1

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

ЗА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ
ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР

2

САДРЖАЈ:
ЦИЉЕВИ ОБРАЗОВАЊА УЧЕНИКА ..................................................................................................4
У ОБРАЗОВНОМ ПРОФИЛУ ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР .............................................................4
ИСХОДИ ОБРАЗОВАЊА ........................................................................................................................4
НАСТАВНИ ПЛАНОВИ...........................................................................................................................6
I. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ..............................................................................................6
СРПСКИ ЈЕЗУК И КЊИЖЕВНОСТ ..............................................................................................10
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК .............................................................................................................................33
СОЦИОЛОГИЈА ..................................................................................................................................61
ИСТОРИЈА............................................................................................................................................67
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ .................................................................................................................92
МАТЕМАИКА ....................................................................................................................................100
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА ..........................................................................................120
ЕКОЛОГИЈА ......................................................................................................................................137
ХЕМИЈА ..............................................................................................................................................144

СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ........................................................................................................................151
ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ ..................................................................................................................151
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА ............................................................................................................171
РАЧУНОВОДСТВО...........................................................................................................................186
САВРЕМЕНА ПОСЛОВНА КОРЕСПОНДЕНЦИЈА .................................................................208
СТАТИСТИКА ...................................................................................................................................216
УСТАВНО И ПРИВРЕДНО ПРАВО ..............................................................................................225
МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА И БАНКАРСТВО ........................................................................233
МАРКЕТИНГ ......................................................................................................................................249

3
ЕКОНОМСКА ГЕОГРАФИЈА ........................................................................................................252
ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКA......................................................................................................263
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ........................................................................................................................273
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ ..........................................................................................................273
ВЕРСКА НАСТАВА ..........................................................................................................................287
МАТУРСКИ ИСПИТ ............................................................................................................................299

4

ЦИЉЕВИ ОБРАЗОВАЊА УЧЕНИКА
У ОБРАЗОВНОМ ПРОФИЛУ ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
- активно и одговорно учествовање у економском, друштвеном и културном животу
- успешно задовољавање сопствених интереса и потребе као и интереса и потреба друштва
чији је део
- развој сопствене личности и потенцијала уз поштовање других особа, њиховог
идентитета, потреба и интереса
- стицање знања о основним економским принципима и законима
- формирање ставова и овладавање вештинама које допринесе развоју економског начина
размишљања
-стицање компетенција значајних за свакодневни живот и даљи професионални развој уз
примену концепта одрживог развоја.
-развијање функционалне рачуноводствене писмености, стицање знања, овладавање
вештинама, изградња вредносних ставова који оспособљавају ученике да користе
рачуноводствена знања и умења у свакодневном животу
-заинтересовати ученике за даљи професионални развој у складу са сопственим потребама
и интересима, да развијају своју личност и потенцијале у одговорну, аналитичну,
систематичну, прецизну, комуникативну, професионално активну личност.
- развити мотивацију за учење и интересовања за основне облике комуницирања са
људима, колегама, руководиоцима, странкама
- овладати вештинама и формирати вредносне ставове који доприносе развоју
информатичке писмености неопходне за даље школовање, живот и рад у савременом
друштву;
- оспособити ученике да ефикасно и рационално користе рачунаре на начин који не
угрожава њихово физичко и ментално здравље.
-оспособљавање ученика да ефикасно и рационално примене статистичке поступке у
решавању разноврсних проблема и доношењу закључака у свакодневном животу и даљем
професионалном развоју .
-стицање функционалне правне писмености, изградња вредносних ставова који
оспособљавају ученике да поштују правну регулативу у свакодневном животу
-стицање знања о основним карактеристикама монетарног система, банкарског система и
финансијског тржишта
ИСХОДИ ОБРАЗОВАЊА
- ученици ће бити способни да активо учествују у друштвеним и културним збивањима.
- ученици ће бити способни да доносе одлуке о личном и професионалном развоју
- ученици ће умети да поштују друге особе и њихове потребе и интересе
- ученици ће умети да примене стечена рачуноводствена,статистичка, маркетиншка и
финансијска знања приликом обављања посла и даљег школовања
- ученици ће бити способни да разумеју економско-политичка дешавања у друштву
- ученици ће бити функционално правно оспособљени и способни да траже и анализирају
информације из различитих области и извора
- ученици ће имати развијене комуникацијске способности и радне навике
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-ученици ће моћи да користе информатичке технологије у циљу унапређења живота како
сопственог тако и целокупног друштвеног окружења.
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НАСТАВНИ ПЛАНОВИ
I. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
За образовне профиле у четворогодишњем образовању

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Српски језик и
књижевност
Страни језик
Социологија
Историја
Физичко и здравствено
васпитање
Математика
Рачунарство и
информатике
Екологија
Хемија
Укупно А:
Укупно А:
Укупно часова на
годишњем нивоу:

В

Т

В

Т

В

Т

В

Т

В

Т

В

Т

3

111

3

108

3

108

3

99

12

426

3
2

111

108

3
-

66

72

3
2
-

8
72

74

3
2

12
2
4

426
72
146

2

74

2

72

2

72

2

66

8

284

3

111

3

108

3

108

3

99

12

426

2
2
17

-

2

74

74
74
2 629 74
19
703
703

2

13
13

468
468
468

13
13

368
368
368

11
11

330
330
330

2
2
54

В

Настава у
блоку год.

Т

Настава у
блоку год.

В

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
УКУПНО
Разредно часовна
Разредно часовна
настава
настава
недељно годишње
недељно годишње

Настава у
блоку год.

Т

ТРЕЋИ РАЗРЕД
Разредно часовна
настава
недељно годишње

Настава у
блоку год.

ДРУГИ РАЗРЕД
Разредно часовна
настава
недељно годишње

Настава у
блоку год.

ПРВИ РАЗРЕД
А. ОПШТЕ ОБРАЗОВНИ Разредно часовна
настава
ПРЕДМЕТИ
(теорија, вежбе, практична недељно годишње
настава)
Т В Т В

74

74
74
2 1.928 74
56
2.002
2.002
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НАСТАВНИ ПЛАНОВИ
I. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ
За образовне профиле у четвотрогодишњем образовању

2

74
74
37

1

2

37

Т

В

Т

74

2
2
1

2

72
72
36

72

74

1

2

36

72

2

72

2

72

В

Т

30

2
2
2

В

Т

2

72
72
72

В

72

Т

30

2
2
2

10

4 222 148
370
370

Т

2

66
66
66

В

66

Т

30

8
8
6

8

284
284
211 284 90

2

4

73 146

В

Т

2

72

2

66

4

138

2

72

2

66

4

138

2

72

2

66

4

138

2

72

2
2

66
72

2

6

В

66

В

Настава у
блоку год.

2
2
1

В

Настава у
блоку год.

Т

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
УКУПНО
Разредно часовна
Разредно часовна
настава
настава
недељно годишње
недељно годишње

Настава у
блоку год.

1. Основи економије
2. Пословна економија
3. Рачуноводство
Савремена пословна
4.
кореспонденција
5. Статистика
Уставно и привредно
6.
право
Монетарна економија и
7.
банкарство
Комерцијално познавање
8.
робе
9. Маркетинг
10. Економска географија
11. Пословна информатика
Укупно Б:
Укупно Б:
Укупно часова на годишњем
нивоу:

В

ТРЕЋИ РАЗРЕД
Разредно часовна
настава
недељно годишње

Настава у
блоку год.

Т

Настава у
блоку год.

Подручје рада: ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА
Област: ЕКОНОМИЈА
Образовни профил: ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
Трајање образовања: ЧЕТИРИ ГОДИНЕ
ПРВИ РАЗРЕД
ДРУГИ РАЗРЕД
Разредно
часовна
Разредно
часовна
Б. СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ
настава
настава
(теорија, вежбе, практична
недељно
годишње
недељно
годишње
настава)

2
72
2
66
4
138
10 4 360 144
12 4 432 144
14 4 462 132
42 16 1476 568
14
504
30
16
576
30
18
594
30
57
2044
90
534

606

624

2944
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Остали обавезни облици образовно-васпитног рада током школске године
I РАЗРЕД
часова

II
РАЗРЕД
часова

III
РАЗРЕД
часова

IV РАЗРЕД
часова

Додатни рад *

74
до 30

72
до 30

72
до 30

66
до 30

Допунски рад *

до 30

до 30

до 30

до 30

до 120

Припремни рад *
*Ако се укаже потреба за овим облицима рада

до 30

до 30

до 30

до 30

до 120

Час одељенског старешине

УКУПНО
часова
284
до 120

Факултативни облици образовно-васпитног рада током школске године по разредима

Екскурзија

I РАЗРЕД
часова

II
РАЗРЕД
часова

III РАЗРЕД
часова

IV РАЗРЕД
часова

до 3 дана

до 5 дана

до 5 наставних дана

до 5 наставних дана

Стваралачке и слободне активности ученика (хор, секције и друго)

30-60 часова годишње

Друштвене активности – ученички парламент, ученичке задруге

15-30 часова годишње

Културна и јавна делатност школе

2 радна дана
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ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВНОГ ПЛАНА И ПРОГРАМА
1. Остваривање програма по недељама

Разредно-часовна настава

I РАЗРЕД

II РАЗРЕД

III РАЗРЕД

IV РАЗРЕД

37

36

36

33

1

1

1

2

2

2

Настава у блоку
Обавезне ваннаставне активности

2

Матурски испит

3
Укупно радних недеља

39

39

39

39
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ОПШТЕ ОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ

Назив предмета:

Српски језик и књижевност

Годишњи фонд часова:

105

Разред:

први

Циљеви предмета

1. Проширивање и продубљивање знања о српском књижевном језику;
2. Развијање и неговање језичке културе, поштовање правила књижевног (стандардног) језика у
усмeном и писаном изражавању;
3. Подстицање ученика на усавршавање говорења, писања и читања, као и неговање културе дијалога;
4. Оспособљавање за ефикасно комуницирање;
5. Оспособљавање ученика да користе стручну литературу и језичке приручнике;
6. Продубљивање и проширивање знања о српској и светској књижевности;
7. Оспособљавање за интерпретацију књижевних текстова;
8. Унапређивање књижевних знања и читалачких вештина;
9. Упознавање и проучавање репрезентативних дела српске и опште књижевности, књижевних
жанрова; књижевноисторијских појава и процеса у књижевности;
10. Унапређивање знања о сопственој култури и културама других народа;
11. Развијање хуманистичког и књижевног образовања и васпитања на најбољим делима српске и
светске културне баштине;
12. Упућивање ученика на истраживачки и критички однос према књижевности;
13. Обезбеђивање функционалних знања из теорије и историје књижевности;
14. Развијање трајног интересовања за нова сазнања.
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ТЕМА
Увод у
проучавање
књижевног
дела

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









ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће бити у
стању да:
разликује врсте уметности и њихова
изражајна средства
објасни појам и функцију
књижевности као уметности и однос
књижевности и других уметности
наведе научне дисциплине које се
баве проучавањем књижевности
познаје књижевне родове и врсте и
разликује њихове основне одлике
разликује књижевне родове и врсте
одреди тему, мотив, сиже, фабулу,
лик и идеју у књижевном делу
износи своје утиске и запажања о
књижевном делу, тумачи његове
битне чиниоце и вреднује га











ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ
ПО ТЕМАМА
Врсте уметности,
подела уметности
Књижевност као
уметност, књижевност
и друге уметности
Историја књижевности,
теорија књижевности,
књижевна критика
Лирика као књижевни
род: народна лирска
песма и уметничка
лирска песма по избору
Епика као књижевни
род: епска народна
песма (предлог
„Кнежева вечера“),
приповетка по избору и
роман (предлог
Драгослав Михаиловић
„Кад су цветале тикве“)
Драма као књижевни
род: драма по избору
Процена остварености
исхода - тест

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА


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

Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће
облике наставе:
 теоријска настава (105 часова)
Место реализације наставе
 Теоријска настава се реализује у
учионици
Препоруке за реализацију
наставе
 Приликом обраде драмског дела
могућност посете позоришној
представи и гледање снимка
позоришне представе, а након
тога разговор о драмском тексту
и његовој позоришној
реализацији. Такође је ову
наставну тему могуће
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Књижевност
старог века

Средњовековна
књижевност

 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

 објасни значај митологије за античку
књижевност и развој европске
културе
 наведе имена аутора, називе
обрађених дела и класификује их по
културама којима припадају,
књижевним родовима и врстама
 тумачи и вреднује уметничке
чиниоце у обрађеним делима
 објасни универзалне поруке
књижевности старог века

 наведе најзначајније споменике
јужнословенске културе, језик,
писмо и век у ком су настали
 именује ауторе и дела
 разуме поетику жанрова
средњовековне књижевности
 лоцира обрађене текстове у
историјски контекст
 објасни значај средњовековне
књижевности за српску културу
 анализира изабране текстове уз
претходно припремање путем
истраживачких задатака

 Сумерско-вавилонска
књижевност: Еп о
Гилгамешу (анализа
одломка)
 Митови: о Танталу,
Сизифу, Нарцису;
митови о Троји:
Парисов суд, Одисеј и
Пенелопа, Ахил,
Едип…
 Хеленска књижевност:
Хомер: Илијада
(одломак)
 Софокле: Антигона
 Стари и Нови завет
(текстови по избору)
 Процена остварености
исхода
 Почеци словенске
писмености: Црноризац
Храбар : „Слово о
писменима“
 Рад Ћирила и Методија
 Словенска писма и
развој књижевног
језика
 Најстарији споменици
јужнословенске
културе
 Свети Сава : „Житије
светог Симеона“
(одломак)
 Јефимија: „Похвала

обрађивати током целе школске
године, па на пример структуру
и одлике драмског дела
обрадити на примеру „Ромеа и
Јулије“, а структуру и одлике
лирске и епске народне песме
обрадити током реализације
теме Народна књижевност
 Народна књижевност се може
обрадити по мотивима (рад у
групама)
Оцењивање
Вредновање остварености исхода
вршити кроз:
1. праћење остварености исхода
2. тестове знања
Оквирни број часова по темама
 Увод у проучавање књижевног
дела (12 часова)
 Књижевност старог века (13
часова)
 Средњовековна књижевност ( 12
часова)
 Народна књижевност (13
часова)
 Хуманизам и ренесанса (10
часова)
 Општи појмови о језику (6
часова)
 Фонетика (9 часова)
 Правопис 1 (9 часова)
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кнезу Лазару“
 Деспот Стефан
Лазаревић; „Слово
љубве“
 Процена остварености
исхода - тест
Народна
књижевност

 Указивање на
народну
књижевност као
израз
колективног
мишљења и
осећања,
ризницу
народних
обичаја, кодекс
етичких норми

 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

 Врсте народне
књижевности
 Лирска народна песма
„Овчар и девојка“, „Зао
господар“ (предлог)
 Епска народна песма
„Бановић Страхиња“,
Марко пије уз Рамазан
вино“, „Бој на Мишару“
 Ллирско-епске песме
(по избору)
 Ннародне проза
(бајка по избору)
 Кратке народне прозне
врсте
(избор)
 Процена остварености
исхода

 Култура изражавања (20
часова)
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Хуманизам и
ренесанса

 Упознавање са
поетиком
хуманизма и
ренесансе,
њеним
најзначајним
представницима
и књижевним
делима

 наведе најзначајније представнике и
њихова дела
 објасни значење појмова хуманизам
и ренесанса
 наводи и на обрађеним делима
образлаже одлике епохе
 упореди вредности средњег века са
вредностима хуманизма и ренесансе
 објасни значај уметности хуманизма
и ренесансе за развој европске
културе и цивилизације

Општи појмови
о језику

 Указивање на
проучавање
језика као
система,
упознавање са
његовом
функцијом,
друштвеном
условљеношћу
и историјским
развојем

 објасни функцију језика и појам
језичког знака
 разуме природу модерног
књижевног (стандардног) језика
 наведе фазе развоја књижевног
језика до 19. века
 наведе дисциплине које се баве
проучавањем језичког система

 Поетика хуманизма и
ренесансе,
најзначајнији
представници
 Франческо Петрарка:
„Канцонијер“ (избор
сонета)
 Ђовани Бокачо:
„Декамерон“
(приповетка по избору)
или Данте Алигијери:
„Пакао“ (приказ дела,
одломак)
 Вилијам Шекспир:
„Ромео и Јулија“
 Сервантес: „Дон
Кихот“ (одломак)
 Процена остварености
исхода
 Место језика у људском
друштву, битна
својства језика, језик и
комуникација
 Књижевни језик,
језичка норма и
стандардизација
 Језички систем и науке
које се њиме баве
 Књижевни језици код
Срба до 19. века
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Фонетика

 Стицање знања
из области
фонетике
(фонологије) и
морфофонологи
је књижевног
језика и
способности да
се та знања
примене у
говору и
писању.

 уме да се служи правописом
 разликује гласовне алтернације
 влада акценатским гласовним
системом књижевног (стандардног)
језика и да га примењује у говору

 Фонетика и фонологија
 Гласови књижевног
језика и њихов изговор
 Гласовне алтернације
сугласника (звучних и
безвучних; с:ш, з:ж,
н:м; к,г,х:ч,ж,ш и
к,г,х:ц,з,с; алтернације
ненепчаних са
предњонепчаним
сугласницима),
гласовне алтернације
самогласника (промена
о у е, непостојано а,
промена сонанта л у
вокал о), и губљење
сугласника са
правописним
решењима
 Акценатски систем
књижевног језика,
диференцијација у
односу на дијалекатско
окружење
 Основна правила
акцентуације српског
књижевног језика
 Процена остварености
исхода - тест
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Правопис

 Оспособљавање
ученика да
пишу у складу
са правописном
нормом

 примени знања о гласовним
алтернацијама у складу са језичком
нормом
 примени употребу великог и малог
слова у складу са језичком нормом
 подели речи на крају реда у складу
са језичком нормом

Култура
изражавања

 Оспособљавање
ученика да
користе
различите
облике
казивања и
функционалне
стилове






 Главне норме писања
великог и малог слова
(на почетку реченице,
наслови и натписи,
властита имена, имена
народа, географски
појмови, небеска тела,
празници, установе и
организације,
присвојни придеви на –
ов и –ин, куртоазна
употреба великог слова,
вишечлана имена
земаља и остала
вишечлана имена,
помоћне речи у
именима, називи
серијских и
апстрактних појмова,
звања, титуле…)
 Подела речи на крају
реда
опише стања, осећања, расположења,  Језичке вежбе
изрази ставове, донесе закључке у
 Стилске вежбе
усменом и писаном изражавању
 Врсте функционалних
разликује функционалне стилове
стилова - основне
препозна и примени одлике
одлике
разговорног и књижевноуметничког  Разговорни
функционалног стила
функционални стил
попуњава формуларе, уплатнице,
 Књижевноуметнички
захтеве и слично у складу са
функционални стил
језичком нормом
 Попуњавање
формулара, захтева,
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уплатница и сл.
 Школски писмени
задаци 4 х2+2
 Домаћи задаци

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА
 Историја
 Ликовна култура
 Географија
 Грађанско васпитање/Верска настава
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Назив предмета:

Српски језик и књижевност

Годишњи фонд часова:

105

Разред:

други

ТЕМА

ЦИЉ

Барок,
класицизам,
просветитељство

 Упознавање са
европским
културним,
духовним и
мисаоним
тенденцијама
17. и 18. века и
њиховим
утицајима на
српску
књижевност








ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће бити у
стању да:
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














ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ
ПО ТЕМАМА
Барок и класицизам;
поетика, главни
представници у нашој и
европској књижевности
Гаврил Стефановић
Венцловић: „Песме,
беседе, легенде“
Значај Венцловића и
Орфелина за развој
књижевног језика код
Срба
Молијер: „Тврдица“
Просветитељство у
Европи и код нас
Књижевно просветитељски рад
Доситеја Обрадовића
Доситеј Обрадовић:
„Писмо Харалампију“
Доситеј Обрадовић:
„Живот и прикљученија“
(одломци)
Јован Стерија Поповић:
„Тврдица“
Процена остварености

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА


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

Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће
облике наставе:
 теоријска настава (105 часова)
Место реализације наставе
 Теоријска настава се реализује у
учионици
Препоруке за реализацију наставе
 Могућност гледања екранизације
неких од дела реалистичке
књижевности
Оцењивање
Вредновање остварености исхода
вршити кроз:
праћење остварености исхода
тестове знања
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исхода

Романтизам

 Упознавање са
поетиком
романтизма,
представницим
а и делима
европске и
српске
књижевности

 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

 Романтизам у Европи и
код нас (појам,
особености, значај,
представници)
 А. С. Пушкин: „Цигани“
(одломак)
 А. С. Пушкин: „Евгеније
Оњегин“ ( анализа
Татјаниног писма
Оњегину и Оњегиновог
одговора и анализа
Оњегиновог писма
Татјани и Татјаниног
одговора)
 Х. Хајне: „Лорелај“
 Ш. Петефи: „Слобода
света“
 Вук Караџић - рад на
реформи језика и
правописа, рад на
сакупљању народних
умотворина,
лексикографски рад, Вук
као књижевни критичар и
полемичар, Вук као

Оквирни број часова по темама
 Барок , класицизам,
просветитељство (16 часова)
 Романтизам (25 часова)
 Реализам (28 часова)
 Морфологија (11 часова)
 Правопис (6 часова)
 Култура изражавања (19 часова)
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Реализам

 Упознавање са
поетиком
реализма,
представницим
а и делима
европске и
српске
књижевности

 наведе представнике правца и
њихова дела
 дефинише одлике реализма и
препозна их на обрађеним
књижевним делима
 тумачи уметнички свет и стваралачке
поступке у структури обрађених дела
 процењује друштвене појаве и
проблеме које покреће књижевно
дело
 развије критички став и мишљење
при процени поступака и понашања
јунака у обрађеним делима










писац, историчар и
биограф
Значај 1847. године
Петар Петровић Његош:
„Горски вијенац“
Бранко Радичевић: „Кад
млидија` умрети“
Ђура Јакшић: „На
Липару“, „Отаџбина“
Јован Јовановић Змај:
„Ђулићи“ и „Ђулићи
увеоци“ (избор), Змајева
сатирична поезија (избор)
Лаза Костић: „Међу јавом
и мед сном“, „Santa Maria
della Salute“
Процена остварености
исхода
Реализам у Европи и код
нас (појам, особености,
значај, представници)
Балзак: „Чича Горио“ или
Толстој „Ана Карењина“
Гогољ : „Ревизор“
Милован Глишић: „Глава
шећера“
Лаза Лазаревић: „Ветар“
Радоје Домановић:
„Данга“ или „Вођа“
Симо Матавуљ:
„Поварета“
Бранислав Нушић:
„Госпођа министарка“
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 Војислав Илић: (избор
поезије)
 Процена остварености
исхода

Морфологија  Систематизовање знања о
врстама речи и
њиховим
облицима

Правопис

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

 Оспособљавање  примени правила одвојеног и
ученика да
састављеног писања речи у складу са
пишу у складу
језичком нормом
са правописном
нормом

 Морфологија у ужем
смислу
 Променљиве и
непроменљиве врсте речи
 Именице, придеви,
заменице (њихове
граматичке категорије),
бројеви (укључујући
бројне именице и бројне
придеве)
 Глаголи. Граматичке
категорије глагола
 Прилози, предлози,
везници, речце, узвици
 Процена остварености
исхода
 Спојено
и
одвојено
писање речи
(писање
бројева
и
изведеница од њих, писање
заменица
и
заменичких
прилога, спојеви предлога и
других речци, глаголи и
речце, писање негације)
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Култура
изражавања

 Оспособљавање  изражава размишљања и критички
ученика да
став према проблемима и појавама у
теоријска знања
књижевним текстовима и
из граматике и
свакодневном животу
правописа
 препозна одлике стручно-научног
примењује у
стила
усменом и
 примени одлике новинарског стила
писаном
изражавању у
складу са
језичком
нормом,
користе
различите
облике
казивања и
функционалне
стилове

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА
 Грађанско васпитање/Верска настава











Лексичке вежбе
Стилске вежбе
Домаћи задаци
Школски писмени задаци
4х2+2
Упознавање са одликама
новинарског стила
Писање вести, извештаја,
интервјуа и других
облика новинарског
изражавања
Упознавање са одликама
стручно-научног стила
Милутин Миланковић:
„Кроз васиону и векове“
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Назив предмета:

Српски језик и књижевност

Годишњи фонд часова:

105

Разред:

трећи

ТЕМА
Модерна

ЦИЉ
 Упознавање са
основним
одликама правца,
представницима
и њиховим
делима

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













ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ
ПО ТЕМАМА
Модерна у европској и
српској књижевности.
Одлике симболизма и
импресионизма
Шарл Бодлер: „Албатрос“
А. П. Чехов: „Ујка Вања“
Богдан Поповић:
„Предговор Антологији
новије српске лирике“
Алекса Шантић:
„Претпразничко вече“,
„Вече на шкољу“
Јован Дучић: „Благо цара
Радована“ (избор),
„Јабланови“
Милан Ракић: „Долап“,
„Искрена песма“
В. П. Дис: „Тамница“,
„Можда спава“
Сима Пандуровић:
„Светковина“
Бора Станковић:
„Нечиста крв“,

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА


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

Облици наставе
Предмет се реализује кроз
следеће облике наставе:
 теоријска настава (105
часова)
Место реализације наставе
 Теоријска настава се
реализује у учионици
Препоруке за реализацију
наставе
Оцењивање
Вредновање остварености
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Књижевност
између два
рата

 Упознавање
ученика са
одликама
међуратне
књижевности,
представницима
и делима

 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

„Коштана“ или „Божји
људи“ ( приповетка по
избору)
 Јован Скерлић: „О
Коштани“ или „Божји
људи“
 Петар Кочић: „Мрачајски
прото“ или приповетка по
избору
 Процена остварености
исхода
 Европска књижевност
између два рата
Одлике експресионизма,
футуризма, надреализма
 В. Мајаковски: „Облак у
панталонама“
 Ф. Кафка: „Преображај“
или Х. Хесе: роман по
избору или Е. Хемингвеј:
„Старац и море“
 Р. Тагора: „Градинар“
(избор )
 Српска међуратна
књижевност
 М. Бојић: „Плава
гробница“
 Д. Васиљев: „Човек пева
после рата“
 М. Црњански: „Суматра“
 М. Црњански: „Сеобе I“
 И. Андрић: „Ex Ponto“
 И. Андрић: „Мост на

исхода вршити кроз:
1. праћење остварености исхода
2. тестове знања
Оквирни број часова по
темама
 Модерна (30)
 Међуратна књижевност (35)
 Лексикологија (10)
 Правопис 3 (5)
 Култура изражавања (25)
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Творба речи

 Систематизовање  препозна просте, изведене и сложене
знања о
речи
основним
 примени основне принципе творбе
правилима
речи
грађења речи

Лексикологија  Упознавање
ученика са
основама
лексикологије

 препозна и одрeди вредност лексеме
 уме да се служи речницима
 наведе примере синонима, антонима,
хомонима, жаргона…

Жепи“
 И. Андрић: „На Дрини
ћуприја“
 М. Настасијевић: „Туга у
камену“ или Т. Ујевић:
„Свакидашња јадиковка“
 Р. Петровић: „Људи
говоре“ (избор)
 И. Секулић: „Госпа Нола“
 Процена остварености
исхода
 Просте, изведене и
сложене речи
 Основни појмови о
извођењу речи
 Важнији модели за
извођење именица,
придева и глагола
 Основни појмови о
творби сложеница и
полусложеница
 Процена остварености
исхода
 Основни појмови из
лексикологије (лексема,
њено значење)
 Полисемија и хомонимија
 Синонимија и антонимија
 Састав лексике српског
књижевног (стандардног)
језика
 Дијалектизми,архаизми и
историзми,неологизми,
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Правопис

Култура
изражавања

 Оспособљавање
ученика за
примењивање
знања из језика и
правописа у
складу са
језичком нормом

 примени правописна правила у
писању сложеница, полусложеница и
синтагми
 скраћује речи у складу са прописаним
правилима

 Оспособљавање
ученика да
теоријска знања
из граматике и
правописа
примењују у
усменом и
писаном
изражавању

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











жаргонизми, вулгаризми
Фразеологизми
Термини
Речници и служење њима
Процена остварености
исхода- тест
Основна
правила
спојеног,
полусложеничког
и
одвојеног писања
Скраћенице

Лексичке вежбе
Стилске вежбе
Домаћи задаци
Говорне вежбе
Школски писмени задаци
4x2+2
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КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА
 Грађанско васпитање/Верска настава
 Музичка култура
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Назив предмета:

Српски језик и књижевност

Годишњи фонд часова:

90

Разред:

четврти

ТЕМА
Савремена
поезија

ЦИЉ
 Упознавање са
одликама
савремене
поезије, њеним
представници-ма
и делима

ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће бити у
стању да:
 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

ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ
ПО ТЕМАМА

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА


 Одлике савремене поезије
 Избор из светске лирике
20. века (Превер,
Ахматова, Цветајева,
Бродски)
 Васко Попа: „Каленић“,
„Манасија“, „Кора“
(избор из циклуса Списак)
 Миодраг Павловић:
„Научите пјесан“,
„Реквијем“ (или две песме
по избору)
 Десанка Максимовић:
„Тражим помиловање“
(избор)
 Бранко Миљковић:
„Поезију ће сви писати“
 Стеван Раичковић:
„Камена успаванка“
(избор)
 Процена остварености
исхода

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

Облици наставе
Предмет се реализује кроз
следеће облике наставе:
 теоријска настава (90 часова)
Место реализације наставе
 Теоријска настава се реализује
у учионици
Препоруке за реализацију
наставе
 Могућност обраде савремене
драме кроз повезивање са
другим медијима -драмски
текст као позоришна
представа, радио драма или
ТВ драма
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Савремена
проза

 Упознавање са
књижевнотеоријс
ким појмовима,
специфичностима
савремене прозе,
њеним
представници-ма
и делима

 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

 Структурни чиниоци
прозног
књижевноуметничког
дела и типологија романа
 Есеј. Исидора Секулић:
„О култури“,
 Иво Андрић: „Разговор с
Гојом“ или „О причи и
причању“
 Приповетка. Бранко
Ћопић: „Башта сљезове
боје“ (избор)
 Данило Киш:
„Енциклопедија мртвих“
 Борхес: „Чекање“
 Роман. Албер Ками:
„Странац“
 Иво Андрић: „Проклета
авлија“
 Владан Десница:
„Прољећа Ивана Галеба“
(одломак по избору као
пример за роман-есеј)
 Меша Селимовић:
„Дервиш и смрт“
 Добрица Ћосић: „Корени“
 Добрица Ћосић: „Време
смрти“ (избор одломака)
 Књижевна критика. Петар
Џаџић: „О Проклетој
авлији“
 Процена остварености

Оцењивање
Вредновање остварености исхода
вршити кроз:
3. праћење остварености исхода
4. тестове знања
Оквирни број часова по темама
 Савремена поезија ( 14
часова)
 Савремена проза ( 26 часова)
 Савремена драма (8 часова)
 Класици светске књижевности
(7 часова)
 Синтакса (8 часова)
 Правопис (5 часова)
 Култура изражавања (22 часа)
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исхода

Савремена
драма

 Упознавање са
основним
одликама
савремене драме,
представници-ма
и делима

Класици
 Упознавање са
светске
писцима и делима
књижевности
светске књижевне
баштине

 увиди разлику између традиционалне
и савремене драме
 упореди драмски књижевни текст са
другим облицима његове
интерпретације
 формулише личне утиске и запажања
о драмском делу

 Одлике савремене драме
 С. Бекет: „Чекајући
Годоа“
 Душан Ковачевић:
„Балкански шпијун“
 Драмска књижевност и
други медији - Б. Пекић:
„Чај у пет“ или А.
Поповић: „Развојни пут
Боре шнајдера“ или Љ.
Симовић: „Путујуће
позориште Шопаловић“
 Процена остварености
исхода

 препозна свевременост обрађених
тема
 тумачи дела износећи своја запажања
и утиске и образложења о њима

 В: Шекспир: „Хамлет“
 Е. А. По: „Гавран“
 Ф. М: Достојевски:
„Злочин и казна“
 Процена остварености
исхода
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Синтакса

 Систематизовање
знања из синтаксе

 одреди синтаксичке јединице и
 Синтаксичке јединице
њихову функцију
(комуникативна реченица,
предикатска реченица,
 одреди типове независних и зависних
синтагма, реч)
реченица, типове синтагми и типове
 Основне реченичне и
напоредних конструкција
синтагматске
 разуме појам конгруенције
конструкције
 познаје систем глаголских облика
 Падежни систем и његова
употреба. Предлошкопадежне конструкције
 Конгруенција. Синтакса
глаголских облика.
 Систем зависних
реченица,
 Систем независних
реченица (обавештајне,
упитне, узвичне,
заповедне и жељне)
 Напоредне конструкције.
Појам напоредног односа.
Главни типови
напоредних конструкција
(саставне, раставне,
супротне, искључне,
закључне и градационе)
 Процена остварености
исхода
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Правопис

 Оспособљавање
ученика за
примењивање
знања из језика и
правописа у
складу са
језичком нормом

 примени правописне знаке у складу
са језичком нормом
 употреби знаке интерпункције у
складу са језичком нормом

Култура
изражавања

 Усавршавање
 напише есеј поштујући структуру ове
културе
књижевне врсте
изражавања и
 састави биографију, молбу, жалбу,
неговање
приговор…
интересовања за
 процењује вредност понуђених
праћење
културних садржаја
културних
садржаја и
критички однос
према њима, као и
оспособљавање за
операционализац
ију
функционалних
стилова

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА
 Грађанско васпитање/Верска настава
 Социологија са правима грађана

 Правописни знаци
 Општа правила
интерпункције у реченици







Лексичке вежбе
Стилске вежбе
Писање есеја
Говорне вежбе
Школски писмени задаци
4х2+2
 Административни
функционални стил
(писање молбе, жалбе,
биографије )
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Назив предмета:

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Годишњи фонд часова:

111

Разред:

први
-Овладавање комуникативним вештинама и развијање способности и метода учења страног језика
-Развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, моралних и естетских
ставова
-Развијање општих и специфичних стратегија учења и критичког мишљења
-Развијање способности за самостално, аутономно учење, тражење, селекцију и синтезу информација
-Подстицање ученика да негује правилан изговор и интонацију
-Развијање способности ученика да разуме саговорника и усмено излаже у оквиру тематике из свакодневног
живота
-Подстицање ученика да савлада основе ортографије ради коректног писменог изражавања
-Стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и културном
наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији; стицање свести и сазнања о
функционисању страног и матерњег језика
-Овладавање језиком струке, и то у оноликој мери која је неопходна да се страни језик користи ради
информисаности и оспособљености за једноставну пословну комуникацију у усменом и писаном облику.

