 

Опише начин сервирања 

Опише основе калкулације 

Препозна понуду и поруџбину 

Одржава личну и радну хигијену 

Припрема намирнице по рецептури 

Припреми прелив за дати тип посластице 

Комбинује технике декорисања 

Организује чување и сервирање посластице 

Израђује понуду и прима поруџбину 

24 

5. 

Хладне и 

леденепосластице 

Наведе врсте хладних и ледених посластица 

Наведе разлику између хладних и ледених посластица 

Комбинује намирнице по датој рецептури за одређени тип масе 

   Разликује обликовање масе 

   Објасни начине декорисања према типу посластице 

  Опише начин сервирања 

  Опише основе калкулације 

  Препозна понуду и поруџбину 

  Одржава личну и радну хигијену 

  Припрема намирнице по рецептури 

30 
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   Припреми масу за дати тип посластице 

   Обликује масу 

   Припреми крем 

   Припреми прелив за дати тип посластице 

   Комбинује технике декорисања посластице 

   Организује чување посластице и сервирање посластице 

  Израђује понуду и прима поруџбину 

 

6. 

Декорације у 

посластичарству 

Наведеврстедекорације 

Комбинујенамирницеподатојрецептуризаодређенитипдекорације 

Разликујеобликовањедекорације 

Опишеосновнекалкулације 

Препознапонуду и поруџбину 

Одржаваличну и раднухигијену 

Припреманамирницепорецептури 

Обликуједекорацију 

Организујечувањедекорације 

Израђујепонуду и примапоруџбину 

36 

7.    

 УКУПНО  360 

вежбе 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ: ОСНОВЕ УСЛУЖИВАЊА 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Појмовне основе услуживања  4 2 6 
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2. Дневни оброци 4 2 6 

3. Системи и начини услуживања  4 2 6 

4. Услуживање хране  8 4 12 

 УКУПНО 20 10 30 

 

ЦИЉ:  

− 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. 

 

 

ПРЕДМЕТ: НАЦИОНАЛНЕ ПОСЛАСТИЦЕ 

 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. • Националне посластице 40 20 60 

 УКУПНО 40 20 60 

 

ЦИЉ:  

− Оспособљавање ученика за израду српских националних и интернационалних посластица 

 

ПРЕДМЕТ: ПРЕДУЗЕТНИШТВО 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Предузетништво и предузетник   
4 2 6 

2. Развијање и процена  пословних 11 5 16 
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идеја, маркетинг план 

3. 
Управљање и организација, 

правни оквир за оснивање и 

функционисање делатности 

12 6 18 

4. 
Економија пословања, финасијски 

план 

7 3 10 

5. 
Ученички пројект-презентација 

пословног плана 

0 8 8 

 УКУПНО 34 24 60 

 

ЦИЉ:  

− Разумевање појма и значаја  предузетништва;  

− Препознавање особености предузетника;  

− Развијање способности за уочавање, формулисање и процену; пословних идеја   

− Упознавање ученика са елементима маркетинг плана; 

− Развијање смисла за тимски рад. 

− Упознавање ученика са суштином основних менаџмент функција и вештина; 

− Упознавање ученика са специфичностима управљања производњом/услугама и људским ресурсима; 

− Упознавање ученика са значајем коришћења информационих технологија за савремено пословање; 

− Давање основних упутстава где доћи до неопходних информација. 

− Разумевање значаја биланса стања, биланса успеха и токова готовине као најважнијих финансијских извештаја у бизнис плану; 

− Препознавање профита/добити  као основног мотива пословања; 

− Разумевање значаја ликвидности у пословању предузећа. 

− Оспособити ученика да разуме и доведе у везу све делове бизнис плана; 

− Оспособљавање ученика у вештинама презентације бизнис плана. 

 

ПРЕДМЕТ: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 
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1. Ја, ми и други (часова) 0 7 7 

2. Комуникација у групи (часова) 0 9 9 

3. Односи у групи/заједници (часова) 0 18 18 

 УКУПНО 0 34 34 

 

ЦИЉ:  

− Подстицање ученика на међусобно упознавање  

− Подстицање ученика да сагледају међусобне сличности и разлике и уваже их 

− Развој негативног става према било ком облику дискриминације  

− Оспособљавање ученика за комуникацију у групи 

− Оспособљавање ученика за рад у групи/тиму и међусобну сарадњу 

− Подстицање ученика да сукобе решавају на конструктиван начин и избегавју сукобе 

− Оспособљавање ученика да препознају примере насиље у својој средини  и преузму одговорност за сопствено понашање у 

таквој ситуацији 

 

ПРЕДМЕТ: ВЕРСКА НАСТАВА 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Увод / 1 1 

2. 
Тајна Христова-јединство Бога и 

човека као циљ због кога је Бог 

створио свет 

1 1 2 

3. 
Христово оваплоћење и страдање, 

смрт као последица греха првих људи 
2 2 4 

4. 

Бог је васкрсао Христа из мртвих 

Духом Светим (превазилажење смрти 

за створену природу као плод 

слободне, личне заједице Бога и 

човека у Христу) 

2 2 4 

5. Исус Христос као нови Адам и 2 2 4 
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начелник све твари 

6. 

Улога Духа Светога у сједињењу 

људи и створене природе са Христом 

(Дух Свети конституише Цркву као 

конкретну Литургијску заједницу 

кроз Крштење, Миропомазање и 

Рукоположење) 

3 2 5 

7. 

Литургија као икона истинског 

постојања света-Царства Божијег 

(спасење света заједничко дело 

Св.Тројице и људи; разлика између 

Бога и људи али не и одељеност) 

3 2 5 

8. 

Апостолско прејемство (епископ као 

икона Христа, свештеници иконе 

апостола, Литургија као икона 

будућег века) 

4 2 6 

9.  
Распеће и Васкрсење Христово у 

православној иконографији 
1 2 3 

 УКУПНО 18 16 34 

 

ЦИЉ: развијање радозналости и отворености за културе традиционалних цркава, етничке и верске толеранције, јачање поверења међу 

ученицима и спречавање понашања који нарушавају остваривања права на различитост 

 

ПРЕДМЕТ: МАРКЕТИНГ У ТУРИЗМУ И УГОСТИТЕЉСТВУ (ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ) 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Увод у маркетинг у туризму  6 2 8 

2. 
Туристичко тржиште и примена 

маркетинга   

14 6 20 

3. Инструменти маркетинг микса   10 6 16 
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4. 
Понашање потрошача у процесу 

куповине у туризму   

7 3 10 

5. 
Истраживање туристичког тржишта и 

формирање маркетиншке базе 

података   

4 2 6 

 УКУПНО 41 19 60 

 

ЦИЉ:  

− 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 

ПРЕДМЕТ: ОПШТА ТУРИСТИЧКА ГЕОГРАФИЈА (ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ) 

 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Простор и туризам   4 2 6 

2. Туристичке вредности   7 3 10 

3. Саобраћај и туризам   1 1 2 

4. Фактори туристичких кретања   3 2 5 

5. 
Туристичка кретања и туристички 

правци   

4 2 6 

6. 
Туристички локалитети, места, 

центри  и регије   

1 1 2 

7. Туристичке регије Европе   12 6 18 

8. Остале туристичке регије света   5 4 9 

9.  
Савремени трендови и перспективе 

развоја туризма   

1 1 2 
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 УКУПНО 38 22 60 

 

ЦИЉ:  

− Стицање знања  о предмету,задатку и циљевима туристичке географије и о елементима туристичких кретања   

− Стицање знања о појму, врстама и атрактивностима туристчких вредности 

− Усвајање знања о улози собраћаја у туризму и њиховој узајамној повезаности 

− Анализа утицаја економских и политичких,организационих и културних фактора на развој туризма 

− Стицање знања о облицима, врстама и правцима туристицких кретања 

− Упознавање ученика са појмовима туристички локалитет, место, центар и регија 

− Стицање знања о  природним и антропогеним туристичким вредностима Европе 

− Стицање знања о  природним и антропогеним туристичким вредностима осталих туристичких регија света 

− Разумевање међусобног утицаја туризма и географске средине 

 

ПРЕДМЕТ: ИСТОРИЈА (OДАБРАНЕ ТЕМЕ) (ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ) 

 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. 
Насеља у праисторији (примери 

Винче и Лепенског Вира). 

4 2 6 

2. Живот у античким градовима 4 2 6 

3. 
Живот у средњовековним градовима 

и селима 

4 2 6 

4. 
Живот у градовима и селима у новом 

веку и савременом добу 

4 2 6 

5. 
Живот у српским градовима и селима 

у XIX и XX веку 

4 2 6 

 УКУПНО 20 10 30 
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ЦИЉ:  

− Проширивање знања о променама у начину живота градског и сеоског становништва кроз историју. 

− Уочавање сличности и разлика у животу градског и сеоског становништва кроз историју. 

− Разумевање односа села и града у прошлости и садашњости. 

− Стицање знања о миграцијама 

− Проширивање знања о животу сеоског и градског становништва у Србији у XIX и XX веку. 

− Проширивање знања о променама у начину одевања и исхрани кроз историју. 

− Уочавање промена у начину одевања код Срба кроз историју. 

− Уочавање улоге различитих културних утицаја на начин одевања и исхрану код Срба кроз историју. 

− Проширивање знања о развоју војне технике и променама у начину ратовања кроз историју. 

− Проширивање знања о развоју војске и начину ратовања код Срба кроз историју. 

− Развијање критичког става према рату. 

− Проширивање знања о улози новца и банака у економским системима кроз историју. 

− Усвајање знања о улози новца и банака у свакодневном животу некад и сад. 

− Проширивање знања о историји новца и развоју банкарства код Срба. 

− Проширивање знања о веровањима и обичајима у прошлости и садашњости. 

− Уочавање прожимања веровања и културе кроз историју. 

− Сагледавање сличности и разлика у веровањима и обичајима некад и сад. 

− Проширивање знања о веровањима и обичајима код Срба кроз историју. 

 

ЦИЉ:  

ПРЕДМЕТ: ПСИХОЛОГИЈА У ТУРИЗМУ И УГОСТИТЕЉСТВУ (ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ) 

Р.бр. Наставна тема обрада остало укупно 

1. Психологија као наука   2 2 4 

2. Психички процеси  6 4 10 

3. Личност   4 2 6 

4. Међуљудски односи на раду  6 2 8 

5. Комуникација  6 4 10 
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6. Психологија опхођења са гостима  10 5 15 

 УКУПНО 34 19 60 

 

ЦИЉ:  

− Упознавање са предметом психологије и њеном применом у угоститељству и труризму 

− Стицање основних знања о природи психичких процеса и особина и разумевање психичког живота особе као целине међусобно 

повезаних процеса и особина 

− Стицање општих знања о психологији личности: структура, динамика и развој личности 

− Упознавање са принципима и законитостима људског понашања у групи и у процесу рада 

− Развијање свести о личној одговорности за међуљудске односе  

− Усвајање социјалних вештина за конструктивно решавање конфликата  

− Стицање општих знања о комуникацијском процесу и унапређење вештине комуникације са гостом/клијентом  

− Усвајање знања и развијање вештина значајних за опхођење са гостом/корисником услуга  

− Развијање свести о неопходности планирања маркетиншких стратегија у туризму и угоститељству 

 

Сервир 

 

Табела  – Недељни фонд часова по наставним предметима- Сервир 

Р.бр. Предмети 

  I раз. II раз. 

А ОПШТЕОБРАЗОВНИ   

1. Српски језик и књижевност 2 2 

2. Уређење друштва  2 

3. Математика 2 2 
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4. Физичко васпитање 2 2 

Б СТРУЧНИ   

5. Основи угоститељства 2  

6. Познавање робе  2 

7. Хигијена и заштита на раду 2  

8. Сервирање  2 2 

9. Практична настава 18 2 

 

ПРЕДМЕТ: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

Р.бр Наставна тема Обрада  Остал

о  

Укупн

о  

1. Природа и смисао књижевности 3 2 5 

2. Књижевност старог века 2 1 3 

3. Средњовековна књижевност 3 2 5 

4. Народна (усмена) књижевност 10 10 20 

8. Лектира   3 3 

9. Језик и правопис 10 10 20 

13. Култура изражавања  14 14 

 УКУПНО 28 42 70 

 

ЦИЉ:  васпитање, образовање и оспособљавање лако ментално ретардираних ученика као самосталних и културних личности, 

богатог и оплемењеног емоционалног живота, са усвојеном елементарном књижевном и језичком културом. 

Циљеви и задаци наставе српског језика и књижевности су: 

- развијање и неговање елементарне језичке културе и правилног усменог и писменог изражавања; 

- оспособљавање ученика за читање, разумевање, доживљавање и процењивање уметничко-естетских порука насталих у 

различитим историјским периодима; 

- оспособљавање ученика за самостално, критичко размишљање и разумевање порука средстава масовне комуникације; 

- изграђивање позитивних моралних особина личности и смисла за колективни живот и рад; 

- богаћење и оплемењивање емоционалног живота кроз развијање смисла за лепо и складно; 
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-упознавање са почецима људске цивилизације и стваралаштва 

- читање и разумевање најстаријих дела светске књижевности 

- усвајање појма епохе, историјског и културног контекста 

- разумевање важности рада Ћирила и Методија за словенску културу и писменост 

- уочавање особеност поетике средњовековне књижевности 

-упознавање са биографијама  најистакнутијих представнка српског средњовековног стваралаштва 

- увиђање разлике између народне и уметничке књижевности 

- разумевање значаја народне књижевности за очување нашег језика и традиције 

- уочавање ететке и моралне вредности наше народне књижевности 

- развијање љубави према књижевности и оспособљавање за самостално коришћење књигом; 

- развијање и неговање стваралачке маште и поверења у сопствене способности у циљу стварања позитивне слике о себи. 

 

ПРЕДМЕТ: ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

Р.бр Наставна тема остало укупно 

1. Телесни развој и опште физичке 

способности 

14 14 

2. Елементарне штафетне игре 8 8 

3. Спортске игре 48 48 

 УКУПНО 70 70 

 
ЦИЉ:  јачање здравља и стварање услова у којима ученици доживљавају радост и слободно стваралачко ангажовање. Оспособљавање 

ученика да кроз игру и спорт успостављају бољу комуникацију и социјалне односе; развијање психофизичких способности и 

задовољавање прородних потреба за игром и кретањем; обезбеђивање потребног нивоа радне способности и активног одмора. 

 

ПРЕДМЕТ: МАТЕМАТИКА 

Р.бр Наставна тема обрада остало укупно 

1. Основне рачунске операције у 3 5 8 
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скуповима 

2. 
Геометријске фигуре и њихови 

међусобни односи 
8 10 18 

3. Размере и пропорције 8 10 18 

4. Рационални алгебарски изрази 8 10 18 

 Писмени задаци са исправком 3 5 8 

 УКУПНО 30 40 70 

 

ЦИЉ: развијање математичких способности ученика и да ученици стекну основна математичка знања која су потребна за схватање 

законитости у природи и друштву, а посебно за обављање послова на радним местима погодним за лако ментално ретардирану 

омладину. 

Задаци наставе математике су: 

- да ученици утврде, прошире и продубе математичка знања стечена у основној школи; 

- да ученици савладају основне рачунске операције у скуповима бројева; 

- да ученике оспособи за примену стечених знања у решавању најпростијих проблема из праксе; 

- да допринесе развијању способности посматрања и логичког мишљења; 

- да код ученика развија навике уредности, тачности, прецизности, систематичности и одговорности у рад. 

 

ПРЕДМЕТ: ОСНОВИ УГОСТИТЕЉСТВА 

Р.бр Наставна тема обрада остало укупно 

1. Увод 5 5 10 

2. Угоститељске услуге 5 5 10 

3. Угоститељске пословне јединице 13 12 25 

4. 
Пословање угоститељских пословних 

јединица 
13 12 25 

 УКУПНО 36 34 70 

 

ЦИЉ:  

Циљ програма је стицање основних знања из области угоститељства. 



Школски програм, Средња економска школа, Лозница 

 

 726 

Задаци наставе су: 

- упознавање појмовног одређења угоститељских пословних јединица; 

- упознавање услова и организације рада у угоститељству; 

- указивање на значај кадрова у угоститељству. 

 

ПРЕДМЕТ: ХИГИЈЕНА И ЗАШТИТА НА РАДУ 

Р.бр Наставна тема обрада остало укупно 

1. Увод у предмет 3 3 6 

2. Хигијена радне средине 7 8 15 

3. Методе за одржавање хигијене 2 2 4 

4. Лична хигијена 2 2 4 

5. Ментална хигијена 7 7 14 

6. Значај исхране за здравље људи 4 4 8 

7. 
Извори опасности, заштита и прва 

помоћ 
6 6 12 

8. Пожар као извор опасности 4 3 7 

 УКУПНО 37 33 70 

 

ЦИЉ:  

• Упознавање са значајем очувања и учвршћивања здравља 

• Изграђивање хигијенских навика ( развој хигијенских навика, упознавање средстава и хигијенских мера у радној средини, 

уочавање значаја хигијене за живот и рад, очување и учвршћивање здравља, упознавање ученика са душевним животом 

радника, девијацијама у понашању, уочавање штетности од употребе алкохола, дувана и дроге...)  

• Превенција болести и повреда на раду (очување и учвршћивање здравља, упознавање ученика са значајем хранљивих 

материја,хигијене намирница, упознавање ученика са опасностима на радном месту, правилним руковањем прибором и 

алатом,мерама заштите, упознавање ученика са изворима, узроцима пожара; начином гашења пожара и коришћењем заштитне 

опреме) 

ПРЕДМЕТ: СЕРВИРАЊЕ 
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Р.бр Наставна тема укупно 

1. Увод 5 

2. Услужно особље 18 

3. 
Опрема и намештај просторије за 

услуживање 
30 

4. Инвентар за услуживање 20 

5. 
Припремни радови у точионици и кафе 

кухињи 
10 

 УКУПНО 70 

 

ИСХОДИ:  

Ученици ће бити оспособљени да распознају врсте услуга у услуживању 

Ученици ће бити упознати о дужностима услужног особља; о  личној и  радној хигијени. 

Ученици ће бити упознати са опремом и намештајем за услуживање. 

Ученици ће бити оспособљени да распознају врсте угоститељских објеката, опреме и намештаја. 

Ученици ће бити упознати са инвентаром за услуживање. 

 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА 

 

Садржаји који се изучавају: 

-Упознавање распореда кухињских просторија.  

-Упознавање средстава за рад у кухињи.  

-Упознавање инвентара и средстава заштите на раду. 

- Упознавање средстава за чишћење.  

-Чишћење и одржавање разних врста подова. 

- Чишћење и одржавање обојених и обложених зидова. 

- Чишћење и одржавање намештаја 
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ЦИЉ: упознавање структуре угоститељских јединица, технике рада у угоститељским јединицима, као и коришћење средстава и 

опреме у угоститељским објектима; упознавање важности и неопходности одржавања чистоће, уредности, тачности и одговорности у 

раду; развијање смисла за тачно и ефикасно деловање и учествовање у раду; упознавање обавеза и радних задатака кухињских радника. 

Други разред 

ПРЕДМЕТ: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

Р.бр Наставна тема обрада остало укупно 

1. Просветитељство  3 2 5 

2. Романтизам  5 4 9 

3. Реализам  6 4 10 

4. Модерна  7 4 11 

5. Језик и правопис 8 6 14 

6. Лектира   4 4 

7. Култура изражавања  13 13 

 УКУПНО 29 37 66 

 

ЦИЉ: Циљ наставе српског језика и књижевности је васпитање, образовање и оспособљавање лако ментално ретардираних 

ученика као самосталних и културних личности, богатог и оплемењеног емоционалног живота, са усвојеном елементарном књижевном 

и језичком културом. 

Задаци наставе српског језика и књижевности су: 

- Развијање и неговање елементарне језичке културе и правилног усменог и писменог изражавања; 

- оспособљавање ученика за читање, разумевање, доживљавање и процењивање уметничко-естетских порука насталих у 

различитим историјским периодима; 

- оспособљавање ученика за самостално, критичко размишљање и разумевање порука средстава масовне комуникације; 

- изграђивање позитивних моралних особина личности и смисла за колективни живот и рад; 

- богаћење и оплемењивање емоционалног живота кроз развијање смисла за лепо и складно; 

- развијање љубави према књижевности и оспособљавање за самостално коришћење књигом; 

- развијање и неговање стваралачке маште и поверења у сопствене способности у циљу стварања позитивне слике о себи. 

ПРЕДМЕТ:МАТЕМАТИКА 
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Р.бр. Наставна тема Обрада  Остало  Укупно  

1. Степеновање и кореновање 6 6 12 

2. Рационални алгебарски изрази 5 5 10 

3. Линеарне једначине и неједначине 8 8 16 

4. Хомотетија и сличност 10 10 20 

5. 

Напомена: 

У оквиру ових тема се организују 

четири једночасовна писмена задатка 

са исправкама 

 

 8 8 

 УКУПНО 29 37 66 

ЦИЉЕВИ: 

Циљеви: 

 -Усвајање појма степена и корена и савлађивање операција са њима 

-Разумевање децималног записа броја у стандардном облику 

- Проширивање знања о реалним бројевима 

- Стицање математичких знања и умења неопходних за разумевање појмова : степен, корен, децимални запис броја у 

стандардном облику 

-разумевање растављања бројева на чиниоце 

-правилно налажење НСЗ и НЗД 

-савладати рачунске операције са разломцима 

-Проширивање појма о лин. једначини и неједначини  

-Разумевање поступка за решавање система линеарних једначина 

-Примена знања о линеарним једначинама, системима и неједначинама на реал.проблеме 

-Разумевање размере и пропорције дужи 

-Примена Талесове теореме 

-Схватање појма сличности фигура 

-Правилно коришћење  и примена Питагорине теореме 

Задаци: 

- Развија логичко мишљење и   способност за добро расуђивање и закључивање 

-показати ниво знања и савладаности градива из наставних тема 
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-оспособљеност за самостално решавање задатака и за самоконтролу 

-правилна примена усвојених појмова и дефин. у решавању задатака 

-провера стечених навика у погледу тачности ,уредности и упорности у раду 

-развијање  менталних способности ученика 

-Развијање смисла за уредност и прегледност у раду 

-Јачање истрајности и упорности у раду 

 
 

ПРЕДМЕТ: ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

Р.бр Наставна тема остало укупно 

1. Телесни развој и опште физичке 

способности 

14 14 

2. Елементарне штафетне игре 16 16 

3. Спортске игре 36 36 

 УКУПНО 66 66 

 

ЦИЉ: Задовољавање основних социјалних потреба у области физичке културе, развијање моторичких способности ученика и 

оспособљавање за живот и рад. Очување здравља и стварање навика за свакодневним физичким активностима, задовоњавање 

потребе за игром и кретањем. Неговање хигијенских и других културних навика. 

ПРЕДМЕТ: УРЕЂЕЊЕ ДРУШТВА 

Р.бр Наставна тема обрада остало укупно 

1. Увод  4 4 8 

2. Економско уређење друштва 5 5 10 

3. Структура друштва 7 5 12 

4. Култура и морал 7 5 12 

5. Правно уређење друштва 5 3 8 

6. 
Државна организација и њена улога у 

друштву 
5 3 8 
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7. Демократија и механизам власти 5 3 8 

 УКУПНО 38 28 66 

 
ЦИЉ: Стицање знања о вредностима људског рада за живот човека; схвaтање карактера и вредности људског рада за живот, опстанак и 

развој људског друштва; упознавање са појмом људског друштва и основним елементима структуре друштва и државног уређења; 

усвајање и упознавање основних моралних и културних вредности; стицање основних појмова о правном уређењу друштва; усвајање 

основних појмова о државној организацији, правима и дужностима грађана у нашој земљи; усвајање основних појмова о државној 

организацији,правима и дужностима грађана у нашој земљи, начину њиховог остваривања и заштите.  

 

ПРЕДМЕТ: ПОЗНАВАЊЕ РОБЕ 

Р.бр Наставна тема обрада остало укупно 

1. Увод робу 3 3 6 

2. Средства за прање и дезинфекцију 6 6 12 

3. Стакло и керамика 5 5 10 

4. Текстилна роба 3 3 6 

5. Животне намирнице и конзервисање 1 1 2 

6. Житарице  2 2 4 

7. Поврће и воће 4 4 8 

8. Млеко и јаја 3 2 5 

9. Алкохолна и безалкохолна пића 5 6 11 

 УКУПНО 32 34 66 

 
ЦИЉ:Циљ програма познавање робе је стицање основних знања о намирницама за припрему јела. 

Задаци наставе су: 

- стицање основних знања о намирницама; 

- стицање основних знања о пићима; 

          - упознавање поступка и услова чувања намирница 

ПРЕДМЕТ: СЕРВИРАЊЕ 
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Р.бр Наставна тема укупно 

1. Припремни радови за сервирање 20 

2. Дневни оброци 31 

3. Распремање употребљеног материјала 15 

 УКУПНО 66 

 

ИСХОДИ:  

Ученици ће моћи самостално да обављају припремне радове за сервирање у офису, доручковаоници и ресторанима као и одржавање 

истих. 

Ученици ће имати знање и вештину у сервирању оброка. 

Ученици ће моћи самостално да обављају послове распемања употребљеног инвентара, као и одржавање и одлагање истог у 

одговарајуће полице и витрине. 

 

ПРЕДМЕТ: ПРАКТИЧНА НАСТАВА 

 

ЦИЉ: оспособљавање ученика за обављање послова и задатака образовног профила Сервир. 

  

 

Матурски испит 

 
Матурски испит полажу ученици (редовни и ванредни), који су на крају четворогодишњег образовања позитивно оцењени из 

свих предмета предвиђених наставним планом и програмом за следеће образовне профиле:  

- ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР 

- ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИЧАР 

- ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНИ ТЕХНИЧАР 

- ПРАВНО-ПОСЛОВНИ ТЕХНИЧАР 

- КОМЕРЦИЈАЛИСТА 

- ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР 

у оквиру подручја рада ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА 
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и образовне профиле: 

-   

- ТУРИСТИЧКO/ХОТЕЛИЈЕРСКИ ТЕХНИЧАР 

- КУЛИНАРСКИ ТЕХНИЧАР 

у оквиру подручја рада ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ 

 
Матурски испит за образовне профиле економски техничар, финансијски техничар, правни техничар и трговински техничар 

спроводе испитне комисије и то: 

- за српски језик и књижевност (језик националних мањина) 

- за израду практичног рада и усмену одбрану практичног рада  

- за изборне предмете 

 

 Матурски испит за образовни профил комерцијалиста, пословни администратор и туристички техничар спроводи испитна 

комисија за: 

- испит из матерњег језика и књижевности 

- испит за проверу стручно-теоријских знања 

- матурски практични рад 

 

Начин полагања матурског испита у потпуности је регулисан Правилником о полагању матурског испита у Средњој економској школи. 

 
 

Завршни испит 
 

Завршним испитом проверава се општа припремљеност ученика за самостално обављање послова и радних задатака обухваћених 

образовним профилом и то за образовне профиле:  

ТРГОВАЦ 

КОНОБАР, КОНОБАР ДУАЛНО 

КУВАР, КУВАР ДУАЛНО  

ПОСЛАСТИЧАР 

СЕРВИР 
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Завршним испитом проверава се да ли је ученик, по успешно завршеном образовању за образовни профил, стекао стручне 

компетенције прописане Стандардом квалификације. 

Начин полагања матурског испита у потпуности је регулисан Правилником о полагању завршног испита у Средњој економској 

школи. 
 
 

 

ПРОГРАМ МАТУРСКИХ ИСПИТА 

ПРАВИЛНИК 

о допунама Правилника о наставном плану и програму средњег стручног образовања у подручју рада Eкономија, право и 
администрација 

Члан 1. 