Циљеви предмета:

ТЕМА

ЦИЉЕВИ

Савремени
живот,
хобији и
интересовања
младих

- развијање
језичких вештина
(слушања, читања,
говора, писања) и
активирање
речника у оквиру
теме о људским
особинама и
личним подацима,
хобијима и

ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће бити у
стању да:
- разуме разноврсне аутентичне
текстове
- влада различитим техникама читања
- правилно користи правила грађења и
употребе садашњег времена (Present
simple /continuous)
- користи садашње време да говори о
стварима које ради сада или често
- учествује у разговору о задатој теми
-може да пише о себи (лични профил)

ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ
ПО ТЕМАМА
Personality
Present Simple and Present
Continuous
A personal profile
Exhanging opinions
Teenage challenges

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА




На почетку теме ученике упознати
са циљевима и исходима наставе /
учења, планом рада и начинима
оцењивања.
Инсистирати на употреби циљног
језика у учионици у добро
осмишљеним контекстима од
интереса за ученике

Облици наставе
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интересовањима
- развијање
комуникативних
функција
(изражавање
допадања и
недопадања,
описивање слике,
тражење и давање
информација о
свакодневним
активностима,
причање о себи,
исказивање
интересовања за
причу
саговорника)
-обнављање
садашњих
времена (Present
simple /continuous)
- упознавање
ученика са
елементима
културе замаља
енглеског
говорног подручја

-говори о култури енглеског говорног
подручја

Комуникативна настава страних
језика се реализује тако што се
примењују различити облици рада
као нпр. рад у групама и паровима,
индивидулани рад уз примену
додатних средстава у настави (
аудио-визуелних материјала,
информационо-технолошких
извора, игара, аутентичног
материјала, итд.).
Место реализације наставе
Настава се реализује у учионици

Препоруке за реализацију наставе
Препоручују се следеће активности
којима се гарантује најефикаснија
реализација наставног програма:
-рад у паровима, малим и великим
групама (мини-дијалози, игра по
уогама, симулације, итд.);
-мануалне активности (израда паноа,
презентација, зидних новина, постера
за учионицу или родитеље и сл.);
-дебате и дискусије примерене
узрасту (дебате представљају унапред
припремљене
аргументоване
монологе са ограниченим трајањем,
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Спортски
живот

-развијање
језичких вештина
(слушања, читања,
говора, писања) и
развијање речника
у оквиру теме о
спорту
-развијање
комуникативних
функција
(описивање
прошлих
догађаја,тражење
и давање
информација кроз
интервју)
-обнављање
прошлих времена
(Past simple, Past
continuous)
- упознавање
ученика са
елементима
културе замаља
енглеског
говорног подручја

-разуме разноврсне аутентичне
текстове
- влада различитим техникама читања
- правилно користи правила грађења и
употребе прошлих времена
(Past simple, Past continuous)
- употребљава облике прошлог простог
и трајног времена у контексту; описује
прошле догађаје; прича причу
-разговара о својим прошлим
искуствима
-говори о култури енглеског говорног
подручја

Sports and games
Past Simple and Past
Continuous
Talking about the past

док су дискусије спонтаније и
неприпремљене
интеракције
на
одређену тему);
-обимнији пројекти који се раде у
учионици и ван ње у трајању од
неколико
недеља
до
читавог
полугодишта уз конкретно видљиве и
мерљиве производе и резултате;
-усклађивање Програмом предвиђене
граматичке грађе
са датим
комуникативним
функцијама
и
темама, и то у склопу језичких
активности разумевања (усменог)
говора и писаног текста, усменог и
писменог изражавања и медијације;
-увођење ученика у стручну тематику
и
терминологију
у
другом
полугодишту (до 15% од укупног
годишњег фонда часова), при чему
стручна тематика која се обрађује на
страном
језику
прати
исходе
појединих стручних предмета и у
корелацији је са њима. Реализација
наставе језика струке се много више
огледа у развијању рецептивних него
продуктивних вештина јер је сврха
учења страног језика, у првој линији,
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Град и село;
путовања

- развијање
језичких вештина
(слушања, читања,
говора, писања) и
развијање речника
у оквиру теме о
селу и граду
-развијање
комуникативних
функција (давање
упутства за правац
кретања)
- обнављање
знања о језику
(предлози уз
глаголе кретања,
употреба some,
any, much, many, a
lot of, a little, a
few, употреба
одређеног и
неодређеног
члана, множина
именица)
- упознавање
ученика са
елементима
културе замаља
енглеског
говорног подручја

- влада различитим техникама читања
(разуме општи смисао и појединости)
- описује и спекулише о слици
-прави разлику имеђу some, any, much,
many, a lot of, a little, a few и адекватно
их користи у контексту
- разуме и даје упутства о правцу
кретања
- прави разлику између одређеног и
неодређеног члана и адекватно их
користи уз именице
-говори о култури енглеског говорног
подручја

Landscapes
Plural of nouns
SOME, ANY, MUCH,
MANY, A LOT OF, A
LITTLE, A FEW
Urban farmers
Articles

усмерена на то
да се ученици
оспособе да прате одређену стручну
литературу у циљу информисања,
праћења иновација и достигнућа у
области струке, усавршавања и
напредовања.
-евалуација (формативна која се
спроводи током године и служи
усмеравању даљег тока наставе и
сумативна на крају године која
указује на остварење циљева и
задатака) и самоевалуација (језички
портфолио) ученичких постигнућа.
Оцењивање
Вредновање остварености исхода
вршити путем:
-писмених задатака (по два писмена
задатка у сваком полугодишту)
-провере савладаности језичких
вештина читања, слушања, говора и
писања
-тестова знања, диктата
-пројеката
-праћења рада ученика на часу
Оквирни број часова по темама
-Савремени живот, хобији и
интересовања младих (19 часова)
-Спортски живот (8 часова)
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Култура
земаља
енглеског
говорног
подручја

- развијaње
језичких вештина
(слушања, читања,
говора, писања) и
развијање речника
у оквиру теме о
туристичким
атракцијама
(догађајима и
местима)
- обнављање
модалних глагола
(употреба must,
mustn’t, needn’t,
can, could)
- развијање
вештина
комуникације,
размене
мишљења,
договарања,
решавања
проблема,
закључивања
- упознавање са
обичајима и
елементима
културе других
земаљa

-разуме аутентичне текстове
- влада различитим техникама читања;
разуме општи смисао и појединости
текста
- користи називе делова тела у
изразима који описују гестикулације
-прави разлику између must, mustn’t,
needn’t, can, could, и самостално их
користи да би изразио забрану,
обавезу, одсуство обавезе, способност
и дозволу
-говори о култури енглеског говорног
подручја

Giving and receiving
MUST, MUSTN’T,
NEEDN’T, CAN, COULD
Gifts and special occasions
Gestures

Свет филма и
телевизије

- развијање
језичких вештина
(слушања, читања,
говора, писања) и

-разуме општи смисао и појединости
текста
- разликује компаратив и суперлатив
придева и адекватно их користи у

Types of film
Film fame
Comparison of adjectives
(not)as …as, too, enough

-Град и село; путовања (18 часова)
-Култура земаља енглеског говорног
подручја (10 часова)
-Свет филма и телевизије (12 часова)
-Свакодневни живот, куповина (15
часова)
-Проблеми савременог друштва (8
часова)
-Књижевност и читање (13 часова)
-Технологија и друштвене мреже (8
часова)

38

Свакодневни
живот,
куповина

развијање речника
у оквиру теме о
филму и
телевизији
- развијање
стручне
терминологије
- развијање
комуникативних
функција
(изношење
мишљења,
куповина карата)
- обнављање
поређења придева
(компаратив и
суперлатив
придева)
- упознавање
ученика са
конструкцијама
(not)as …as, too,
enough
- развијање
језичких вештинас
(слушања, читања,
говора, писања) и
развијање речника
у оквиру теме о
продавницама и
куповини
-развијање
стручне
терминологије

контексту
- користи (not)as …as, too, enough за
исказивање поређења
- разуме разговор у којем се користе
различите структуре за поређење
-користи одговарајуће изразе за
куповину карата за биоскоп/концерт

Buying tickets
Стручни текст

- разуме општи смисао и појединости
текста
- разуме стручну терминологију
-прави разлику имеђу глаголских
времена Present perfect и Past simple и
примењује знања у контексту
- размењује информације о недавним
догађајима кроз е-мејл и телефонски
разговор
-тражи и даје информације о трајању
радње (How long?- for/since)

At the shops
Present Perfect
Making a complaint
Стручни текст
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Проблеми
савременог
друштва

- развијање
комуникативних
функција
(куповина
одеће,рекламација
купљене робе,
описивање
недавних
догађаја)
- обнављање
глаголских
времена
(Present perfect и
Past simple,
питања са How
long, for/since )
- упознавање са
елементима
културе стране
земље
- развијaње
језичких вештина
(слушања, читања,
говора, писања) и
развијање речника
у оквиру теме о
криминалу
- развијање
стручне
терминологије
- обнављање
знања о језику
(именице са
суфиксима, Past

- води разговор о рекламацији на
купљени производ
-говори о култури енглеског говорног
подручја

- разуме општи смисао и појединости
текста
- разуме аутентичан говор са аудио
записа у оквиру теме
- разуме стручну терминологију
-описује догађаје из прошлости
употребљавајући различита прошла
времена
- користи облике прошлог перфекта у
контексту и разговору
-анализира правила и користи
неуправни говор
- изрази своје мишљење о
криминалним делима

Crime
Past Perfect
Outlaws
Reported speech
Reporting a theft
Стручни текст
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Књижевност
и читање

perfect, неуправни
говор)
- упознавање са
елементима
енглеског
фолклора

-говори о култури енглеског говорног
подручја

- развијање
језичких вештина
(слушања, читања,
говора, писања) и
развијање речника
у оквиру теме о
публикацијама и
књижевности
- развијање
стручне
терминологије
- стицање и
примена знања о
језику
( пасивни
глаголски облици
и конструкције)
- развијање
вештина
комуникације,
размене
мишљења,
договарања,
решавања
проблема,
закључивања
- упознавање са

- разуме аутентичне текстове о
књигама и књижевности
-идентификује пасивне глаголске
облике у тексту
- употребљава пасивне глаголске
облике за описивање процеса
штампања књига (некад и сад), за
чињенице, предвиђања у будућности
-користи различите пасивне глаголске
облике
- разговара о читалачким навикама, о
писцима и њиховим делима
- пише неформално писмо (одговор
другу; према упутству и моделу)
-говори о култури енглеског говорног
подручја

Publications
The passive
To be or not to be
Arranging to meet
Стручни текст
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Технологија
и друштвене
мреже

Корелација

животом и радом
значајних
културних
личности
енглеског
говорног подручја
- развијање
- разуме општи смисао и појединости
Electronic devices
језичких вештина текста
Screen time
(слушање, читање, - разуме радио-интервју у вези са
Стручни текст
говор, писање) и
друштвеним мрежама
развијање речника
у оквиру теме о
технологији,
електронским
уређајима и
друштвеним
активностима
- развијање
стручне
терминологије
-подстицање
ученика да раде
пројекат у тиму
ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ, први разред
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА, први разред
САВРЕМЕНА ПОСЛОВНА КОРЕСПОНДЕНЦИЈА, први разред
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Назив предмета:

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Годишњи фонд часова:

108

Разред:

други
-Овладавање комуникативним вештинама и развијање способности и метода учења страног језика
-Развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, моралних и
естетских ставова
-Развијање општих и специфичних стратегија учења и критичког мишљења
-Развијање способности за самостално, аутономно учење, тражење, селекцију и синтезу информација
-Подстицање ученика да негује правилан изговор и интонацију
-Развијање способности ученика да разуме саговорника и усмено излаже у оквиру тематике из
свакодневног живота
-Подстицање ученика да савлада основе ортографије ради коректног писменог изражавања
-Стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и
културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији; стицање
свести и сазнања о функционисању страног и матерњег језика
-Овладавање језиком струке, и то у оноликој мери која је неопходна да се страни језик користи ради
информисаности и оспособљености за једноставну пословну комуникацију у усменом и писаном облику.

Циљеви предмета:

ТЕМА

ЦИЉЕВИ

Свакодневни - развијање језичких
живот
вештина (слушања,
читања, говора,
писања) и развијање
речника у оквиру теме
- развијање
комуникативних
функција (описивање
делова гардеробе,
описивање слике,

ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће бити у
стању да:
- разуме разноврсне аутентичне
текстове
- влада различитим техникама читања
- правилно користи правила грађења
и употребе садашњег времена
(Present simple /continuous)
- користи садашње време када говори
о стварима које раде сада или често
- правилно користи инфинитивну или
–ing форму уз глаголе

ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ
ПО ТЕМАМА
Big Brother
Fashion
Verb patterns
An informal letter
Present Simple and Present
Continuous
Стручни текст

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА




На почетку теме ученике упознати
са циљевима и исходима наставе /
учења, планом рада и начинима
оцењивања.
Инсистирати на употреби циљног
језика у учионици у добро
осмишљеним контекстима од
интереса за ученике

Облици наставе
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тражење и давање
-пише неформално писмо
информација о
- разуме стручни текст
свакодневним
активностима,
причање о себи)
-обнављање садашњих
времена (Present simple
/continuous),обнављање
глагол + инфинитив
или –ing форме и
грађење придева
(adjective prefixes: un,dis-, in- , il-, or ir-)
-упознавање ученика
са стручном тематиком

Догађаји из
прошлости

- развијање језичких
вештина (слушања,
читања, говора,
писања) и развијање
речника у оквиру теме
везане за осећања
- обнављање прошлих
времена
(Past simple, Past
continuous)
- упознавање ученика
са елементима културе
замаља енглеског
говорног подручја
- обнављање –ed / –ing
придева (-ed/-ing

-влада различитим техникама читања;
разуме општи смисао и појединости
-правилно користи правила грађења и
употребе прошлих времена (Past
simple, Past continuous)
- употребљава облике прошлог
простог и трајног времена у
контексту; описује прошле догађаје;
прича причу
- разуме текстове о прошлим
догађајима
- говори о стварима које је урадио у
прошлости
- разуме стручни текст
-говори о култури енглеског говорног
подручја

Комуникативна настава страних
језика се реализује тако што се
примењују различити облици рада
као нпр. рад у групама и паровима,
индивидулани рад уз примену
додатних средстава у настави (
аудио-визуелних материјала,
информационо-технолошких
извора, игара, аутентичног
материјала, итд.).
Место реализације наставе
Настава се реализује у учионици

How did you feel
Past tense contrast
Remembering the past
Narrative
Стручни текст

Препоруке за реализацију наставе
Препоручују се следеће активности
којима се гарантује најефикаснија
реализација наставног програма:
-рад у паровима, малим и великим
групама (мини-дијалози, игра по
уогама, симулације, итд.);
-мануалне активности (израда паноа,
презентација,
зидних
новина,
постера за учионицу или родитеље и
сл.);
-дебате и дискусије примерене
узрасту
(дебате
представљају
унапред
припремљене
аргументоване
монологе
са
ограниченим трајањем, док су
дискусије
спонтаније
и
неприпремљене интеракције на
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adjectives)
-подстицање ученика
да користе наративне
временске изразе
-упознавање ученика
са стручном тематиком
Спортски
живот

- развијање језичких
вештина (слушања,
читања, говора,
писања) и развијање
речника у оквиру теме
о деловима тела
- развијање
комуникативних
функција (давање
савета)
- обнављање знања о
језику (употреба
одређеног и
неодређеног члана)
- упознавање ученика
са елементима културе
замаља енглеског
говорног подручја
- обнављање времена
Past simple and Present
perfect и контраст
између та два
-употреба и грађење
Present perfect
continuous)
-упознавање ученика

- влада различитим техникама
читања; разуме општи смисао и
појединости
- открије значење речи на основу
контекста
- описује и спекулише о слици
-разуме и даје савете ( if I were
you….,in your position, I would..)
- прави разлику између одређеног и
неодређеног члана и адекватно их
користи уз именице
- разуме и правилно употребљава
Past simple and Present perfect
- разуме и правилно употребљава
Present perfect continuous
- разуме стручни текст
-говори о култури енглеског говорног
подручја

The human body
Past Simple and Present
Perfect contrast
Public health
At the doctor’s
Present Perfect Simple and
Continuous
Стручни текст

одређену тему);
-обимнији пројекти који се раде у
учионици и ван ње у трајању од
неколико недеља до читавог
полугодишта уз конкретно видљиве
и мерљиве производе и резултате;
-усклађивање
Програмом
предвиђене граматичке грађе са
датим комуникативним функцијама
и темама, и то у склопу језичких
активности разумевања (усменог)
говора и писаног текста, усменог и
писменог изражавања и медијације;
-увођење
ученика
у
стручну
тематику и терминологију у другом
полугодишту (до 20% од укупног
годишњег фонда часова), при чему
стручна тематика која се обрађује на
страном језику прати исходе
појединих стручних предмета и у
корелацији је са њима. Реализација
наставе језика струке се много више
огледа у развијању рецептивних
него продуктивних вештина јер је
сврха учења страног језика, у првој
линији, усмерена на то
да се
ученици оспособе да прате одређену
стручну
литературу у циљу
информисања, праћења иновација и
достигнућа у области струке,
усавршавања и напредовања.
-евалуација (формативна која се
спроводи током године и служи
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са стручном тематиком

Књижевност

Друштвени
живот
младих

усмеравању даљег тока наставе и
сумативна на крају године која
указује на остварење циљева и
задатака) и самоевалуација (језички
портфолио) ученичких постигнућа.

- развијaње језичких
вештина (слушања,
читања, говора,
писања) и развијање
речника
у оквиру теме
- упознавање ученика
са управним говором
(reported statements and
questions)
-развијање вештина
писања формалног
писма
- упознавање са
обичајима и
елементима културе
других земаљa
-упознавање ученика
са стручном тематиком

- влада различитим техникама
читања; разуме општи смисао и
појединости
-разуме и правилно користи форму
управног говора (reported statements
and questions)
-напише и разуме једноставнји облик
формалног писма
-разуме стручни текст
-говори о култури енглеског говорног
подручја

- развијaње језичких
вештина (слушања,
читања, говора,
писања) и развијање
речника
у оквиру теме

-влада различитим техникама читања;
разуме општи смисао и појединости
-разуме први, други и трећи тип
условнох реченица и адекватно их
користи у контексту
-разуме разговор у којем се користе

Crime writers
Who was he?
Speculating about events
Reported speech
A formal letter (asking for
information)
Стручни текст

Оцењивање
Вредновање остварености исхода
вршити путем:
-писмених задатака (по два писмена
задатка у сваком полугодишту)
-провере савладаности језичких
вештина читања, слушања, говора и
писања
-тестова знања, диктата
-пројеката
-праћења рада ученика на часу
Оквирни број часова по темама
- Свакодневни живот (23 часова)
- Догађаји из прошлости (13 часова)
- Спортски живот (18 часова)
- Књижевност (19 часова)
- Друштвени живот младих (19
часова)
- Новац и плаћање (16 часова)

Dating and relationships
Conditionals
Talking about imaginary
situations
Love on the Internet
Стручни текст
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Новац и
плаћање

о изласцима, везама и
паровима
- развијање вештина
говора о имагинарним
ситуацијама
-обнављање првог типа
условних реченица (
First conditional,
употреба и грађење
другог и трећег типа
условних реченица
(Second and Third
conditional))

различити типови условних реченица

- развијaње језичких
вештина (слушања,
читања, говора,
писања) и развијање
речника
у оквиру теме
о музици и уметности
-развијање стручне
терминологије
- обнављање
глаголских времена
(садашњих и прошлих
времена)
- упознавање са tag
questions
- упознавање са
конструкцијом to have
smth done
- упознавање са
елементима културе

-влада различитим техникама читања;
разуме општи смисао и појединости
-разуме и користи стручну
терминологију
- прави разлику имеђу глаголских
времена и примењује знања у
контексту
- разуме и адекватно употребљава tag
questions
-разуме и правилно употрељава
конструкцију to have smth done

Monney and payment
Advertising
Have something done
Tag questions
Стручни текст
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Корелација

стране земље
ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ, први и други разред
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА, први и други разред
САВРЕМЕНА ПОСЛОВНА КОРЕСПОНДЕНЦИЈА, први и други разред
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Назив предмета:

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Годишњи фонд часова:

108

Разред:

трећи
-Овладавање комуникативним вештинама и развијање способности и метода учења страног језика
-Развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, моралних и
естетских ставова
-Развијање општих и специфичних стратегија учења и критичког мишљења
-Развијање способности за самостално, аутономно учење, тражење, селекцију и синтезу информација
-Подстицање ученика да негује правилан изговор и интонацију
-Развијање способности ученика да разуме саговорника и усмено излаже у оквиру тематике из
свакодневног живота
-Подстицање ученика да савлада основе ортографије ради коректног писменог изражавања
-Стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и
културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији; стицање
свести и сазнања о функционисању страног и матерњег језика
-Овладавање језиком струке, и то у оноликој мери која је неопходна да се страни језик користи ради
информисаности и оспособљености за једноставну пословну комуникацију у усменом и писаном облику.

Циљеви предмета:

ТЕМА
Догађаји из
прошлости

ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће бити у
стању да:
- развијање језичких
- разуме разноврсне аутентичне
вештина (слушања,
текстове
читања, говора, писања) и - влада различитим техникама
развијање речника у
читања
оквиру теме
- разуме стручни текст
- упознавање ученика са
- правилно користи садашња и
стручном тематиком
прошла времена у контексту
-обнављање садашњих
- правилно користи конструкције
времена и прошлих
USED TO/WOULD+INFINITIVE за
времена
описивање прошлости
ЦИЉЕВИ

ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ
ПО ТЕМАМА
Amnesia
Стручни текст
Narrating events
Present and past tenses
USED TO/WOULD
+INFINITIVE
Adverbial clauses of manner
(as if)

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА




На почетку теме ученике
упознати са циљевима и
исходима наставе / учења, планом
рада и начинима оцењивања.
Инсистирати на употреби циљног
језика у учионици у добро
осмишљеним контекстима од
интереса за ученике

Облици наставе
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-упознавање ученика са
-разуме адвербијалне клаузе за
конструкцијама USED
начин и поређење (as if)
TO/WOULD+INFINITIVE
за описивање прошлости
-упознавање ученика са
адвербијалним клаузама
за начин и поређење (as
if)

Образовање
и посао

- развијање језичких
вештина (слушања,
читања, говора, писања) и
развијање речника у
оквиру теме о
образовању и запослењу
-упознавање ученика са
стручном тематиком
- упознавање ученика са
елементима културе
замаља енглеског
говорног подручја
- упознавање ученика са
релативним
(рестриктивним и
нерестриктивним)
клаузама
-упознавање ученика са
формом разговора за
посао и формом пријаве
за посао
-обнављање

-влада различитим техникама
читања; разуме општи смисао и
појединости
-разуме стручни текст
-правилно користи правила употребе
релативних клауза
- разуме и примењује форму
разговора за посао - разуме форму
писања пријаве за посао и напише
једноставну пријаву за посао
- правилно користи дијунктивна
питања
-говори о култури енглеског
говорног подручја

Комуникативна настава страних
језика се реализује тако што се
примењују различити облици
рада као нпр. рад у групама и
паровима, индивидулани рад уз
примену додатних средстава у
настави ( аудио-визуелних
материјала, информационотехнолошких извора, игара,
аутентичног материјала, итд.).

The world of work
Education for life
A job intervies
A job application
Relative clauses
Question tags

Место реализације наставе
Настава се реализује у учионици

Препоруке за реализацију
наставе
Препоручују се следеће активности
којима се гарантује најефикаснија
реализација наставног програма:
-рад у паровима, малим и великим
групама (мини-дијалози, игра по
уогама, симулације, итд.);
-мануалне
активности
(израда
паноа,
презентација,
зидних
новина, постера за учионицу или
родитеље и сл.);
-дебате и дискусије примерене
узрасту
(дебате
представљају
унапред
припремљене
аргументоване
монологе
са
ограниченим трајањем, док су
дискусије
спонтаније
и
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дисјунктивних питања

Живот у
будућности

- развијање језичких
вештина (слушања,
читања, говора, писања) и
развијање речника у
оквиру теме о будућности
-упознавање ученика са
стручном тематиком
- вежбање
комуникативних
функција (изражавање
планова)
- упознавање ученика са
начинима изражавањња
будућности
- упознавање ученика са
елементима културе
замаља енглеског
говорног подручја
- упознавање ученика са
временским клаузама

Књижевност - развијaње језичких
вештина (слушања,
читања, говора, писања) и
развијање речника
у оквиру теме

- влада различитим техникама
читања; разуме општи смисао и
појединости
- открије значење речи на основу
контекста
-разуме стручни текст
-користи одговарајуће глаголске
облике за изражавање планова,
предвиђање и нагађање
- разуме и правилно користи
временске клаузе
-говори о култури енглеског
говорног подручја

Computing
Visions of the future
Стручни текст
Speculating and predicting
Future forms
Talking about plans
Future time clauses

- влада различитим техникама
читања; разуме општи смисао и
појединости
-разуме стручни текст
-разуме и користи начине нагађања о

Who was he?
Speculating about past
events
Crime writers
Стручни текст

неприпремљене интеракције на
одређену тему);
-обимнији пројекти који се раде у
учионици и ван ње у трајању од
неколико недеља до читавог
полугодишта уз конкретно видљиве
и мерљиве производе и резултате;
-усклађивање
Програмом
предвиђене граматичке грађе са
датим комуникативним функцијама
и темама, и то у склопу језичких
активности разумевања (усменог)
говора и писаног текста, усменог и
писменог изражавања и медијације;
-увођење ученика у стручну
тематику и терминологију у другом
полугодишту (до 30% од укупног
годишњег фонда часова), при чему
стручна тематика која се обрађује
на страном језику прати исходе
појединих стручних предмета и у
корелацији је са њима. Реализација
наставе језика струке се много
више
огледа
у
развијању
рецептивних него продуктивних
вештина јер је сврха учења страног
језика, у првој линији, усмерена на
то да се ученици оспособе да прате
одређену стручну литературу у
циљу
информисања,
праћења
иновација и достигнућа у области
струке,
усавршавања
и
напредовања.

51

Путовања

-упознавање ученика са
стручном тематиком
- упознавање ученика
начинима нагађања о
прошлости
-обнављање употребе
придева и прилога
- упознавање са
обичајима и елементима
културе других земаљa
-упознавање ученика са
конструкцијама
either…or, neither…nor и
употребом инверзије
после neither, nor, so

прошлости
-разуме и правилно користи
конструкције either…or, neither…nor
и инверзију после neither, nor, so

- развијaње језичких
вештина (слушања,
читања, говора, писања) и
развијање речника
у оквиру теме
о путовањима
-упознавање ученика са
стручном тематиком
-упознавање ученика са
пасивом
-упознавање ученика са
адвербијалним клаузама
за место
-обнављање неодређених
заменица
- вежбање
комуникативних
функција (изражавање

-влада различитим техникама
читања; разуме општи смисао и
појединости
-разуме стручни текст
-правилно користи неодређене
заменице у контексту
-разуме правила грађења и употреба
пасива
-правилно користи адвербијалне
клаузе за место
-изрази жалбу
-опише место

Прилози и придеви
either…or, neither…nor;
neither, nor, so

Explorers
Travelling with friends
Travel problems/Making a
complaint
Description of a place
Стручни текст
The passive
Indefinite pronouns
Adverbial clauses of place

-евалуација (формативна која се
спроводи током године и служи
усмеравању даљег тока наставе и
сумативна на крају године која
указује на остварење циљева и
задатака)
и самоевалуација
(језички портфолио) ученичких
постигнућа.
Оцењивање
Вредновање остварености исхода
вршити путем:
-писмених задатака (по два
писмена задатка у сваком
полугодишту)
-провере савладаности језичких
вештина читања, слушања, говора
и писања
-тестова знања, диктата
-пројеката
-праћења рада ученика на часу
Оквирни број часова по темама
- Догађаји из прошлости (17
часова)
- Образовање и посао (19 часова)
- Живот у будућности (18 часова)
- Књижевност (16 часова)
- Путовање (20 часова)
- Уметност (18 часова)
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жалбе)
-вежбање описивања
места
Уметност

Корелација

- развијaње језичких
вештина (слушања,
читања, говора, писања) и
развијање речника
у оквиру теме
о музици и уметности
-развијање стручне
терминологије
- упознавање са
садашњим и прошлим
партиципом
-упознавање са
номиналним клаузама
- обнављање множине
именица
-упознавање са форомом
писања критике
књиге/филма
- упознавање са
елементима културе
стране земље

-влада различитим техникама
читања; разуме општи смисао и
појединости
-разуме стручну терминологију
- разуме и користи номиналне клаузе
-разуме и користи адвербијалне
клаузе за место
- правилно користи множину
именица
-разуме и користи партиципе
-напише критику књиге/филма
-говори о култури енглеског
говорног подручја

САВРЕМЕНА ПОСЛОВНА КОРЕСПОНДЕНЦИЈА, други разред
ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ, други и трећи разред
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА, други и трећи разред

Performers
Music festivals
Book review
Стручни текст
Plural of nouns
Nominal clauses
Participles
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Назив предмета:

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Годишњи фонд часова:

99

Разред:

четврти
-Овладавање комуникативним вештинама и развијање способности и метода учења страног језика
-Развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика, његових хуманистичких, моралних и
естетских ставова
-Развијање општих и специфичних стратегија учења и критичког мишљења
-Развијање способности за самостално, аутономно учење, тражење, селекцију и синтезу информација
-Подстицање ученика да негује правилан изговор и интонацију
-Развијање способности ученика да разуме саговорника и усмено излаже у оквиру тематике из свакодневног
живота
-Подстицање ученика да савлада основе ортографије ради коректног писменог изражавања
-Стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према сопственом језику и
културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на отвореност у комуникацији; стицање
свести и сазнања о функционисању страног и матерњег језика
-Овладавање језиком струке, и то у оноликој мери која је неопходна да се страни језик користи ради
информисаности и оспособљености за једноставну пословну комуникацију у усменом и писаном облику.

Циљеви предмета:

ТЕМА

ЦИЉЕВИ

Комуникација - развијање језичких
вештина (слушања,
читања, говора,
писања) и развијање
речника у оквиру
теме о комуникацији
и енглеском као
интернационалном
језику
- вежбање

ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће бити у
стању да:
- разуме разноврсне аутентичне
текстове
- изражава своје мишљење о
глобалном карактеру енглеског језика
- влада различитим техникама читања
- правилно користи узрочне и намерне
реченице у контексту
-разуме текстове и говор са аудио
записа
-користи садашња времена у

ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ
ПО ТЕМАМА
Communication in business
Britons beaten to City jobs by
students with other languages
Language for leaving and
taking messages
Adverbial clauses of intention
Adverbial clauses of reason
Case study

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА




На почетку теме ученике упознати
са циљевима и исходима наставе /
учења, планом рада и начинима
оцењивања.
Инсистирати на употреби циљног
језика у учионици у добро
осмишљеним контекстима од
интереса за ученике

Облици наставе
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комуникативних
функција
(телефонирање и
остављање порука)
- упознавање
ученика са узрочним
и намерним
реченицама и
оспособљавање
ученика да их
користе у контексту
-обнављање
садшањих времена
-подстицање
ученика да у групи
раде студију случаја

Путовања

- развијање језичких
вештина (слушања,
читања, говора,
писања) и развијање
речника у оквиру
теме о путовањима
- вежбање
комуникативних
функција
(давање упутстава о
правцу кретања)
- обнављање
прошлих времена

контексту
-реши проблем радом у групи

Комуникативна настава страних
језика се реализује тако што се
примењују различити облици рада
као нпр. рад у групама и паровима,
индивидулани рад уз примену
додатних средстава у настави (
аудио-визуелних материјала,
информационо-технолошких
извора, игара, аутентичног
материјала, итд.).
Место реализације наставе
Настава се реализује у учионици

- разуме разноврсне (аутентичне)
текстове
- влада различитим техникама
читања; разуме општи смисао и
појединости
-правилно користи правила грађења и
употребе прошлих времена
(Past Simple, Past Continuous, Present
Perfect, Past Perfect Simple/Continuous)
-употребљава облике прошлог
времена за описивање својих
искустава са путовања
- користи временске реченице у

Travel
Giving directions
My travel experience
Past tenses
Adverbial clauses of time

Препоруке за реализацију наставе
Препоручују се следеће активности
којима се гарантује најефикаснија
реализација наставног програма:
-рад у паровима, малим и великим
групама (мини-дијалози, игра по
уогама, симулације, итд.);
-мануалне активности (израда паноа,
презентација,
зидних
новина,
постера за учионицу или родитеље и
сл.);
-дебате и дискусије примерене
узрасту
(дебате
представљају
унапред
припремљене
аргументоване
монологе
са
ограниченим трајањем, док су
дискусије
спонтаније
и
неприпремљене
интеракције
на
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Будућност
младих

(Past Simple, Past
Continuous, Present
Perfect, Past Perfect
Simple/Continuous)
-упознавање
ученика са
временским
реченицама и
начинима њиховог
скраћивања
-развијање језичких
вештина (слушања,
читања, говора,
писања) и развијање
речника у оквиру
теме о пријави за
посао и запослењу
- вежбање
комуникативних
функција (давање
савета, изражавање
жеља у вези са
радним условима)
- обнављање
садашњих времена
(Present
Simple/Continuous,
Present Perfect)
-обнављање
множине именица и
упознавање ученика
са множином
именица латинског
порекла

контексту
- разуме и дају упутства о правцу
кретања

- влада различитим техникама
читања; разуме општи смисао и
појединости
- открива значење речи на основу
контекста
- користи садашња времена у
контексту
- користи именице у множини
- напише CV
- разуме и даje савете

Looking for a job
Attitudes towards work
Language for giving advice
Writing a CV
Plural of nouns
Present tenses

одређену тему);
-обимнији пројекти који се раде у
учионици и ван ње у трајању од
неколико
недеља
до
читавог
полугодишта уз конкретно видљиве
и мерљиве производе и резултате;
-усклађивање
Програмом
предвиђене граматичке грађе
са
датим комуникативним функцијама
и темама, и то у склопу језичких
активности разумевања (усменог)
говора и писаног текста, усменог и
писменог изражавања и медијације;
-увођење
ученика
у
стручну
тематику и терминологију у другом
полугодишту (до 40% од укупног
годишњег фонда часова), при чему
стручна тематика која се обрађује на
страном језику прати
исходе
појединих стручних предмета и у
корелацији је са њима. Реализација
наставе језика струке се много више
огледа у развијању рецептивних него
продуктивних вештина јер је сврха
учења страног језика, у првој линији,
усмерена на то
да се ученици
оспособе да прате одређену стручну
литературу у циљу информисања,
праћења иновација и достигнућа у
области струке, усавршавања и
напредовања.
-евалуација (формативна која се
спроводи током године и служи
усмеравању даљег тока наставе и
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сумативна на крају године која
указује на остварење циљева и
задатака) и самоевалуација (језички
портфолио) ученичких постигнућа.

-упознавање
ученика са формом
CV-a

Новац и
инвестиције

-развијање језичких
вештина (слушања,
читања, говора,
писања) и развијање
речника у оквиру
теме о новцу и
инвестицијама
- обнављање
бројева (основних и
редовних) и бројева
који се понашају као
именице
- стицање и примена
знања о језику
(инфинитив после
упитних речи,
придева и TO BE/
TO BE ABOUT)
-вежбање
комуникативних
функција
(преговарање око
цена)
- подстицање
ученика да у групи
раде студију случаја

- влада различитим техникама
читања; разуме општи смисао и
појединости
- разуме стручне термине
-користи бројеве у контексту
-користи различите конструкције са
инфинитивом у контексту
-преговара око цене
-реши проблем радом у групи

Raising capital
The economy and investment
Language for negotiating
Case study
Numbers
TO BE/TO BE
ABOUT+INFINITIVE

Оцењивање
Вредновање остварености исхода
вршити путем:
-писмених задатака (по два писмена
задатка у сваком полугодишту)
-провере савладаности језичких
вештина читања, слушања, говора и
писања
-тестова знања, диктата
-пројеката
-праћења рада ученика на часу
Оквирни број часова по темама
- Комуникација(12 часова)
- Путовања (13 часова)
- Будућност младих (10 часова)
- Новац и инвестиције (14 часова)
- Продаја (10 часова)
- Нове технологије (14 часова)
-Маркетинг (10 часова)
-Етика на послу (16 часова)
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Продаја

-развијање језичких
вештина (слушања,
читања, говора,
писања) и развијање
речника у оквиру
теме о продаји
- обнављање
глаголских облика
за изражавање
будућности
- развијање вештина
комуникације,
размене мишљења,
договарања,
решавања проблема,
закључивања

- влада различитим техникама
читања; разуме општи смисао и
појединости
- разликује облике за изражавање
будућности и правилно их примењује
у контексту
-даje упутства

Retail outlets and the supply
chain
Changes in shopping behavior
Giving instructions
Future forms
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Нове
технологије

- развијање језичких
вештина (слушања,
читања, говора,
писања) и развијање
речника у оквиру
теме о иновацијама
и открићима
- вежбање
комуникативних
функција
(презентација)
- обнављање пасива
- стицање и примена
знања о језику
(пасивна
конструкција It is
said that… )
-подстицање
ученика раде
пројекат о
иновацијама и
открићима и да га
представе помоћу
претходно увежбане
комуникацијске
вештине
-упознавање са
елементима културе
енглеског говорног
подручја

-влада различитим техникама читања;
разуме општи смисао и појединости
-разуме стручну терминологију
-користи пасивно стање глагола када
говори о открићима
-ради презентацију свог пројекта
-говори о култури енглеског говорног
подручја

Inventions and innovations
Presenting
Giving an effective
presentation
Passive structures

Маркетинг

- развијање језичких
вештина (слушања,
читања, говора,

-чита аутентичне текстове
-разуме општи смисао и појединости
текста

Market research/advertising
Competition and product
development
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Етика на
послу

писања) и развијање
речника у оквиру
теме о маркетингу
- вежбање
комуникативних
функција (давање
предлога)
- обнављање
поређења придева
- стицање и примена
знања о језику
(латински
компаратив prior to,
inferior to, superior
to)
-обнављање
релативних клауза и
упознавање ученика
са начином њиховог
скраћивања
- развијање језичких
вештина (слушања,
читања, говора,
писања) и развијање
речника у оквиру
теме о етичком
понашању на послу
-обнављање
предлога за место и
време
- стицање и примена
знања о језику
(I'd rather.., You’d
better…, It’s time…, I

-разуме стручну терминологију
-користи све усвојене облике
компаратива и суперлатива у
контексту
-скраћује релативне клаузе
-даje предлоге

Making comparisons
Relative clauses
Making suggestions

- разуме разноврсне текстове и аудио
записе и разуме општи смисао или
специфичне детаље
-користи предлоге за време и место у
контексту
-разуме и употребљава конструкције
I'd rather.., You’d better…, It’s time…, I
wish…, If only…
-користи правилно предлоге за време
и место
-потврди поруџбину

Ethics at work
Unethical behavior in the
workplace
I'd rather.., You’d better…,
It’s time…, I wish…, If only
Confirming an order/contract
details
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wish.. If only…)
- развијање вештина
комуникације,
размене мишљења,
договарања,
решавања проблема,
закључивања
- упознавање са
формом
потврђивања
поруџбине
Корелација

ПОСЛОВНА КОРЕСПОНДЕНЦИЈА, други разред
МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА И БАНКАРСТВО, трећи и четврти разред
ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА, трећи и четврти разред
ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ, трећи и четврти разред
МАРКЕТИНГ, четврти разред
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Назив предмета:

СОЦИОЛОГИЈА

Годишњи фонд часова:

72

Разред:

Трећи
Циљ социологије јесте да ученици упознају основне садржаје социолошких теорија и метода науке
социологије, да ученици овладају основним социолошким појмовима, како би боље разумели савремено
друштво и успешније остварили своју улогу и место у њему, да ученици стекну применљива и
функционална знања о друштвеним појавама, структури, развоју и противуречностима савременог
друштва како би развили кључне компетенције потребне за живот и патриципацију у демократски
уређеном мултикултуралном друштву. .

Циљеви предмета:

ТЕМА
I
Социолошки
приступ
друштву

ЦИЉ
 Упознавање са
социолошким
приступом
друштву,
одређивањем
предмета и
метода
социологије,
настанком
социологије,
оснивачима и
творцима
одређених
теорија о
друштву и
односима кои
владају у
друштву,

ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће бити
у стању да:
схвата значај социологије као
друштвене науке, важност
соцолошких теорија за разумевање
друштва и односа у друштву
схвата и разуме појам и предмет
социологије и социолошки метод
разуме разлоге нстанак
социологије као науке и нен значај
како за друштво, тако и за
појединца
формитра ставове о основним
друштвеним процесима у средини у
којој живи о друштвеним
кретањима, о утуцају политичких
збивања на живот сваког појединца,
о свом и друштвеном идентитету
формира аутномни вредносни
систем у складу са основним

ПРЕПОРУЧЕНИ
НАЧИН
САДРЖАЈИ
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
ПО ТЕМАМА
 Одређење предмета  На почетку теме ученике упознати
и
метода,
са циљевима и исходима наставе /
социологије
учења, планом рада и начинима
 Модерно
и
оцењивања.
савремено друштво
 Настанак
Облици наставе
социологије
фронтални
 Појединац, култура
индивидуални
и друштво
групни
рад у паровима
Место реализације наставе
учионица
Препоруке за реализацију
наставе: користити конкретне
примере, актуелне теме из дневне
штампе и интернета
Оцењивање
усмено одговарање
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одликама
модреног и
савремног
друштва,
личном и
друштвеном
идентитету
 Оспособљавање
за формирање
ставова и
стицање
вештина
значајних за
сналажење у
савременим
друштвеним
збивањима
 Стицање знања
о социологији
као научној
дисциплини, о
социолошким
теоријама, о
појмовима као
што су
вредности
вредносни
системи,
значењу норми,
значењу појма
идентитета и
социјализације

вредностима правде, истине,
слободе, поштења и личне
одговорности и доприноси развоју
личног и националног идентитета и
развоју толеранције и разумевања
различитости и
мултикултуралности
уочава значај истраживачког
рада у циљу откривања узрока и
последица одређених друштвених
појава

тест
активност на часу
Оквирни број часова за тему:
Укупно: 12 обрада: 7
утврђивање: 5
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II
Друштвена
структура и
друштврне
промене

 Упознавање са
елементима
друштва,
друштвеним
системом,
функционисање
м, структуром и
организацијом
друштва
 Оспособљавање
за живот у
друштву
изложеном
сталним
променама и
изазовима које
доноси развој
савременог
друштва
 Стицање знања
о хоризонталној
и вертикалној
покретљивости
друштва

 схвати друштвену структуру и
систем
 објасни улогу друштвених група
с посебним освртом на примарне
и секундарне, организације и
институције и бирократију
 наведе друштвене установе и
друштвене организације и
направи разлику између њих,
 схвати значај и опасност
бирократије
 схвати да друштвену структуру
у ужем смислу чине класе,
сталежи и елите и да њихово
постојање зависи од друштвене
улоге, положаја моћи и угледа
 објасни узроке друштвеног
раслојавања
 идентификује друштвене
промене и препозна друштвени
развој
 зна основне карактеристике
хоризонталне и вертикалне
покретљивости
 формира став према нужности
постојања друштвених
неједнакости и врстма као и
савременим тенденцијама у
развоју глобалног друштва
 схвати однос социолгије и
дмографије и у том смислу
сагледа демографске промене у
свету и у нашој земљи, схвати

 Друштвена структура и
систем: групе,
организације и
институције
 Друштвена структура и
систем:стратификација
и покретљивост
 Друштвена структура и
систем: друштвене
улоге, друштвени
положаји, моћ и углед
 Друштвене неједнакости
 Друштвене промене и
развој
 Друштво и
становништво



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

Облици наставе
фронтални
индивидуални
групни
рад у паровима
Место реализације наставе
учионица
Препоруке за реализацију
наставе: користити конкретне
примере, актуелне теме из дневне
штампе и интернета
Оцењивање
усмено одговарање
тест
активност на часу
Оквирни број часова за тему:
Укупно: 23 обрада: 15
утврђивање: 8
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суштину позитивног и
негативног прираштаја и разуме
мере популационе политике



III
Основне
облсти
друштвеног
живота

 Стицање и
развијање
знања о раду,
политици,
култури и
културним
тековинама,
религији,
монотеистички
м религијама,
хришћанству,
идеологијама,
породици,
етничким
аспектима
друштва

 уочи и схвати значај, вредност и
цену рада, проблеме
незапослености и озбиљност
трагања за послом, схвати и
прихватање одгворности за себе
и своју породицу у смислу
обезбеђења основне
егзистенције која се потиже
разним обављањем послова уз
разумевање економских
аспеката друштва
 уочи значај политике кроз
историју, и политике садашњег
врмена уз остваривање активне
улоге како грађанина грађанске
државе и демократског система
који се изграђује код нас
 разуме и схвати значај
идеологије у формирању
друштвених токова и правилно
се оспособи да се критички
односи према актуелним
идеологијама уз свој осврт
заснован на разумевању
друштвених појава, и

 Сфера рада
 Економски аспекти
друштва
 Политика
 Култура
 Религија
 Идеологија
 Нација и нацонализам
Породица и брак

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

Облици наставе
фронтални
индивидуални
групни
рад у паровима
Место реализације наставе
учионица
Препоруке за реализацију
наставе: користити конкретне
примере, актуелне теме из дневне
штампе и интернета
Оцењивање
усмено одговарање
тест
активност на часу
Оквирни број часова за тему:
Укупно: 24 обрада: 16
утврђивање: 8
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заузмимању свог става
 уочи разлику и сличности
између културе и цивилизације
 схвати настанак религије и
религиског мишљења
 идентификује монотеистичке
религије и објасни
специфичности хришћанства
 разликује обичај и морал
 схвати разлику између
уметности, масовне културе,
подкултуре, шунда и кича
IV
Појаве и
проблеми
савременог
друштва

Упознавање са
социо-патолошким
појавама у
савременом и
нашем друштву, и
оспособљавање за
схватање
штетности по
себе и друштво од
постојања
девијантних
понашања као што
су криминал,
алкохолизам,
нааркоманија и
слично.
Припрема за
могућности
укључивања за
активно учешће у

уочи и схвати да савремено
друштво са собом носи брзе
промене у виду информационих
технологија, брзе глобализације и
урбаних услова живота
разуме да се као нужност из
разних разлога, пјављују друђтвено
девијантна понашања, која носе
штетности и по појединца и по
друштво
схвати последице друштвених
девијација и то алкохолизма,
наркоманије, криминала, као и
других облика
схвати важност здраве животне
средине, права на одрживи развој, и
своје понашање прилагоди
одржавању здраве животне средине
уочи значај акција, поступака и



Социјално-патолошке
појаве
Град и градски живот
Еколошки проблеми
Глобализација
Млади у савременом
друштву

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

Облици наставе
фронтални
индивидуални
групни
рад у паровима
Место реализације наставе
учионица
Препоруке за реализацију
наставе: користити конкретне
примере, актуелне теме из дневне
штампе и интернета
Оцењивање
усмено одговарање
тест
активност на часу
Оквирни број часова за тему:
Укупно: 13 обрада: 7
утврђивање: 6
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акцијама
превенције на
едукацији својој и
других (врњачкој)
о штетности и
погубности
личног
учествовања у
наведеним
друштвеним
девијантностима

мера које се спроводе на зштити
животне средине од загађања,
схвати нужност глобализације,
али и разуме последице које са
собом носи глобализација, и
критички процени место и улогу
које наше друштво заузима у тим
токовима

Литература ученика: Социологија за четврти разред гимназије и трећи разред средњих стручних школа, Владимир Вулетић, издавач ,
Klett, Београд
КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА : Историја, Право,
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Назив предмета:

Историја

Годишњи фонд часова:

74

Разред:

први
Циљ наставе историје је стицање хуманистичког образовања и развијање историјске свести;
разумевање историјског простора и времена, историјских догађаја, појава и процеса и улоге
истакнутих личности; развијање индивидуалног и националног идентитета; стицање и
проширивање знања, развијање вештина и формирање ставова неопходних за разумевање
савременог света (у националном, регионалном, европском и глобалном оквиру); унапређивање
функционалних вештина и компетенција неопходних за живот у савременом друштву
(истраживачких вештина, критичког и креативног мишљења, способности изражавања и
образлагања сопствених ставова, разумевања мултикултуралности, развијање толеранције и културе
аргументованог дијалога); оспособљавање за ефикасно коришћење информационо-комуникационих
технологија; развијање свести о потреби сталног усавршавања и свести о важности неговања
културно-историјске баштине

Циљеви предмета:

ТЕМА

ЦИЉ

УВОД
У Разумевање појма
прошлости и начина и
ИСТОРИЈУ
значаја њеног проучавања.
Стицање хуманистичког
образовања и развијање
историјске
свести.Ученицима треба
приближити смисао
изучавања
историје.Стицање
способности за примену
стечених знања.Развијање
систематичности и
позитиван однос према
учењу

ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће
бити у стању да:
 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;

ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ
ПО ТЕМАМА
Историја као наука и
наставни предмет; однос
историје према другим
наукама; историјски
извори, рачунање
времена,периодизација.

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА
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ПРАИСТОРИЈА

Упознавање са животом
људи у праисторијским
заједницама,проналасцима
и праисторијским
налазиштима у Европи и
централном Балкану- Код
ученика развити
одговоран однос према
културном наслеђу.

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;
разликује историјске изворе
од историјске литературе;

Ученик ће схватити основне
одлике праисторије.Разумеће
ток развитка људског
друштва.Уме да наведе
карактеристике археолошких
локалитета и праисторијска
налазишта на простору Србије
и централног Балкана.
идентификује главне
проналаске и њихове
последице на начин живота
људи у праисторији;
Наведи и лоцира најважније
праисторијске локалитете у
Европи и Србији (Ласко,
Алтамира, Винча, Лепенски
Вир...).

Живот људи у праисторији;
верска схватања и почеци
ликовних уметности;
праисторијска налазишта и
културе на централном
Балкану.
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СТАРИ ВЕК

Упознавање са глобалним -именује најважније
прегледом цивилизација цивилизације епохе старог
старог века.
века;
Разумевање
основних  наведе и лоцира најважније
одлика
цивилизација
цивилизације из најранијег
старог века.
периода историје
Унапређивање знања о
човечанства (Месопотамија,
друштвеним структурама
Египат, Јудеја, Феникија,
и
државним
Крит, Индија, Кина);
институцијама
у  одреди основне одлике и
цивилизацијама
старог
најважније тековине
века.
цивилизација Далеког
Разумевање
одлика
истока (Индија, Кина);
религија
и
верских  опише друштвене структуре
схватања у старом веку.
у најважнијим државама
Проширивање знања о
старог века;
култури
цивилизација  објасни државно уређење
старог века и њеним
цивилизација Старог истока
главним тековинама.
античке Грчке и Рима;
Уочавање
основних  наведе религијске системе и
одлика
привреде
и
њихове главне одлике у
свакодневног живота у
најважнијим државама
цивилизацијама
старог
старог века;
века.
 наведе врсте писама
Уочавање утицаја
цивилизација старог века и
историјског наслеђа
препозна њихове
цивилизација старог века
особености;
на савремени свет
 идентификује основне
одлике привреда
најзначајнијих држава
старог века;
 опише начин живота
припадника различитих
друштвених слојева у

Друштво и државе
Старог истока:
Појам Старог истока и
географски услови тог
подручја.
Најзначајније
државе
и
њихово
друштвено
и
државно
уређење.
Друштво и државе
старих Грка и Римљана:
Најстарија
историја
Грчке (Критско-микенско и
Хомерско доба), Атина и
Спарта,
Грчко-персијски
ратови, Пелопонески рат.
Хеленизам
–
освајања
Александра Великог и
његово царство. Историја
старог
Рима
у
доба
краљева,
републике
и
царства
–
друштвени
односи и државно уређење,
освајања, Велика сеоба
народа и пад Западног
римског царства, Балканско
полуострво под римском
влашћу.
Религија и културно
наслеђе старог века:
Верска схватања народа
Старог истока, Грка и
Римљана;појава и ширење
хришћанства. Култура и
наука старог века и њихово
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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.
 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;

наслеђе у савременом добу.



СРЕДЊИ ВЕК
(ЕВРОПА И
СРЕДОЗЕМЉЕ
У РАНОМ
СРЕДЊЕМ
ВЕКУ)

Упознати
ученике
са
друштвеним променама
које су настале у средњем
веку. Повезаност привреде
, друштва и културе и да
сагледавање
утицаја
цркве на друштво ,
културу
и
политику
средњовековних држава .
Уочавање
основних
одлика
привреде
и
свакодневног живота у
средњем веку.
 Уочавање
утицаја
историјског наслеђа
средњег
века
на
савремени свет.

Друштво, држава и
култура
Велика сеоба народа:
Варварске државе на
територији
некадашњег
Западног римског царства
(привреда,
друштво
и
утицај римског наслеђа).
Развој Франачке државе до
средине IX века.
Особености развоја
друштва и држава у
западној Европи:
Натурална привреда и
организација
и
врсте
властелинских
поседа.
Феудална
хијерархија.
Основне
одлике
ранофеудалне државе –
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Стицање знања о развоју
српске средњовековне
државе , личностима које
су обележиле средњи век
у националној историји и
културном наслеђу Срба
из те епохе. Ученици
треба да схвате феудалну
друштвену структуру као
и да развију критички
однос према историјским
изворима. 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.















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.

краљевски двор и дружине.
Сталешка монархија као
држава
развијеног
феудализма (на примеру
Француске од XII до XV
века).
Друштвена
и
политичка
улога
средњовековних
градова
(примери
италијанских
градова – комуна).
Развој привреде у
средњовековној Европи:
Промене на феудалном
поседу; одвајање занатства
од пољопривреде; обнова,
развоји уређење градова.
Особености развоја
друштва и државе у
Византији:
Утицај
римског
наслеђа, покушај обнове
Римског
царства
(Јустинијан),
феудализација,
значај
хришћанстваи
Цркве,односи с Јужним
Словенима
и
осталим
народима Балкана.
Особености развитка
исламског друштва и
државе:
Ислам и стварање
арабљанске
државе,
друштвено
и
државно
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уређење Калифата. Односи
са Византијом и државама
западне Европе. Распад
Калифата и настанак нових
муслиманских држава.
Средњовековне
државе
Источних
и
Западних Словена:
Примери
Русије,
Пољске, Чешке.
Религија
и
њен
утицај на средњовековни
свет:
Хришћанство, ислам и
јудаизам
каорелигије
Европе и Средоземља.
Хришћанска
црква
у
западној Европи – улога
папства, црквени редови,
јереси, крсташки ратови.
Црквени
раскол
1054.
године. Православна црква
и њена улога и значај.
Јудаизам и ислам.
Средњовековна
култура:
Културне области и њихова
обележја на простору
Европе и Средоземља.
Култура у западној Европи
– Каролиншка ренесанса,
витешка и градска култура,
школе и универзитети,
уметност. Византијска

73

култура – хеленистичко и
римско наслеђе,уметност,
књижевност,ренесанса
Палеолога.Исламскоарапска култура – наука,
филозофија, књижевност и
уметност.

СРБИ И
ЊИХОВО
ОКРУЖЕЊЕ У
СРЕДЊЕМ
ВЕКУ










Ученик ће умети да 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

Срби
и
њихово
окружење усредњем веку:
Насељавање
Словенана
Балканском
полуострву. Однос према
староседеоцима
и
суседима.
Насељавање
Мађара и Бугара. Настанак
првих српских држава.
Покрштавање. Последице
црквеног раскола.Српска
држава
у немањићком
периоду–
Стефан
Немања,проглашење
краљевства
(Стефан
Првовенчани) и стицање
црквене
самосталности
(Свети Сава), успон и
ширење Србије (Урош I,
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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.

Милутин,
Стефан
Дечански),
проглашење
царства
(Стефан
Душан).Босна од XII до
XIV века – богумилство,
јачање државе (Стјепан II и
Твртко I).Дубровник –
друштвено
и
државно
уређење.
Српска
средњовековна култура:
Књижевност,
уметност, културне везе са
суседима,
значајни
културно-историјски
споменици.
Срби
и
остали
балкански народи у борби
против Османлија:
Слабљење балканских
држава (Србије, Византије,
Бугарске и Босне) у другој
половини XIV века. Турци
Османлије и њихова прва
освајања, Маричка битка и
бој
на
Косову,
пад
Бугарске,
Српска
деспотовина; Босна у XV
веку, пад Србије, Босне,
Херцеговине
и
Зете;
последице
османлијских
освајања.
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НОВИ ВЕК
(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.
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 XVIII до краја
XVIX
века
у
националној историји.
Уочавање улоге српске
цркве
у
очувању
националног
идентитета.
Унапређивање знања о
културном















идентификује основне
одлике периода од краја
XV до краја XVIII века у
историји Европе;
сагледа значај и последице
великих географских
открића;
опише, на примеру
Француске, Енглеске,
Пруске, Аустрије, Русије и
Шпаније, друштвену
структуру и државно
уређење у
апсолутистичким
монархијама;
сагледа значај реформације
и именује најзначајнија
протестанска учења;
именује најважније
ствараоце епохе хуманизма
и ренесансе и наведе
њихова дела;
наведе најзначајнија
културна и техничка
достигнућа у периоду од
краја XV до краја XVIII
века;
идентификује основне
одлике привреде у периоду
од краја XV до краја XVIII
века;
идентификује основне
одлике периода од краја

Европа у периоду од
XVI до XVIII века
Развојпривреде,
друштва и државеод краја
XV до краја XVIII века:
Велика
географска
открића и њихов утицај на
европску
привреду.
Мануфактурна производња,
пораст трговине и развој
банкарства.Апсолутистичка
монархија,
просвећени
апсолутизам.
Културне и верске
прилике у Европи:
Хуманизам
и
ренесанса
–
развитак
уметности
и
науке.
Реформација у Немачкој;
калвинизам;
особености
реформације у Енглеској и
скандинавским
земљама.
Реформација
у
Хабзбуршкој
монархији.
Противреформација
(католичка реакција) у
Европи. Просветитељство;
развој
природних
и
друштвених наука.
Европа
и
светод
краја XVIII до средине
XIX века:
Развојпривреде,
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стваралаштву Срба од
краја XVI до краја XIX
века.

Уочавање
основних
одлика
привреде
и
свакодневног живота у
српским земљама од краја
XVI до краја XIX века













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

друштва и државе од
краја XVIII до средине
XIX века:
Индустријска
револуција
и
њене
последице у привреди и
друштву;
промене
у
саобраћају и трговини;
економски
либерализам;
борба за превласт на
светском тржишту. Појава
и развој радничког покрета.
Грађанске
револуције
и
појава
нације:
Уставност и начела
поделе власти. Особености
револуција у појединим
земљама
(Низоземска,
Енглеска,
Северна
Америка,
Француска).Економски,
друштвени и културни
корени настанка модерних
нација.
Срби
и
њихово
окружење од XVI до
средине XIX века
Срби
и
суседни
народи под османлијском
влашћу
и
стварање
националних држава:
Државно и друштвено
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друштвених слојева у
српским земљама у
периоду од краја XV до
краја XVIII века.