У Правилнику о наставном плану и програму средњег стручног образовања у подручју рада Економија, право и администрација („Службени 

гласник РС – Просветни гласник”, бр. 10/12, 1/13 и 15/15), део: „НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ КОМЕРЦИЈАЛИСТА”, после 
програма предмета: „КОМЕРЦИЈАЛНО ПОЗНАВАЊЕ РОБЕ”, додаје се програм матурског испита за образовни профил комерцијалиста, који је 

одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. 

Члан 2. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”. 

Број 110-00-72/2019-03 

У Београду, 11. априла 2019. године 

Министар, 

Младен Шарчевић, с.р. 

ПРОГРАМ МАТУРСКОГ ИСПИТА ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ КОМЕРЦИЈАЛИСТА 

ЦИЉ МАТУРСКОГ ИСПИТА 
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Матурским испитом проверава се да ли је ученик, по успешно завршеном образовању за образовни профил комерцијалиста, стекао стручне 
компетенције прописане Стандардом квалификације – комерцијалиста („Службени гласник РС – Просветни гласник”, број 15/15). 

СТРУКТУРА МАТУРСКОГ ИСПИТА 

Матурски испит за ученике који су стекли средње образовање и васпитање по наставном плану и програму за образовни профил 
комерцијалиста, састоји се из три дела: 

– испит из матерњег језика1 и књижевности; 
– испит за проверу стручно–теоријских знања; 

– матурски практични рад. 

ПРИРУЧНИК О ПОЛАГАЊУ МАТУРСКОГ ИСПИТА 

Матурски испит спроводи се у складу са овим правилником и Приручником о полагању матурског испита за образовни профил 
комерцијалиста (у даљем тексту: Приручник). 

–––––––– 

1 Под матерњим језиком подразумева се српски језик, односно језик националне мањине на коме се ученик школовао. 

Приручник израђује Завод за унапређивање образовања и васпитања – Центар за стручно образовање и образовање одраслих (у даљем 
тексту: Центар), у сарадњи са тимом наставника из школа у којима се реализује овај образовни профил. 

Приручником се утврђују: 

– посебни предуслови за полагање и спровођење матурског испита; 

– збирка теоријских задатака за матурски испит; 

– листа радних задатака и комбинација, стандардизовани радни задаци и обрасци за оцењивање; 

– начини организације и реализације свих делова у оквиру матурског испита. 

Центар припрема Приручник и објављује га на званичној интернет страници Завода за унапређивање образовања и васпитања. 

ПРЕДУСЛОВИ ЗА ПОЛАГАЊЕ МАТУРСКОГ ИСПИТА 

Ученик полаже матурски испит у складу са законом. Матурски испит може да полаже ученик који је успешно завршио четири разреда 
средњег образовања и васпитања по наставном плану и програму за образовни профил комерцијалиста. 

У Приручнику су утврђени посебни предуслови за полагање матурског испита у складу са наставним планом и програмом. 

ОРГАНИЗАЦИЈА МАТУРСКОГ ИСПИТА 
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Матурски испит спроводи се у школи и просторима где се налазе радна места и услови за реализацију матурског практичног рада за које се 
ученик образовао у току свог школовања. Матурски испит се организује у школама у три испитна рока која се реализују у јуну, августу и јануару. 

За сваког ученика директор школе одређује менторе. Ментори су наставници стручних предмета који су обучавали ученика у току 

школовања. Они помажу ученику у припремама за полагање испита за проверу стручно-теоријских знања и матурског практичног рада. 

У оквиру периода планираног наставним планом и програмом за припрему и полагање матурског испита, школа организује консултације и 
додатну припрему ученика за полагање испита, обезбеђујући услове у погледу простора, опреме и временског распореда. 

Матурски испит за ученика може да траје највише четири дана. У истом дану ученик може да полаже само један део матурског испита. 

За сваки део матурског испита директор школе именује стручну испитну комисију, коју чине три члана, као и њихове замене. Сваки део 
матурског испита се оцењује и на основу тих оцена утврђује се општи успех на матурском испиту. 

Сагласност на чланство представника послодаваца у комисији, на предлог школа, даје Унија послодаваца Србије односно Привредна комора 
Србије односно одговарајуће стручно удружење или комора у сарадњи са Центром. Базу података о члановима испитних комисија – 
представницима послодаваца води Центар. 

ИСПИТ ИЗ МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ 

Циљ испита је провера језичке писмености, познавања књижевности као и опште културе. Испит из матерњег језика и књижевности полаже 
се писмено. 

На испиту ученик обрађује једну од четири понуђене теме. Ове теме утврђује Испитни одбор школе, на предлог стручног већа наставника 

матерњег језика и књижевности. 

Испит из матерњег језика и књижевности траје три сата. 

Оцену писаног рада утврђује испитна комисија за матерњи језик и књижевност коју чине три наставника матерњег језика и књижевности. 
Сваки писани састав прегледају сва три члана комисије и изводе јединствену оцену на основу појединачних оцена сваког члана. 

ИСПИТ ЗА ПРОВЕРУ СТРУЧНО-ТЕОРИЈСКИХ ЗНАЊА 

Циљ овог дела матурског испита је провера стручно-теоријских знања неопходних за обављање послова и задатака за чије се извршење 
ученик оспособљава током школовања. На испиту се проверавају знања која се стичу из предмета: 

– трговинско пословање; 

– финансије. 

Испит се полаже писмено, решавањем теста за проверу стручно-теоријских знања, који садржи до 50 задатака, а вреднује се са укупно 100 
бодова. 

Бодови се преводе у успех. Скала успешности је петостепена. 
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Укупан број бодова остварен на тесту УСПЕХ 

до 50 недовољан (1) 

50,5–63 довољан (2) 

63,5–75 добар (3) 

75,5–87 врло добар (4) 

87,5–100 одличан (5) 

Тест и кључ за оцењивање теста припрема Центар, на основу збирке теоријских задатака за матурски испит и доставља га школама. 

Тест садржи познате задатке објављене у збирци (75 бодова) и делимично измењене задатке из збирке (25 бодова). 

Тест који ученици решавају садржи задатке којима се испитује достигнутост исхода учења прописаних наставним планом и програмом за 
образовни профил комерцијалиста. Тестови су конципирани тако да обухватају све нивое знања и све садржаје који су процењени као темељни и 
од суштинског значаја за обављање послова и задатака у оквиру занимања као и за наставак школовања у матичној области. 

Комисију за преглед тестова чине три наставника стручних предмета. 

МАТУРСКИ ПРАКТИЧНИ РАД 

Циљ матурског практичног рада је провера стручних компетенција прописаних Стандардом квалификације за образовни профил 

комерцијалиста. 

На матурском практичном раду ученик извршава два радна задатка којим се проверавају прописане компетенције. 

За проверу прописаних компетенција утврђује се листа стандардизованих радних задатака. Листа стандардизованих радних задатака, 
критеријуми и обрасци за оцењивање саставни су део Приручника. 

Од стандардизованих радних задатака сачињава се одговарајући број комбинација радних задатака за матурски практични рад. Листе 
стандардизованих радних задатака, комбинације, критеријуми и обрасци за оцењивање саставни су део Приручника. 

На основу листе комбинација из Приручника, школа формира школску листу комбинација у сваком испитном року. Број комбинација у 
школској листи мора бити најмање за 10% већи од броја ученика у одељењу који полажу матурски практичан рад. Ученик извлачи комбинацију 

радних задатака на дан полагања матурског практичног рада. 

Сваки радни задатак може да се оцени са највише 100 бодова. 

Оцену о стеченим прописаним компетенцијама које се проверавају у оквиру матурског практичног рада, даје испитна комисија коју чине два 
наставника ужестручних предмета, од којих је један председник комисије, и представник послодаваца, стручњак у датој области рада. 



Школски програм, Средња економска школа, Лозница 

 

 738 

Сваки члан испитне комисије у свом обрасцу за оцењивање радног задатка утврђује укупан број бодова које ученик остварује извршењем 
задатка. На основу појединачног бодовања свих чланова комисије утврђује се просечан број бодова за задатак. 

Ако је просечни број бодова на појединачном радном задатку, који је кандидат остварио његовим извршењем, мањи од 50, сматра се да 

кандидат није показао компетентност. У овом случају оцена успеха на матурском практичном раду је недовољан (1). 

Када кандидат оствари просечних 50 и више бодова по сваком радном задатку, бодови се преводе у успех према следећој скали: 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА УСПЕХ 

0–99 недовољан (1) 

100–125 довољан (2) 

126–151 добар (3) 

152–177 врло добар (4) 

178–200 одличан (5) 

УСПЕХ НА МАТУРСКОМ ИСПИТУ 

Након реализације појединачних делова матурског испита комисија утврђује и евидентира успех ученика. 

На основу резултата свих појединачних делова Испитни одбор утврђује општи успех ученика на матурском испиту. 

Општи успех на матурском испиту исказује се једном оценом као аритметичка средња вредност оцена добијених на појединачним деловима 

матурског испита у складу са законом. 

Ученик је положио матурски испит ако је из свих појединачних делова матурског испита добио позитивну оцену. 

Ученик који је на једном или два појединачна дела матурског испита добио недовољну оцену упућује се на полагање поправног или 

поправних испита. 

ДИПЛОМА И УВЕРЕЊЕ 

Ученик који је положио матурски испит, стиче право на издавање Дипломе о стеченом средњем образовању за одговарајући образовни 
профил. 

Уз диплому ученик добија и Уверење о положеним испитима у оквиру савладаног програма за образовни профил. 

 



Школски програм, Средња економска школа, Лозница 

 

 739 

На основу члана 67. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 

10/19, 6/20 и 129/21) и члана 17. став 4. и члана 24. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 

16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),  

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси 

ПРАВИЛНИК  

о допуни Правилника о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Трговина, 

угоститељство и туризам 

Члан 1. 

У Правилнику о плану и програму наставе и учења стручних предмета средњег стручног образовања у подручју рада Трговина, 

угоститељство и туризам („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 10/20, 14/20 и 13/21), део: „ПЛАН И ПРОГРАМ НАСТАВЕ 

И УЧЕЊА ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ТУРИСТИЧКО-ХОТЕЛИЈЕРСКИ ТЕХНИЧАР”, после програма предмета: „ПРАВО У 

ТУРИЗМУ”, додаје се програм матурског испита за образовни профил туристичко-хотелијерски техничар, који је одштампан уз овај 

правилник и чини његов саставни део. 

Члан 2. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”. 

Број 110-00-21/2022-03 

У Београду, 28. фебруара 2022. године 

Министар, 

Бранко Ружић, с.р. 
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ПРОГРАМ МАТУРСКОГ ИСПИТА 

ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ТУРИСТИЧКО-ХОТЕЛИЈЕРСКИ ТЕХНИЧАР 

ЦИЉ МАТУРСКОГ ИСПИТА 

Матурским испитом проверава се да ли је ученик, после завршеног образовања за образовни профил туристичко-хотелијерски 

техничар, стекао стручне компетенције прописане Стандардом квалификације – туристичко-хотелијерски техничар („Службени 

гласник РС – Просветни гласник”, број 6/18). 

СТРУКТУРА МАТУРСКОГ ИСПИТА 

Матурски испит за ученике који су стекли образовање по плану и програму наставе и учења за образовни профил туристичко-

хотелијерски техничар, састоји се из три дела: 

– испит из матерњег језика1 и књижевности; 

– испит за проверу стручно–теоријских знања; 

– матурски практични рад. 

ПРИРУЧНИК О ПОЛАГАЊУ МАТУРСКОГ ИСПИТА 

Матурски испит спроводи се у складу са овим Правилником и Приручником о полагању матурског испита за образовни профил 

туристичко-хотелијерски техничар (у даљем тексту: Приручник). 

Приручник израђује Завод за унапређивање образовања и васпитања – Центар за стручно образовање и образовање одраслих (у даљем 

тексту: Центар) у сарадњи са тимом наставника из школа у којима се реализује овај образовни профил. 

Приручником се утврђују: 

– посебни предуслови за полагање и спровођење матурског испита; 
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– збирка теоријских задатака за матурски испит; 

– листа радних задатака и комбинација, стандардизовани радни задаци и обрасци за оцењивање; 

– начини организације и реализације свих делова у оквиру матурског испита. 

Центар припрема Приручник и објављује га на званичној интернет страници Завода за унапређивање образовања и васпитања. 

ПРЕДУСЛОВИ ЗА ПОЛАГАЊЕ МАТУРСКОГ ИСПИТА 

Ученик полаже матурски испит у складу са законом. Матурски испит може да полаже ученик који је завршио четири разреда средњег 

образовања по плану и програму наставе и учења за образовни профил туристичко-хотелијерски техничар. 

У Приручнику су утврђени посебни предуслови за полагање матурског испита у складу са планом и програмом наставе и учења. 

ОРГАНИЗАЦИЈА МАТУРСКОГ ИСПИТА 

Матурски испит спроводи се у школи и просторима где се налазе радна места и услови за реализацију матурског практичног рада за 

које се ученик образовао у току свог школовања. Матурски  

–––––––– 

1 Под матерњим језиком подразумева се српски језик, односно језик националне мањине на коме је ученик стекао образовање. 

испит се организује у школама у три испитна рока која се реализују у јуну, августу и јануару. 

За сваког ученика директор школе одређује менторе. Ментори су наставници стручних предмета који су обучавали ученика у току 

школовања. Они помажу ученику у припремама за полагање испита за проверу стручно-теоријских знања и матурског практичног рада. 
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У оквиру периода планираног планом и програмом наставе и учења за припрему и полагање матурског испита, школа организује 

консултације и додатну припрему ученика за полагање испита, обезбеђујући услове у погледу простора, опреме и временског 

распореда. 

Матурски испит за ученика може да траје највише четири дана. У истом дану ученик може да полаже само један део матурског испита. 

За сваки део матурског испита директор школе именује стручну испитну комисију, коју чине три члана, као и њихове замене. Сваки 

део матурског испита се оцењује и на основу тих оцена утврђује се општи успех на матурском испиту. 