уређење Османског царства
– положај српског народа;
облици отпора османској
власти;
улога
Пећке
патријаршије у историји
српског народа; учешће
српског народа у ратовима
хришћанских сила против
Османлија од XVI до XVIII
века; буна против дахија и
токПрвог
српског
устанка;организација
устаничке државе. Други
српски устанак – ток
устанка, борба за добијање
аутономије.
Владавина
кнеза Милошаи уређење
Кнежевине
Србије
(Сретењски устав, укидање
феудализма).
Уставобранитељи и њихова
владавина. Црна Гора–
настанак државе (Петар I,
Петар
II
и
Данило
Петровић
Његош).
Национални
покрети
суседних
народа(Грка,
Румуна, Бугара...).
Срби под влашћу
Хабзбурговаца
и
Млечана:
Српски
народ
на
просторима Војне крајине,
цивилне
Хрватске
и
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Славоније;
Срби
у
Далмацији од XVI до XVIII
века; Босански пашалук од
XVI до XVIII века; сеобе
Срба,Карловачка
митрополија и њена улога у
историји српског народа.
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Назив предмета:

Историја

Годишњи фонд часова:

72

Разред:

други

Циљ наставе историје је стицање хуманистичког образовања и развијање историјске свести;
разумевање историјског простора и времена, историјских догађаја, појава и процеса и улоге истакнутих
личности; развијање индивидуалног и националног идентитета; стицање и проширивање знања,
развијање вештина и формирање ставова неопходних за разумевање савременог света (у националном,
регионалном, европском и глобалном оквиру); унапређивање функционалних вештина и компетенција
неопходних за живот у савременом друштву (истраживачких вештина, критичког и креативног
мишљења, способности изражавања и образлагања сопствених ставова,
разумевања
мултикултуралности, развијање толеранције и културе аргументованог дијалога); оспособљавање за
ефикасно коришћење информационо-комуникационих технологија; развијање свести о потреби сталног
усавршавања и свести о важности неговања културно-историјске баштине.

Циљеви предмета:

ТЕМА
Свет у другој
половини
XIXи
почетком
XXвека

ЦИЉ




Стицање знања о
историји
најзначајнијих
држава у
периоду од краја
XIX века до
Првог светског
рата.
Унапређивање
знања о
друштвеним
структурама,
политичким

ИСХОДИ
По завршетку теме
ученик ће бити у стању
да:
 Разуме друштвеноекономске и
политичке прилике у
периоду од краја XIX
и почетком XX века
 сагледа значај и
последице
привредног напретка
и Индустријске
револуције на развој
друштва;
 опише, на примеру
Француске, Велике

ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ
ПО ТЕМАМА
Друштвеноекономске и културне
прилике:
Економски напредак;
друга
индустријска
револуција.
Пораст
националног богатства у
развијеним
земљама,
друштвено
раслојавање,
грађанске
и
радничке
политичке странке. Опште
одлике културе.
Међународни односи:

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
На почетку теме ученике упознати са
циљевима и исходима наставе, односно
учења, планом рада и начинима оцењивања.
Облици наставе:
Предмет се реализује кроз следеће облике
наставе:
 теоријска настава.
Место реализације наставе:
 Теоријска настава се реализује у учионици
или одговарајућем кабинету.
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системима и
идеологијама у
периоду од краја
XVIII века до
Првог светског
рата.
Проширивање
знања о научнотехничком
напретку и
културним
достигнућима
наведеног
периода
Уочавање
основних одлика
привреде и
свакодневног
живота
Разумевање и
вредновање
утицаја
историјског
наслеђа периода
од краја XIXвека
до Првог
светског рата на
савремени свет.







Британије,
Хабзбуршке
монархије, Немачке,
Русије и САД,
друштвену структуру
и државно уређење у
наведеном периоду
сагледа значај и
последице појаве
политичких идеја
национализма,
либерализма,
радикализма и
социјализма;
наведе најважнија
научно-техничка
достигнућа у периоду
од краја 19. и
почетком 20. Века
образложи њихов
значај;
истакне одлике
свакодневног живота
у различитим
друштвеним
слојевима;

Интересне сфере великих
сила и подела колонија у
Азији и Африци.
Формирање политичких и
војних савеза и
међународне кризе.

Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити
кроз:
 праћење остварености исхода;
 тестове знања.
Оквирни број часова по темама:
Свет у другој половини 19.и почетком
20.века-5
 Србија, Црна Гора и Срби у Хабзбуршком
и Османском царству од краја XVIII века
до Првог светског рата – 18 часова;
 Први светски рат и револуције у Русији и
Европи – 9 часова;
 Свет између Првог и Другог светског рата
– 6 часова;
 Југословенска краљевина – 7 часова;
 Други светски рат – 15 часова;
 Свет после Другог светског рата – 5 часова;
Југославија после Другог светског рата – 7
часова.
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Србија, Црна
Гора и Срби
у
Хабзбуршком
и Османском
царству од
краја XVIII
века до
Првог
светског рата









Унапређивање
знања о српској
националној
историји у
периоду од краја
19. и почетком
20.века
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











идентификује
основне одлике
периода од краја 19.
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 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
ослободилачких
ратова 1876–1878. и
Балканских ратова;

Србија
у
другој Препоруке за реализацију наставе:
половини XIXи почетком  садржаје треба прилагођавати ученицима,
како би најлакше и најбрже достигли
XXвека:
наведене исходе,
Друга
владавина

наставник има слободу да сам одреди
Милоша и Михаила
распоред и динамику активности за сваку
Обреновића,
тему, уважавајући циљеве предмета,
намесништво и устав из
 програм се може допунити садржајима из
1869. године; владавина
прошлости завичаја, чиме се код ученика
Милана
Обреновића,
постиже јаснија представа о историјској и
ослободилачки ратови
културној баштини у њиховом крају
1876–1878. године и
(археолошка налазишта, музејске збирке),
стицање независности;  у школама на наставном језику неке од
проглашење краљевине,
националних мањина могу се обрадити и
настанак
модерних
проширени наставни садржаји из
прошлости тог народа,
политичких
странака,

важно је искористити велике могућности
Тимочка буна 1883.
које историја као наративни предмет пружа
године, српско-бугарски
у подстицању ученичке радозналости, која
рат
1885.
године,
је у основи сваког сазнања,
владавина Александра

наставни садржаји треба да буду
Обреновића;
Мајски
представљени као „прича” богата
преврат
и
успон
информацијама и детаљима, не зато да би
демократије (Петар I
оптеретили памћење ученика, већ да би им
Карађорђевић).Културне
историјски догађаји, појаве и процеси били
прилике и привредни
предочени јасно, детаљно, живо и
развој крајем XIXи
динамично,
почетком XXвека.
Облици наставе:
Црна Гора у другој Предмет се реализује кроз следеће облике
половини XIXи почетком наставе:
XXвека:
 теоријска настава.
Ослободилачки
рат
1876–1878.
године
и Место реализације наставе:
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почетком XX
века.
Разумевање утицаја
историјског наслеђа
периода од краја 19.
века до Првог
светског рата на
савремено српско
друштво



опише улогу
истакнутих личности
у развоју државних
иституција и
формирању
модерног
политичког система;
изведе закључак о
значају уставности за
развој модерног

стицање
независности;  Теоријска настава се реализује у учионици
апсолутизам књаза Николе
или одговарајућем кабинету.
Петровића; устав из 1905.
године и страначке борбе, Оцењивање
проглашење краљевине.
Вредновање остварености исхода вршити
Срби
у кроз:
Аустроугарској у другој  праћење остварености исхода;
половини XIXи почетком тестове знања.
XXвека:

Аустро-угарска
нагодба
и
њене
последице;
покрет
Светозара Милетића и
црквено-школска
аутономија;
положај
Срба у Војној крајини,
цивилној Хрватској и
Славонији.
Хрватскосрпска коалиција. Босна
и
Херцеговина
под
аустроугарском влашћу Препоруке за реализацију наставе:
– окупациони режим,  настава би требало да помогне ученицима
у стварању што јасније представе не само
национални
односи,
о томе шта се десило, већ и зашто се то
аграрно
питање,
десило и какве су последице из тога
анексија.
Балкански ратови:
Супротности између
балканских држава;
Балкански савез; Први и
Другибалкански рат и
њихов историјски значај.



проистекле,
у настави треба што више користити
различите облике организоване
активности ученика (индивидуални рад,
рад у пару, рад у групи, радионице или
домаћи задатак),
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Први
светски
рат и
револуциј
е у Русији
и Европи

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.



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.

Први светски рат:

Карактер рата и
главни фронтови, ток
рата и најзначајније
битке; Фебруарска и
Октобарска револуција у
Русији; револуције у
Немачкој и Мађарској.
Распад царстава. Србија
и Црна Гора у рату
(Церска,
Колубарска
иМојковачка
битка,
Солунски
фронт);југословенска
идеја (Нишка, Крфска и
Женевска декларација);
проглашење Краљевине
СХС.

да би схватио догађаје из прошлости,
ученик треба да их „оживи у свом уму”, у
чему велику помоћ може пружити
употреба различитих историјских
текстова, карата и других извора
историјских података (документарни и
играни видео и дигитални материјали,
музејски експонати, илустрације),
обилажење културно-историјских
споменика и посете установама културе,
коришћење историјских карата изузетно је
важно јер омогућавају ученицима да на
очигледан и сликовит начин доживе простор
на коме се неки од догађаја одвијао, помажући
им да кроз време прате промене на одређеном
простору,
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Свет
између
Првог и
Другог
светског
рата









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











сагледа промењену
слику света после
Првог светског рата;
идентификује
основне одлике
историјског периода
између два светска
рата;
сагледа значај и
последице појаве
тоталитарних
политичких идеја и
идеологија;
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

Друштвене,
политичке, привредне и
културне прилике:
Друштвене прилике и
превирања,
криза
демократије
и
појава
тоталитарних
идеја
(комунизам, фашизам и
нацизам);
раднички
покрет; прилике у СССР-у;
модернизација привреде;
велика економска криза и
модели њеног решавања.
Основне одлике развоја
културе.
Међународни
односи:
Победничке
и
поражене земље; Друштво
народа;
заоштравање
међународних
односа;
грађански рат у Шпанији,
аншлус
Аустрије,
Минхенски споразум, пакт
Рибентроп – Молотов.

Препоруке за реализацију наставе:

треба искористити и утицај наставе
историје на развијање језичке и говорне
културе (беседништва), јер историјски
садржаји богате и оплемењују језички
фонд ученика,

у раду са ученицима неопходно је имати у
виду интегративну функцију историје,
која у образовном систему, где су знања
подељена по наставним предметима,
помаже ученицима да постигну целовито
схватање о повезаности и условљености
географских, економских и културних
услова живота човека кроз простор и
време,

пожељно је избегавати фрагментарно и
изоловано учење историјских чињеница
јер оно има најкраће трајање у памћењу и
најслабији трансфер у стицању других
знања и вештина,

у настави треба, кад год је то могуће,
примењивати дидактички концепт
мултиперспективности,

одређене теме, по могућности, треба
реализовати са одговарајућим садржајима
из сродних предмета.
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Југославија
између два
светска рата

знања о научнотехничком
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.
 Проширивање
знања о
југословенској
идеји и
чиниоцима
стварања
југословенске
државе.
 Разумевање
међународног

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.

Облици наставе:
Предмет се реализује кроз следеће облике
наставе:
 теоријска настава.









образложи
најважније мотиве и
узроке стварање
југословенске
државе;
уочи значај настанка
југословенске
државе за српски
народ;
идентификује одлике

Место реализације наставе:
Теоријска настава се реализује у учионици
или одговарајућем кабинету.



Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити
кроз:
 праћење остварености исхода;
 тестове знања.

Југославија између
два светска рата:

Конституисање
Краљевине
СХС
и
Видовдански
устав
(1921);
политичке,
економске и културне
прилике,
национално
питање; лични режим
краља Александра и



Препоруке за реализацију наставе настава би
требало да помогне ученицима у стварању што
јасније представе не само о томе шта се десило,
већ и зашто се то десило и какве су последице
из тога проистекле,у настави треба што више
користити различите облике организоване
активности ученика (индивидуални рад, рад у
пару, рад у групи, радионице или домаћи
задатак), наставни садржаји треба да буду
представљени као „прича” богата
информацијама и детаљима, не зато да би
оптеретили памћење ученика, већ да би им
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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.











југословенске
државе као
монархије;
уочи и разуме
међународни
положај
југословенске
краљевине;
именује и сагледа
улогу најважнијих
личности које су
утицале на
друштвенополитичка 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

устав из 1931. године;
намеснички
режим–
влада
Милана
Стојадиновића, стварање
Бановине Хрватске и
влада Цветковић– Мачек
(1939); спољна политика
југословенске државе.

историјски догађаји, појаве и процеси били
предочени јасно, детаљно, живо и
динамично,при обради наставних садржаја
програм се може допунити садржајима из
прошлости завичаја, чиме се код ученика
постиже јаснија представа о историјској и
културној баштини у њиховом крају
(археолошка налазишта, музејске збирке),,
одређене теме, по могућности, треба
реализовати са одговарајућим садржајима из
сродних предмета треба искористити и утицај
наставе историје на развијање језичке и говорне
културе (беседништва), јер историјски садржаји
богате и оплемењују језички фонд ученика,
Оцењивање:
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
праћење остварености исхода
тестове знања
Облици наставе:
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Други светски
рат







развитка у
југословенској
краљевини;
 опише културнопросветне прилике и
наведе културноуметничка
достигнућа у
југословенској
краљевини;
 истакне одлике
свакодневног
живота друштвених
слојева
југословенској
краљевини.
Разумевање
 разуме узроке и
међународног
међународни
контекста
и
контекст избијања
узрока
Другог
Другог светског рата;
светског рата.
 опише ток Другог
Продубљивање
светског рата;
знања о току  наведе и анализира
рата и његовим
преломне догађаје
главним
Другог светског рата;
преломницама.
 уочи
посебности
Сагледавање
Другог светског рата
рата
као
у
Југославији
и
узрочника
препозна
његову
поништавања
антиокупаторску,
вредности
и
националну, верску и
тековина
идеолошку садржину;
цивилизације.
 анализира последице

Свет
у
Другом  Препоруке за реализацију наставе наставни
садржаји треба да буду представљени као
светском рату:
„прича” богата информацијама и детаљима, не
Карактер рата и главни
зато да би оптеретили памћење ученика, већ да
фронтови; победе сила
би им историјски догађаји, појаве и процеси
осовине у првој фази рата;
били предочени јасно, детаљно, живо и
образовање Антифашистике
динамично,
коалиције; прекретнице у  посебно место у настави историје имају
рату (Стаљинград и Ел
питања, како она која поставља наставник
Аламејн).
Геноцид,
ученицима, тако и она која долазе од ученика,
холокауст и концентрациони
подстакнута оним што су чули у учионици или
логори. Покрети отпора у
што су сазнали ван ње користећи различите
изворе информација,
Европи.
Савезничке
добро
осмишљена питања наставника имају
конференције
(Техеран,
подстицајну
функцију за развој историјског
Јалта,
Потсдам);
мишљења
и
критичке
свести, не само у фази
супротности
међу
утврђивања и систематизације градива, већ и у
савезничким силама.
самој обради наставних садржаја програм се може
Југославија у Другом допунити садржајима из прошлости завичаја, чиме
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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.







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.

светском

рату:

Приступање
Тројном
пакту и војни пуч 27.
марта 1941, Априлски
рат и војни слом,
окупација,
деоба
територија
и
квислиншки
режими,
Независна
Држава
Хрватска
иполитика
геноцида над Србима,
Јеврејима и Ромима;
устанци и организовани
покрети
отпора,
револуционарно
освајање
власти,
грађански
рат,
најзначајније
војне
операције,
савезничка
политика
према
Југославији,
основи
новог државног уређења,
завршне операције за
ослобођење
југословенског простора,
жртве рата и допринос
савезничкој победи.

се код ученика постиже јаснија представа о
историјској и културној баштини у њиховом крају
(археолошка налазишта, музејске збирке),,
Оцењивање:
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
праћење остварености исхода
тестове знања
Облици наставе:




теоријска настава.
Фронтални,индивидуални,групни,комбиновани,
Истраживачки рад

89

Свет после
Другог
светског
рата













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 научнотехничком















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

Друштвене,
политичке и привредне
прилике:
Промена односа снага
међу
великим
силама,
хладни рат; стварање блокова;
Улога ОУН у очувању мира,
антиколонијални
покрети;
Покрет несврстаних. Свет у
савременом добу – распад
СССР, нестанак Источног
блока, ЕУ, глобализација,
научно-технолошка
револуција

Препоруке за реализацију наставе да би
схватио догађаје из прошлости, ученик треба да
их „оживи у свом уму”, у чему велику помоћ
може пружити употреба различитих
историјских текстова, карата и других извора
историјских података (документарни и играни
видео и дигитални материјали, музејски
експонати, илустрације), обилажење културноисторијских споменика и посете установама
културе,
коришћење историјских карата изузетно је важно
јер омогућавају ученицима да на очигледан и
сликовит начин доживе простор на коме се неки
од догађаја одвијао, помажући им да кроз време
прате промене на одређеном простору
Оцењивање:
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
 праћење остварености исхода
тестове знања
Облици наставе:







теоријска настава.
Фронтални,индивидуални,групни,комбиновани,
Истраживачки рад

90



Југославија
после
Другог
светског
рата









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













и научно-технолошке
револуције;
наведе и образложи
проблеме савременог
света;
истакне одлике
свакодневног живота
на различитим
просторима и у
друштвеним
срединама у
савременом свету.
идентификује одлике
југословенске државе
као социјалистичке
републике;
уочи и разуме
међународни положај
и спољнополитичке
односе
социјалистичке
Југославије;
именује најважније
личности које су
утицале на
друштвенополитичка и културна
збивања у
социјалистичкој
Југославији;
образложи
политичке,
друштвене,

Конституисање
југословенске
федерације
и
њено
међународно
признање;политичке,
економске и културне
прилике;
сукоб
са
Информбироом, сарадња
са Западом, улога у
Покрету
несврстаних;
самоуправни
концепт
социјалистичког развоја,
устав из 1974. године,
дезинтеграцијаи распад
југословенске
државе;
настанак нових држава;
демографске, економске
и културне последице
нестанка
Југославије;



Препоруке за реализацију наставе настава би
требало да помогне ученицима у стварању што
јасније представе не само о томе шта се десило,
већ и зашто се то десило и какве су последице
из тога проистекле,у настави треба што више
користити различите облике организоване
активности ученика (индивидуални рад, рад у
пару, рад у групи, радионице или домаћи
задатак), наставни садржаји треба да буду
представљени као „прича” богата
информацијама и детаљима, не зато да би
оптеретили памћење ученика, већ да би им
историјски догађаји, појаве и процеси били
предочени јасно, детаљно, живо и
динамично,при обради наставних садржаја
програм се може допунити садржајима из
прошлости завичаја, чиме се код ученика
постиже јаснија представа о историјској и
културној баштини у њиховом крају
(археолошка налазишта, музејске збирке),,
одређене теме, по могућности, треба
реализовати са одговарајућим садржајима из
сродних предмета треба искористити и утицај
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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.







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.

Косовско
раздвајање
Црне Горе

питање,
Србије и

наставе историје на развијање језичке и говорне
културе (беседништва), јер историјски садржаји
богате и оплемењују језички фонд ученика,
Оцењивање:
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
праћење остварености исхода
тестове знања
Облици наставе:
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Назив предмета:
Годишњи фонд часова:
Разред:

Физичко васпитање
74
прави

Циљеви и задаци
предмета

Циљ наставе физичког васпитања јесте да разноврсним и систематским моторичким активностима, повезаним са
осталим васпитно-образовним подручјима допринесе интегралном развоју личности ученика ( когнитивном,
афективном, моторичком), развоју моторичких
способности, стицању, усавршавању и примени моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања у
свакодневним и специфичним условима живота и рада.

ТЕМА

ЦИЉЕВИ

ПРОВЕРА
ФИЗИЧКИХ
СПОСОБНОСТИ

Упознавање, праћење
и вредновање
моторичких
способности ученика,
у простору
координације,
статичке, репетативне
и експлозивне снаге,
гипкости и
издржљивости и
њихов развој

ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће бити у стању да :
-Да се упозна са својим тренутним физичким
способностима
-Да на основу добијених резултата и њихове
компарације са вршњацима и њиховим
резултатима, као и референтним вредностима
за свој узраст, схвати значај физичког
вежбања за опште стање организма и
целокупног морфолошког и постуралног
статуса свога тела
-Увиди које моторичке карактеристике треба
да развија

ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА

-Телесна маса и висина
-Мешовити згиб
-Одбијање лопте
-Скок у даљ
-Репетативна снага трупа
-Трчање на 30м
-Трчање на 500м и 800м

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА

Спровођењем наставног плана
и програма, тј програмских
садржаја на редовним часовима,
кроз активности у природи,
школска и друга такмичења, у
оквиру секција итд. уз
поштовање индивидуалних
разлика ученика.

93

АТЛЕТИКА

Упознавање са
основним техникама у
атлетици.
Развој и усавршавање
моторичких
способности (брзине,
снаге и
издржљивости),
усвајање и
усавршавање технике
трчања, бацања,
скакања и њихова
практична примена
кроз школска
такмичења.

-Правилно изводи најмање један комплекс
вежби обликовања и приказује вежбе за
поједине делове тела
- Ученик/ученица правилно трчи варијантама
технике трчања на кратке, средње и дуге стазе и
мери резултат.
- Ученик/ученица правилно изводи варијанту
технике штафетног трчања.
- Зна терминологију, значај трчања, основе
тренинга и пружа прву помоћ.
- Ученик/ученица зна правилно да скаче удаљ
згрчном варијантом технике и мери дужину
скока.
- Ученик/ученица зна правилно да скаче увис
варијантом технике маказице.
- Зна терминологију, основе тренинга и пружа
прву помоћ.
- Ученик/ученица правилно баца куглу из места
и мери дужину хица.
- Зна правила за такмичење, сигурносна правила,
влада основама тренинга и пружа прву помоћ.

Кроз редовну наставу,
различите слободне активности,
дане спорта, приредбе и јавне
наступе, као културно-спортске
манифестације.
-Техника спринтерског трчања
-Штафетно трчање
-Трчање на средњим
дистанцама и крос
-Ниски старт
-Скок у даљ
-Скок у вис
-Бацање кугле

Различитим наставним
методама:
-монолошка
-дијалошка
-демонстративна
-аналитичка метода
-синтетичка метода
-дискусија
-презентација
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Назив предмета:
Годишњи фонд часова:
Разред:

Физичко васпитање
72
други

Циљеви и задаци
предмета

Циљ наставе физичког васпитања јесте да разноврсним и систематским моторичким активностима, повезаним са осталим
васпитно-образовним подручјима допринесе интегралном развоју личности ученика ( когнитивном, афективном,
моторичком), развоју моторичких
способности, стицању, усавршавању и примени моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања у свакодневним и
специфичним условима живота и рада.

ТЕМА

ЦИЉЕВИ

ПРОВЕРА
ФИЗИЧКИХ
СПОСОБНОСТИ

Упознавање, праћење
и вредновање
моторичких
способности ученика,
у простору
координације,
статичке, репетативне
и експлозивне снаге,
гипкости и
издржљивости и
њихов развој

ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће бити у стању да :
-Да се упозна са својим тренутним физичким
способностима
-Да на основу добијених резултата и њихове
компарације са вршњацима и њиховим
резултатима, као и референтним вредностима
за свој узраст, схвати значај физичког
вежбања за опште стање организма и
целокупног морфолошког и постуралног
статуса свога тела
-Увиди које моторичке карактеристике треба
да развија

ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА

-Телесна маса и висина
-Мешовити згиб
-Одбијање лопте
-Скок у даљ
-Репетативна снага трупа
-Трчање на 30м
-Трчање на 500м и 800м

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА

Спровођењем наставног плана
и програма, тј програмских
садржаја на редовним часовима,
кроз активности у природи,
школска и друга такмичења, у
оквиру секција итд. уз
поштовање индивидуалних
разлика ученика.
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АТЛЕТИКА

Упознавање са
основним техникама у
атлетици.
Развој и усавршавање
моторичких
способности (брзине,
снаге и
издржљивости),
усвајање и
усавршавање технике
трчања, бацања,
скакања и њихова
практична примена
кроз школска
такмичења.

-Правилно изводи најмање један комплекс
вежби обликовања и приказује вежбе за
поједине делове тела
- Ученик/ученица правилно трчи варијантама
технике трчања на кратке, средње и дуге стазе и
мери резултат.
- Ученик/ученица правилно изводи варијанту
технике штафетног трчања.
- Зна терминологију, значај трчања, основе
тренинга и пружа прву помоћ.
- Ученик/ученица зна правилно да скаче удаљ
згрчном варијантом технике и мери дужину
скока.
- Ученик/ученица зна правилно да скаче увис
варијантом технике маказице.
- Зна терминологију, основе тренинга и пружа
прву помоћ.
- Ученик/ученица правилно баца куглу из места
и мери дужину хица.
- Зна правила за такмичење, сигурносна правила,
влада основама тренинга и пружа прву помоћ.

Кроз редовну наставу,
различите слободне активности,
дане спорта, приредбе и јавне
наступе, као културно-спортске
манифестације.
-Техника спринтерског трчања
-Штафетно трчање
-Трчање на средњим
дистанцама и крос
-Ниски старт
-Скок у даљ
-Скок у вис
-Бацање кугле

Различитим наставним
методама:i
-монолошка
-дијалошка
-демонстративна
-аналитичка метода
-синтетичка метода
-дискусија
-презентација
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Назив предмета:
Годишњи фонд часова:
Разред:

Физичко васпитање
72
трећи

Циљеви и задаци
предмета

Циљ наставе физичког васпитања јесте да разноврсним и систематским моторичким активностима, повезаним са осталим
васпитно-образовним подручјима допринесе интегралном развоју личности ученика ( когнитивном, афективном,
моторичком), развоју моторичких
способности, стицању, усавршавању и примени моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања у свакодневним и
специфичним условима живота и рада.

ТЕМА

ЦИЉЕВИ

ПРОВЕРА
ФИЗИЧКИХ
СПОСОБНОСТИ

Упознавање, праћење
и вредновање
моторичких
способности ученика,
у простору
координације,
статичке, репетативне
и експлозивне снаге,
гипкости и
издржљивости и
њихов развој

ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће бити у стању да :
-Да се упозна са својим тренутним физичким
способностима
-Да на основу добијених резултата и њихове
компарације са вршњацима и њиховим
резултатима, као и референтним вредностима
за свој узраст, схвати значај физичког
вежбања за опште стање организма и
целокупног морфолошког и постуралног
статуса свога тела
-Увиди које моторичке карактеристике треба
да развија

ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА

-Телесна маса и висина
-Мешовити згиб
-Одбијање лопте
-Скок у даљ
-Репетативна снага трупа
-Трчање на 30м
-Трчање на 500м и 800м

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА

Спровођењем наставног плана
и програма, тј програмских
садржаја на редовним часовима,
кроз активности у природи,
школска и друга такмичења, у
оквиру секција итд. уз
поштовање индивидуалних
разлика ученика.
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АТЛЕТИКА

Упознавање са
основним техникама у
атлетици.
Развој и усавршавање
моторичких
способности (брзине,
снаге и
издржљивости),
усвајање и
усавршавање технике
трчања, бацања,
скакања и њихова
практична примена
кроз школска
такмичења.

-Правилно изводи најмање један комплекс
вежби обликовања и приказује вежбе за
поједине делове тела
- Ученик/ученица правилно трчи варијантама
технике трчања на кратке, средње и дуге стазе и
мери резултат.
- Ученик/ученица правилно изводи варијанту
технике штафетног трчања.
- Зна терминологију, значај трчања, основе
тренинга и пружа прву помоћ.
- Ученик/ученица зна правилно да скаче удаљ
згрчном варијантом технике и мери дужину
скока.
- Ученик/ученица зна правилно да скаче увис
варијантом технике маказице.
- Зна терминологију, основе тренинга и пружа
прву помоћ.
- Ученик/ученица правилно баца куглу из места
и мери дужину хица.
- Зна правила за такмичење, сигурносна правила,
влада основама тренинга и пружа прву помоћ.

Кроз редовну наставу,
различите слободне активности,
дане спорта, приредбе и јавне
наступе, као културно-спортске
манифестације.
-Техника спринтерског трчања
-Штафетно трчање
-Трчање на средњим
дистанцама и крос
-Ниски старт
-Скок у даљ
-Скок у вис
-Бацање кугле

Различитим наставним
методама:i
-монолошка
-дијалошка
-демонстративна
-аналитичка метода
-синтетичка метода
-дискусија
-презентација
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Назив предмета:
Годишњи фонд часова:
Разред:

Физичко васпитање
68
четврти

Циљеви и задаци
предмета

Циљ наставе физичког васпитања јесте да разноврсним и систематским моторичким активностима, повезаним са осталим
васпитно-образовним подручјима допринесе интегралном развоју личности ученика ( когнитивном, афективном,
моторичком), развоју моторичких
способности, стицању, усавршавању и примени моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања у свакодневним и
специфичним условима живота и рада.

ТЕМА

ЦИЉЕВИ

ПРОВЕРА
ФИЗИЧКИХ
СПОСОБНОСТИ

Упознавање, праћење
и вредновање
моторичких
способности ученика,
у простору
координације,
статичке, репетативне
и експлозивне снаге,
гипкости и
издржљивости и
њихов развој

ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће бити у стању да :
-Да се упозна са својим тренутним физичким
способностима
-Да на основу добијених резултата и њихове
компарације са вршњацима и њиховим
резултатима, као и референтним вредностима
за свој узраст, схвати значај физичког
вежбања за опште стање организма и
целокупног морфолошког и постуралног
статуса свога тела
-Увиди које моторичке карактеристике треба
да развија

ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА

-Телесна маса и висина
-Мешовити згиб
-Одбијање лопте
-Скок у даљ
-Репетативна снага трупа
-Трчање на 30м
-Трчање на 500м и 800м

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА

Спровођењем наставног плана
и програма, тј програмских
садржаја на редовним часовима,
кроз активности у природи,
школска и друга такмичења, у
оквиру секција итд. уз
поштовање индивидуалних
разлика ученика.
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АТЛЕТИКА

Упознавање са
основним техникама у
атлетици.
Развој и усавршавање
моторичких
способности (брзине,
снаге и
издржљивости),
усвајање и
усавршавање технике
трчања, бацања,
скакања и њихова
практична примена
кроз школска
такмичења.

-Правилно изводи најмање један комплекс
вежби обликовања и приказује вежбе за
поједине делове тела
- Ученик/ученица правилно трчи варијантама
технике трчања на кратке, средње и дуге стазе и
мери резултат.
- Ученик/ученица правилно изводи варијанту
технике штафетног трчања.
- Зна терминологију, значај трчања, основе
тренинга и пружа прву помоћ.
- Ученик/ученица зна правилно да скаче удаљ
згрчном варијантом технике и мери дужину
скока.
- Ученик/ученица зна правилно да скаче увис
варијантом технике маказице.
- Зна терминологију, основе тренинга и пружа
прву помоћ.
- Ученик/ученица правилно баца куглу из места
и мери дужину хица.
- Зна правила за такмичење, сигурносна правила,
влада основама тренинга и пружа прву помоћ.

Кроз редовну наставу,
различите слободне активности,
дане спорта, приредбе и јавне
наступе, као културно-спортске
манифестације.
-Техника спринтерског трчања
-Штафетно трчање
-Трчање на средњим
дистанцама и крос
-Ниски старт
-Скок у даљ
-Скок у вис
-Бацање кугле

Различитим наставним
методама:i
-монолошка
-дијалошка
-демонстративна
-аналитичка метода
-синтетичка метода
-дискусија
-презентација
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Назив предмета:

Математика

Годишњи фонд часова:
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Разред:

Први

Циљеви предмета:

ТЕМА
Логика и скупови

-

Развијање логичког и апстрактног мишљења;

-

Развијање способности јасног и прецизног изражавања и коришћења основног
математичко-логичког језика;

-

Развијање способности одређивања и процене квантитативних величина и
њиховог односа;

-

Развијање осећаја за простор, разликовање геометријских објеката и њихови
узајамни односи и трансформације;

-

Разумевање функционалних зависности, њихово представљање и примена;

-

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

 Продубити знање о
основним логичко
математичким појмовима.

ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће
бити у стању да:
 препозна исказ и примени
логичке операције над
исказима;

 Овладати скуповним
операцијама.

 провери истинитосну
вредност формуле

 Разумети појам исказа и

 над скуповима примени

ЦИЉ

ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ
ПО ТЕМАМА
 Основне логичке и
скуповне операције;
 Важнији закони
закључивања
 Основни
математички



НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА
На почетку теме ученике
упознати са циљевима и
исходима наставе / учења,
планом рада и начинима
оцењивања.

Облици наставе:
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операције са исказима.

скуповне операције; одреди Декартов производ
датих скупова
 пребројава коначне
скупове примењујући
правило збира и производа

Пропорционалност

 Проширивање знања о
пропорцијама и процентном
рачуну
 Оспособљавање за примену
пропорција, процената и
каматног рачуна на
решавање реалних проблеме

 израчуна одређен део неке
величине
 одреди непознате чланове
просте пропорције
 прошири или скрати
размеру и примени је у
решавању проблема
поделе
 препозна директну или
обрнуту
пропорционалност две
величне , примени je при
решавању једноставних
проблема и. прикаже
графички
 одреди непознату

појмови, дефиниција,
аксиома, теорема,
доказ
 Декартов производ

теоријска настава

 Елементи

Оцењивање:
Писмени, усмени и активност
на часу

комбинаторике
(пребројавање
коначних скупова:
правило збира и
правило производа
 Размера и пропорција
 Директна и обрнута
пропорционалност
 Прост сразмерни
рачун
 Рачун поделе и
мешања
 Процентни и каматни
рачун

Место реализације наставе:
учионица

Оквирни број часова по
темама
1. Логика и скупови(10)
2. Пропорционалност(10)
3. Поље реалних бројева(6)
4. Увод у геометрију(23)
5. Рационални алгебарски
изрази(18)
6. Линеарне једначине и
неједначине(18)
7. Хомотетија и сличност(8)
8. Писмени задаци са
исправкама (12)
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главницу, проценат или
процентни износ

Рационални
алгебарски изрази

 Проширивање знања о
полиномима

 сабира, одузима и множи
полиноме

 Разумевање поступка
растављања полинома на
чиниоце и одређивања НЗС и
НЗД полинома

 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

 Полиноми и
операције са
њима


Дељивост
полинома



Растављање
полинома на

чиниоце
 Операције са
рационалним
алгебарским изразима
(алгебарски разломци)
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Поље реалних
бројева

 Проширивање знања о скупу
реалних бројева
 Упознавање са појмовима
апсолутна и релативна
грешка

 разликује различите
записе бројева из скупова
N, Z, Q, и те бројеве
приказује на бројној
правој и пореди их.
 разликује основне
подскупове скупа реалних
бројева (N, Z, Q, I) и
уочава релације
NZQR, IR
 израчуна вредност
једноставног рационалног
бројевног израза
поштујући приоритет
рачунских операција и
употребу заграда
 одреди апсолутну
вредност реалног броја и
графички интерпретира на
бројевној оси
 заокругли број на
одређени број децимала
одреди апсолутну и
релативну грешку

 Преглед бројева;
операције, поље реалних
бројева
 Приближне вредности
реалних бројева (грешке,
граница грешке,
заокругљивање бројева)
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Увод у геометрију




Стицање нових знања о
подударности фигура
Стицање нових знања

о векторима и
операцијама са њима
 Стицање нових знања



подударности троугла и
других фигура
 Конструише значајне
тачке троугла

о изометријским
 трансформацијама
(транслација, симетрија,
ротација)


Примена стечених

знања у разним
задацима о троуглу,
четвороуглу,
многоулу и кругу

Примени ставове о



Дефинише векторе и
да изводи операције
са њима



Изометријским
трансформацијама
пресликава фигуре и

да
примењује
изометријске
трансформације у
разним
задацима

 Тачка, права и раван;
 односи припадања и
 распореда
 Међусобни положаји
тачака, правих и равни
 Дуж, угао, диедар
 Нормалност правих и
равни
 Угао између праве и
равни
 Угао између две
равни
 Подударност фигура,
подударност
троуглова
 Вектор, једнакост
вектора и операције
са векторима;
 Осна симетрија
 Централна симетрија
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 Ротација


Линеарне једначине
и неједначине

 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

Транслација

 дефинише појам линеарне
једначине

 Линеарне једначине
са

 реши линеарну једначину

једном непознатом
 Еквивалентне
једначине

 примени линеарну
једначину на решавање
проблема
 реши једначину које се
своди на линеарну
једначину
 дефинише појам линеарне
функције
 прикаже аналитички,
табеларно и графички
линеарну функцију
 реши линеарну
неједначину и графички
прикаже скуп решења

 Решавање линеарних
једначина са једном
непознатом
 Линеарна функција и
њен
график
 Систем линеарних
једначина са две и три
непознате (разне методе
решавања)
 Примена линеарних
једначина и система
линеарних једначина на
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 реши систем линеарних
једначина са две непознате

 решавање различитих
проблема
 Линеарне неједначине
са
једном непознатом и
њихово решавање
 Неједначине облика

Хомотетија и
сличност

Стицање основних знања
о размери и
пропорционалности дужи
и Талесовој теореми, о
хомотетији и сличности
фигура

 Зна Талесову
теорему и да је примени
 Зна шта је
хомотетија и да
хомотетијом пресликава
једноставне фигуре
 Примењује сличност
троуглова у решавању
разних
задатака, укључујући
правоугли троугао и
Питагорину теорему

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА :хемија, физика

(аx+b)(cx+d)<(>)0
 Размера и
пропорционалност дужи
 Талесова теорема и
њене
примене
 Хомотетија и
сличност
 Сличност троуглова;
примена код правоуглог
троугла
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Назив предмета:

Математика

Годишњи фонд часова:

105

Разред:

Други

Циљеви предмета:

ТЕМА
Степеновање и
кореновање

ЦИЉ
 Проширивање знања
о степеновању и
кореновању
 Уочавање веза
између степеновања
и кореновања
Овладавање поступком

-

Развијање логичког и апстрактног мишљења;

-

Развијање способности јасног и прецизног изражавања и коришћења основног математичкологичког језика;

-

Развијање способности одређивања и процене квантитативних величина и њиховог односа;

-

Развијање осећаја за простор, разликовање геометријских објеката и њихови узајамни односи
и трансформације;

-

Разумевање функционалних зависности, њихово представљање и примена;

-

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

ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће бити у
стању да:
 наведе особине операција
степеновања са целим
експонентом и примени их у
трансформацијама израза
 наведе особине операција
кореновања и примени их у
трансформацијама израза

ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ
ПО ТЕМАМА
 Појам степена,
операције
са степенима, степен са
целим изложиоцем.
Децимални запис броја у
стандардном облику
 степена ф-ја и њен
график

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
На почетку теме ученике
упознати са циљевима и
исходима наставе, односно
учења, планом рада и начинима
оцењивања.
Облици наставе
 теоријска настава
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рационалисања
имениоца

 наведе особине операција
степеновања са рационалним
изложиоцем и примени их у
трансформацијама
једноставнијих израза
 рационалише именилац разломка
у једноставним случајевима

 Операције
коренима
 Степен са
рационалним

са Место реализације наставе
 Настава се реализује у
учионици.

изложиоцем
 Рационалисање
именилаца
 Појам комплексног
броја

Квадратна
једначина и
квадратна
функција

 Стицање основних
знања потребних за
решавање
квадратних
једначина и
неједначина



 Оспособљавање за
скицирање и
анализу графика
квадратне функције

 примени образац за решавање
квадратне једначине

реши непотпуну квадратну
једначину у скупу R

 наведе пример квадратне
једначине која нема решења у
скупу R

 одреди природу решења
квадратне једначине
 растави квадратни трином
 скицира и анализира график
квадратне функције (да прочита

и операције са
комплексним бројевима
 Квадратна једначина
 Природа решења
квадратне ј-не
 Растављање
квадратног тринома
 Виетова правила
 Ј-не које се сменом
своде на квадратне
 Једноставне
ирационалне ј-не
 Квадратна ф-ја и њен

Оцењивање
Вредновање остварености исхода
вршити кроз:
1. усмену проверу знања;
2. писмену провера знања;
3. активност на часу.
Оквирни број часова по
темама
1. Степеновање и кореновање(18)
2. Квадратна једначина и
квадратна функција(26)
3. Експоненцијална и
логаритамска функција
4. Елементи тригонометрије(32)
Писмени задаци са исправкама
(12)
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нуле функције, максимум или
минимум, где расте, а где опада)
 примењује Виетове формуле

график
 Квадратна
неједначина
 Систем линеарне и
квадратне ј-не
 Систем две квадратне

Експоненцијална
и логаритамска
функција

 Упознати
експоненцијалну
функцију и њене
особине
 Савладати
решавање
експоненцијалне
једначине.


Упознати
логаритамску
функцију и правила
логаритмовања и
савладати
решавање
логаритамских
једначина

 нацрта график
експоненцијалне ф-је и да га
анализира
 решава једноставне

ј-не
 Експоненцијална ф-ја
и њен график
 Једноставне
експоненцијалне

експоненцијалне једначине
 употреби логаритам и

једначине
 Појам логаритма

користи основна својства
 црта график логаритамске

 Правила
логаритмовања,
антилогаритмовање

ф-је и анализира га
 решава једноставније
логаритамске ј-не

 Логаритамске ф-ја и
њен
график
 Логаритамске ј-не
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Елементи
тригонометрије





Разумевање
основних
тригонометријских
функција и
идентичности
Оспособљавање за
примену
тригонометријских
функција у
практичним
проблемима

 Упознати
тригонометријске
функције оштрог
угла у правоуглом
троуглу.
 Усвојити радијан
као меру угла.
 Упознати
тригонометријски
круг.
 Схватити појам
периодичности и
свођење тригон.фуја ма ког угла на

 Зна тригонометријске функције
оштрог угла правоуглог троугла,
основне тригонометријске
идентичности и таблицу
вредности тригонометријских
функција
 реши правоугли троугао
 употреби тригонометријску
кружницу и да представи
тригонометријске функције
произвољног угла на њој
 произвољан угао сведе на први
квадрант
 користи особине периодичности
и формуле за тригонометријске
функције негативног угла
 Користи адиционе формуле
 Решава једноставније
тригонометријске једначине
 Црта и испитује особине
функције
y=Asin(cx+b)
 Синусну и косинусну теорему

 Тригонометријске
функције оштрог угла
правоуглог троугла
 Основне
тригонометријске
идентичности
 Вредности
тригонометријских фја за углове од 300
,450 и 600
 Тригонометријска
кружница
 Тригонометријске
функције
произвољног угла
 свођење на први
квадрант
 периодичност и
тригонометријске
функције негативног
угла
 графици основних
тригонометријских
функција
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тригон.фу-је
оштрог угла.
 Овладати
адиционим
формулама и
њиховом применом

користи при решавању троугла

 адиционе теореме
 Тригонометријске ф-је
двоструког и полуугла
 Једноставне
тригонометријске
једначине
 синусна и косинусна
теорема
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Назив предмета:

Математика

Годишњи фонд часова:

105

Разред:

Трећи

Циљеви предмета:

ТЕМА

ЦИЉ

Елементи
линеарног
програмирања

схватити примену
линеарних једначина и
неједначина у прављењу
математичких модела и
решавању појединих
економских проблема

-

Развијање логичког и апстрактног мишљења;

-

Развијање способности јасног и прецизног изражавања и коришћења основног математичкологичког језика;

-

Развијање способности одређивања и процене квантитативних величина и њиховог односа;

-

Развијање осећаја за простор, разликовање геометријских објеката и њихови узајамни односи и
трансформације;

-

Разумевање функционалних зависности, њихово представљање и примена;

-

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

ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће бити у
стању да:
да реши поједине економске
проблеме користећи елементарни
апарат математичког моделирања.

ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ
ПО ТЕМАМА
 Појам линеарног
програмирања
 Решавање проблема
линеарног
програмирања
 Екстремна вредност
израза ax+bx+cx на

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
На почетку теме ученике
упознати са циљевима и
исходима наставе, односно
учења, планом рада и начинима
оцењивања.
Облици наставе
 теоријска настава
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конвексном полигону
у равни

Елементи
привредне и
финансијске
математике

Низови

Проширити знања о
простом каматном
рачуну. Схватити
разлику између простог
и сложенеог каматног
рачуна. Упознати рачун
улога и рачун ренте.

да разликује примере простог и
сложеног каматног рачуна
да користи финансијске таблице
да решава проблеме рачуна улога
разликује улагања почетком и
крајем периода решава проблеме
рачуна ренте

 Прост каматни рачун

 Разумети појам низа,
тачке нагомилавања
и граничне
вредности низа.

ученик разуме појам низа уме да
одреди у најједноставнијим
примерима тачку нагомилавања и
поседује основне технике за
одређивање граничних
вредности;препознаје аритметички и
геометријски низ и уме да одреди
поједине чланове и суме првих н
чланова за оба низа.

 Основни појмови о
низови

 Схватити разлику
између
артитметичких и
геометријских
низова.

 Сложен каматни рачун
 Рачун улога
 Токови плаћања

 Аритметички низ
 Геометријски низ
 Неке примене низова

Место реализације наставе
 Настава се реализује у
учионици.
Оцењивање
Вредновање остварености исхода
вршити кроз:
1. усмену проверу знања;
2. писмену провера знања;
3. активност на часу.
Оквирни број часова по темама
1. Елементи линеарног
програмирања(5)
2. Аналитичка геометрија у
равни(27)
3. низови (12)
4. Полиедри (14)
5. Обртна тела(10)
6. Елементи привредне и
финансијске математике(25)
Писмени задаци са исправкама
(12)
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Полиедри

 Проширивање знања
о полиедрима
 Уочавање односа у
простору

Обртна тела

 разликује правилне полиедре



израчуна површину и запремину
призми
израчуна површину и запремину
правилних пирамиде и
зарубљених пирамида

 Разумевање
површине и
запремине полиедара
и примена на
конкретне примере

 одреди површину једноставних
равних пресека тела

 Продубити и
допунити знање о
купи и ваљку.

Ученик уме да одреди површине и
запремине ваљка, купе,зарубљене
купе и лопте.

 Упознати зарубљену
купу и усвојити
обрасце за рачунање
њене површине и
запремине

 полиедар , правилан
полиедар
 призма и пирамида и
њихови равни пресеци
 површина полиедара
 запремина полиедара



Цилиндрична и
конусна површ



Прав ваљак, права
купа, зарубљена
купа



Површина и
запремина купе,
ваљка и уарубљене
купе



Сфера и лопта



Површина и
запремина лопте
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Аналитичка
геометрија у
равни

Разумети алгебарске
методе којима се
испитују особине
геометријских облика
(праве кружнице
хиперболе параболе
елипсе).

Ученик уме да одреди растојање
тачака у равни, површину троугла из
координата темена, да одреди
средиште дужи;уме да разликује
разне облике једначине праве и
трансформише их из једног облика у
други;графички интерпретира праву
и решава линеарну неједначину са
две непознате као и системе
линеарних неједначина са две
непознате;разликује криве другог
реда и разуме однос праве и тих
кривих

Растојање двеју
тачака
у координатном
систему
Површина троугла
Подела дужи у
датој размери
Општи облик
једначине праве
Експлицитни
облик једначине
праве
Сегментни
облик једначине
праве
Једначина праве
одређена тачком и
коефицијентом
Једначина праве
одређена двема тачкама
Узјамни положај
двеју правих у
координатном систему
Угао између две
праве
Нормални
облик једначине
праве
Растојање тачке од
праве
Једначина кружнице
Међусобни
положај праве и
кружнице
Једначина елипсе
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Назив предмета:

Математика

Годишњи фонд часова:

96

Разред:

четврти

Циљеви предмета:

ТЕМА
Елементи
финансијске
математике

ЦИЉ
Продубити и
допунити основно
знање из финансијске
математике.
Савладати израду
амортизационог
плана.

-

Развијање логичког и апстрактног мишљења;

-

Развијање способности јасног и прецизног изражавања и коришћења основног
математичко-логичког језика;

-

Развијање способности одређивања и процене квантитативних величина и њиховог
односа;

-

Развијање осећаја за простор, разликовање геометријских објеката и њихови узајамни
односи и трансформације;

-

Разумевање функционалних зависности, њихово представљање и примена;

-

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

ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће
бити у стању да:
ученик уме да разликује врсте
амортизације као и да сачини
планове амортизације;разуме
појам конверзије зајма уме да
повеже отплате и ануитет као и
отплате међусобно; уме да
одреди остатак дуга као и
отплаћени део дуга

ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ
ПО ТЕМАМА
 Појам и врсте зајма
 Амортизација зајма
једнаким ануитетима
 Амортизација зајма
једнаким отплатама

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА
На почетку теме ученике
упознати са циљевима и
исходима наставе, односно
учења, планом рада и
начинима оцењивања.
Облици наставе
 теоријска настава
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 Амортизација зајма
обвезницама
 Конверзија зајма

Функције

Схватити основне
особине функције
реалне променљиве.
Савладати примену
граничне вредности.
Савладати појам
асимптоте.

ученик уме да одреди област
дефинисаности нуле парност знак
функције;разуме појам сложене
функције и одређује композицију
две функције;схвата
геометријски смисао
непрекидности; у одређивању
граничних вредности функције
користи неке карактеристичне
граничне вредности



Важнији појмови
и чињенице о
функцијама



Сложена
функција



Преглед
елементарних
функција



Непрекидност
функција



Гранична
вредност
функције



Број е

Место реализације наставе
 Настава се реализује у
учионици.
Оцењивање
Вредновање остварености
исхода вршити кроз:
1. усмену проверу знања;
2. писмену провера знања;
3. активност на часу.
Оквирни број часова по
темама
1. Елементи финансијске
математике(18)
2.функције(20)
3. извод функције (26)
4.комбинаторика и
вероватноћа (20)
Писмени задаци са
исправкама (12)
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Извод
функције

Комбинаторика
и вероватноћа

разумети појам
извода и његову
геометријску
интерпретацију и
савладати примену
извода при
исптивању функциј;
применити у
испитивању
економских кретања
и предвиђања

Проширити знања о
пермутацијама,
варијацијама и
комбинацијама.
Схватити појам
случајног догађаја,
вероватноће и
усвојити класичну
дефиницију
вероватноће

разуме појам извода функције;зна
и уме да користи теореме о
изводу збира производа и
количника и сложене
функције;примењује извод у
испитивању функција;скицира
график полиномске и рационалне
функције; уме да примени изводе
у економији.

ученик разликује пермутације
варијације и комбинације без
понављања;
ученик уме да користи класичну
дефиницију вероватоће; разуме
појмове биномне и нормалне
расподеле; разуме појмове
популација узорак обележје; уме
да графички прикаже податке



Прираштај и
извод функције



Основне теореме
о изводу



Изводи
елементарних
функција



Испитивање
функција



Примене извода у
економији



Основна правила
комбинаторике



Варијације,
комбинације,
пермутације



Случајни
догађаји,вероватн
оћа,



Условна
вероватноћа



Случајне
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променљиве


Популација,
обележје, узорак
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Назив предмета:

Рачунарство и информатика

Годишњи фонд часова:

74

Разред:

први

Образовни профил

Економски техничар
Стицање знања, овладавање вештинама и формирање вредносних ставова који доприносе развоју
информатичке писмености неопходне за живот у савременом друштву, даље стручно усавршавање и
практичну примену у процесу рада; као и оспособљавање ученика да ефикасно и рационално користе
рачунаре на начин који не угрожава њихово физичко и ментално здравље.

Циљеви предмета:

ТЕМА
Основе
рачунарске
технике

ЦИЉ
Стицање знања о:
развоју информационих
технологија; јединицама
за мерење количине
информација; значају и
примени рачунара у
разним облатима;
утицају рачунара на
здравље; структури и
принципу рада
рачунара; основним
компонентама и
њиховом утицају на
перфомансе рачунара.

ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће бити у
стању да:
- да усвоје значење појмова
информација и информатика;
овладају вештином превођења броја
из декадног у бинарни бројевни
систем и обратно (1); знају да објасне
како се у рачунару кодирају
текстуална, графичка и звучна
информација, усвоје појмове бит,
бајт, и редове величине за мерење
количине информација (1). Потребно
је да ученици стекну знања о
структури и принципу рада рачунара,
функцији његових компоненти и
утицају компоненти на перформансе
рачунара. Ово треба постићи тако
што ће ученици знати да: наведу и





ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ
ПО ТЕМАМА
Информација и
информатика. Развој
информационих
технологија.
Јединице за мерење
количине
информација(бит, бајт,
редови величине).
Значај и примена
рачунара у разним
областима људске
делатности.

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
На почетку модула ученике
упознати са циљевима и исходима
наставе / учења, планом рада и
начинима оцењивања.
Ставове предвиђене модулом
изграђивати и вредновати код
ученика током свих облика
наставе.
Облици наставе
Настава се реализује кроз
лабораторијске вежбе
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе
приликом реализације:
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практично препознају из којих се
компоненти састоји рачунар (1);
објасне намену оперативне и
спољашње меморије у рачунарском
систему, наброје врсте спољашњих
меморија и објасне њихове
карактеристике (1); објасне функцију
процесора, матичне плоче и
магистрале у рачунару, објасне како
се одвија комуникација компоненти у
току извршавања програма (1);
наведу параметре којима се
изражавају перформансе рачунарских
компоненти и објасне њихов утицај
на перформансе рачунара (1).
Развој информационих технологија
сагледати у контексту значаја развоја
ових технологија за развој и ширење
писмености и развој људског
друштва уопште. Подстаћи ученике
да повезују развој ИКТ-а са темама из
историје, математике, физике и
осталим областима људске
делатности. Из овог угла сагледати
значај информатике, области примене
рачунара (и њихов развој), и
карактеристике информационог
друштва; pазвити код ученика свест о
опасностима и неопходним мерама
заштите здрављa од претеране и
неправилне употребе рачунара (1).
(остаје 1 час за систематизацију теме)





Утицај рачунара на
здравље. Структура и
принцип рада
рачунара.
Основне компоненте
рачунара и утицај
компоненти на
перформансе рачунара



Лабораторијских вежби

Место реализације наставе
Лабораторијске вежбе се реализују
у рачунарској лабораторији
Препоруке за реализацију
наставе
-конкретне примере за вежбање
прилагодити образовном профилу.
-при реализацији модула
инсистирати на вештинама;
-потребно је објаснити градацију
"податак-информација-знање" и
утврдити значај информатике у
прикупљању и чувању података,
трансформацији у корисну
информацију и интеграцији у
знање;
-за вежбање: превођења количине
информација из једне мерне
једнице у другу, или превођења из
декадног бројевног система у
бинарни и обратно, може се
користити калкулатор (који се
налази у саставу оперативног
система);
-важно је да се на примерима
(звука, температуре, слике)
ученицима приближи процес
дискретизације информација, која
је неопходна ради обраде на
рачунару;
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-код упознавања са развојем
информационих технологија не
упуштати се у перформансе
рачунара појединих генерација већ
сагледати место информационих
технологија у развоју науке и
технике у датом историјском
периоду и утицај технологије на
развој писмености, привреде и
људског друштва уопште
(реализовати кроз дискусију);
-принцип рада рачунарског
система објаснити правећи
паралелу са системима који су
ученицима већ познати из ранијег
искуства.
ученици треба да упознају
функционалне могућности
компоненти и принцип рада
рачунара без упуштања у детаље
техничке реализације (електронске
схеме, конструктивни детаљи
итд.);
-основне компоненте рачунара:
објаснити ученицима начин
повезивања рачунара, улазно –
излазне портове и уређаје
спољашње меморије, а централну
јединицу само на нивоу основне
блок – шеме (матична плоча,
напајање, РАМ, процесор,
графичка, звучна и мрежна карта);
-објаснити значај и направити
хијерархију утицаја појединих
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компоненти РС на перформансе
рачунара;
-развој компоненти рачунара
требаприказати занимљивим видео
исечцима и другим материјалима
са Интернета;
-пожељно је да се ученицима
покаже редослед расклапања и
склапања рачунара, и омогући да
то сами понове: из компоненти
саставе рачунар и покрену га;
корисно је да се ученицима
укаже на једноставне кварове које
могу сами препознати и
отклонити;
уводећи опште појмове, на
пример: капацитет меморије,
брзина процесора, наставник треба
да упозна ученике са вредностима
ових параметара на школским
рачунарима (користећи
„контролну таблу“ оперативног
система);
за домаћи, ученици могу
да, за кућне рачунаре, направе
листу компоненти и њихових
карактеристика;
ради постизања важног
педагошког циља: развоја код
ученика навике за самостално
коришћење помоћне литературе, у
овој наставној области ученици за
домаћи задатак могу да,
коришћењем рачунарских
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часописа или Интернета, опишу
конфигурацију рачунарског
система која у том моменту има
најбоље перформансе.
Оцењивање
Вредновање остварености исхода
вршити кроз:
 Праћење остварености исхода

Основе рада у
оперативном
систему са
графичким
интерфејсом

Стицање знања о:
оперативном систему;
системском и
апликативном софтверу;
верзијама и
модификацији
програма; дистрибуцији
програмских производа;
основним елементима
графичког интерфејса
ОС; покретању
програма; датотекама и
каталозима; архивирању
датотека и средтвима за
то; основним
подешавањима ОС;
инсталирању и
уклањању корисничких
програма; програмима

да стекне знања о значају програмске
подршке за функционисање рачунара
и утицају на његове могућности, као
и знања, вештине и навике битне за
успешно коришћење основних
могућности оперативног система.
Ово треба постићи тако што ће
ученици научити да објасне основне
функције оперативног система,
разлику између системског и
апликативног софтвера, наведу етапе
у развоју програмског производа (1);
објасне карактеристике дистрибуција
програмских производа, разликују
права коришћења лиценцираних
програмских производа и
информација до којих може доћи
путем мреже. Ученицима развити
правну и етичку свест о ауторским

Оперативни систем.
Системски софтвер.
Апликативни софтвер.
Верзије и модификације
програма.
Дистрибуција
програмских производа
(комерцијална, дељена
(енгл. shareware), јавно
доступна (енгл. freeware),
пробна (енгл. trial)).
Основни елементи
графичког интерфејса
оперативног система
(радна површина, прозор,
икона, дугме, панел,
мени, каталог).
Покретање програма.
Датотека (атрибути



Тестове знања



Тестове практичних вештина

На почетку модула ученике
упознати са циљевима и исходима
наставе / учења, планом рада и
начинима оцењивања.
Ставове предвиђене модулом
изграђивати и вредновати код
ученика током свих облика
наставе.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће
облике наставе:
 лабораторијске вежбе
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе
приликом реализације:
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за заштиту рачунара од
штетног софтвера;
инсталирању
управљачких програма
периферних уређаја;
мултимедијалним
могућностима ОС;
средтвима и методама
заштите рачунара,
информација и права на
интелектуалну својину.

правима над информацијама које се
дистрибуирају путем мреже. Посебну
пажњу посветити потреби коришћења
лиценцираних програма, заштити
програма и података, вирусима и
заштити од њих (1). У оквиру ове
тематске целине ученик би требало да
научи да: подеси основне параметре
оперативног система (регионална и
језичка подешавања, изглед
окружења итд.) (1); покрене и
користи програме који су у саставу
оперативног система за уређење
текста, цртање и једноставна
нумеричка израчунавања (1);
разликује намену датотеке и каталога,
наведе намену типова датотека који
се најчешће користе, изабере
одговарајући програм за преглед или
уређивање појединих типова датотека
(подешавање подразумеваног
програма за одређени тип датотеке)
(1); примењује основне операције
које се користе при раду са
датотекама и каталозима, формира
хијерархијску структуру каталога,
архивира и деархивира датотеке,
каталоге и дискове (1); зна да
одреагује на најчешће поруке
оперативног система (при брисању
датотека и каталога; при затварању
програма, а да није претходно
сачуван документ, итд.), инсталира и
деинсталира корисничке програме,

датотеке, типови
датотека, путања
датотеке, групно име
датотека) и основне
операције над датотеком.
Каталог.
Архивирање датотека и
средства за архивирање
датотека.
Основна подешавања
оперативног система:
подешавање датума и
времена, радне површине
(позадине, чувара екрана,
резолуције екрана),
регионална подешавања,
промена корисничких
налога.
Инсталирање
корисничких програма.
Уклањање програма.
Програми за заштиту
рачунара од штетног
софтвера
Инсталирање
управљачких програма
периферних уређаја.
Мултимедијалне
могућности оперативног
система.
Средства и методе
заштите рачунара,
информација и права на
интелектуалну својину.



Лабораторијских вежби

Место реализације наставе
 рачунарски кабинет
Препоруке за реализацију
наставе
конкретне примере за вежбање
прилагодити образовном профилу.
при реализацији модула
инсистирати на вештинама;
поделу софтвера урадити
на нивоу: ОС, апликативни
софтвер и драјвери и објаснити
њихову намену;
при подешавању радног
окружења посебну пажњу
обратити на регионална
подешавања;
при реализацији
хијерархијске организације
фасцикли објаснити ученицима
њен значај;
инсталацију софтвера
реализовати на програмима за
заштиту рачунара и архивирање
података;
инсталацију периферних
уређаја урадити на примеру
штампача.
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инсталира и деинсталира управљачке
програме за периферне уређаје (1);
користи мултимедијалне могућности
оперативног система (1); објасни
деструктивне могућности
рачунарских вируса, користи и
подешава антивирусни програм (1).
Неки елементи тематске целине
Основе рада у оперативном систему
са графичким интерфејсом могу се
прожимати са другим тематским
целинама, тако што ће се, на пример,
програм калкулатор (који се налази у
оквиру оперативног система)
користити када се учи превођење из
декадног у бинарни бројевни систем
и обратно, класификацију програма
извршити на конкретним примерима,
структуру и перформансе конкретног
рачунара сагледати кроз елементе
оперативног система итд. Повезати
градиво са њиховим искуствима.
(остаје 1 час за систематизацију теме)
Текстпроцесор

Стицање знања о:
радном окружењу текст
процесора и
једноставнијим
подешавањима;
правилима слепог
куцања; подешавањима
језика тастатуре;
операцијама са

да ученик стекне знања, вештине и
навике неопходне за успешно
коришћење програма за обраду
текста. Ово се огледа у
оспособљености ученика да: подеси
радно окружење текст процесора,
унесе текст (у ћириличном и
латиничном писму) (1); зна и
примењује правила слепог куцања

Оцењивање
Вредновање остварености исхода
вршити кроз:
 праћење остварености исхода




Радно окружење
текст-процесора.
Једноставнија
подешавања радног
окружења.



Правила слепог
куцања. Подешавање и

тестове практичних вештина

На почетку модула ученике
упознати са циљевима и исходима
наставе / учења, планом рада и
начинима оцењивања.
Ставове предвиђене модулом
изграђивати и вредновати код
ученика током свих облика
наставе.
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документима;
уређивању текста;
коришћењу симбола за
форматирање;
премештању садржаја
између отворених
докумената; уметању у
текст специјалних
симбола, датума и
времена, слика,
текстуалних ефеката;
проналажењу и замени
задатог текста; уметању
и позиционирању
нетекстуалних објеката;
уметању табеле у текст;
форматирању текста;
исправљању грешака;
нумерацији страна;
изради
стилова;генерисању
садржаја; штампању
документа.