Сагласност на чланство представника послодаваца у комисији, на предлог школа, даје Унија послодаваца Србије односно Привредна 

комора Србије односно одговарајуће стручно удружење или комора у сарадњи са Центром. Базу података о члановима испитних 

комисија – представницима послодаваца води Центар. 

ИСПИТ ИЗ МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ 

Циљ испита је провера језичке писмености, познавања књижевности као и опште културе. Испит из матерњег језика и књижевности 

полаже се писмено. 

На испиту ученик обрађује једну од четири понуђене теме. Ове теме утврђује Испитни одбор школе, на предлог стручног већа 

наставника матерњег језика и књижевности. 

Испит из матерњег језика и књижевности траје три сата. 

Оцену писаног рада утврђује испитна комисија за матерњи језик и књижевност коју чине три наставника матерњег језика и 

књижевности. Сваки писани састав прегледају сва три члана комисије и изводе јединствену оцену на основу појединачних оцена сваког 

члана. 

ИСПИТ ЗА ПРОВЕРУ СТРУЧНО–ТЕОРИЈСКИХ ЗНАЊА 

Циљ овог дела матурског испита је провера стручно–теоријских знања неопходних за обављање послова и задатака за чије се извршење 

ученик оспособљава током школовања. На испиту се проверавају знања која се стичу из предмета:  
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– Агенцијско и хотелијерско пословање 

– Историја уметности  

– Туристичка географија 

– Маркетинг у туризму и угоститељству 

Испит се полаже писмено, решавањем теста за проверу стручно-теоријских знања, који садржи до 50 задатака, а вреднује се са укупно 

100 бодова.  

Бодови се преводе у успех. Скала успешности је петостепена. 

Укупан број бодова остварен на тесту УСПЕХ 

до 50 недовољан (1) 

50,5–63 довољан (2) 

63,5–75 добар (3) 

75,5–87 врло добар (4) 

87,5–100 одличан (5) 

Тест и кључ за оцењивање теста припрема Центар, на основу збирке теоријских задатака за матурски испит и доставља га школама. 

Тест садржи познате задатке објављене у збирци (75 бодова) и делимично измењене задатке из збирке (25 бодова). 

Тест који ученици решавају садржи задатке којима се испитује достигнутост исхода учења прописаних планом и програмом наставе и 

учења за образовни профил туристичко-хотелијерски техничар. Тестови су конципирани тако да обухватају све нивое знања и све 

садржаје који су процењени као темељни и од суштинског значаја за обављање послова и задатака у оквиру занимања као и за наставак 

школовања у матичној области. 

Комисију за преглед тестова чине три наставника стручних предмета. 
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МАТУРСКИ ПРАКТИЧНИ РАД 

Циљ матурског практичног рада је провера стручних компетенција туристичко-хотелијерског техничара прописаних Стандардом 

квалификације за образовни профил. 

На матурском практичном раду ученик извршава два радна задатка којим се проверавају прописане компетенције. 

За проверу прописаних компетенција утврђује се листа стандардизованих радних задатака. Листа стандардизованих радних задатака, 

критеријуми и обрасци за оцењивање саставни су део Приручника. 

Од стандардизованих радних задатака сачињава се одговарајући број комбинација радних задатака за матурски практични рад. Листе 

стандардизованих радних задатака, комбинације, критеријуми и обрасци за оцењивање саставни су део Приручника. 

На основу листе комбинација из Приручника, школа формира школску листу комбинација у сваком испитном року. Број комбинација у 

школској листи мора бити најмање за 10% већи од броја ученика у одељењу који полажу матурски практичан рад. Ученик извлачи 

комбинацију радних задатака на дан полагања матурског практичног рада. 

Сваки радни задатак може да се оцени са највише 100 бодова. 

Оцену о стеченим прописаним компетенцијама које се проверавају у оквиру матурског практичног рада, даје испитна комисија коју 

чине два наставника ужестручних предмета, од којих је један председник комисије, и представник послодаваца, стручњак у датој 

области рада. 

Сваки члан испитне комисије у свом обрасцу за оцењивање радног задатка утврђује укупан број бодова које ученик остварује 

извршењем задатка. На основу појединачног бодовања свих чланова комисије утврђује се просечан број бодова за задатак. 

Ако је просечни број бодова на појединачном радном задатку, који је кандидат остварио његовим извршењем, мањи од 50, сматра се да 

кандидат није показао компетентност. У овом случају оцена успеха на матурском практичном раду је недовољан (1). 

Када кандидат оствари просечних 50 и више бодова по сваком радном задатку, бодови се преводе у успех према следећој скали: 
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УКУПАН БРОЈ БОДОВА УСПЕХ 

0–99 недовољан (1) 

100–125 довољан (2) 

126–151 добар (3) 

152–177 врло добар (4) 

178–200 одличан (5) 

УСПЕХ НА МАТУРСКОМ ИСПИТУ 

Након реализације појединачних делова матурског испита комисија утврђује и евидентира успех ученика. 

На основу резултата свих појединачних делова Испитни одбор утврђује општи успех ученика на матурском испиту. 

Општи успех на матурском испиту исказује се једном оценом као аритметичка средња вредност оцена добијених на појединачним 

деловима матурског испита у складу са законом. 

Ученик је положио матурски испит ако је из свих појединачних делова матурског испита добио позитивну оцену. 

Ученик који је на једном или два појединачна дела матурског испита добио недовољну оцену упућује се на полагање поправног или 

поправних испита. 

ДИПЛОМА И УВЕРЕЊЕ 

Ученик који је положио матурски испит, стиче право на издавање Дипломе о стеченом средњем образовању за одговарајући образовни 

профил. 

Уз диплому ученик добија и Уверење о положеним испитима у оквиру савладаног програма за образовни профил. 
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Програм додатне, допунске и припремне наставе 
 

Додатни рад 
 

 

Реализација додатне наставе  надовезује се на садржаје предвиђене редовним наставним планом и програмом, али се у складу са 

интересовањима и потребама ученика ти садржаји проширују, продубљују и допуњују новим садржајима одређених наука, и као такви важе 

само за ученике обухваћене овим обликом рада.  

Додатни рад углавном се у Школи одвија кроз припрему ученика за такмичења. План додатног рада доноси се на почетку шкоске године, а 

програм рада и број обухваћених ученика утврђују се током школске године, у зависности од заинтересованости ученика, као и критеријума 

предмета.  

Планирани фонд часова по предмету за који се организује додатни рад је до 35 часова годишње.  

Програми рада по предметима налазе се у електронској бази Школе са осталим наставним плановима и програмима рада. 

  

Допунски рад 

 
Допунски рад организује се за ученике када се појаве тешкоће у савладавању наставних садржаја појединих наставних предмета.  

Годишњи фонд часова допунске наставе планира се оквирно на почетку школске године на нивоу сваког стручног већа. Међутим, број 

одржаних часова по предметима током школске године углавном премашује планирано. Под организовањем допунске наставе подразумева 

се пружање допунских објашњења појединцима када они испољавају тешкоће у усвајању одређених делова градива или, што је у нашим 

условима чешћи случај, ученици не испуњавају критеријуме који су неопходни за позитивну оцену. Ученик за кога се процени да је потребно 

да похађа допунску наставу у обавези је да то и чини. 

Програми рада допунске наставе по предметима налазе се у електронској бази Школе са осталим наставним плановима и програмима рада. 

   
 

Припремни рад 

 
У складу са Законом, у школи се организује припремни рад у следећим доменима:   

▪ за редовног ученика који се упућује на полагање разредног испита, и за ванредног ученика.  
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▪ за ученика који је упућен на полагање поправног испита, у обиму од најмање 10% од укупног годишњег броја часова из предмета на 

који је упућен на поправни испит.  

▪ припрема свих ученика 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. 
Такође, програми рада припремне наставе по предметима налазе се у електронској бази Школе са осталим наставним плановима и 

програмима рада. 
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(7) 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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7. 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, грађанског васпитања као изборног предмета, као и кроз факултативне 

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); 

- Анкетирање ученика о 

интересовањима и предлозима 

секција чији рад треба покренути у 

школи.  

- Наставници грађанског 

васпитања на часовима 

обавезне наставе у II 

разреду; 

- Одељењске старешине и 

стручни сарадници 

2. 

Развијање вештине 

планирања акција за 

решавање проблема 

- Израда плана акције, нацрта 

пројекта и реализација пројекта у 

оквиру наставе ГВ за II разред; 

- Израда годишњег плана рада 

Ђачког парламента; 

- Подстицање на праћење сајтова на 

којима се објављују конкурси за 

ђачке пројекте. 

- Наставници грађанског 

васпитања; 

- Председник Ђачког 

парламента уз подршку 

директора и стручних 

сарадника 

- Стручни сарадници,  

наставници грађанског 

васпитања, други 

предметни наставници  

3. 

Развијање вештине за 

тимски рад, конструктивну 

комуникацију, толеранцију, 

поделу дужности и 

одговорности  

- Групни облик рада у оквиру 

обавезне и изборне наставе - 

грађанског васпитања, географије, 

историје; 

- Организовање тимова вршњачких 

- Предметни наставници; 

- Стручни сарадници 
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едукатора за промоцију здравих 

стилова живота 

4. 
Подстицање 

самоиницијативе ученика 

- Подршка акцијама ђачког 

парламента; 

- Израда пројеката и аплицирање код 

донатора; 

- Похваљивање ученика који 

покрећу иницијативе за школске 

акције. 

- Предметни наставници, 

стручни сарадници и 

директор према својим 

личним компетенцијама и 

афинитетима; 

- Наставничко веће на 

предлог одељењског 

старешине. 

5. 
Развијање предузетничког 

духа ученика 

- Подршка организовању спортских 

турнира; 

- Пружање помоћи у организовању 

хуманитарних акција; 

 

- Наставници физичког 

васпитања;  

- Директор; 

- Стручни сарадници 

 

 

8. ФАКУЛТАТИВНЕ НАСТАВНЕ ПРЕДМЕТЕ, ЊИХОВЕ ПРОГРАМСКЕ САДРЖАЈЕ И 

АКТИВНОСТИ КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈУ 
 

У школи се не организује настава из факултативних наставних предмета. 
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9. ПРОГРАМ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ 
 

Културне активности реализују се кроз активности ученика и наставника, у сарадњи са локалном самоправом, културним 

институцијама у граду и земљи.  

Циљ ових активности је промоција културе и уметности, промоција школе, примена знања и вештина стечених у школи и ван 

ње, развијање естетских вредности и навика, јачање самопоуздања и вештине у јавном наступу, омогућавање испољавање уметничких 

талената ученика, унапређење сарадње са институцијама културе, унапређење сарадње са родитељима. 
 

 АКТИВНОСТ / ТЕМА 
Време 

реализације 
Носиоци активности 

1.  Разрада плана и програма за 

текућу школску годину; 

Септембар Тим за културне и слободне активности 

2.  Вуков сабор и предсаборски дани Септембар Тим за културне и слободне активности, 

ученици који су чланови КУД Караџић 

3.  Београдски  сајам књига Октобар Тим за културне и слободне активности, 

наставници српског језика и књижевности 

4.  Припрема са прославу Дана 

школе/Дана Светог Саве 

Октобар Наставници српског језика и књижевности, 

вероучитељи и ученици чланови хора и 

секција 

5.  Припреме и разрада програма за 

обележавање Дана Св. Саве 

Новембар Наставници српског језика и књижевности, 

вероучитељи и ученици чланови хора и 

секција 

6.  Школски квиз Новембар Ученички парламент, тим за културне и 

слободне активности, школски педагог 

7.  Представљање литерарних радова 

ученика 

Децембар  Наставници српског језика и књижевности 

8.  Представљање талената наше 

школе 

Децембар Наставници музичке културе, српског 

језика и књижевности 

9.  Школски квиз Децембар  Ученички парламент, Тим за културне и 

слободне активности 

10.  Школски квиз Јануар  Ученички парламент, тим за културне и 

слободне активности, 

11.  Обележавање Дана школе/ 

Светосавска академија 

27. јануар  Чланови рецитаторске секције 

12.  Школски квиз Фебруар  Ученички парламент, тим за културне и 
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слободне активности 

13.  Такмичење рецитатора 

 

Март /април 

 

Чланови рецитаторске секције, задужени 

наставник 

14.  Екскурзија  Април Одељењске старешине  

15.  Посета Сајму књига 23. април Чланови литерарне секције и професори 

српског језика и књижевности 

16.  Ноћ музеја  Мај Чланови ликовне и др. секција 

17.  Ђачки Вуков сабор Мај  Тим за културне и слободне активности, 

лингвистичка секција 

Током целе године посете културним дешавањима на нивоу града: 

Музеји, Библиотека, Културни центар, Галерија Миће Поповића, сарадња са Омладиснским центром 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ПРОГРАМ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ 
 

Слободне активности реализоваће се кроз активности ученика и наставника кроз рад различитих секција. 

 

ЛИТЕРАРНА СЕКЦИЈА  

 

 

Р.б. АКТИВНОСТ ВРЕМЕ НОСИОЦИ 

1. 
Евиденција чланова секције. Усвајање плана, програма, избор 

руководства, задужења, праћење листова, часописа и књига 
 

Септембар 

Руководиоци 

секције и чланови 

секције 2. Посета библиотеци-упознавање са радом и књижевним фондом 

3. 
Стваралачки књижевни покушаји-читање, дискусија, упутства за 

корекцију; избор за јавне наступе 
 

Октобар 

Чланови секције 

наставници 
4. Осврт на омладинске листове и часописе 
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5. 
Анализа примера различитих обрада једног мотива у односу на 

садржај, форму, идеју, осећања, слике  

Новембар 

Чланови секције 

наставници 
6. 

Стваралачки књижевни покушај-читање, анализа, сугетије за 

корекцију 

7. 

Заједничка посета филмској или позоришној представи уз 

претходно утврђивање задатака за усмерено посматрање и 

писмени приказа -критике 
 

Децембар 

Чланови секције 

наставници 

8. 
Стваралачки књижевни покушај-читање, анализа, сугетије за 

корекцију 

9. 

Књижевно посело: разговор о актуелној књижевој теми у сарадњи 

са другим секцијама у школи –стваралаштвом писца чији се 

јубилеј слави 

 

Јануар 

Чланови секције 

наставници 

10. 
Срваралачки покушаји; прозни и поетски радови посвећени 

актуелној теми  

Фебруар 

Чланови секције 

наставници 
11. 

Посета литерарној секцији друге школе- читати самосталне 

радове и разговори о актуелној теми 

12. 
Сусрет са књижевником-читање радова од књижевника госта, 

разговор са њим и читање радова секције 
 

 

Март 

Чланови секције 

наставници 
13. 

Уређивање школског листа-концепција листа, начини уређевања, 

новинарски стил 

14. Читање и избор радова за школски лист 
Април 

Чланови секције 

наставници 15. Стваралачки покушаји са тематиком о раду 

16. Књижевни разговори: из радионице великих писаца 
 

Мај 

Чланови секције 

наставници 17. 
Стваралачки покушаји : приказ актуелне књиге-читање и анализа 

приказа 

18. 
Разматрање извештаја о раду секције, оцена резултата, предлози 

чланова за похвале и награде 
Јун 

Чланови секције 

наставници 

 

РЕЦИТАТОРСКА СЕКЦИЈА  

 

Р.б. АКТИВНОСТ ВРЕМЕ НОСИОЦИ 

1. 

 

Одабир  песама и поетске прозе за интрпретацију 
 

Септембар 

Руководиоц 

секције и чланови 

секције 

2. 
Избор најбољих рецитатора 

Октобар 
Чланови секције 

наставници 
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3. 
Припрема програма за Савиндан-дан Школе  

Новембар 

Чланови секције 

наставници 

4. 
Припрема програма за Савиндан-дан Школе  

Децембар 

Чланови секције 

наставници 

5. 
Припрема и извођење програма за Савиндан-дан 

Школе 

 

Јануар 

Чланови секције 

наставници 

6. 
Одабир ученика за општинско такмичење рецитаора и 

избор песама 

 

Фебруар 

Чланови секције 

наставници 

7. 
Припрема ученика за општинско такмичење 

-дикција, сугестивност, изражајност- 

 

Март 

Чланови секције 

наставници 

8. 
Припреме и учествовање на општинском такмичењу 

рецитатора 
Април 

Чланови секције 

наставници 

9. 

Припреме и евентуално учешће на окружном 

такмичењу рецитора 

Избор и награђивање најбољих рецитатора 

 

Мај 

Чланови секције 

Наставници  

10. 
Упутства у погледу избора поетских текстова за 

наредну школску годину 
Јун 

Чланови секције 

наставници 

 

НОВИНАРСКА  СЕКЦИЈА  

:  

 

Р.б. АКТИВНОСТ ВРЕМЕ НОСИОЦИ 

1. 
Избор руководства секције и договор о раду  

Септембар 

Руководиоц 

секције  

2. 
Израда и усвајање плана рада секције 

Октобар 
Чланови секције 

наставници 

3. 
Новинарска репортажа и извештај 

-упознавање са формом и садржајем 

 

Новембар 

Чланови секције 

наставници 

4. 
Читање и анализа ученичких радова  

Децембар 

Чланови секције 

наставници 

5. 
Припрема за прославу Светог Саве и читање радова  

Јануар 

Чланови секције 

наставници 

6. 
Избор из најпознатијих новинарских текстова  

Фебруар 

Чланови секције 

наставници 

7. Договор о облицима и форми навинарских чланака везаних за рад  Чланови секције 
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школе  

Март 

наставници 

8. 
Припрема за издавање ученичког листа „Млади економист“ и 

договор о задужењима 
Април 

Чланови секције 

наставници 

9. 
Одабирање најбољих радова и припрема за штампање ученичког 

листа. Штампање и дистрибуција листа 

 

Мај 

Чланови и руковилац 

секције 

10. 
Анализа рада секције и резултата које су постигли њени чланови 

Јун 
Чланови секције 

наставници 

 

ОДБОЈКАШКА СЕКЦИЈА  

 

Р.б. АКТИВНОСТ ВРЕМЕ НОСИОЦИ 
1. Евиденција чланова секције. Усвајање плана 

 

Септембар 

Руководиоци 

секције и чланови 

секције 

2. Одбијање и додавање лопте(прсти, чекић) 

3. Одбијање и додавање лопте; варијанте 

4. Пријем сервиране лопте 

5. Горњи и доњи сервис(школски, тенис) 

 

Октобар 

Руководиоци 

секције и чланови 

секције 

6. Смеч дизаном лоптом 

7. Постављање блока(јединични, двојни) 

8. Сервис и пријем сервиса 

9. Постава играча и измена места 

 

Новембар 

Руководиоци 

секције и чланови 

секције 

10. Примена елементарне технике у игри 

11. Општинско првенство средњих школа 

12. Општинско првенство средњих школа 

13. Анализа одиграних утакмица и отклањање грешки 

 

 

Децембар 

Руководиоци 

секције и чланови 

секције 

14. Систем игре у одбрани-центар халф напред 

15. Смеч по паралели и дијагонали 

16. Субокружно такмичење средњих школа 

17. Субокружно такмичење средњих школа 

18. Анализа одиграних утакмица и отклањање грешки Јануар Чланови секције 

19. Горње и доње одбијање лопте(варијанте) 

 

Фебруар 

Руководиоци 

секције и чланови 

секције 

20. Сервис и пријем сервиса 

21. Усавршавање смеча и блока 

22. Примена елементарне технике у игри 

23. Усавршавање тактике у одбрани и нападу  Руководиоци 
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24. Усавршавање технике и тактике у игри Март секције и чланови 

секције 25. Систем игре у нападу; улазак другог дизача 

26. Систам игре у нападу; игра на другог смечера 

27. Окружно такмичење средњих школа 

 

Април 

Руководиоци 

секције и чланови 

секције 

28. Окружни такмичење средњих школа 

29 Анализа одиграних утакмица и отклањање грешки 

30. Усавршавање система игре у одбрани и нападу 

31. Усавршавање тактике сревиса 

 

 

Мај 

Руководиоци 

секције и чланови 

секције 

32. Примена елементарне технике у игри 

33. Републичко првенство средњих школа 

34. Републичко првенство средњих школа 

35. Анализа одиграних утакмица и отклањање грешки 

 

КОШАРКАШКА СЕКЦИЈА  

 

 

Р.б. АКТИВНОСТ ВРЕМЕ НОСИОЦИ 
1. 

Евиденција чланова секције. Усвајање плана 

Рад на техници, хватање ,додавање и вођење лопте. 

Индивидуално ометање играча 

 

Септембар 

Руководиоц 

секције и чланови 

секције 

2. 

3. 

4. 

5. 

Вођење лопте, дриблинг, двокорак, скок, шут, шут на кош из 

разних позиција, преко играча и слободна бацања 

 

Октобар 

Руководиоц 

секције и чланови 

секције 

6. 

7. 

8. 

9. 

Игра у одбрани :„зона“ , игра „човека на човека“ 

Општинско првенство средњих школа 

 

Новембар 

Руководиоц 

секције и чланови 

секције 

10. 

11. 

12. 

13. Општинско првенство средњих школа 

Анализа рада 

Комбинована одбрана 

Субокружно првенство средњих школа 

 

Децембар 

Руководиоц 

секције и чланови 

секције 

14. 

15. 

16. 

17. Анализа рада у првом полугодишту  Јануар Руководиоц 
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18. 
секције и чланови 

секције 

19. Отклањање слабости 

Игра у одбрани-вежбање 

Игра у нападу-вежбање 

Слободна бацања-вежбање 

 

Фебруар 

Руководиоц 

секције и чланови 

секције 

20. 

21. 

22. 

23. 
 

Усавршавање техничких и тактичких карактеристика играча и 

екипа 

 

Март 

Руководиоц 

секције и чланови 

секције 

24. 

25. 

26. 

27. 
 

Окружно такмичење средњих школа. Анализа одиграних 

утакмица и отклањање слабости 

 

Април 

Руководиоц 

секције и чланови 

секције 

28. 

29. 

30. 

31. 

Рад на шутирању. Рад на тактици и евентуално учествовање на 

републичком нивоу а у супротном одигравање пријатељских 

утакмица 

 

Мај 

Руководиоц 

секције и чланови 

секције 

32. 

33. 

34. 

35. 

 

ФУДБАЛСКА СЕКЦИЈА  

 

 

Р.б. АКТИВНОСТ ВРЕМЕ НОСИОЦИ 
1. 

Евиденција чланова секције. Усвајање плана 

Увежбавање елементарне технике вођења и додавања лопте 

 

Септембар 

Руководиоц 

секције и чланови 

секције 

2. 

3. 

4. 

5. 

Усавршавање елементарне технике вођења , додавања и пријема 

лопте 

 

Октобар 

Руководиоц 

секције и чланови 

секције 

6. 

7. 

8. 

9. 
Технике шутирања на гол 

Измена места два играча у нападу 

 

Новембар 

Руководиоц 

секције и чланови 

секције 

10. 

11. 
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12. 

13. 

Измена места три играча у нападу 

Увежбавање елементарне технике у игри 5:5 

 

Децембар 

Руководиоц 

секције и чланови 

секције 

14. 

15. 

16. 

17. 

Индивидуална техника у одбрани „пресинг“ Јануар 

Руководиоц 

секције и чланови 

секције 
18. 

19. 

Индивудална тактика у нападу-откривање 

Измена места три играча у нападу са завршницом преко крила 

 

Фебруар 

Руководиоц 

секције и чланови 

секције 

20. 

21. 

22. 

23. 
 

Индивидуална тактика у одбрани-покривање 

Увежбавање тактике у игри на два гола 

 

Март 

Руководиоц 

секције и чланови 

секције 

24. 

25. 

26. 

27. 
 

Припрема за општинско такмичење у малом фудбалу и учешће на 

општинском такмичењу  

 

Април 

Руководиоц 

секције и чланови 

секције 

28. 

29. 

30. 

31. 

Измена места три играча у нападу са завршницом 

Учешће на окружном такмичењу у малом фудбалу 

Анализа постигнутих резултата 

 

Мај 

Руководиоц 

секције и чланови 

секције 

32. 

33. 

34. 

35. 

МАТЕМАТИЧКА СЕКЦИЈА  

 

 
Р.б. АКТИВНОСТ ВРЕМЕ НОСИОЦИ 

1. 
Договор наставника око учествовања ученика на републичком 

такмичењу 

Обнављање градива из претходне школске године 

 

Септембар 

Руководиоц 

секције и чланови 

секције 

2. 

3. 

4. 

5. Обнављање градива из претходне школске године 

Избор и израда задатака из текућег градива 

 

Октобар 

Руководиоц 

секције и чланови 6. 
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7. секције 

8. 

9. 

Израда одабраних задатака из првог тромесечја 
 

Новембар 

Руководиоц 

секције и чланови 

секције 

10. 

11. 

12. 

13. Решавање нетипичних задатака. 

Логички задаци 

Организовање школског такмичења и избор екипе за републичко 

такмичење 

 

Децембар 

Руководиоц 

секције и чланови 

секције 

14. 

15. 

16. 

17. 

Израда одабраних задатака из градива првог полугодишта Јануар 

Руководиоц 

секције и чланови 

секције 
18. 

19. 

Припрема ученика за такмичење „Мислиша “ и за републичко 

такмичење 

 

Фебруар 

Руководиоц 

секције и чланови 

секције 

20. 

21. 

22. 

23. 

Припрема ученика за такмичење 

Организација и реализација такмичења „Мислиша“ 

 

Март 

Руководиоц 

секције и чланови 

секције 

24. 

25. 

26. 

27. 

Интензиван рад са ученицима који су чланови екипе за 

републичко такмичење 

 

Април 

Руководиоц 

секције и чланови 

секције 

28. 

29. 

30. 

31. 

Републичко такмичење ученика економских школа 

Организација и одлазак на такмичење „Математичка трибина “ 

Сумирање и анализа постигнутих резултата 

 

Мај 

Руководиоц 

секције и чланови 

секције 

32. 

33. 

34. 

35. 
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11. ПРОГРАМ КАРИЈЕРНОГ ВОЂЕЊА И САВЕТОВАЊА 
 

            Програм Каријерног вођења и саветовања који смо сачинили представља комбинацију Програма професионалне оријентације и 

упутстава из Националне стратегије за каријерно вођење и саветовање. Специфичност Каријерног вођења и саветовања у нашој школи 

је у самој чињеници да је то средња стручна школа и да даје стручна знања и квалификације, те да је садржаје каријерног вођења и 

саветовања могуће пронаћи у већини наставних програма. 

 

 
Подручје рада Наставни предмети/ 

садржаји учења  

Садржај рада  Исходи учења Време 

реализације/ 

број часова 

Носиоци 

реализације  

Самоспознаја Моја позиција-мој 

циљ; Како видим 

себе и како ме други? 

Реализација радионица 

по датом сценарију 

Јачање свести о сопственим 

особинама личности, стицање 

увида о слици о себи код 

других људи у позицији у 

односу на друге... 

1-2 радионице;  

септембар 

ПП служба, 

наставници 

грађанског 

васпитање 

Индивидуално 

професионално 

саветовање  

- Индивидуални 

разговори и саветовање 

- Тестирање ученика 

Ученици  информисани о 

могућностима даљег 

школовања или запослења; 

сагледавају сопствене особине 

личности у односу на профил 

занимања... 

континуирано ПП служба, 

представници 

Националне службе 

за запошљавање 

Образовање за 

занимање  

Стручни предмети Стицање знања о 

тржишту рада, о 

захтевима занимања и 

одређене пословне 

функције, правилима 

понашања на послу; 

посете стручним 

сајмовима 

Ученик овладао захтевима 

занимања, упознат и 

оспособљен да се на послу 

понаша професионално и 

одговорно; обучен за активно 

тражење посла. 

Током године Наставници 

стручних 

предмета... 

Српски језик и 

књижевност  

Вежбање  способности 

вербалног и писаног 

изражавања, писање ЦВ-

ија, вежбање у 

аргументацији... 