(2); користи основне операције за
уређење текста (отклањање грешака,
уметање текста, прелом реда, спајање
суседних параграфа; приказивање и
сакривање симбола за форматирање и
њихова примена, копирање, исецање
и премештање селектованог текста)
(1); сачува унети текст на неком
спољашњем медијуму за чување
информација, отвори текстуални
документ, затвори активни документ,
премешта садржај између више
отворених докумената, аутоматски
пронађе и замени задати текст (1);
уметне у текст: специјалне симболе,
датум и време, слику, текстуалне
ефекате, уметне и позиционира
нетекстуалне објекте (дијаграме,
формуле, фотографије, итд.) (1);
креира табелу задатих својстава
коришћењем средстава текст
процесора (1); примени операције за
форматирање текста и параграфа
(промена својстава симбола и
параграфа, креирање заглавља и
подножја, претварање текста у листу,
претварање текста у табелу, слагање
текста по колонама, итд.) (1); користи
алате за исправљање граматичких и
правописних грешака (1); уметне
нумерацију страница, креира и
користи стилове, генерише садржај
(1); користи готове шаблоне и изради
шаблоне по сопственим потребама

промена језика
тастатуре („писма“).


Операције са
документима
(креирање, отварање,
премештање од једног
до другог отвореног
документа, чување,
затварање). Уређивање
текста. Коришћење
симбола за
форматирање.



Премештање садржаја
између више
отворених докумената.
Уметање у текст:
специјалних симбола,
датума и времена,
слика, текстуалних
ефеката.



Проналажење и замена
задатог текста.
Уметање и
позиционирање
нетекстуалних
објеката.

Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће
облике наставе:
 лабораторијске вежбе
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе
приликом реализације:
 Лабораторијских вежби
Место реализације наставе
 рачунарски кабинет
Препоруке за реализацију
наставе
конкретне примере за
вежбање прилагодити образовном
профилу кроз корелацију са
стручним предметима (форме,
текстови, обрасци, извештаји и сл.
са каквима ће ученик радити при
обављању стручних послова );
ученике треба упознати са
постојањем два типа текст
процесора – оних заснованих на
језицима за обележавање текста
(нпр. LaTeX, HTML) и
WYSIWYG система какав ће се
обрађивати у оквиру предмета;
при реализацији овог
модула инсистирати на правопису,
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(1); унесе у документ математичке
формуле, прегледа текстуални
документ пре штампе; подешава
параметре за штампу, штампање. (1).
(остаје 4 часа за увежбавање, рад на
пројекту и систематизацију теме)



Уметање табеле у
текст.



Форматирање текста
(страница, ред,
маргине, проред).



Исправљање грешака.



Нумерација страница.



Израда стилова.



Генерисање садржаја.



Штампање документа.

поштовању правила слепог куцања
и употребу писма матерњег језика;
инсистирати на правилном
форматирању параграфа
(максимално користити
могућности које пружа програм,
избегавати поновљену употребу
тастера „ентер“ и „размак“);
При обради табела као
пример урадити табелу која ће се
касније користити при изради
циркуларног писма;
ученике треба упознати са
логичком структуром типичних
докумената (молби, обавештења,
итд.), школских реферата,
семинарских и матурских радова;
за вежбу од ученика се
може тражити да неформатирани
текст од бар десет страна уреде по
угледу на уређену верзију дату у
формату који се не може
конвертовати у документ текст
процесора (на пример, pdfформат);
указати на проблеме који
могу да искрсну при покушају да
се штампа документ када су
инсталирани управљачки
програми за више штампача;
пожељно је да израду
једноставнијих докумената
ученици увежбају кроз домаће
задатке.
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Оцењивање
Вредновање остварености исхода
вршити кроз:
 праћење остварености исхода


Слајдпрезентације
(10-12)

Стицање знања о:
презентацијама и
њиховим применама;
основним етапама при
развоју слајд
презентација;
правилима дизајна
презентација; радном
окружењу и
подешавањима
програма за израду слајд
презентација; креирању
фото
албумапрезентације;
типовима „погледа“ на
презентацију; основним
операцијама са слајдом;
додавању и
форматирању
текстуалних објеката;
додавању нетекстуалних
објеката; анимацији
објеката слајда;
анимацији прелаза
између слајдова; дизајну
позадине и „мастер“

потребно је да ученици схвате
предности коришћења слајдпрезентација у различитим
ситуацијама, препознају ситуације у
којима се може користити слајдпрезентација, планирају и израђују
адекватне презентације. При томе је
потребно да знају основне етапе при
развоју слајд-презентације, основне
принципе доброг дизајна
презентације (број информација по
слајду, естетика, анимација у служби
садржаја) (2); подешавање радног
окружења програма за израду слајдпрезентација, одабир одговарајућег
типа „погледа“ на презентацију,
израду фото-албум презентације,
основне операције са слајдом,
дизајнирање позадине и „мастера“
слајда на задати начин, додавање и
форматирање текстуалних објеката,
додавање нетекстуалних објеката,
анимацију објеката слајда, анимацију
прелаза између слајдова (2);
прављење интерактивне презентације,
подешавање време трајања слајдова,



Презентације и њихова
примена. Основне
етапе при развоју
слајд-презентације.



Правила дизајна
презентације. Радно
окружење програма за
израду слајдпрезентација.



Подешавања радног
окружења. Креирање
фото-албум
презентације.



Типови „погледа“ на
презентацију. Основне
операције са слајдом.



Додавање и
форматирање
текстуалних објеката.

тестове практичних вештина

На почетку модула ученике
упознати са циљевима и исходима
наставе / учења, планом рада и
начинима оцењивања.
Ставове предвиђене модулом
изграђивати и вредновати код
ученика током свих облика
наставе.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће
облике наставе:
 лабораторијске вежбе
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе
приликом реализације:
 Лабораторијских вежби
Место реализације наставе
 рачунарски кабинет
Препоруке за реализацију
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слајду; интерактивној
презентацији;
подешавању параметара
приказа презентације;
штампању презентације.

аутоматизацију презентације,
подешавање параметара штампе и
штампање презентације (2); Кроз
тимски рад на пројектима увежбати и
утврдити научено. На крају извршити
заједничку анализу и вредновање
пројеката (6).



Додавање
нетекстуалних
објеката (графички,
звучни, видео, ...).
Анимација објеката
слајда.



Анимација прелаза
између слајдова.
Дизајн позадине и
„мастер“ слајда.



Интерактивна
презентација
(хипервезе, акциона
дугмад).



Подешавање
параметара приказа
презентације

наставе
Препоруке за реализацију:
практичну реализацију
модула извести у неком од
програма за израду слајд
презентације;
конкретне примере за
вежбање прилагодити образовном
профилу кроз корелацију са
стручним предметима;
при реализацији овог
модула инсистирати на правопису
и употреби одговарајућег језика
тастатуре;
кроз цео модул ученик
треба да ради на једној
презентацији чија је тематика
везана за конкретан образовни
профил и да на њој примени сва
усвојена знања и вештине;
током излагања градива од
стране наставника на првом
двочасу, приказати ученицима
разноврсне примере презентација:
добрих и оних са типичним
грешкама и кроз дискусију доћи до
„правила добре презентације“;
извођење наставе започети
објашњењима наставника а затим
усмерити ученике да самостално
вежбају;
инсистирати на значају
слајд презентација и важности
квалитетног презентовања,
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подстицати код ученика
креативност;
рад на презентацијама
организовати пројектном методом,
ученике организовати по
тимовима;
дати смернице за израду
пројекта:
одлука: тема, циљ, области
које пројекат обухвата
(инсистирати на
интердисциплинарности), извори,
применљивост, изводљивост,
планирање: ток пројекта
(кораци реализације), сценарио,
дизајн,
реализација,
критеријуми за оцењивање
пројекта: Оствареност циља,
мултидисциплинаран приступ,
оригиналност употребљених
материјала, дизајн,
мултимедијалност,
интерактивност, техничка
реализација, тимски рад;
организовати самопроцену
и сарадничко оцењивање;
консултације са
наставником и сарадњу тима
током израде пројекта реализовати
путем система за електронски
подржано учење или неким
другим видом комуникације и
сарадње путем Интернета;
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последња два часа ученици
презентују своје радове и
дискутују о њима.
Оцењивање
Вредновање остварености исхода
вршити кроз:
1. праћење остварености исхода
2. тестове практичних вештина
Рад са
табелама (1416)

Стицање знања о:
основним појмовима
(прикупљању података,
њиховом табеларном и
графичком приказивању
на разне начине, као и
читању и тумачењу
таквих приказа);
основним појмовима о
програмима за рад са
табелама; подешавању
радног окружења;
додавању, брисању,
премештању и
преименовању радних
листова, типовима
података; уношењу
података у табелу;
подешавању димензија,
премештању,
фиксирању и сакривању
редова и колона;

-подешава радно окружење
-управља табеларним документима и
чува их у различитим верзијама
-уноси податке различитих типовапојединачно и аутоматски
-измени садржаје ћелија
-сортира и поставља филтере
-манипулише врстама и колонама
Организује радне листове
-уноси формуле у ћелије
-форматира ћелије
-бира,обликује и модификује
графиконе
-подшава изглед странице за
штампање табеларног документа
-исправља грешке у формулама и
тексту
 -пргледа и штампа табеларни
документ



Основни појмови
(прикупљање
података, њихово
табеларно и графичко
приказивање на разне
начине, као и читање и
тумачење таквих
приказа).



Основни појмови о
програмима за рад са
табелама (структура
документа, формати
датотека).
Подешавање радног
окружења (палете
алатки, пречице,
лењир, поглед, зум...).

На почетку модула ученике
упознати са циљевима и исходима
наставе / учења, планом рада и
начинима оцењивања.
Ставове предвиђене модулом
изграђивати и вредновати код
ученика током свих облика
наставе.
Облици наставе
Модул се реализује кроз следеће
облике наставе:
 лабораторијске вежбе
Подела одељења на групе
Одељење се дели на 2 групе
приликом реализације:
 лабораторијских вежби
Место реализације наставе
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уношењу формула са
основним аритметичким
операцијама, користећи
референце ћелија;
копирању формула,
релативном и
апсолутном
референцирањућелија;
функцијама за
сумирање, средњу
вредност, минимуму,
максимуму,
прбројавању,
заокруживању;
логичким функцијама;
форматирању ћелија;
сортирању и
филтрирању; намени
различитих типова
графикона, приказивању
података табела помоћу
графикона; подешавању
изгледа странице
документа за штампање;
прегледу документа пре
штампања, штампању
документа и његових
делова.



Додавање, брисање,
премештање и
преименовање радних
листова. Типови
података.



Уношење података у
табелу (појединачни
садржаји ћелија и
аутоматске попуне).



Подешавање
димензија,
премештање,
фиксирање и
сакривање редова и
колона.



Уношење формула са
основним
аритметичким
операцијама,
користећи референце
на ћелије. Копирање
формула, релативно и
апсолутно
референцирање ћелија.



Функције за:
сумирање, средњу



рачунарски кабинет

Препоруке за реализацију
наставе
при реализацији
овог модула инсистирати на
правопису и употреби
одговарајућег језика тастатуре;
полазна тачка при
упознавању локалних мрежа треба
да буде конкретна школска мрежа
на којој се могу илустровати њене
саставне компоненте, топологија,
ресурси, клијент-сервер, итд.;
локалне мреже, након
упознавања, треба ставити у
контекст Интернета (мреже свих
мрежа) и кооперативног
коришћења расположивих
информационих ресурса;
вежбе крстарења (енгл.
surf) и претраживања требало би
да су у функцији овог, али и
других предмета, како би се код
ученика развијала навика
коришћења Интернета за
прикупљање информација за
потребе сопственог образовања;
преузимање датотека са
веба вежбати на датотекама разних
типова (текст, слика, видео-клип);
ученицима треба објаснити
како раде претраживачки системи
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вредност, минимум,
максимум,
пребројавање,
заокруживање.
Логичке функције.


Форматирање ћелија
(број децималних
места, датум, валута,
проценат, поравнање,
прелом, оријентација,
спајање ћелија, фонт,
боја садржаја и
позадине, стил и боја
рама ћелије).
Сортирање и
филтрирање. Намена
различитих типова
графикона,
приказивање података
из табеле помоћу
графикона.



Подешавање изгледа
странице документа за
штампање
(оријентација папира,
величина, маргине,
прелом, уређивање
заглавља и подножја,

и о чему треба водити рачуна да би
се остварила ефикаснија претрага;
при реализацији ове теме
инсистирати на могућностима
злоупотребе Интернета а поготово
на безбедности корисника,
поузданости информација и
спречавању злоупотребе деце;
при претраживању
Интернета ученике усмерити ка
тражењу образовних веб сајтова и
коришћењу система за
електронско учење;
при обради електронског
пословања демонстрирати
различите врсте веб образаца који
се користе за поручивање и
плаћање робе путем Интернета,
поручивање докумената...;
показати рад са текстом,
рад са табелама и складиштење
података у неком од сервиса „у
облаку“ (cloud computing),
доступних путем веба;
преузимање садржаја са
веба вежбати на примерима
преузимања текста, слика, клипова
и датотека;
при електронској
комуникацији поштовати правила
лепог понашања (netiquette).
при реализацији садржаја
везаних за електронску пошту
објаснити ученицима „пут“
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аутоматско
нумерисање страна).


Прегледање документа
пре штампања,
штампање документа и
његових делова.



електронског писма;
доследно спроводити
поштовање ауторских права и
софтверских лиценци.

Оцењивање
Вредновање остварености исхода
вршити кроз:
1. праћење остварености исхода
2. тестове практичних вештина

Интернет и
електронска
комуникација
(12-14)

Стицање знања о: појму
рачунарске мреже;
рачунарима серверима и
рачунарима клијентима;
глобалним мрежама;
Интернет провајдерима
и њиховим мрежама;
технологијама приступа
Интернету; сервисима
Интернета World Wide,
Web, FTP, електронској
пошти, веб форумима и
читачима;
претраживачима,
претраживању и
коришћењу
информација са
Интернета; Интернет
мапама; виртуелном
телефону; друштвеним

је да ученици схвате предности
умрежавања, разумеју у чему је
разлика између рачунара-сервера и
рачунара-клијената, који посао
обављају Интернет-провајдери,
карактеристике основних технологија
приступа Интернету, адресирање на
Интернету, принципе функционисања
Интернета, чему служе Интернет
протоколи, како да повеже рачунар са
Интернетом (2). Потребно је да
ученици науче да: визуализују вебстраницу коришћењем веб-читача,
крећу се веб-пространством
коришћењем адреса и хиперлинкова,
проналазе и преузимају садржаје са
веба, користе Интернет мапе (2);
отворе и подесе налог електронске
поште (вебмејл), шаљу и преузимају
поруке и датотеке коришћењем

Појам рачунарске мреже.
Рачунари-сервери и
рачунари-клијенти.
Глобална мрежа
(Интернет).
Интернет-провајдери и
њихове мреже.
Технологије приступа
Интернету.
Сервиси Интернета:
World Wide Web, FTP,
електронска пошта, вебфоруми. Веб-читачи.
Претраживачи,
претраживање и
коришћење информација
са Интернета. Интернет
мапе. Виртуелни телефон.
Друштвене мреже и
њихово коришћење.
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мрежама и њиховом
коришћењу;
електронској трговини,
пословању и
банкарству; електронски
подржаном учењу;
праву и етици на
Интернету.

електронске поште и сервиса за
синхрону комуникацију, упознају се
са правилима електронске
комуникације (netiqette) (2); упознају
се са начином функционисања,
правилима понашања, предностима и
опасностима социјалних мрежа;
упознају се са сервисима за дељење
датотека на Интернету и појмом вебапликације (Cloud computing) (2);
отворе налог и користе виртуелни
телефон, (нпр Скајп и сл.) (2);
разумеју појмове „електронска
трговина“ и „електронско
банкарство“, науче како
функционише електронски подржано
учење (2). При свему овоме
неопходно је перманентно радити на
развијању свести о важности
поштовања правних и етичких норми
при коришћењу Интернета,
критичком прихватању информација
са веба, поштовању ауторских права
при коришћењу информација са веба,
поштовању права приватности.
(остаје 2 часа за увежбавање и
систематизацију теме, повезивање са
другим областима, упознавањем са
веб апликацијама према
интересовању ученика)

Електронска трговина,
електронско пословање и
банкарство. Електронски
подржано учење.
Право и етика на
Интернету.
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Назив предмета:
Годишњи фонд
часова:
Разред:

Циљеви и задаци
предмета

ТЕМА

ЕКОЛОГИЈА
70
Први
упознати ћелијску грађу организама
-уочити повезаност и заједничке особине живих бића
-разумети процес развића организама кроз поједине фазе
-дефинисати чиниоце наслеђивања особина
-дефинисати еколошке појмове
-разумети хијерархију еколошких система
-развијање еколошке свести
ЦИЉЕВИ

ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће бити у стању да :

Разноврсност Уочити заједничке разуме заједничке одлике живих бића
живог света
одлике
између
-разликује начин одвијања основних животних
живих бића,као и
функција
значајне
разлике
измрђу њих.

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
ПО ТЕМАМА
-Разноврсност и карактеристике
живог света
-Вируси
-Бактерије

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА
На почетку теме
ученике упознати
са циљевима и
исходима наставе,
односно учења,
планом рада и
начинима
евидентирања и
оцењивања.
Облици наставе
Предмет се
реализује кроз
комбинацију
различитих облика
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Биологија
ћелије

Упознавање
ученика са грађом
и
функцијом
ћелије.Разликовање
ћелијских
органела.Схватање
значајаћелијских
деоба.

схвати значај и грађу ћелије
-разликује прокариотску од еукариотске ћелије
-разликује основне делове ћелије,ћелијску
мембрану,једро и цитоплазму са органелама
-разликује ћелијске органеле
-разуме грађу ћелијских органела и њихов значај
-разуме значај ћелијских деоба,разликује поједине
фазе деоба и њихов значај

-Биологија ћелије.Хемијски састав
ћелије
-Грађа ћелије
-Ћелијске деобе.Митоза
-Мејоза

наставног рада и
врста наставе
(дидактичких
модела).
Место
реализације
наставе
Кабинет за
биологију,
биолошка
радионица,
универзална
учионица,
адекватни објекти
изван школског
комплекса,
природа.
Оцењивање
Евидентирање и
оцењивање
ученика (путем
усмене и писане
провере знања,
тестирања, израде
презентација и
пројеката,
организовање и
учествовање у
дебатама).
Oквирни број
часова по темама
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-разноврсност
живог света-4
-биологија ћелије6
-метаболизам
ћелије-3
-биологија
развића-8
-хумана генетика12
-заштита здравља4
-основни
еколошки појмови
и принципи-35
Препоруке за
реализацију
наставе
 поштовање
свих
дидактичких
принципа
 примена
природних
наставних
средстава,
реализација
теренске
наставе,
реализација
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биолошких
наставних
екскурзија
 комбиновање
различитих
дидактичких
модела
(проблемска,
тимска
настава)
реализација
самосталних
ученичких радова
Метаболизам
ћелије

Разумевање
физиолошких
процеса
који
сеодвијају на нивоу
ћелије.

-разуме појам и значај метаболизма
-разликује анаболизам и катаболизам
-наведе примере анаболичких и катаболичких
процеса
--разликује аутотрофну и хетеротрофну исхрану
-наведе основне чиниоце процеса исхране
-уочи значај процеса фотосинтезе у исхрани

-Метаболизам.Типови
исхране.Фотосинтеза
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Биологија
развића

Праћење процеса
развићаод момента
стварања полних
ћелија
преко
процеса
бластулације
и
гаструлације
до
формирања
оргаизма.

Хумана
геника

Упознавање
са
основним
чиниоцима
преношења
наследних особина
и
уочавање
механизама њихове
контроле.

-разуме појам развића и разуме његов значај
-схвати процес гаметогенезе
-упоређује сперматогенезу и оогенезу
-разуме процес оплођења
-разликује начине и ступњеве оплођења
-уочи повезаност процеса
гаметогенезе,оплођења.бластулације,гаструлацијеи
органогенезе
-разликује ембрионалне омотаче и њихове улоге
-препознаје фазе у развићу организмаа и промене
које их прате

-Биологија развића.Гаметогенеза
-Оплођење
Браздање,бластулација,гаструлација
Плацентација,органогенеза,раст и
регенерација
-Индивидуално развиће организма
-Старење и смрт организма

разуме процес наслеђивања
-уочи правила у процесу преношења наследних
наследних особина
-уочи хијерархију у систему ДНК,ген,хромозом
-препозна правила наслеђивања у свакодневном
животу на конкретним примерима
-разликовање типова наслеђивања
-разликује промене у грађи и броју хромозома и
њихов значај и последице
-препознаје хромозомске промене и илуструје
конкретним примерима

-Основна правила наслеђивања
-Типови наслеђивања особина
-Промене у структури и броју
хромозома
-Утицај средине на изазивање
наследних промена
-Наследне болести човека
Интелигенција,биотехнологија и
генетичко инжењерство
-Планирање породице
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Заштита
здравља

Упознавање
основних
мера
превенције у циљу
заштите људског
здравља.

-познаје мере личне хигијене
-наведе полне болест
-дефинише последице нелечења полних болести
-наведе болести зависности
-дефинише последице нелечења болести
зависности
-познаје мере превенције
-утиче на ширење здравствене културе

схвати значај екологије и еколошких проучавања
Оснвни
Уочавање начина
еколошки
ипутева загађивања
-разликује еколошке системе
појмови
и животне средине и
-уочи хијерархију еколошких система
принципи
упознавање
са
-развије еколошку свест о очувању животне
мерама заштите.
средине
-разликује начине и облике загађивања животне
средине и њених
компоненти,ваздуха,воде,земљишта и хране
-говори о начинима и облицима заштите животне
средине
-развија интересовање и преузме активну улогу у
процесу заштите и унапређења животне срдине

-Заштита здравља
-Полне болести и болести
зависности

-Основни појмови и принципи
екологије
-Еколошки фактори
-Животна форма.Еколошка ниша
-Популација
-Животна заједница
-Еколошке пирамиде
-Екосистем
-Биосфера
-Човек и његов однос према
неживој и живој природи
-Генетичке и здравствене последице
загађивања животне средине
-Загађивање и заштита ваздуха
--Загађивање и заштита воде
--Загађивање и заштита земљишта
--Загађивање и заштита хране
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-Заштита природе
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Назив предмета:

ХЕМИЈА-економски техничар

Годишњи фонд часова:

70

Разред:

први

ТЕМА

Супстанце

Стицање знања о хемијским супстанцама и њиховој примени у свакодневном животу
Препознавање,разумевање и примена хемијских знања у свакодневном животу
Развој одговорног става преме коришћењу супстанци у свакодневном животу
Развој спремности за сарадњу и тимски рад
Развој свести о сопственом знању и потреби за даљим напредовањем
ИСХОДИ
НАЧИН
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
По завршетку теме ученик ће
ОСТВАРИВАЊА
ПО ТЕМАМА
бити у стању да:
ПРОГРАМА
-разликује смешу од чисте
-Смеша и чисте супстанце.Елементи и
 На почетку теме ученике
супстанце
једињења.Раствори,дисперзни
упознати са циљевима и
-објасни разлику између
системи(појам,подела).Прави раствори
исходима наставе / учења,
елемената и једињења
растворљивост,састав раствора.Раствори
планом рада и начинима
-зна везе између атома
електролита.Колоидни раствори
оцењивања.
-Разуме појам дисперзних
система
Облици наставе
-разликује дисперзну фазу и
дисперзно средство
-теоријска настава
-израчуна састав расвора
-демонстрациони огледи
-разуме појам електролита
-пише дисоцијацију киселина
Место реализације наставе
,база и соли
-учионица
-разуме колоидне растворе и
-кабинет
препознаје у пракси
-

Циљеви предмета:

ЦИЉ
-Унапређење знања
о општим
хемијским
појмовима и
њихова примена у
пракси

Просветни гласник бр.11 од 28.06.2013
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Основна
неорганска
једињења

-Унапређење знања
о основним
групама
неорганских
једињења о њиховој
међусобној
повезности и
примени у пракси

Неоргански -Унапређење знања
хемијски
о хлороводоничној,
производи
сумпорној
киселини,амонијаку
-Оспособљавање
ученика да познају
основне особине
ових производа
-Оспособљавање
ученика да ове
производе
примењују у пракси

-разуме појам оксидације
-разликује оксиде метала и
неметала
-разликује киселине ,базе и
соли
-пише добијање киселина
,база и соли
-зна формуле и примену
најважнијих киселина ,база и
соли

-објашњава значај и
примену хлороводоничне
киселине,сумпорне
киселине, азотне киселине
и амонијака
-зна најважнија минерална
ђубрива и њихов значај

-Оксидација.Оксиди (метала и
неметала).Киселине(појам,добијање)
.Хидроксиди(појам,добијање).Соли( појам,
добијање). Технички важне соли. Повезаност
оксида, киселина,хидроксида и соли.
Демонстрациони огледи:
Реакција магнезијума и алуминијума са
сирћетном киселином.
Дејство сирћетне киселине на предмете од
бакра.
Припремање пенушавих освежавајућих пића.
Добијање соли(сједињавање цинка и
сумпора,реакција бакар(II )-сулфата и
цинка,реакција олово(II )-оксида и
хлороводоничне киселине,реација баријумхлорида и натријум-сулфата,реакција сребронитрата и хлороводоничне киселине, реакција
гвожђе(III )-хлорида и натријум-хидроксида)
Неорганске киселине:значај и
примена(хлороводонична киселина,сумпорна
киселина и азотна киселина).Значај и примена
амонијака.Минерална (вештачка)
ђубрива.Проста ђубрива.Сложене
ђубрива.Течна ђубрива

Препоруке за реализацију
наставе
-ново градиво обрадити
увођењем што више примера
из свакодневног живота и
подстицати ученике на
размишљање и закључивање
-наставник бира примере и
демонстрационе огледе у
складу са потребама струке
-упућивати ученике на
претраживање различитих
извора
-указивати на корисност и
штетност хемијских
производа по људско здравље
-указивати на повезаност
хемије са друштвеним и
економским наукама
Оцењивање
-усмена провера знања
-писана провера
Оквирни број часова по
темама
-Супстанца (7)
-Основна неорганска
једињења(7)
-Неоргански хемијски
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Увод у
органску
хемију

-Унапређење знања
о особинама
угљениковог атома
-Унапређење знања
о основним
групама органских
једињења и врстама
формула

Угљоводоници -Унапређење знања
о основним групама
угљоводоника
,њиховим
особинама и
примени
-Оспособљавање
ученика да познају
значај ових
једињења у пракси

Својства угљениковог атома(валенца ,
оксидациони број). Структура органских
молекула.Формуле органских
молекула(молекулске,структурне,рационалне,
скелетне). Функционалне
групе.Класификација према функционалним
групама.

-зна поделу
угљоводоника
-објашљава
заједничке особине
угљоводоника
-пише хомологи низ
појединих група
угљоводоника
-разуме означавање
угљоводоника
-пише структурне ,
геометријске
изомере
-зна физичка
својства
угљоводоника

производи (7)
-Увод у органску хемију(3)
-Угљоводоници (8)
-Органска кисеонична
једињења(16)
-Органска азотна
једињења(14)
-Полимери (3)
Витамини,хормони,алкалоиди
и антибиотици(2)
-Боје и лакови (1)
-Хемијски аспекти
загаживања животне
средине(2)

-Kласификација угљоводоника према природи угљоводоничног низа и
функционалној групи.Општа својства угљоводоника.Хомологи
низ.Структура молекула алкана.Номенклатура алкана (JUPAC и
тривијални називи).Структурна изомерија.Физичка и хемијска својства
алкана.Циклоалкани:структура и представници.
-Структура молекула и геометријска изомерија алкена.Номенклатура
алкена.Добијање алкена и њихова физичка и хемијска
својства.Диени:номенклатура и својства.
-Структура молекула алкина.Номенклатура алкина. Добијање алкина и
њихова физичка и хемијска својства.
-Структура бензена.Хомологи ред.Номенклатура арена.Физичка и
хемијска својства арена.Карактеристични представници арена.
-Нафта и земни гас.
-Пластичне масе(влакна,каучук и лепкови).
Демонстрациони огледи:
Испитивање расворљивости угљоводоника у води,поларним и

147

-зна како хемијска
својства зависе од
природе хемијске
везе
-зна угљоводонике
који имају примену
у свакодневном
животу
-пише опште
формуле
угљоводоника
-разликује групе
угљоводоника
према типу хемијске
везе
-објашљава састав
нафте и примену
-објашљава састав и
примену земног гаса
-зна најважније
пластичне масе и
њихову примену
Органска
кисеонична
једињења

-Стицање знања о
добијању,особинама
и примени
органских једињења
са кисеоником
-Оспособљавање
ученика да познају
значај ових
једињења у за живи
свет и индустрију

-разликује органска
једињења према
функционалној групи
-разуме номенклатуру
органских једињења
-разуме и објашњава
физичке особине
органских једињења са
кисеоником
-разуме добијање сваке
групе органских

неполарним органским растварачима.

-Својства хидроксилне групе.Номенклатура и класификација
алкохола.Добијање , физичка и хемијска својства
алкохола.Представници алкохола(метанол, етанол, етиленгликол,глицерол).
-Феноли:номенклатура,физичка и хемијска својства.Сличности и
разлике фенола и алифатичних алкохола.
-Етри,номенклатура,физичка и хемијска својства.
-Номенклатура карбонилних једињења.Добијање алдехида и
кетона.Физичка и хемијска својства карбонилних једињења.Угљени
хидрати:најважнији представници моно,ди и
полисахарида(глукоза,рибоза,фруктоза,сахароза,лактоза,скроб,гликоген
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Органска
азотна
једињења

-Стицање знања о
појединим групама
азотних једињења
-Унапређење знања
о значају ових
једињења за живи
свет

једињења са
кисеоником
-разуме и пише
хемијске реакције
органских једињења са
кисеоником
-зна формуле и
примену представника
сваке групе органских
једињења са
кисеоником
-разуме значај угљених
хидрата
-зна формуле и
примену најважнијих
представника угљених
хидрата
-разуме и објашњава
алкохолно врење
-зна улогу масти и уља
у организму
-објашњава примеу
масти,уља и воскова
-разуме састав и
дејство сапуна и
детерџената
-зна групе органских
једињења са азотом
-зна особине и примену
органских једињења са
азотом
-разуме значај
аминокиселина,особине
-разуме улогу протеина

и целулоза).Алкохолно врење угљених хидрата.
-Карбоксилне киселине:номенклатура,класификација,
добијање,физичка и хемијска својства.Деривати карбоксилних
киселина.Естри:добијање,налажење у природи,хемијска својства.
-Масти,уља и воскови:структура и својства.Сапуни и детерџенти.
Демонстрациони огледи:
Испитивање растворљивости кисеоничних органских једињења.
Оксидација етанола ,бутанола до алдехида односно киселина.
Испитивањерастворљивости мравље(метанске)
киселине,сирћетне(етанске),бензоеве и салицилне киселине у води и
алкохолу и испитивање киселости ових раствора универзалним
индикатором.
Доказне реакције моносахарида.
Хидролиза сахарозе.
Грађење естара.

Амини,структура,номенклатура,добијање,физичка и хемијска
својства.Нитро једињења.Амиди и полиамиди.Хетероциклична једињења
са атомом азота(пирол,пиридин,пиримидин,пурин)
Аминокиселине,структура,својства.Пептиди.Протеини,структура,значај и
улога у изградњи живих ћелија.
Ензими, улога и значај.
Нуклеинске киселине,структура и функција ДНК (дезоксирибонуклеинске
киселине) и РНК( рибонуклеинске киселине).