Ученик уме да се представи 

будућем послодавцу, познаје 

правила комуникације у 

различитим ситуацијама; 

поседује вештине 

5 часова  Наставници 

српског језика и 

књижевности 
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комуницарања неопходне за 

активно тражење посла.  

Страни језик Вежбање  вербалних и 

комуникативних 

способности; писање 

ЦВ-ија на страном 

језику, вежбање 

конверзације на страним 

језицима; упознавање 

различитих култура; 

Ученик уме да изрази на 

страном језику и комуницира у 

домену захтева своје 

професије; поседује вештине 

комуницарања неопходне за 

активно тражење посла. 

1. и 2.разред Наставници 

страних језика 

Психологија  Рад на освешћивању 

сопствених особина 

личности, испитивање  

личних предиспозиција 

за одређена занимања, 

истраживање улоге 

мотивације у бављењу 

одређеним послом... 

Ученик је свестан сопствених 

особина у односу на захтеве 

занимања, схвата значај 

доживотног учења и 

усавршавања за бављење 

одређеном професијом, 

поседује вештине 

комуницарања неопходне за 

активно тражење посла.  

2.разред 

3.разред 

Наставници 

психологије 

 Социологија  Проучавање сфере рада и 

поделе рада, као и 

утицаја друштвеног 

развоја и промена на рад; 

реализација радионица о 

раду 

Схватање друштвеног развоја и 

друштвених промена, 

разумевање социолошког 

приступа у проучавању сфере 

рада и подела рада, схватање 

значаја традиције, обичаја...  

 

3.разред Наставник 

социологије 

Ликовна култура 

Уметничко 

обликовање  

Реализација различитих 

облика ликовног 

изражавања. 

Развијање креативности и 

маште, усвајање естетских 

вредности, развијање ликовног 

изражавања...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2.разред 

3.разред 

Наставник историје 

уметности 

Грађанско васпитање Радионице из домена 

Професионалне 

оријентације. 

Развијање социјалних вештина 

за тражење посла, јачање 

професионалних компетенција, 

припрема за конкурисање на 

посао. 

4.разред Наставници 

грађанског 

васпитања 

Реални сусрети са 

светом рада 

- Практична и блок 

настава 

Примена знања стечених 

на теоријској настави, 

Оспособљавање за занимање у 

оквиру обављања пословних 

Током године Наставници 

практичне наставе 
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- Стручни предмети 

- Стручни сајмови и 

смотре 

менторски рад на 

практичној настави; 

укључивање послодаваца 

у активности каријерног 

саветовања 

задатака на пракси; упознавање 

са условима рада  конкретног 

занимања, развијање 

професионалне и радне етике 

код ученика. 

и стручних 

предмета, 

послодавци. 

Промовисање 

постојећих образовних 

профила ученицима 

осмих разреда 

Презентација и 

предавање 

Представљање  

образовних профила 

путем ППТ презентације 

и предавање о 

специфичностима 

школовања у економској 

школи 

Упознавање ученика осмих 

разреда са карактеристикама 

занимања и условима 

школовања у нашој школи 

Април, мај Тим за промоцију 

Школе 

Упознавање са 

могућностима за 

наставак школовања  

- Презентације 

факултета и високих 

струковних школа 

- часови ОЗ 

Представљање од стране 

факултета и високих 

струковних школа; 

информисање од стране 

ПП службе  

Ученици информисани о 

условима уписа и студирања, 

специфичностима студирања. 

Децембар-мај Одељењске 

старешине, 

помоћници 

директора, ПП 

служба.  
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12. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

 

 

АКТИВНОСТИ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ВРЕМЕ  

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Упознавање са планом 

рада. 

Информисање и окупљање 

заинтересованих ученика  

Схватање значаја 

очувања здраве животне 

средине. 

До краја 

септембра 

Тим за реализацију 

Учествовање у 

акцији*Очистимо 

планету* 

Подизање нивоа свести 

ученика, учесника акције, 

становника града на 

виши ниво. 

Октобар Наставници  

Ученици 

Омладински центар  

Чишћење школског парка. 

Вршњачка едукација за 

еколошке активности.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Подизање нивоа свести  о 

здравој и чистој животној 

средини на виши ниво. 

Октобар 

Новембар 

Наставници 

Ученици 

Вршњачки едукатори 

Постављање табла за 

упозорење небацања 

смећа у парку и 

шк.дворишту. 

 

Активности примењиве у 

свакодневном животу. 

Децембар    ТИМ 

 

 

Еколошка радионица 

Рециклажа стакла. 

 

Реализација предвиђеног 

програма од стране 

учесника. 

Фебруар ТИМ 

Еколошке радионице 

 

Реализација предвиђеног 

програма. 

 

Март Наставници 

Ученици 

 

Прикупљање старог 

папира. 

Реализација предвиђеног 

програма. 

Април Наставници 

Ученици 
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Шетња до еко села Тршић Реализација програма. Мај Наставници 

Ученици 

Обележавање 

5.јуна.Светског дана 

заштите животне средине. 

Реализација програма 

Подизање нивоа свести 

свих структура на виши 

ниво. 

Јун  

   ТИМ 

Организовање акције 

„Бирамо најлепшу 

учионицу“. 

 

Уређење учионица  Март,Мај Натавници 

Ученици основних и 

средњих школа 

Локална самоуправа. 

Акција*Велико спремање 

Србије* 

 

Укључивање што већег 

броја ученика  

Јун Локална самоуправа 

Канцеларија за младе. 
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13. ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА, ЗАНЕМАРИВАЊА И 

ДИСКРИМИНАЦИЈЕ И ПРОГРАМ ПРЕВЕНЦИЈЕ ДРУГИХ ОБЛИКА РИЗИЧНОГ 

ПОНАШАЊА 
 

 

 

ОПШТИ ЦИЉ ПРОГРАМА:  
Унапређење живота ученика у школи применом мера превенције (стварањем безбедне средине за живот и рад) и мера 

интервенције (у ситуацијама када се јавља насиље, злостављање и занемаривање у школи или ван ње) 

 

 

Специфични циљеви у области ПРЕВЕНЦИЈЕ: 
 

1. Укључивање свих интересних група у доношење и развијање програма превенције; 

 

2. Повећање осетљивости и унапређење компетенција наставног и ваннаставног особља, ученика, родитеља, старатеља и 

локалне заједнице за препознавање и решавање проблема насиља, злостављања и занемаривања; 

 

3. Стварање и неговање климе прихватања, толеранције и уважавања; 

 

 

 

Специфични циљеви у области ИНТЕРВЕНЦИЈЕ: 
 

1. Успостављање система ефикасне заштите ученика у случајевима насља 

 

2. Ублажавање и отклањање последица насиља  

 

3. Процењивање ефикасности Програма заштите 
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Задаци (активности) у области ПРЕВЕНЦИЈЕ: 
 

1. Укључивање свих интересних група у доношење и развијање програма превенције 

 

 Упознавање Школског одбора, Савета родитеља, Наставничког већа, ваннаставног особља и Ученичког парламента са правном 

регулативом, Општим и Посебним протоколом; 

 Упознавање  Школског одбора, Савета родитеља, Наставничког већа, ваннаставног особља и Ученичког парламента са Програмом 

заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања; 

 Проширивање Програма превенције идејама и решењима које предложе Школски одбор, Савет родитеља, Наставничко веће, 

ваннаставно особље и Ученички парламент. 

 

 

 

2. Повећање осетљивости и унапређење компетенција наставног и ваннаставног особља, ученика, родитеља, старатеља и 

локалне заједнице за препознавање и решавање проблема насиља, злостављања и занемаривања 

  

     2.1. Припрема и организовање одговарајућих обука / предавања  

            за наставнике и ваннаставно особље 

     2.2. Радионице / предавања за ученике (ненасилна комуникација, активно  

           слушање, конструктивно решавање конфликата, прихватање различитости и 

           сл.) 

2.3. Организовање предавања / радионица за родитеље 

2.4. Штампање лифлета, брошура, плаката и сличног информативног материјала 

 

 

 

3. Стварање и неговање климе прихватања, толеранције и уважавања 

 

 Организовање разговора, трибина, представа, изложби о безбедности и заштити ученика од насиља 

 Израда и постављање сталних информативних паноа, плаката и сл. у школи 
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 Реализација часова са темама из ове области у оквиру грађанаског васпитања, верске наставе, психологије, филозофије, 

социологије, историје, географије, српског језика и осталих предмета и на часовима одељењске заједнице. 

 

 

Задаци (активности) у области ИНТЕРВЕНЦИЈЕ: 
 

1. Успостављање система ефикасне заштите ученика у случајевима насља 

 

1.1.   Усклађена и доследна примена утврђених поступака и процедура у  

         ситуацијама насиља и благовремено и ефикасно заустављање насиља  

1.2.   Организовање консултација у школи ради процене нивоа ризика за  

         безбедност ученика  

1.3    Посредовање у сукобима и проналажење конструктивног решења за  

         настали конфликт 

1.4    Стално праћење и евидентирање врста и учесталости насиља 

1.5    Сарадња и умрежавање са релевантним институцијама (Полиција, Центар за  

         социјални рад, Здравствени центар и друге) 

 

 

2. Ублажавање и отклањање последица насиља  

 

2.1. Индивидуална подршка ученицима који трпе насиље 

2.2. Групни рад са децом која трпе насиље 

2.3. Рад са одељењем у којем се налазе ученици који трпе насиље 

2.4. Оснаживање деце која су посматрачи насиља за конструктивно реаговање 

2.5. Саветодавни рад са ученицима који врше насиље 

2.6. Индивидуални саветодавни рад са родитељима 

 

 

3. Процењивање ефикасности Програма заштите 
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3.1. Праћење и вредновање врста  и учесталости насиља путем увида у 

      евиденцију, запажања, истраживања и провере; 

3.2. Испитивање сензиблисаности ученика, запослених и родитеља на различите облике  

       насиља 

 

 

 

АКЦИОНИ ПЛАН 
 

ПРЕВЕНЦИЈА 

 

Мере превенције су дефинисане у Плану рада Тима за заштиту ученике од насиља, занемаривања и злостављања за сваку школску 

годину. 

 

 

 

ИНТЕРВЕНЦИЈА 
1. Успостављање система ефикасне заштите ученика у случајевима насља 

 

 Активност Време реализације Одговорна особа 

1.1. Усклађена и доследна 

примена утврђених 

поступака и процедура у 

ситуацијама насиља и 

благовремено и ефикасно 

заустављање насиља  

 континуирано дежурни наставници, 

предметни наставници, 

одељењски старешина, 

психолог, педагог, Тим, 

помоћници директора, 

директор 

1.2. Организовање 

консултација у школи 

ради процене нивоа 

ризика за безбедност 

ученика  

 

 континуирано дежурни наставници, 

предметни наставници, 

одељењски старешина, 

психолог, педагог, Тим, 

помоћници директора, 

директор 

1.3. Посредовање у сукобима 

и проналажење 

континуирано психолог, педагог, Тим, 

помоћници директора 
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конструктивног решења за 

настали конфликт 

1.4. Стално праћење и 

евидентирање врста и 

учесталости насиља 

континуирано дежурни наставници и 

ученици, одељењске 

старешине, психолог, педагог, 

помоћници директора  

1.5. Сарадња и умрежавање са 

релевантним 

институцијама (Полиција, 

Центар за социјални рад, 

Здравствени центар и 

друге) 

континуирано директор 

2. Ублажавање и отклањање последица насиља  

 
 Активност Време реализације Одговорна особа 

2.1. Индивидуална подршка 

ученицима који трпе 

насиље 

континуирано психолог, педагог 

2.2. Групни рад са децом која 

трпе насиље 

континуирано психолог, педагог, одељењске 

старешине 

2.3. Рад са одељењем у којем 

се налазе ученици који 

трпе насиље 

континуирано психолог, педагог, одељењске 

старешине 

2.4. Оснаживање деце која су 

посматрачи насиља за 

конструктивно реаговање 

континуирано психолог, педагог 

2.5. Саветодавни рад са 

ученицима који врше 

насиље 

континуирано психолог, педагог 

2.6. Индивидуални 

саветодавни рад са 

родитељима 

континуирано психолог, педагог 

3. Процењивање ефикасности Програма заштите 

 

 Активност Време реализације Одговорна особа 

3.1. Праћење и вредновање 

врста  и учесталости 

јун  директор 
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насиља путем увида у 

евиденцију, запажања, 

истраживања и провере 

 

 

 

 

ОДГОВОРНОСТИ: 
 

Директор 

 
• Упознавање свих актера са одредбама Општег и Посебно протокола као и са Програмом за заштиту ученика од насиља; 

• Формирање Тима за заштиту ученика од насиља; 

• Дефинисање начина вођења евиденције о случајевима насиља; 

• Учествовање у дефинисању улога и одговорности у примени процедура и поступака и старање о њиховом спровођењу; 

• Израда / допуна Правлиника о понашању ученика и запослених у школи и старање о његовом спровођењу; 

• Усклађивање подзаконских аката школе (Правлиник о безбедности ученика, Правилник о матерјално-дисциплинској одговорности запослених и ученика, 

Правилник о дежурству наставника и сл.); 

• Организовање обуке за чланове Тима; 

• Организовање обуке за наставнике и ваннаставно особље; 

• Организовање обуке за вршњачку медијацију; 

• Организовање штампања лифлета, брошура и сл.; 

• Обавезно учешће у процедури када је у питању насиље над ученицима од стране запослених у школи или одрасле особе која није запослена у школи 

(консултације у школи, предузимање мера према запосленом, информисање родитеља, предузимање заштитних мера према ученику); 

• Подношење пријава и други облици сарадње са надлежним службама; 

• Праћење ефикасности Програма заштите. 

 

 

Чланови Тима 

 
• Координирају израду Програма за заштиту ученика од насиља уз његово проширење са идејама и решењима других актера; 

• Учествују у дефинисању процедура и поступака, улога и одговорности и начина вођења евиденције; 

• Учествују у обуци за заштиту ученика од насиља, занемаривања и злостављања; 

• Учествују у припреми и организовању обука / предавања за наставнике и ваннаставно особље као и обуке за вршњачку медијацију; 
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• Организују консултације у школи и процењују нивое ризика за безбедност ученика; 

• Учествују у свим активностима које за циљ имају стварање и неговање климе прихватања, толеранције и уважавања; 

• Прате и процењују ефекте Програма за заштиту ученика од насиља. 

 

 

Психолошко педагошка служба 

 
• Организују упознавање Ученичког парламента са Општим и Посебним протоколом као и Програмом за заштиту ученика од насиља; 

• Учествују у дефинисању правила понашања и последица кршења правила као и у дефинисању процедура и поступака, улога и одговорности и начина 

вођења евиденције, 

• Организују припрему и реализују обуке / предавања за наставнике и ваннаставно особље; 

• Организују припрему и реализују Радионице / предавања за ученике (ненасилна комуникација, активно слушање, конструктивно решавање конфликата, 

прихватање различитости и сл.); 

• Организују предавања / радионице за родитеље; 

• Учествују у свим активностима које за циљ имају стварање и неговање климе прихватања, толеранције и уважавања као консултанти предметним 

наставницима и Ученичком парламенту; 

• Учествују у свим процедурама у и консултацијама у процени нивоа ризика за безбедност ученика; 

• Обавештавају директора и родитеље; 

• Непосредно саветодавно (индивидуално или групно), раде са жртвама насиља, посматрачима, одељењем, наслиницима и родитељима;  

• Организују евидентирање појава насиља; 

• Остварују сарадњу са надлежним службама; 

• Прикупљају документацију; 

• Извештавају стручна тела и органе управљања; 

• Учествују креирању и реализацији истраживања ефикасности примене Програма 

 

 

Одељењске старешине 

 
• Упознају ученичке са Општим и Посебним протоколом као и Програмом за заштиту ученика од насиља; 

• Учествују у осмишљавању и реализацији Радионица / предавања за ученике (ненасилна комуникација, активно слушање, конструктивно решавање 

конфликата, прихватање различитости и сл.); 

• У сарадњи са својим разредом осмишљавају интерну процедуру за детектовање и реаговање у случајевима насиља; 

• Обавезно учествују у процедури када је у питању насиље међу ученицима у школи или од стране запослених особа (прекидање насиља, обавештавање 

одговорне особе, смиривање ситуације или хитна акција, прикупљање информација, учествовање у консултацијама за процену ниво ризика по безбедност 

ученика, информисање родитеља, договор о заштитним мерама, праћење понашања и резултата предузетих мера, пружање подршке детету) 
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• Вођење евиденције о свим облицима насиља и писање извештаја о томе те достављање психолошко педагошкој служби; 

• Реализују активности на ублажавању и отклањању последица насиља са нагласком на рад са разредом; 

• Учествују у свим активностима које за циљ имају стварање и неговање климе прихватања, толеранције и уважавања; 

 

 

Предметни наставници 

 
• Обавезно учешће у процедури када је у питању насиље међу ученицима у школи или од стране запослених особа (прекидање насиља, обавештавање 

одговорне особе, смиривање ситуације или хитна акција, прикупљање информација, учествовање у консултацијама за процену ниво ризика по безбедност 

ученика, праћење понашања и резултата предузетих мера, пружање подршке детету); 

• Обавештавање разредног старешине, дежурног наставника, психолошко педагошке службе о свим случајевима насиља; 

• Учествују у свим активностима које за циљ имају стварање и неговање климе прихватања, толеранције и уважавања; 

• Евидентирање свих облика насиља; 

 

 

Дежурни наставници 

 
• Обавезно учешће у процедури када је у питању насиље међу ученицима у школи или од стране запослених особа (прекидање насиља, обавештавање 

одговорне особе, смиривање ситуације или хитна акција (Полција или Здравствена служба), прикупљање информација, учествовање у консултацијама за 

процену ниво ризика по безбедност ученика); 

• Обавештавање разредног старешине, психолошко педагошке службе о свим случајевима насиља; 

• Доследно спровођење одредби из Правилника о дежурству наставника; 

• Обавезно вођење евиденције о појавама насиља у књизи дежурног наставника; 

 

 

Остали запослени у школи 

 
• Обавезно учешће у процедури када је у питању насиље међу ученицима у школи или од стране запослених особа (прекидање насиља, обавештавање 

одговорне особе – дежурног наставника и директора, смиривање ситуације или хитна акција, прикупљање информација, учествовање у консултацијама за 

процену ниво ризика по безбедност ученика); 

 

 

Ученици 

 
• Обавезно обавештавање о свакој врсти насиља: 
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- дежурни ученици обавештавају дежурног наставника о случајевима насиља у школи и воде евиденцију у књизи дежурних ученика; 

- редар обавештава одељењског старешину о случајевима насиља у одељењу или о насиљу које трпи неки ученик из одељења; 

 

Ученички парламент 

 
• Учешће у осмишљавању и организовању радионица / предавања за ученике (ненасилна комуникација, активно слушање, конструктивно решавање 

конфликата, прихватање различитости и сл.) 

• Учешће у осмишљавању и организовању предавања / радионица за родитеље 

• Учешће у осмишљавању штампања лифлета, брошура, плаката и сличног информативног материјала 

• Учешће у свим активностима које за циљ имају стварање и неговање климе прихватања, толеранције и уважавања 

 

 

ПРОЦЕДУРЕ И ПОСТУПЦИ: 
 

Да би интервенција у заштити ученика била планирана и реализована на најбољи начин, водиће се рачуна о следећим критеријумима: 

 

o да ли се насиље ДЕШАВА или постоји СУМЊА на насиље; 

o ГДЕ се дешава – у школи или ван ње; 

o КО су учесници / актери насиља, злостављања и занемаривања; 

o ОБЛИК и ИНЕНЗИТЕТ насиља, злостављања и занемаривања; 

 

На основу ових критеријума врши се ПРОЦЕНА НИВОА РИЗИКА ЗА БЕЗБЕДНОСТ ученика и ОДРЕЂУЈУ СЕ поступци и 

процедуре 
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КОРАЦИ У ИНТЕРВЕНЦИЈИ: 
 

 

КОРАЦИ У ИНТЕРВЕНЦИЈИ СУ ОБАВЕЗУЈУЋИ! 

 

ПРЕДУЗИМАЈУ СЕ У СЛЕДЕЋИМ СИТУАЦИЈАМА: 

 

1. У случајевима насиља или сумње да се насиље дешава МЕЂУ 

УЧЕНИЦИМА 

2. У случајевима када је ученик изложен насиљу или постоји сумња да је 

ученик изложен насиљу од стране ОДРАСЛЕ ОСОБЕ ЗАПОСЛЕНЕ У 

ШКОЛИ 

3. У случајевима када је ученик изложен насиљу или за то постоји сумња од 

стране ОДРАСЛЕ ОСОБЕ која НИЈЕ ЗАПОСЛЕНА У ШКОЛИ 

 

 

 

1. Сазнање о насиљу / откривање 

 

Одвија се на два начина: 

• опажањем или добијањем информације да је насиље у току 

• сумњом да се насиље дешава на основу: 

- препознавања спољашњих знакова или специфичних понашања  

ученика и породице 

- путем проверавања  

       непосредно (од стране самог ученика) 

       посредно (од стране треће особе, вршњака, родитеља, 

       старатеља) 
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2. Прекидање, заустављање насиља 

 

Свака одрасла особа која има сазнање о насиљу (дежурни наставник, одељењски старешина, предметни наставник, психолог, педагог, 

помоћници директора, остали запослени у школи) у обавези је да реагује тако што ће прекинути насиље или позвати помоћ уколико 

процени да самостално не може да прекине насиље. 

 

3. Смиривање ситуације 

 

Обезбеђивање сигурности за ученика, раздвајање, разговор са актерима,  

посредовање у скуобу. (психолог, педагог, помоћници директора, дежурни наставници, чланови Тима, одељењски старешина) 

 

4. Консултације 

 

Остварују се непосредно по појави сумње и/или по ситању информација о насиљу. Обављају се у оквиру установе са: 

• психологом 

• педагогом 

• помоћницима директора 

• директором 

• члановима Тима 

• дежурним наставником 

• колегама 

• службама ван школе 

 

У консултацијама треба: 

- изнети детаљан, објективан опис насиља, без процена и тумачења водећи рачуна о  

  приватности ученика и других учесника у насиљу 

- одредити улоге, задатке и одговорности у школи 

- идентификовати улогу, задатке и професионалну одговорност других учесника / стручњака 

- донети одлуку о начину реаговања и праћења 

 

5. Предузимање акције 
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Након откривања насиља и обављених консултација са релевантним стручњацима и/или институцијама: 

• предузимање неопходних мера на нивоу школе  

- договор о заштитним мерама према ученицима (психолог, педагог, помоћници директора, одељењски старешина, чланови 

Тима) 

- организовање посебних програма оснаживања за конструктивно поступање у ситуацијама насиља (психолог, педагог, 

помоћници директора, одељењски старешина) 

- информисање родитеља или особе од поверења у случајевима сумње на насиље у породици (директор, помоћници 

директора, психолог, педагог) 

- предузимање законских мера (директор) 

 

• по потреби укључивање надлежних служби у року од три дана од дешавања насиља 

- Здравствена служба  

- Полиција 

- Центар за социјални рад 

 

Подношење пријаве надлежној служби је обавеза директора школе. Пријава се подноси у усменој и писаној форми. Пријава садржи податке о 

ученику и породици који су у том моменту познати, и разлоге за упућивање. 

Пре пријаве, потребно је обавити разговор са родитељима, осим ако се током консултација не процени да ће тиме бити угрожена безбедност 

ученика. 

 

6. Праћење ефеката преузетих мера 

 

(психолог, педагог, одељењски старешина, директор, помоћници директора,) 

 

ЕВИДЕНЦИЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈА: 

 
Евиденцију о свим појавама насиља воде: 

• дежурни ученици – у књигу дежурних ученика 

• дежурни наставници – у књигу дежурних наставника 
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• одељенске старешине (у посебну кјнигу према дефинисаном начину вођења евиденције) и о томе подносе извештај на крају 

школске године психолошко педагошкој служби 

• психолог и педагог (у посебну кјнигу, а према дефинисаном начину вођења евиденције) и о томе подносе извештај на крају 

школске године директору и стручним телим школе и органима управљања 

 

Документација треба да се чува на сигурном месту како би се обезбедила поверљивост података. 

 

 

За информисање о обавезама и одговорностима проистеклим из Посебног протокола и Програма као и за њихову примену одговоран је 

директор школе. 

 

Праћење примене Посебног протокола и Програма је у надлежности просветне инспекције и службе стручно – педагошког надзора. 

 

 

14. ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА 
 

Ради развоја и практиковања здравих животних навика, свести о важности сопственог здравља и безбедности, потребе неговања 

и развоја физичких способности, школа у оквиру школског програма, поред редовне наставе, реализује и програм школског спорта. 

Сврха школског спорта јесте, да обухвати све ученике кроз одељењска и међуодељењска такмичења и припреме за такмичења. Школа 

ће обављати припреме и такмичења у складу са школским програмом. 

Програмом школског спорта оргаизоваће се одељењска и међуодељењска такмичења у фудбалу, одбојци, рукомету и кошарци. 

Идеја је да сви ученици буду обухваћени тако, што ће једни играти, други судити, а трећи водити екипе. Такмичењем обухватити и 

девојчице и дечаке.Уколико у одељењу нема довољног броја такмичара могуће је формирање мешовитих екипа (мушко-женско) или 

фузија са другим одељењем такође са мањим бројем ученика. 

Програм школског спорта реализовати у хали спортског центра “ЛАГАТОР” за време редовних часова. 

Програм школског спорта садржи и своје циљеве, а то су  

А) образовни,  

Б) функционални и  

Ц) васпитни. 
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А) образовни циљеви подразумевају усвајање чињеница,реализовање одређених програмских задатака,усвајање предвиђених 

садржаја,стицање одређених знања умења и навика. 

Б) функционални циљеви се односе на развијање психофизичких способности.Ради се о развијању 

сензорних,практичних,интелектуалних и изражајних способности. Ученици се оспособљабају у анализи, синтези, посматрању, 

решавању проблема,коментарисању, критичком мишљењу, резвијању пажње, памћења, емоција, воље и развијању телесних и духовних 

способности. 

Ц) васпитни циљеви одосе се првенствено на васпитне вредности које се односе на моралне, естетске, физичке и радне вредности. 
 

 

 



Школски програм, Средња економска школа, Лозница 

 

 780 

15. ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ САМОУПРАВОМ 
 

 

ГРАД ЛОЗНИЦА - ГРАДСКА УПРАВА 

Одељење за финансијске и друштвене делатности, инспекцијске службе 

- планирање, припрема и израда финансијског плана 

- послови у вези са текућим одржавањем Школе 

- обезбеђивање средстава за текуће летње и инвестиционо одржавање 

- саветовање и стручна помоћ око јавних набавки мале вредности 

- обезбеђивање бесплатног превоза учекина лако ментално ометених у развоју 

- обезбеђивање средстава за превоз за долазак и одлазак на посао радника Школе 

- обебеђивање средстава за јубиларне награде и помоћ запосленима 

- организовање свечаних пријема поводом дана Града Лозница, новогодишњег коктела и сл. 