149

Полимери

Витамини,
хормони,
алкалоиди,
антибиотици

-Стицање знања о
врстама ,особинама
и примени
полимера

-Продубљивање
знања о значају
ових једињења за
човека

у човековом организму
-објашњава структуру
протеина
-зна улогу и значај
ензима
-разуме значај
нуклеинских киселина
-зна структуру и улогу
РНК и ДНК
-зна поделу полимера
-разуме појам
вулканизације и њен
значај
-зна најважније
полимере и њихову
примену
-зна примену силикона
-зна поделу витамина
-разуме значај
витамина за човека
-зна изворе витамина
-зна улогу хормона и
значај
-објашњава значај
антибиотика
-разуме значај и дејство
алкалоида

Демонстрациони огледи:
Доказивање азота у органским једињењима.
Доказивање сумпора у протеинима.
Таложење протеина помоћу електролита.
Биуретска и ксантопротеинска реакција.
Хидролиза протеина.

Полимери:подела и својства полимера.Утицај умрежења на физичка
својства, вулканизација.Подела полимера.Силикони.

Витамини,класификација,улога и значај.Хормони,значај, улога и
механизам дејства.Антибиотици, значај и примена.
Алкалоиди,структура,значај, примена и злоупотреба.
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Боје и лакови

Хемијски
аспекти
загађивања
животне
средине

Продубљивање
знања о примени
боја и лакова

-Продубњивање
знања о изворима
загађивања
атмосфере,воде и
тла и начинима
њихове заштите

-зна поделу боја и
лакова
-разуме и објасни
примену боја и лакова

-разуме и објасни
штетно дејство неких
супстанци на животну
средину и здравље
људи
-зна најчешће изворе
загађивање
атмосфере,воде и тла
- разуме и објасни
значај пречишћавања
-разуме значај
правилног одлагања
секундарних сировина

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА
-Биологија

Класификација и употреба боја и лакова.

Загађивање атмосфере, воде и тла.Извори
загађивања.пречишћавање.Заштита и одлагање секундарних сировина.
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СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ
Назив предмета:

ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ

Годишњи фонд часова:

74 часа годишње

Разред:

први
 стицање знања о основним економским принципима и законима, формирање ставова и овладавање
вештинама које допринесе развоју економског начина размишљања
 подршка стицању компетенција значајних за свакодневни живот и даљи професионални развој уз
примену концепта одрживог развоја.

Циљеви предмета:

ТЕМА

НАСТАНАК И
РАЗВОЈ
ЕКОНОМСКИХ
НАУКА

ПРОЦЕС
ДРУШТВЕНЕ
ПРОИЗВОДЊЕ
КАО ПРЕДМЕТ
ИЗУЧАВАЊА
ПОЛИТИЧКЕ
ЕКОНОМИЈЕ

ЦИЉ
Упознати
ученике са
настанком и
развојем
економске науке

Упознати
ученике са
процесом
друштвене
производње као
предмета
проучавања
политичке
економије

ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће
бити у стању да:
-усвајање основних појмова о
настанку економске науке
-карактеристике економске
науке
-историјски развој политичке
економије као науке

-појам производње
-фактори који утичу на
производњу
-техничке и производне снаге и
производни односи
-усвајање основних појмова и
израза који се користе у
политичкој економији
-начин производње и

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
ПО ТЕМАМА
 Основни појмови и схватања
привредног живота у време
настајања економских наука.
 Карактеристике појединих
економских наука у објашњавању
појава у привредном животу.
 Настајање и развој политичке
економије као науке.
 Појам производње (појам
материјалне производње и појам
друштвеног процеса
производње).
 Основни фактори производње
 Техничка и друштвена страна
процеса производње
 Производне снаге и производни

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА


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

Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће
облике наставе:
 теоријска настава (74 часа)
Место реализације наставе
 Теоријска настава се реализује у
учионици
Препоруке за реализацију
наставе
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друштвено-економка
формулација
-принципи привредног живота

Усвајање
основних појмова
о друштвеној
производњи

ОСНОВНИ
ПОЈМОВИ О
ДРУШТВЕНОЈ
ПРОИЗВОДЊИ

-важност производње
-врсте потреба људи
-карактеристике производње и
подела рада
-расподела друштвеног
производа
-друштвени бруто производ и
његова расподела
-фактори који утичу на обим
друштвеног производа
-појам продуктивности
-интензивност рада
-карактеристике националног
дохотка и његова расподеле
-друштвени бруто производ
-вишак производа

односи
 Појмови и изрази којима се
користи политичка економија
 Појам начина производње и
друштвено-економска
формација
 Основна обележја правилности
и принципа привредног живота
 Нужност производње
 Производња и људске потребе
(појам и основна класификација
људских потреба)
 Карактеристике производње у
савременим условима.
 Подела рада, њени облици и
значај за друштвено-економски
развој
 Појам и основне карактеристике
друштвене и техничке поделе
рада
 Основне карактеристике поделе
рада у савременим условима
 Сразмеран распоред
друштвеног фонда рада на
различите делатности
 Појам укупног друштвеног
фонда рада и његов распоред
 Друштвени бруто производ,
друштвени производ и
национални доходак
 Друштвени бруто производ и
друштвени производ
 Фактори који одређују обим

Програм предмета основи
економије својим садржајем
обухвата основне економске
категорије савремене робне
привреде, основне економске
законе и механизам робне
производње, као и економску
структуру савременог друштва.
Програм предмета конципиран
је према потреби сумирања и
сагледавања квалитативно нових
садржаја економске стварности
наше земље.
У току остваривања
програмских садржаја треба
обухватити и све важне промене у
економској стварности наше земље
да би настава добијала што више у
актуелности и да се ученици
заинтересују за истраживање
економског амбијента у коме живе,
али и за светску привреду
проучавајући правила и облике, као
и начин функционисања
међународних економских односа.
Питањима девизног курса и
међународних финансија треба
посветити једнако дужну пажњу,
тим пре што су у данашње време
међународна финансијска кретања
вишеструко обимнија од размене
робе.
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РОБНА
ПРОИЗВОДЊА И
ЊЕНЕ
ЗАКОНИТОСТИ

Упознавање
ученика са
робном
производњом и
њеним
карактеристикама

-основни облици организовања
друштвене производње
-појам, основне
карактеристике, услови
настанка и опште
карактеристике робне
производње
-основне карактеристике робе
-употребна вредности и
вредност робе

друштвеног бруто производа
 Појам продуктивности рада и
фактори који је одређују
 Појам интензивности рада и
фактори који је одређују
 Појам националног дохотка и
његова расподела
 Структура друштвеног бруто
производа и његова расподела
 Материјална структура
друштвеног бруто производа
 Вредносна структура
друштвеног бруто производа
 Наменска расподела
друштвеног бруто производа
 Потребан производ, потребан
рад и потребно радно време
 Вишак производа, вишак рада и
вишак радног времена
 Друштвена репродукција и
њени облици
 Појам и облици друштвене
репродукције
 Основни облици организовања
друштвене производње
 Појам и основне карактеристике
натуралне и робне производње
 Услови настанка робне
производње и њене опште
карактеристике
 Роба и њена основна својства
 Појам и карактеристике
употребне вредности робе

Оцењивање
Приликом оцењивања
процењују се: вештине изражавања
и саопштавања; разумевање,
примена и вредновање научених
поступака и процедура; рад са
подацима и рад на различитим
врстама текстова.
Ученик се оцењује на основу
усмене провере постигнућа и
писмене провере постигнућа у
складу са програмом наставног
предмета.
Ученик се оцењује и на основу
активности и ученикових продуката
рада, а нарочито: излагања и
представљања, учешћа у дебати и
дискусији, писања есеја, домаћих
задатака, учешћа у различитим
облицима групног рада, рада на
пројектима.
Оквирни број часова по темама
НАСТАНАК И РАЗВОЈ
ЕКОНОМСКИХ НАУКА (6)
ПРОЦЕС ДРУШТВЕНЕ
ПРОИЗВОДЊЕ КАО ПРЕДМЕТ
ИЗУЧАВАЊА ПОЛИТИЧКЕ
ЕКОНОМИЈЕ (12)
ОСНОВНИ ПОЈМОВИ О
ДРУШТВЕНОЈ ПРОИЗВОДЊИ
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-промена вредности робе
-основне вредности робе
-фактори који утичу на
промену вредности робе
-облици вредновати робе
-облици развоја трговине и
појава новца
-промене вредности новца

 Појам и карактеристике
вредности робе
 Појам и прометне вредности
робе
 Тумачење вредности робе
 Рад као суштина вредности робе
 Субјективна оцена корисности
робе као њена вредност
 Двојаки карактер рада садржан
у роби (индивидуални и
друштвени рад; конкретан и
 апстрактан рад)
 Одређивање величине
вредности робе
 Појам, значај и фактори
друштвено потребног радног
времена
 Изражавање величине
вредности робе
 Појам, основне карактеристике
и фактори који одређују
прометну вредност робе
 Развој облика изражавања
вредности робе
 Суштина и основне
карактеристике прометне
вредности
 Фактори који одређују
прометну вредност робе
 Прост, једноставан или случајан
облик вредности
 Развијени или потпуни облик
вредности

(20)
РОБНА ПРОИЗВОДЊА И
ЊЕНЕ ЗАКОНИТОСТИ (32)
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 Облик општег еквивалента
 Новчани облик вредности
 Настанак новца и његове
основне функције
 Метални, папирни и кредитни
новац
 Појам и фактори количине
новца потребног у робном
промету
 Појам и основне карактеристике
инфлације и дефлације
 Појам и начин утврђивања
паритета и појам девизног курса
 Појам и основне карактеристике
девалвације и ревалвације
 Појам закона вредности као
основне правилности система
робне производње и
 његове опште карактеристике
 Појам тржишне вредности и
фактори који је одређују
 Појам тржишне цене и
механизам њеног формирања
 Тржиште и механизам
испољавања закона вредности
КОРЕЛАЦИЈА:
-српски језик
-историја
-математика
-пословна економија
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Назив предмета:

ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ

Годишњи фонд часова:

72 часа годишње

Разред:

други
ТЕМА

РОБНИ
ПРОИЗВОЂАЧ И
ЊЕГОВА
РЕПРОДУКЦИЈА

ИСХОДИ
По завршетку теме
ЦИЉ
ученик ће бити у
стању да:
Упознати
-појам робног
ученике са
произвођача
карактеристикама -карактеристике и
робног
фактори робне
произвођача и
производње
карактеристикама -основне
репродукције
карактеристике
радне снаге као робе
-чиниоци
производње
-појам и
карактеристике
робне вредности
-настанак вишка
вредности
-акумулација у
капиталистичкој
производњи
-акумулација
капитала
-обрт капитала
-трошкови
производње и вишак

ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ
ПО ТЕМАМА












Појам робног
произвођача
Карактер фактора
производње у робној
привреди
Радна снага као роба
Појам капитала
Комбиновање
чинилаца производње у
савременом друштву
(производна функција)
Производња вредности
и њене карактеристике
у робној привреди
Тајна настајања вишка
вредности и његова
суштина
Појам и нужност
акумулације у робној
привреди
Појам акумулације
капитала
Акумулација капитала

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА


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

Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће облике
наставе:
 теоријска настава (72 часа)
Место реализације наставе
 Теоријска настава се реализује у учионици
Препоруке за реализацију наставе
Програм предмета основи економије својим
садржајем обухвата основне економске категорије
савремене робне привреде, основне економске
законе и механизам робне производње, као и
економску структуру савременог друштва.
Програм предмета конципиран је према
потреби сумирања и сагледавања квалитативно
нових садржаја економске стварности наше
земље.
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вредности
-мотиви робног
произвођача

-показатељи
пословног успеха

-појма и суштина
профита и
показатељи успеха у
савременој привреди 






НАЦИОНАЛНИ
ДОХОДАК КАО
МАТЕРИЈАЛНА
ОСНОВА
РАСПОДЕЛЕ У
САВРЕМЕНОЈ
ПРИВРЕДИ

Упознати
ученике са
националним
дохотком као
основом за
расподелу у
привреди

-својински односи у
савременој привреди
-основне
карактеристике
најамнине и њени
облици
-облици пласмана у
профита






и органски cacтав
капитала
Облици акумулације
капитала
Појам обрта и кружног
кретања фактора
производње (капитала)
у робној привреди
Трошкови производње
и цена коштања робног
произвођача
Различити мотиви
пословања робног
произвођача (профит,
добит, доходак)
Показатељи пословног
успеха робног
произвођача
Појам и суштина
профита и профитне
стопе
Показатељи пословног
успеха у условима
савремене привреде

У току остваривања програмских садржаја
треба обухватити и све важне промене у
економској стварности наше земље да би настава
добијала што више у актуелности и да се ученици
заинтересују за истраживање економског
амбијента у коме живе, али и за светску привреду
проучавајући правила и облике, као и начин
функционисања међународних економских
односа.
Питањима девизног курса и међународних
финансија треба посветити једнако дужну пажњу,
тим пре што су у данашње време међународна
финансијска кретања вишеструко обимнија од
размене робе.
Оцењивање
Приликом оцењивања процењују се: вештине
изражавања и саопштавања; разумевање, примена
и вредновање научених поступака и процедура;
рад са подацима и рад на различитим врстама
текстова.
Ученик се оцењује на основу усмене провере
постигнућа и писмене провере постигнућа у
складу са програмом наставног предмета.
Ученик се оцењује и на основу активности и
ученикових продуката рада, а нарочито: излагања
и представљања, учешћа у дебати и дискусији,
писања есеја, домаћих задатака, учешћа у
различим облицима групног рада, рада на
пројектима.

Различити својински
облици и дохоци у
савременој робној
привреди
Најамнина као облик
дохотка радничке класе
Суштина најамнине и
Оквирни број часова по темама
облици плаћања радне
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-различити облици
профита
(индустријски,
трговински,
зајмовни, акциски и
земљишни)
-утврђивање висине
профитне стопе















снаге
Утицај државе и
колективних уговора
на кретање најамнине
Различити облици
пласмана капитала и
њихови дохоци
Индустријски капитал
и индустријски профит
Присвајање профита од
стране индустријских
капиталиста
Просечан профит као
унутрашња правилност
присвајања профита
Екстра профит присвајање профита од
појединачног
произвођача
Трговачки капитал и
трговачки профит
Појам, значај и
функција трговачког
капитала
Карактер трговачког
профита и начин
његовог присвајања
Трошкови промета,
њихов карактер и
начин надокнађивања
Зајмовни капитал и
камате
Појам и основне

РОБНИ ПРОИЗВОЂАЧ И ЊЕГОВА
РЕПРОДУКЦИЈА (20)
НАЦИОНАЛНИ ДОХОДАК КАО
МАТЕРИЈАЛНА ОСНОВА РАСПОДЕЛЕ У
САВРЕМЕНОЈ ПРИВРЕДИ (30)
ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОЦЕСА
РЕПРОДУКЦИЈЕ У САВРЕМЕНОМ
ДРУШТВУ (20)
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ОСНОВНЕ
КАРАКТЕРИСТИКЕ
ПРОЦЕСА
РЕПРОДУКЦИЈЕ У
САВРЕМЕНОМ
ДРУШТВУ

Упознавање
ученика са
основним
карактеристикама
процес
репродукције у

-основна обележја
развоја савременог
друштва у условима
техничкотехнолошке
револуције





функције зајмовног
капитала
Камата као доходак од
зајмовног капитала
Банкарски капитал и
банкарска добит
Акцијски капитал и
дивиденда
Појам и основне
функције акцијског
капитала
Дивиденда као доходак
од акцијског капитала
Врсте и значај хартија
од вредности
Промет хартија од
вредности
Земљишни капитал и
земљишна рента
Појам и основне
карактеристике
земљишног капитала
Појам и суштина
земљишне ренте
Основни облици ренте
у савременом друштву
Основна обележја
развоја савременог
друштва у условима
техничко-технолошке
револуције
Настајање нове поделе
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савременом
друштву

-настанак нове
поделе рада и
основне
карактеристике
тржишта у
савременој привреди
-карактеристике
монополског
капитализма
-основне
карактеристике
високо
капиталистичке
робне производње
-карактеристике и
промене
тразиционог периода
у привреди














рада
Основне
карактеристике
производне и тржишне
структуре савремене
робне тржишне
привреде
Концентрација и
централизација
капитала и производње
Појам и основне
карактеристике
државног
монополистичког
капитализма
Појам и основне
карактеристике
привреде прелазног
периода
Основне
карактеристике и
захтеви
високоразвијене
технике и технологије
савременог друштва
Основне
карактеристике и
захтеви крупне
капиталистичке робне
привреде
Карактеристике
процеса
подруштвљавања
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КОРЕЛАЦИЈА:
-српски језик
-историја
-математика
пословна економија

Појам и основне
специфичности
прелазног
транзиционог периода
Промене у економској
структури савременог
друштва и настајање
мешовите привреде
Карактеристике и
правилности одвијања
процеса друштвене
репродукције у
привреди прелазног
(транзиционог)
периода.
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Назив предмета:

ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ

Годишњи фонд часова:

72 часа годишње

Разред:

трећи
ТЕМА

ПРЕДМЕТ
ИЗУЧАВАЊА
НАЦИОНАЛНЕ
ЕКОНОМИЈЕ

ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ

ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ
СФРЈ

ЦИЉ
Упознавање
ученика са
појмом
националне
економије

Упознавање
ученика са
привредним
развојем и
чиниоцима
привредног
развоја

Упознавање
ученика са
привредним
развојем СФРЈ

ИСХОДИ
По завршетку теме
ученик ће бити у
стању да:
-предмет
проучавања
-однос макро и
микро економских
дисциплина

ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ
ПО ТЕМАМА



-појам и чиниоци
привредног развоја
-степен привредног
развоја
-друштвени
производ и фактори
који утичу на раст
друштвеног
производа



-динамика и
промена у структури
развоја у
Југославији










Предмет изучавања
националне (народне)
економије
Однос између макро и
микро економских
дисциплина
Појам привредног
развоја
Чиниоци привредног
развоја
Степен привредног
развоја
Друштвени производ и
национални доходак
Фактори раста
друштвеног производа;
непосредни и посредни
Динамика привредног
развоја бивше
Југославије
Промене у структури
друштвеног производа

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА


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

Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће облике
наставе:
 теоријска настава (72 часа)
Место реализације наставе
 Теоријска настава се реализује у учионици
Препоруке за реализацију наставе
Програм предмета основи економије својим
садржајем обухвата основне економске категорије
савремене робне привреде, основне економске
законе и механизам робне производње, као и
економску структуру савременог друштва.
Програм предмета конципиран је према
потреби сумирања и сагледавања квалитативно
нових садржаја економске стварности наше
земље.
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Упознавање
ученика са
развојем
појединих
привредних грана
у југословенској
привреди

РАЗВОЈ
ПОЈЕДИНИХ
ДЕЛАТНОСТИ
ЈУГОСЛОВЕНСКЕ
ПРИВРЕДЕ

-основне
карактеристике
појединих
привредних грана
(индустрије,
пољопривреде,
саобраћаја,
трговине)
-утицај привредних
мера на развој
појединих
привредних грана












РАЗВОЈНА
ПОЛИТИКА И
ИНВЕСТИЦИЈЕ

Упознати
ученике са
развојном
политиком и
инвестицијама

-појам, врсте и
функције
инвестиција
-економска
ефикасност
инвестиција
-основна обележја и





Основне
карактеристике
индустријског развоја
Индустријализација
као основни метод
привредног развоја
Грански и регионални
размештај индустрије
Основне
карактеристике развоја
пољопривреде
Појам и
специфичности
пољопривреде
Мере аграрне политике
Основне
карактеристике развоја
саобраћаја
Развој трговине
Развој осталих сектора
привреде
Регионални развој
Југославије
Појам, врсте и
функције инвестиција
Економска ефикасност
инвестиција
Основна обележја
инвестиционе

У току остваривања програмских садржаја
треба обухватити и све важне промене у
економској стварности наше земље да би настава
добијала што више у актуелности и да се ученици
заинтересују за истраживање економског
амбијента у коме живе, али и за светску привреду
проучавајући правила и облике, као и начин
функционисања међународних економских
односа.
Питањима девизног курса и међународних
финансија треба посветити једнако дужну пажњу,
тим пре што су у данашње време међународна
финансијска кретања вишеструко обимнија од
размене робе.

Оцењивање
Приликом оцењивања процењују се: вештине
изражавања и саопштавања; разумевање, примена
и вредновање научених поступака и процедура;
рад са подацима и рад на различитим врстама
текстова.
Ученик се оцењује на основу усмене провере
постигнућа и писмене провере постигнућа у
складу са програмом наставног предмета.
Ученик се оцењује и на основу активности и
ученикових продуката рада, а нарочито: излагања
и представљања, учешћа у дебати и дискусији,
писања есеја, домаћих задатака, учешћа у
различим облицима групног рада, рада на
пројектима.
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структура
инвестиција

ПРИВРЕДНИ
СИСТЕМ

Упознати
ученике са
појмом и
карактеристикама
привредног
система

Упознати
ученике са
претпоставкама
за даљи развитак
Србије

ПРЕТПОСТАВКЕ
РАЗВОЈА CPБИЈЕ

-развој привредног
система Србије
-подручје
привредног система
-расподела у
привредном систему
-кредитни и
монетарни и
фискални систем у
земљи
-систем економских
односа са
иностранством
-природне
претпоставке за
развој Србије
-становништво као
претпоставка за
развој Србије
-претпоставка за
развој Србије
(природни,
енергетски извори,
минерални извори,
капитал и тржиште
капитала,
производни фондови
и инвестиције)


















политике
Структура инвестиција
Развој привредног
система Србије
Подручја привредног
система
Систем расподеле
Кредитно-монетарни
систем
Фискални систем
Систем економских
односа са
иностранством
Величина и развојне
претпоставке Cрбије
Становништво и радна
снага као фактор
привредног развоја
Структура
становништва
Привредни ресурси и
услови
Енергетски извори и
минерална богатства
Капитал и тржиште
капитала
Производни фондови
привреде
Институционалне
претпоставке развоја

Оквирни број часова по темама
ПРЕДМЕТ ИЗУЧАВАЊА НАЦИОНАЛНЕ
ЕКОНОМИЈЕ (3)
ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ (4)
ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ СФРЈ (4)
РАЗВОЈ ПОЈЕДИНИХ ДЕЛАТНОСТИ
ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ПРИВРЕДЕ (11)
РАЗВОЈНА ПОЛИТИКА И ИНВЕСТИЦИЈЕ
(10)
ПРИВРЕДНИ СИСТЕМ (10)
ПРЕТПОСТАВКЕ РАЗВОЈА CPБИЈЕ (14)
ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА (10)
СОЦИЈАЛНИ РАЗВОЈ И ПОЛИТИКА (4)
АКТУЕЛНИ ПРОБЛЕМИ И ПРИОРИТЕТИ
ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА (6)
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Cрбије
Упознати
ученике са
економском
политиком

-појам, елементи и
врсте економске
политике
-карактеристике
појединачних
облика економске
политике

ЕКОНОМСКА
ПОЛИТИКА










СОЦИЈАЛНИ
РАЗВОЈ И
ПОЛИТИКА
АКТУЕЛНИ
ПРОБЛЕМИ И
ПРИОРИТЕТИ
ПРИВРЕДНОГ
РАЗВОЈА

Упознати
ученике са
социјалним
развојем и
политиком
Упознати
ученике са
проблемима и
приоритетима
привредног
развоја

-појам животног
стандарда
-показатељи
животног стандарда
-мере социјалне
политике
-врсте транзиционих
мера
-промене у
привредној
структури земље



Појам економске
политике
Елементи економске
политике
Врсте економске
политике
Краткорочна и
дугорочна економска
политика
Систем и политика
цена
Инструменти и улога
политике цена
Фискална и
монетарно-кредитна
политика
Спољнотрговинска
политика

Појам и значај
животног стандарда
 Показатељи животног
стандарда
Мере
социјалне
политике
 Транзиција привреде
 Промена привредне
структуре
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КОРЕЛАЦИЈА:
-српски језик
-историја
-математика
-пословна економија
-економска географија,
-монетарна економија и банкарство
-статистика
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Назив предмета:

ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ

Годишњи фонд часова:

66 часова годишње

Разред:

четврти

ТЕМА

ЦИЉ

ИСХОДИ
По завршетку
теме ученик ће
бити у стању
да:

ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ
ПО ТЕМАМА

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА


Упознати ученике са
теоријама међународне
трговине

ТЕОРИЈА МЕЂУНАРОДНЕ
ТРГОВИНЕ

-улога спољних
фактора у
међународној
трговини
-основне
карактеристике
теорија о
међународној
трговини кроз
историју









Улога спољног
фактора у
националној
привреди
Меркантилистички
ставови о трговини
Протекционистичке
концепције
међународне
трговине
Теорија апсолутних
вредности Адама
Смита
Теорија
компаративних
предности Дејвида
Рикарда (појам и
извори
компаративних
предности, обим и
користи од
трговине)

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

Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће
облике наставе:
 теоријска настава (66 часова)
Место реализације наставе
 Теоријска настава се реализује у
учионици
Препоруке за реализацију наставе
Програм предмета основи
економије својим садржајем обухвата
основне економске категорије
савремене робне привреде, основне
економске законе и механизам робне
производње, као и економску
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Упознати ученике са
трговинском политиком

-облици и
карактерске
заштите домаће
привреде

ТРГОВИНСКА ПОЛИТИКА






ПЛАТНИ БИЛАНС

Упознати ученике са
платним билансом земље

-појам и врсте
платног
биланса




Хекшер-ОлинСемјуелсонов модел
компаративних
предности (основни
елементи модела,
правци и структура
трговине и
изједначавање цена
робе и фактора
производње на
међународном
тржишту)
Модерне теорије
међународне
трговине
Интра-индустријска
трговина (појам,
облици и проблеми
мерења)
Облици заштите
домаћег тржишта
Аргументи за
заштиту домаћег
тржишта
Ванцаринска
заштита и
неопретекционизам
Подстицање извоза
Појам и концепти
платног биланса
Врсте трансакција

структуру савременог друштва.
Програм предмета конципиран је
према потреби сумирања и
сагледавања квалитативно нових
садржаја економске стварности наше
земље. У току остваривања
програмских садржаја треба
обухватити и све важне промене у
економској стварности наше земље да
би настава добијала што више у
актуелности и да се ученици
заинтересују за истраживање
економског амбијента у коме живе,
али и за светску привреду
проучавајући правила и облике, као и
начин функционисања међународних
економских односа. Питањима
девизног курса и међународних
финансија треба посветити једнако
дужну пажњу, тим пре што су у
данашње време међународна
финансијска кретања вишеструко
обимнија од размене робе.
Оцењивање
Приликом оцењивања процењују
се: вештине изражавања и
саопштавања; разумевање, примена и
вредновање научених поступака и
процедура; рад са подацима и рад на
различитим врстама текстова.
Ученик се оцењује на основу
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-проблеми око
финансирања
биланса земље
-политике
платног
биланса земље






Упознати ученике са
девизним курсевима
ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ
Упознати ученике са
међународним кретањем
капитала
МЕЂУНАРОДНО КРЕТАЊЕ
КАПИТАЛА

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЈА
СВЕТСКЕ ПРИВРЕДЕ

Упознати ученике са
инвеституционализацијом
светске политике

-појма и врсте
девизних
курсева
-девизно
тржиште
-облици
међународног
кретања
капитала
-основне
карактеристике
различитих
облика кретања
капитала
-динамика и
стурктура
међународне
политике











које се региструју у
платном билансу
Дефиниције
неравнотеже
платног биланса
Пресецање платног
биланса
Финансирање или
прилагођавање
платног биланса
Политика
прилагођавања
платног биланса

усмене провере постигнућа и писмене
провере постигнућа у складу са
програмом наставног
предмета.Ученик се оцењује и на
основу активности и ученикових
продуката рада, а нарочито: излагања
и представљања, учешћа у дебати и
дискусији, писања есеја, домаћих
задатака, учешћа у различим
облицима групног рада, рада на
пројектима.

Дефиниција и врсте
девизних курсева
Детерминанте
девизних курсева
Девизно тржиште
Облици
међународног
кретања капитала
Међународно
тржиште капитала
Међународни
монетарни систем
Међународне
финансијске
организације
Динамика и
структура
међународне
размене

ТЕОРИЈА МЕЂУНАРОДНЕ
ТРГОВИНЕ (15)
ТРГОВИНСКА ПОЛИТИКА (7)
ПЛАТНИ БИЛАНС (10)
ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ (7)
МЕЂУНАРОДНО КРЕТАЊЕ
КАПИТАЛА (11)
ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЈА
СВЕТСКЕ ПРИВРЕДЕ (7)
ИНТЕГРАЦИЈА СВЕТСКЕ
ПРИВРЕДЕ (7)

Оквирни број часова по темама
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карактеристике
међународних
економских
организација





ИНТЕГРАЦИЈА СВЕТСКЕ
ПРИВРЕДЕ

Упознати ученике са
интеграцијама светске
привреде

-основне
карактеристике
међународних
организација у
светској
привреди





Економске
организације
Уједињених нација
Светска трговинска
организација
Остали облици
институционализаци
је међународне
трговине
Европска унија
Друге интеграције
Транснационалне
компаније у светској
привреди

КОРЕЛАЦИЈА:
-српски језик
-историја
-математика
-пословна економија,
-економска географија, монетарна економија и банкарство, статистика
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Назив предмета:

ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА

Годишњи фонд часова:

74 часа годишње

Разред:

први
 развијање знања и вештина, изградња вредносних ставова који оспособљавају ученике да успешно
примењују економске принципе и законитости пословања предузећа у свакодневном животу и
професионално се развијају у складу са сопственим потребама и интересима
 развијање личности и потенцијале у одговорну, зрела и комуникативна личност, активну у економском
и сваком другом развоју друштва.