Носиоци активности: служба рачуноводства, секретар, директор 

Време рализације: у току године 

 

УСТАНОВА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ „ЛАГАТОР“ 

 

- организовање наставе физичког васпитања у периоду октобар/април 

- организовање такмичења (турнира) ученика на новоу Школе и између Школе и других средњих школа у разним спортским 

дисциплинама 

 

Носиоци активности: директор, секретар, актив наставника физичког васпитања 

Време реализације: у току године 

 

ЦРВЕНИ КРСТ 

 

- предавања ученицима четвртог разреда о занчају добровољног давања крви 

- акција добровољног давања крви 

 

Носиоци активности: помоћници директора, педагог 
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Време реализације: октобар, мај 

 

РЕГИОНАЛИ ЦЕНТАР ЗА ТАЛЕНТЕ 

 

- активности око организације тестирања талентованих ученика и даљег укључивања ученика и наставник аментора у рад Центра 

 

Носиоци активности: педагошко-психолошка служба 

Време реализације: у току школске године 

 

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД  

 

- сарадња у вези ученика који потичу из материјално угрожених породица; 

- сарадња у случају сумње на насиље у породици, у случају злостављања и занемаривања деце од стране родитеља или старатеља 

- сарадња у вези ученика који су у старатељским и хранитељским породицама 

- сарадња у вези са ученицима који су под надзором 

 

Носиоци активности: педагог, психолог, разредни старешина 

Време активности: у току школске године 

 

СУП, ПОЛИЦИЈСКА СТАНИЦА ЛОЗНИЦА 

 

- сарадња у вези са безбедношћу и заштитом ученика 

 

Носиоци активности: школски полицајац, помоћници директора, педагог, директор, секретар  

Време реализације: у току школске године 

 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ПОСЛОВЕ ЗАПОШЉАВАЊА 

 

- сарадња у вези са процедуром оглашавања конкурса за заснивање радног односа у Школи 

- сарадња у вези са програмима обуке одраслих лица 

- сарадња у вези са програмима стручног оспособљавања приправника 
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ДОМ ЗДРАВЉА „ДР МИЛЕНКО МАРИН“ 

 

Служба здравствене заштите деце и омладине 

 

- организација систематских прегледа за ученике трећег разреда 

 

Служба стоматолошке здравствене заштите деце 

 

- организација систематских прегледа зуба за ученике првог и трећег разреда 

 

Носиоци активности: директор, секретар, разредне старешине 

Време реализације: октобар-новембар 

 

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ-МУЗЕЈ ЈАДРА 

 

- организовање посете музејским поставкама и упознавање ученика за културно-историјским тековинама нашег краја 

 

Носиоци актовности: наставници 

Време реализације: у току школске године 

 

ОМЛАДИНСКИ ЦЕНТАР 

 

- афирмација младих и њихово укључивање у изградњи друштва 

- подизање безбедности у Школи 

- едукација и оспособљавање кроз превенцију болести зависности и очување репродуктивног здравља 

- укључивање младих у културни и спортски живот  

- организовање семинара и радионица 

- пружање подршке иницијативама и пројектима младих 

 

Носиоци активности: наставници грађанског васпитања и верске наставе, педагог, ученички парламент, директор, секретар 
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Време рализације: у току школске године 

 

ЦРКВЕНА ОПШТИНА – ХРАМ ПОКРОВА ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ У ЛОЗНИЦИ 

 

- сарадња Цркве и Школе поводом школске славе (учествовање свештеника у чину резања славског колача) 

- учествовање у организацији дочека црквених великодостојника поводом обележавања важних историјских и културиних 

догађаја везаних за храм и Град Лозницу 

- сарадња око извођења верске наставе у цркви Покрова Пресвете Богородице у Лозници 

- учествовање ученика са вероучитељима у верским активностима,  

- присуствовање светој литургији  

- организовано причешћивање ученика 

 

Носиоци активности: директор, наставници верске наставе, наставници угоститељске струке 

Време реализације: 27.јануар, 14. октобар, у току школске године, прва седмица васкршњег поста. 

 

ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИЦИ 

 

- сарадња у вези обављања практичне и блок наставе ученика Школе 

 

Носиоци активности: координатори практичне наставе, наставници практичне наставе 

Време реализације: током школске године 

 

ГРАДСКА ТОПЛАНА 

 

- редовно сервисирањеи текуће поправке грејне инсталације у Школи 

 

Носиоци активности: директор, домар 

Време реализације: јун, јул, август, по потреби у току године 

 

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 
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- сарадња на презентацији образовних профила у промоцији Школе 

- сарадња око продаје уџбеника преко наше проширене делатности 

- пружање угоститељских услуга поводом обележавања различитих јубилеја које прослављају школе 

 

Носиоци активности: тим за промоцију Школе, директор, наставници угоститељске струке 

Време реализације: у току школске године 

 

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 

 

- сарадња око усаглашавања плана уписа ученика у средње школе 

- заједничка сарадња на организацији културно-уметничких манифестација 

 

Носиоци активности: директор, помоћници директора 

Време реализације: у току школске године 
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16. ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ 
 

САРАДЊА СА РОДИТЕЉИМА 

      

Укључивање родитеља у живот и рад школе један је од сталних задатака школе. Родитељ је повезан са школом на основу саме 

чињенице да његово дете похађа школу, али искуство, као и одређена  испитивања васпитно-образовне праксе у нашој школи указују 

нам да тој вези недостају како редовност одржавања, тако и активности којима би се родитељи укључили у функционисање школе на 

нивоу дубљем од просте размене информација о ученику, тј.детету. У том смислу принцип сарадње са породицом и учешће родитеља у 

животу школе узима се као критеријум за процену квалитета рада школе, а школа има задатак  да  развије процедуре којима се 

обезбеђује  континуирано учешће родитеља у школи.  

 Стога су различити облици сарадње школе са родитељима планирани у више домена: 

• Индивидуални контакти родитеља са Школом  

Овај облик сарадње односи се на индивидуалне разговоре родитеља са одељењским старешинама у првом реду, а затим са  предметним 

наставницима, стручном службом, директором и другим запосленим у школи.  Долажење родитеља у школу може бити 

самоиницијативно или по позиву, а родитељ треба да буде информисан о терминима када може индивидуално разговарати са 

одељењским старешином у школи. Овај облик сарадње омогућава континуирани увид родитеља у школски успех и понашање детета, 

али и пружање помоћи и подршке конкретном детету, нарочито у ситуацији када се уоче проблеми у учењу и понашању. Термини за 

индивидуални пријем родитеља истичу се на огласној табли.  

. 

• Родитељски састанци 

 У току једне школске године одељењски старешина  реализује пет родитељских састанака. У програму рада родитељских састанака 

планирају се активности попут избора родитеља у Савет родитеља школе, анализа успеха и владања, анализа реализације наставе, 

информисање о организацији излета, екскурзија, стручних сајмова, рада ваннаставних активности и неке од педагошко-психолошких и 

здравствених тема за које одељењски старешина и родитељи процене да су потребне.  

О свему томе одељењски старешина треба да информише родитеље правовремено, исцрпно и да на родитељском састанку обезбеди 

присуство што већег броја родитеља, у дискусију укључи све присутне родитеље и води рачуна да комуникација буде међусобно 

уважавајућа.  
                    

• Укључивање родитеља у реализацију различитих активности у школи 

Један од начина да родитељи буду укључени у живот и рад школе јесте њихова партиципација у различитим школским 

активностима и органима. 
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Родитељи су укључени у састав тимова за школски развојни план и самовредновање рада школе, Савета родитеља и Школског одбора..  

Осим тога родитељи ће се укључивати и у различите акције које у школи буду организоване као део пројеката професионалне 

оријентације, хуманитарних активности и , по потреби, укључивања родитеља у наставни  

процес. 
 

 
 
 

САДРЖАЈ РАДА 
(АКТИВНОСТИ) 

ЦИЉЕВИ И 
ЗАДАЦИ 

ВРЕМЕ  
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 
РЕАЛИЗАЦИЈ
Е 

ИЗВОРИ 
ДОКАЗА 

Индивидуални  

разговори- 

информације 

Редовна размена 

информација о 

условима и  

понашању ученика 

у породици, школи, 

о напредовању и 

успеху у школи. 

Током године Одељењске 

старешине 

Дневници 

евиденције о 

образовно-

васпитном раду 

Родитељски 

састанци 

Повећана 

присутност 

родитеља на 

род.састанцима; 

родитељи укључени 

у решавање 

проблема  

Према Годишњем 

плану рада 

Одељењске 

старешине; по 

потреби 

стручна служба 

Дневници 

евиденције о 

образовно-

васпитном раду 

Саветодавни рад са 

родитељима 

ученика који имају 

тешкоће у учењу и 

понашању 

Доношење мера за 

превазилажење 

проблема у 

понашању и/или 

учењу 

Током године Одељењске 

старешине; 

стручна служба; 

руководство 

школе 

Евиденција 

стручне службе 

Учешће родитеља у 

школским 

тимовима 

Родитељи 

ангажовани у 

реализацији 

задатака школских 

тимова  

Према плану рада 

школских тимова 

Чланови 

конкретног 

школског тима 

Записници о 

раду тимова 

Рад Савета Доношење и Током године Руководство Записници са 
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родитеља реализација одлука 

које су проистекле 

са састанака Савета  

реализована 1-2 

активности на 

нивоу Савета 

родитеља 

школе; 

родитељи 

чланови Савета 

Савета 

родитеља 

Учешће родитеља у 

организацији и 

реализацији 

заједничких 

активности  

ученика  и 

наставника 

 Анимирати 

родитеље за 

укључивање у 

реализацију 

конкретних 

школских 

активности. 

Током године 

реализована 1-2 

активности на 

нивоу школе 

Заинтересовани 

родитељи  и 

наставници; 

руководство 

школе  

Евиденција о 

реализованим 

активностима 

Сарадња са 

родитељима за 

укључивање 

ученика у 

инклузивну наставу 

Успостављање 

комуникације са 

Интересорном 

комисијом и 

посредовање у 

контакту родитеља 

и ИРК. 

По потреби  Стручни тим за 

ИО 

Урађени ИОП 
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17. ПРОГРАМ ИЗЛЕТА И ЕКСКУРЗИЈА 
 

Циљ екскурзија је упознавање са географским местима, насељима, пределима, културно-историјским споменицима, 

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. Такође, циљ екскурзије је 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;  

 

Екурзија се изводи у складу са Правилником о екскурзијама, а пожељно време реализације екскурзије је крај септембра сваке 

школске године.  

Излети 

Циљ и задаци излета  

Излет је, попут екскурзије, ваннаставни облик образовно-васпитног рада који се остварује ван школе. Циљ је савлађивање и 

усвајање дела наставног програма непосредним упознавањем, појава и односа у природној и друштвеној средини, упознавање 

културног наслеђа и привредних достигнућа која су у вези са делатношћу школе, као и рекреативно-здравствени опоравак ученика. 

Такође, циљ екскурзије је подизање комуникативности, социјалне зрелости и временско-просторне оријентације ученика. 
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Излети се изводе у складу са Правилником о излетима,а пожељно време за реализацију излета је септембар/октобар.
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18. ПРОГРАМ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ 
 

Закон уређује програм безбедности и здравља на раду, који је саставни део школског програма. Заштита и безбедност ученика 

обезбеђују се у складу са ближим условима, облицима, мерама и начину, поступку и смерницама за заштиту и безбедност ученика, које 

прописује министар просвете.  

Постоји Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у Школи и за време извођења свих 

активности које организује Школа, начин њиховог спровођења и одговорности запослених и ученика за неизвршавање одредаба овог 

правилника.  

У школи се планирају различите заједничке активности школе, родитеља и локалне самоуправе, усмерене на развој свести за 

спровођење и унапређивање безбедности и здравља на раду.  

Школа сарађује са здравственим установама у спровођењу здравствене заштите ученика. Ta здравствена заштита обухвата редовне 

систематске лекарске и стоматолошке прегледе, у складу са Законом.  

 

19. ПРОГРАМ ЗА ПРУЖАЊЕ ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА 
Програмом додатне подршке обухваћене су мере које се планирају програмом за инклузивно образовање и интегрални су део 

активности из тог програма, а тичу се потреба ученика за које се ради ИОП. 

Садржај рада (активности) Време 

реализације 

Носиоци 

реализације  

Индикатори 

активности 

Формирање Тима за 

инклузивно образовање 

Јун, август Руководство 

школе 

Одабрани 

чланови тима 

Израда плана рада Тима за 

инклузивно образовање 

Јун, август Тим за ИО План рада 

Тима за ИО 

Идентификација надарених 

ученика и ученика из 

осетљивих група 

Септембар, током 

године 

Тим за ИО Евиденција о 

ученицима 

Едукација наставника за 

израду индивидуалних 

планова рада 

Август, септембар Тим за ИО Одржане 

обуке, број 

едукованих 
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наставника 

Израда ИОП-а за децу из 

осетљивих група 

Током године Тим за ИО Урађени 

индивидуални 

планови 

Израда плана активности за 

рад са надареном децом у 

оквиру наставних и 

ваннаставних активности 

По потреби Тим за ИО, 

предметни 

анаставници 

Урађени 

планови рада 

Сарадња са родитељима 

ученика који похађају наставу 

по инклузивном образовању 

Током године  Тим, ПП служба, 

одељењске 

старешине 

 

Израда ИОП-а за рад са 

надареном децом 

По потреби Тим за ИО, 

предметни 

наставници 

Урађени 

индивидуални 

планови 

Сарадња са интерресорном 

комисијом, другим школама и 

установама, удружењима и 

организацијама у циљу 

унапређења пружања додатне 

подршке за ученике 

По потреби Тим за ИО Евиденција о 

сарадњи 

Уређење учионичког 

простора и улаза у школу у 

складу са потребама ученика 

којима је потребна додатна 

помоћ. 

Током године Директор Школе, 

Тим за ИО 

Изведени 

радови, 

школска 

документација 

Организовање вршњачког 

учења 

Током године Тим за ИО, 

ученици 

Реализоване 

активности 

Набавка асистативне 

технологије и дидактичких 

материјала за рад са 

ученицима 

По потреби Тим за ИО, 

директор Школе 

Набављена 

опрема 
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Набавка стручне литературе 

за рад са ученицима из 

осетљивих група и надареним 

ученицима 

Јун, август Тим за ИО, 

директор Школе 

Набављена 

литература и 

библиотеци 

школе 

Праћење и вредновање 

инклузивног образовања у 

школи; праћење рада Тимова 

за додатну подршку 

Јун, август Тим за ИО, 

директор Школе 

Евиденција о 

раду Тима ИО 

 

 

 ДИРЕКТОР 

 

__________________________ 

                             Недељковић Милан 

 

 