Циљеви предмета:

ТЕМА
ОСНОВИ
ЕКОНОМИЈЕ
ПРЕДУЗЕЋА
УВОД У
ПОСЛОВНУ
ЕКОНОМИЈУ
НОСИОЦИ
ПРИВРЕЂИВАЊА

ПРЕДУЗЕЋЕ

ЦИЉ
Упознати ученике
са основним
појмовима из
економије
предузећа

Упознати ученике
са носиоцима
привређивања
Упознати ученике
са појмом и
карактеристикама
предузећа

ИСХОДИ
По завршетку теме ученик
ће бити у стању да:
-појам, дефиниција
економије предузећа
-предмет и циљеви
изучавања пословне
економије

-предузеће и остали
носиоци привређивања
-појам, карактеристике и
задаци предузећа
-елементи предузећа
-врсте и организациони
облици предузећа
-оснивање и престанак рада
предузећа

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
ПО ТЕМАМА
 Појам економије предузећа
 Дефинисање пословне
економије
 Предмет изучавања пословне
економије
 Циљеви изучавања пословне
економије
 Предузеће као носилац
привређивања
 Остали носиоци привређивања
 Појам и карактеристике
предузећа
 Задаци предузећа
 Елементи предузећа
 Врсте предузећа
 Организациони облици
предузећа
 Предузеће као систем

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА


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

Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће
облике наставе:
 теоријска настава (74 часа)
Место реализације наставе
 Теоријска настава се реализује у
учионици
Препоруке за реализацију наставе
Програм предмета пословна
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ФУНКЦИЈЕ
ПРЕДУЗЕЋА
СРЕДСТВА И
ИЗВОРИ
СРЕДСТАВА
ПРЕДУЗЕЋА

ТРОШКОВИ
ПОСЛОВАЊА
ПРЕДУЗЕЋА

ТОКОВИ
ВРЕДНОСТИ У
ПРЕДУЗЕЋУ

РЕЗУЛТАТИ
ПОСЛОВАЊА
ПРЕДУЗЕЋА
ПРИНЦИПИ И

Упознати ученике
са основним
функцијама
предузећа
Упознати ученике
са средствима и
изворима
средстава
Упознати ученике
са трошковима
предузећа

-основне карактеристике
функција управљања,
руковођења и извршавања

 Структура предузећа као
система
 Оснивање и престанак рада
предузећа
 Управљање
 Руковођење
 Извршење

-врсте средстава и основне
карактеристике извора и
врсте средстава предузећа

 Средства предузећа
 Извори средстава предузећа
 Контрола коришћења средстава

-основне карактеристике и
врсте трошкова и утрошака
предузећа
-кретање и контрола
трошкова предузећа







Упознати ученике
са токовима
вредности у
предузећу

-основне врсте и
карактеристике ангажовања
средстава
-облици ангажовања,
циклус ангажовања и
контрола ангажованих
средстава

Упознати ученике
са резултатима
пословања

-облици резултата
-праћење и расподела
резултата рада

Упознати ученике

-основне карактеристике













Појам трошкова и утрошака
Утрошци елемената производње
Подела трошкова
Калкулације трошкова
Кретање укупних трошкова
предузећа
Контрола трошкова предузећа
Појам и циљеви ангажовања
средстава
Елементи ангажовања средстава
Облици ангажовања средстава
Циклус ангажовања средстава
Коефицијенат ангажовања
средстава
Контрола ангажовања средстава
Појавни облици резултата
Праћење и упоређивање
резултата
Расподела резултата
Продуктивност

економија својим садржајем
обухвата објашњење суштине
пословања предузећа, законитости
његовог функционисања, као и
вештине управљања предузећем.
Оцењивање
Приликом оцењивања
процењују се: вештине изражавања
и саопштавања; разумевање,
примена и вредновање научених
поступака и процедура; рад са
подацима и рад на различитим
врстама текстова.
Ученик се оцењује на основу
усмене провере постигнућа и
писмене провере постигнућа у
складу са програмом наставног
предмета.
Ученик се оцењује и на основу
активности и ученикових продуката
рада, а нарочито: излагања и
представљања, учешћа у дебати и
дискусији, писања есеја, домаћих
задатака, учешћа у различитим
облицима групног рада, рада на
пројектима
Оквирни број часова по темама
ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ
ПРЕДУЗЕЋА
УВОД У ПОСЛОВНУ
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ОЦЕНЕ
ПОСЛОВАЊА
ПРЕДУЗЕЋА

са основним
принципима
пословања
предузећа

сваког принципа
(продуктивност,
економичност,
рентабилност)
-веза економских принципа

КОРЕЛАЦИЈА
-српски језик
-историја
-математика
-основи економије
Предмети које ће тек изучавати:
-економска географија
-монетарна економија и банкарство
статистика

 Економичност
 Рентабилност
 Повезаност економских
принципа пословања

ЕКОНОМИЈУ (1)
НОСИОЦИ ПРИВРЕЂИВАЊА (1)
ПРЕДУЗЕЋЕ (20)
ФУНКЦИЈЕ ПРЕДУЗЕЋА (1)
СРЕДСТВА И ИЗВОРИ
СРЕДСТАВА ПРЕДУЗЕЋА (12)
ТРОШКОВИ ПОСЛОВАЊА
ПРЕДУЗЕЋА (10)
ТРОШКОВИ ПОСЛОВАЊА
ПРЕДУЗЕЋА (10)
ТОКОВИ ВРЕДНОСТИ У
ПРЕДУЗЕЋУ (12)
РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА
ПРЕДУЗЕЋА (6)
ПРИНЦИПИ И ОЦЕНЕ
ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА (6)
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Назив предмета:

ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА

Годишњи фонд часова:

72 часа годишње

Разред:

други
ТЕМА

ПОСЛОВНЕ ФУНКЦИЈЕ
ПРЕДУЗЕЋА
ДИФЕРЕНЦИРАЊЕ
ФУНКЦИЈА У
ПРЕДУЗЕЋУ
ФУНКЦИЈА
ПЛАНИРАЊА

ЦИЉ
Упознати ученике
са дефиницијом
пословне
функције
предузећа
Упознати ученике
са дефиницијом
функције
предузећа
Упознати ученике
са функцијом
планирања
Упознати ученике
са производном
функцом

ПРОИЗВОДНА
ФУНКЦИЈА

ИСХОДИ
По завршетку теме
ученик ће бити у стању
да:
-ученици су упознати
са дефиницијом
пословне функције
предузеће

ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ
ПО ТЕМАМА


-ученици су упознати
са дефиницијом
функције предузеће
-ученици су стекли
знање о
карактеристикама
функције планирања
-појам и значај
производне функције
-типови производње
-фазе у процесу
производње
-документација везана
за производњу
-сарадња производне
функције у предузећу
-анализа производне
функције

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
На почетку теме ученике упознати са
циљевима и исходима наставе /
учења, планом рада и начинима
оцењивања.

Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће
облике наставе:
 теоријска настава (72 часа)









Место реализације наставе
 Теоријска настава се реализује у
Појам и значај производне
учионици
функције
Типови производње
Препоруке за реализацију наставе
Планирање производње
Програм предмета пословна
економија својим садржајем обухвата
Припрема производње
објашњење суштине пословања
Контрола производње
предузећа, законитости његовог
Документација и
евиденције у производњи функционисања, као и вештине
управљања предузећем.
Сарадња производње са
осталим функцијама у
предузећу
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Упознати ученике
са набавном
функцијом

НАБАВНА ФУНКЦИЈА

-појам и
карактеристике набавке
-облици залиха у
предузећу
-калкулација набавне
цене
-документација о
набавци робе
-сарадња са осталим
функцијама у
предузећу













Упознати ученике
са продајном
функцијом
предузећа

ПРОДАЈНА ФУНКЦИЈА

-појам, значај, задаци,
организација и
политика продаје у
предузећу
-истраживање тржишта
-облици продаје робе
-калкулација продајне
цене
-документација везана
за продају робе
-сарадња са осталим
функцијама у
предузећу











Анализа производне
функције
Појам и значај набавке
Задаци набавке
Организација набавке
Набавна политика
Истраживање тржишта
набавке
Робне залихе
Планирање набавке
Калкулација набавних
цена
Документација и
евиденције у набавци
Сарадња набавне са
осталим функцијама у
предузећу
Анализа набавне
функције
Појам и значај продајне
функције
Задаци продаје
Организација продаје
Политика продаје
Истраживање тржишта
продаје
Планирање продаје
Директна и индиректна
продаја
Калкулација продајних
цена
Преговарање и закључење

Оцењивање
Приликом оцењивања процењују
се: вештине изражавања и саопштавања;
разумевање, примена и вредновање
научених поступака и процедура; рад са
подацима и рад на различитим врстама
текстова.
Ученик се оцењује на основу
усмене провере постигнућа и писмене
провере постигнућа у складу са
програмом наставног предмета.
Ученик се оцењује и на основу
активности и ученикових продуката
рада, а нарочито: излагања и
представљања, учешћа у дебати и
дискусији, писања есеја, домаћих
задатака, учешћа у различитим
облицима групног рада, рада на
пројектима
Оквирни број часова по темама
ПОСЛОВНЕ ФУНКЦИЈЕ
ПРЕДУЗЕЋА
ДЕФИНИСАЊЕ ПОЈМА
ФУНКЦИЈА (1)
ДИФЕРЕНЦИРАЊЕ ФУНКЦИЈА
У ПРЕДУЗЕЋУ (1)
ФУНКЦИЈА ПЛАНИРАЊА (1)
ПРОИЗВОДНА ФУНКЦИЈА (10)
НАБАВНА ФУНКЦИЈА (10)
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Упознати ученике
са складишном
функцијом

-појам, значај, задаци и
врсте складишта
-поступци код
складиштења робе
-амбалажа и паковање
робе
-документација
складиштења робе
-сарадња са осталим
функцијама у
предузећу

купопродаје
 Документација и
евиденције у продаји
 Сарадња продајне са
осталим функцијама у
предузећу
 Анализа продајне
функције
 Појам и значај складишне
функције
 Задаци и принципи
складишта
 Врсте складишта
 Организација складишта
 Пријем у складиште
 Издавање из складишта
 Амбалажа и паковање
робе
 Складишна
документација и
евиденција
 Сарадња складишне са
осталим функцијама у
предузећу
 Анализа складишне
функције

Упознати ученике
са транспортном
функцијом
предузећа

-појма, значај, задаци и
планирање транспорта
-транспортно
осигурање
-документација везана
за транспортну
функцију

 Појам и значај транспорта
 Задаци транспорта
 Планирање рада
транспорта
 Коришћење средстава
транспорта

СКЛАДИШНА
ФУНКЦИЈА

ТРАНСПОРТНА
ФУНКЦИЈА

ПРОДАЈНА ФУНКЦИЈА (12)
СКЛАДИШНА ФУНКЦИЈА (5)
ТРАНСПОРТНА ФУНКЦИЈА (5)
ФИНАНСИЈСКОРАЧУНОВОДСТВЕНА ФУНКЦИЈА (5)
КАДРОВСКА ФУНКЦИЈА (5)
ФУНКЦИЈА КОНТРОЛЕ (5)
ИСТРАЖИВАЧКО-РАЗВОЈНА
ФУНКЦИЈА (5)
ОПШТИ ПОСЛОВИ У
ПРЕДУЗЕЋУ (3)
ПРЕДУЗЕЋЕ У ПОСЕБНИМ
УСЛОВИМА (1)
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Упознати ученике
са финансијско
рачуноводственом
функцијом
предузеће

ФИНАНСИЈСКОРАЧУНОВОДСТВЕНА
ФУНКЦИЈА

-сарадња са осталим
функцијама у
предузећу
-анализа транспортне
функције

 Транспортно осигурање
 Документација и
евиденција у транспорту
 Сарадња транспортне са
осталим функцијама у
предузећу

Анализа транспортне
функције

-појам, значај, задаци
финансијско
рачуноводствене
функције
-организација
финансијско
рачуноводствене
функције
-документација везана
за ову функцију
-сарадња ове функције
са осталим функцијама
у предузећу

 Појам и значај
финансијскорачуноводствене
функције
 Задаци финансијскорачуноводствене
функције
 Послови финансијскорачуноводствене
функције
 Организација
финансијскорачуноводствене
функције
 Финансијскорачуноводствена
документација и
евиденције
 Сарадња финансијскорачуноводствене са
осталим функцијама у
предузећу
 Анализа финансијскорачуноводствене функ
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Упознати ученике
са кадровском
функцијом

КАДРОВСКА
ФУНКЦИЈА

-појам, задаци, послови
и организација
кадровске службе
-документација везана
за кадровску функцију
-сарадња кадровске
функције са осталим
функцијама









Упознати ученике
са функцијом
контроле

ФУНКЦИЈА КОНТРОЛЕ

-појам, значај, задаци и
организација функције
контроле
-сарадња функције
контроле са осталим
функцијама у
предузећу








ИСТРАЖИВАЧКОРАЗВОЈНА ФУНКЦИЈА

Упознати ученике
са истраживачко
развојном
функцијом у
предузећу

-појам, значај, задаци и
организација функције
истраживања и развој
-сарадња функције
истраживање и развој
са осталим функцијама

Појам и значај кадровске
функције
Задаци кадровске
функције
Послови кадровске
функције
Организација кадровске
функције
Кадровска документација
и евиденције
Сарадња кадровске са
осталим функцијама у
предузећу
Анализа кадровске
функције
Појам и значај функције
контроле
Задаци функције контроле
Послови функције
контроле
Организација функције
контроле
Сарадња функције
контроле са осталим
функцијама у предузећу
Анализа функције
контроле

 Појам и значај
истраживачко-развојне
функције
 Задаци истраживачкоразвојне функције
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у предузећу

ОПШТИ ПОСЛОВИ
ПРЕДУЗЕЋУ
ПРЕДУЗЕЋЕ
ПОСЕБНИМ
УСЛОВИМА

Упознати ученике
У са општим
пословима у
предузећу
Упознати ученике
У са пословањем
предузећа у
посебним
условима

-основне
карактеристике послова
предузећа
-пословање предузећа у
посебним условима

КОРЕЛАЦИЈА
-српски језик
-историја
-математика
-основи економије
Предмети које ће тек изучавати:
-економска географија
-монетарна економија и банкарство
статистика

 Послови истраживачкоразвојне функције
 Организација
истраживачко-развојне
функције
 Сарадња истраживачкоразвојне са осталим
функцијама у предузећу
 Анализа истраживачкоразвојне функције
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Назив предмета:

ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА

Годишњи фонд часова:

72 часа годишње

Разред:

трећи
ТЕМА

УПРАВЉАЊЕ
ПРЕДУЗЕЋЕМ
ДЕФИНИСАЊЕ
УПРАВЉАЊА
ТЕОРИЈЕ И КОНЦЕПТИ
УПРАВЉАЊА
АКТИВНОСТИ
УПРАВЉАЊА

ПЛАНИРАЊЕ
ПОСЛОВАЊА И
РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕЋА

ОРГАНИЗОВАЊЕ
ПРЕДУЗЕЋА

ЦИЉ
Упознати
ученике са
начином
управљања у
предузећу
Упознати
ученике са
теоријом
управљања
Упознати
ученике са
активностима
управљања
Упознати
ученике са
планирањем
пословања и
развој предузећа

Упознати
ученике са
организовањем
предузећа

ИСХОДИ
По завршетку теме
ученик ће бити у стању
да:
-управљање у предузећу

ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА


-ученици стекли знање о
активностима
управљања

-дефинисање појма
организација предузећа
-активности, фактори и
модели организације

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

Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће
облике наставе:
 теоријска настава (72 часа)

-усвојили знање о
теорији и концепту
управљања

-димензије планирања у
предузећу
-планске одлике и
послови у планирању
предузећа
-развој предузећа

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА







Димензије планирања
предузећа
Планске одлуке у
предузећу
Пословно планирање у
предузећу
Развој предузећа
Дефинисање и
диференцирање појмова:
организовање,
организациона структура,

Место реализације наставе
 Теоријска настава се реализује у
учионици
Препоруке за реализацију наставе
Програм предмета пословна
економија својим садржајем обухвата
објашњење суштине пословања
предузећа, законитости његовог
функционисања, као и вештине
управљања предузећем.
Оцењивање
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предузећа
-савремени приступ
организације предузећа

ВОЂЕЊЕ ПРЕДУЗЕЋА
(РУКОВОЂЕЊЕ)

ОРГАНИЗАЦИОНО
ПОНАШАЊЕ И КУЛТУРА
ПРЕДУЗЕЋА

КОНТРОЛА
ПОСЛОВАЊА
ПРЕДУЗЕЋА

Упознати
ученике са
руковиђењем
предузећа
Упознати
ученике са
организационим
понашањем у
предузећу

Упознати
ученике са
контролом
пословања
предузећа

-дефинисање појма,
активности и фактори
код руковођења
-стилови вођења у
предузећу
-појам организационог
понашања у предузећу
-кадровско
попоуњавање у
предузећу
-димензије и фактори
организационог
понашања
-култура понашања у
предузећу
-појам, значаји и врсте
контроле у предузећу
-процес контроле и
организација контроле у
предузећу

организациони облик
 Активности
организационог
структурирања
 Савремени приступ
организационог
структурирања
 Фактори организационе
структуре предузећа
 Модели организационих
структура предузећа

 Дефинисање појма вођење
 Активности вођења
предузећа
 Фактори вођења предузећа
 Стилови вођења предузећа
 Дефинисање појмова
организационо понашање и
култура предузећа
 Кадровско попуњавање и
процес социјализације
 Димензије организационог
понашања
 Фактори организационог
понашања
 Култура предузећа




Појам и значај контроле
пословања предузећа
Врсте контроле
Процес контроле
Организација контроле

Приликом оцењивања процењују
се: вештине изражавања и
саопштавања; разумевање, примена и
вредновање научених поступака и
процедура; рад са подацима и рад на
различитим врстама текстова.
Ученик се оцењује на основу
усмене провере постигнућа и писмене
провере постигнућа у складу са
програмом наставног предмета.
Ученик се оцењује и на основу
активности и ученикових продуката
рада, а нарочито: излагања и
представљања, учешћа у дебати и
дискусији, писања есеја, домаћих
задатака, учешћа у различитим
облицима групног рада, рада на
пројектима
Оквирни број часова по темама
УПРАВЉАЊЕ ПРЕДУЗЕЋЕМ
ДЕФИНИСАЊЕ УПРАВЉАЊА
(1)
ТЕОРИЈЕ И КОНЦЕПТИ
УПРАВЉАЊА (2)
АКТИВНОСТИ УПРАВЉАЊА
(2)
ПЛАНИРАЊЕ ПОСЛОВАЊА И
РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕЋА (15)
ОРГАНИЗОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА
(15)
ВОЂЕЊЕ ПРЕДУЗЕЋА
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НОСИОЦИ
АКТИВНОСТИ
УПРАВЉАЊА

Упознати
ученике са
носиоцима
активности
управљања

-основна функција
менаџера
-способност и
награђивање менаџера








КОРЕЛАЦИЈА
-српски језик
-историја
-математика
-основи економије
-економска географија
-монетарна економија и банкарство
Статистика

Менаџер - носилац
активности управљања
Диференцирање појмова:
предузетник, менаџер и
лидер
Способности и знање
менаџера
Награђивање менаџера
Образовање, обука и
развој менаџера

(РУКОВОЂЕЊЕ) (8)
ОРГАНИЗАЦИОНО
ПОНАШАЊЕ И КУЛТУРА
ПРЕДУЗЕЋА (10)
КОНТРОЛА ПОСЛОВАЊА
ПРЕДУЗЕЋА (6)
НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ
УПРАВЉАЊА (10)
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Назив предмета:

ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА

Годишњи фонд часова:

66 часова годишње

Разред:

четврти
ТЕМА

УПРАВЉАЊЕ
ПОСЛОВНИМ
ПОДРУЧЈИМА
ПРЕДУЗЕЋА
ПРОИЗВОДНИ
МЕНАЏМЕНТ
(УПРАВЉАЊЕ
ПРОИЗВОДЊОМ)
МЕНАЏМЕНТ
МАРКЕТИНГА
(УПРАВЉАЊЕ
МАРКЕТИНГОМ)

ФИНАНСИЈСКИ
МЕНАЏМЕНТ
(УПРАВЉАЊЕ
ФИНАНСИЈАМА)

ЦИЉ
Упознати ученике
са управљањем у
предузећу

ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће
бити у стању да:
-врсте управљања у предузећу





Упознати ученике
са производним
менаџментом

-појам, задаци и садржина
производног менаџмента

Упознати ученике
са менаџментом
маркетинга

-појам, задаци и садржина
менаџмента маркетинга

Упознати ученике
са финансијским
менаџментом

-појам, задаци и садржина
финансијског менаџмента

ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ ПО
ТЕМАМА
Стратегијско управљање
Оперативно управљање
Управљање пословним
подручјима

Појам и значај
производног менаџмента
 Задаци производног
менаџмента
 Садржина производног
менаџмента
 Појам и значај
менаџмента маркетинга
 Задаци менаџмента
маркетинга
Садржина
менаџмента маркетинга
 Појам и значај
финансијског менаџмента
 Задаци финансијског
менаџмента
 Садржина финансијског
менаџмента
 Принципи финансијског
менаџмента


НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА


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

Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће
облике наставе:
 теоријска настава (66 часова)
Место реализације наставе
 Теоријска настава се реализује
у учионици
Препоруке за реализацију
наставе
Програм предмета пословна
економија својим садржајем
обухвата објашњење суштине
пословања предузећа, законитости
његовог функционисања, као и
вештине управљања предузећем.
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Инструменти
финансијског менаџмента
 Техника финансијског
менаџмента
Контрола финансијског
менаџмента
 Појам и значај
трговинског менаџмента
 Задаци трговинског
менаџмента
 Садржина трговинског
менаџмента
 Принципи трговинског
менаџмента
 Инструменти трговинског
менаџмента
 Техника трговинског
менаџмента
 Контрола трговинског
менаџмента


Упознати ученике
са трговинским
менаџментом

-појам, задаци и садржина
трговинског менаџмента

Упознати ученике
са пројектним
менаџментом

-појам, задаци и садржина
пројектног менаџмента

ТРГОВИНСКИ
МЕНАЏМЕНТ
(УПРАВЉАЊЕ
ТРГОВИНОМ)

ПРОЈЕКТНИ
МЕНАЏМЕНТ
(УПРАВЉАЊЕ
ПРОЈЕКТИМА)

Упознати ученике
МЕНАЏМЕНТ
са менаџментом
ЉУДСКИХ
РЕСУРСА
људских ресурса
(УПРАВЉАЊЕ
ЉУДСКИМ
РЕСУРСИМА)





-појам, задаци и садржина
менаџмента за људске ресурсе






Појам и значај
пројектног менаџмента
Задаци пројектног
менаџмента
Садржина пројектног
менаџмента
Процес управљања
људским ресурсима
Мотивација
Групе и групно
одлучивање
Конфликти

Оцењивање
Приликом оцењивања
процењују се: вештине
изражавања и саопштавања;
разумевање, примена и
вредновање научених поступака и
процедура; рад са подацима и рад
на различитим врстама текстова.
Ученик се оцењује на
основу усмене провере постигнућа
и писмене провере постигнућа у
складу са програмом наставног
предмета.
Ученик се оцењује и на
основу активности и ученикових
продуката рада, а нарочито:
излагања и представљања, учешћа
у дебати и дискусији, писања есеја,
домаћих задатака, учешћа у
различитим облицима групног
рада, рада на пројектима
Оквирн број часова по темама
УПРАВЉАЊЕ
ПОСЛОВНИМ ПОДРУЧЈИМА
ПРЕДУЗЕЋА
ДИВЕРСИФИКАЦИЈА
УПРАВЉАЊА (3)
ПРОИЗВОДНИ
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Упознати ученике
са управљањем
информационим
системима

УПРАВЉАЊЕ
ИНФОРМАЦИОНИМ
СИСТЕМИМА

-појам, значај и задаци
информационих система
-садржина управљања
информационим системима

Вођство
Организација, култура
и клима

Појам и значај
управљања
информационим
системима

Задаци управљања
информационим
системима
Садржина управљања
информационим системима


МЕНАЏМЕНТ (УПРАВЉАЊЕ
ПРОИЗВОДЊОМ) (5)
МЕНАЏМЕНТ
МАРКЕТИНГА (УПРАВЉАЊЕ
МАРКЕТИНГОМ) (4)
ФИНАНСИЈСКИ
МЕНАЏМЕНТ (УПРАВЉАЊЕ
ФИНАНСИЈАМА) (15)
ТРГОВИНСКИ
МЕНАЏМЕНТ (УПРАВЉАЊЕ
ТРГОВИНОМ) (15)
ПРОЈЕКТНИ
МЕНАЏМЕНТ (УПРАВЉАЊЕ
ПРОЈЕКТИМА) (6)
МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ
РЕСУРСА (УПРАВЉАЊЕ
ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА) (10)
УПРАВЉАЊЕ
ИНФОРМАЦИОНИМ
СИСТЕМИМА (5)
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Назив предмета:

РАЧУНОВОДСТВО

Годишњи фонд часова:

37+74 часова годишње

Разред:

први



Циљеви предмета:

ТЕМА

УВОД

СРЕДСТВА И ИЗВОРИ
СРЕДСТАВА

ИНВЕНТАРИСАЊЕ

ЦИЉ
Упознати ученике
са појмовима из
рачуноводства

Упознати ученике
са средствима и
изворима средстава
Упознати ученике
са инвентарисањем

развијање функционалне рачуноводствене писмености, стицање знања, овладавање
вештинама, изградња вредносних ставова који оспособљавају ученике да користе
рачуноводствена знања и умења у свакодневном животу
заинтересовање ученике за даљи професионални развој у складу са сопственим потребама и
интересима, да развијају своју личност и потенцијале у одговорну, аналитичну,
систематичну, прецизну, комуникативну, професионално активну личност.

ИСХОДИ
По завршетку теме
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
ученик ће бити у стању
ПО ТЕМАМА
да:
-појам, циљ и задаци
 Привредно друштво, његов
привредног друштва
циљ и задаци
-разлика између
 Рачуноводство, појам,
рачуноводства и
делови и задаци
књиговодства
 Књиговодство као основни
део рачуноводства
-појам и врсте
 Појам и врсте средстава
средстава и извора
 Појам и врсте извора
средстава
средстава
-појам, циљеви и врсте  Појам, циљ и врсте
инвентарисања
инвентарисања
-организација и
 Организација инвентарисања
састављање почетног
 Састављање почетног
инвентарисања
инвентара
 Примери састављања
инвентара

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА


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

Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће
облике наставе:
 теоријска настава (37 часова)
 вежбе (74 часова)
На часовима вежби наставе
одељење се дели
на 2 групе. Настава у блоку може
да се организује у предузећу или у
школи.

187

Упознати ученике
са почетним стњем
у фирми
ПОЧЕТНИ БИЛАНС
СТАЊА

-појма и врсте биланса
-начело билансне
равнотеже
-правилно урађен први
писмени задатак







ПОСЛОВНЕ
ПРОМЕНЕ(ДОГАЂАЈИ) И
КЊИГОВОДСТВЕНА
ДОКУМЕНТА

КЊИГОВОДСТВЕНИ
РАЧУНИ – КОНТА

ЕВИДЕНЦИЈА
НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА

Упознати ученике
са пословним
променама и
књиговодственом
документацијом

Упознати ученике
са
књиговодственим
рачунима или
контима
Упознати ученике
са евиденцијом
новчаних средстава

-појма пословним
променама
(догађајима)
-појам, подела и
елементи
књиговодствених
докумената, контрола
и чување
књиговодствених
докумената
-попуњавање
документације
-појам, облици и врте
конта
-правилно књижење
кроз примере
састављања конта на
основу почетног
биланса
-појма, врсте благајне
-документација и
евиденција
благајничког
пословања
-појма и отварање















Појам и врсте биланса
Начело билансне равнотеже
Примери састављања
почетног биланса на основу
почетног инвентара
Први писмени задатак
Исправак првог писменог
задатка
Појам пословног догађаја
(промена)
Појам, подела и елементи
књиговодствених
докумената
Контрола и чување
књиговодствених
докумената
Попуњавање
књиговодствених
докумената
Појам, облици и врсте конта
Правила књижења на
контима стања
Примери састављања конта
на основу почетног биланса
Благајна, појам и врсте
Документација благајне
Евиденција благајничког
пословања
Текући рачун - појам и
отварање

Место реализације наставе
 настава се реализује у
учионици

Препоруке за реализацију
наставе
Програм предмета
рачуноводство својим садржајем
обухвата основна правила,
принципе, законитости
књиговодства и рачуноводства,
као и евиденцију пословања
производних и трговинских
привредних субјеката и банака.
Наведени садржаји поред
основног теоријског приступа
поседују и активан приступ
усмерен ка овладавању
практичних вештина
рачуноводственог евидентирања
пословања.
Формирање ставова и
вредности, као и овладавање
вештинама представља
континуирани процес и резултат
је кумулативног дејства
целокупних активности на
часовима што захтева већу
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текућег рачуна
-евиденција и
попуњавање новчаних
средстава
-правилна изреда
писменог задатка







Упознати ученике
са евиденцијом
материјала
ЕВИДЕНЦИЈА
МАТЕРИЈАЛА

-појам, врсте и цене
материјала
-документација и
евиденција материјала
-попуњавање
документације,
примери за књижење






Упознати ученике
са евиденцијом
обавеза према
добављачима
ЕВИДЕНЦИЈА ОБАВЕЗА
ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА

-појам и
документација везана
за добављаче
-евиденција
добављача
(аналитичка и
синтетичка са
усаглашавањем)
-попуњавање
документације и
примери за књижење
-правилна израда








Инструменти платног
промета
Евиденција преко текућег
рачуна
Попуњавање документације
и примери евиденције
новчаних средстава
Други писмени задатак
Исправак другог писменог
задатка
Појам, врсте и цене
материјала
Документација везана за
набавку и трошење
материјала
Евиденција материјала
(аналитичка и синтетичка са
усаглашавањем)
Попуњавање документације,
примери за књижење
Појам поверилацадобављача
Документација везана за
добављаче
Евиденција добављача
(аналитичка и синтетичка са
усаглашавањем)
Попуњавање документације
и примери за књижење
Трећи писмени задатак
Исправак трећег писменог
задатка

партиципацију ученика, различита
методска решења и различите
изворе информација, као и
многобројне примере из праксе,
којима се илуструје дата
проблематика.
Оцењивање
Ученик се оцењује на основу
усмене провере постигнућа и
писмене провере постигнућа у
складу са програмом наставног
предмета.
Ученик се оцењује и на
основу активности и ученикових
продуката рада, а нарочито:
излагања и представљања, учешћа
у дебати и дискусији, писања
есеја, домаћих задатака, учешћа у
различитим облицима групног
рада, рада на пројектима.
Оквирни број часова по темама
УВОД (2)
СРЕДСТВА
И
ИЗВОРИ
СРЕДСТАВА (2+4)
ИНВЕНТАРИСАЊЕ (3+6)
ПОЧЕТНИ
БИЛАНС
СТАЊА (3+6)
ПОСЛОВНЕ
ПРОМЕНЕ(ДОГАЂАЈИ)
И
КЊИГОВОДСТВЕНА
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Упознати ученике
са евиденцијом
готових производа
ЕВИДЕНЦИЈА ГОТОВИХ
ПРОИЗВОДА

ЕВИДЕНЦИЈА
ПОТРАЖИВАЊА ОД
КУПАЦА

Упознати ученике
са евиденцијом
потраживања од
купаца

Упознати ученике
са евиденцијом
робе

ЕВИДЕНЦИЈА РОБЕ

писменог задатка
-појма, цене и
документација везана
за готове производе
-евиденција готових
производа
-попуњавање
документације и
примери за књижење
-појма и
документација везана
за дужнике
-евиденција,
попуњавање
документације и
књижење промене на
конту купаца
-појма и цене робе
-документација везана
за набавку робе
-документација и
попуњавање
документа везаних за
набавку робе
-правилна изреда
писменог задатка
















ПРОСТО
КЊИГОВОДСТВО

Упознати ученике
са простим

-појам и
карактеристике



Готови производи – појам,
цене и документација
Евиденција готових
производа (аналитичка и
синтетичка са
усаглашавањем)
Попуњавање документације
и примери за књижење
Појам дужника- купца и
документација
Евиденција купаца
(аналитичка и синтетичка са
усаглашавањем)
Попуњавање документације
и примери за књижење
Роба - појам и цене
Документација
Евиденција робе (аналитичка
и синтетичка са
усаглашавањем)
Евиденција робе у
продавници
Попуњавање документације
и примери за књижење
Четврти писмени задатак
Исправак другог писменог
задатка
Појам и карактеристике
простог књиговодства

ДОКУМЕНТА (2+4)
КЊИГОВОДСТВЕНИ
РАЧУНИ – КОНТА (2+4)
ЕВИДЕНЦИЈА НОВЧАНИХ
СРЕДСТАВА (6+12)
ЕВИДЕНЦИЈА
МАТЕРИЈАЛА (4+8)
ЕВИДЕНЦИЈА
ОБАВЕЗА
ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (4+8)
ЕВИДЕНЦИЈА
ГОТОВИХ
ПРОИЗВОДА (2+4)
ЕВИДЕНЦИЈА
ПОТРАЖИВАЊА ОД КУПАЦА
(2+4)
ЕВИДЕНЦИЈА РОБЕ (4+8)
ПРОСТО КЊИГОВОДСТВО
(2+4)
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књиговодством

простог књиговодства 
-евиденција простог
књиговодства

-утврђивање имовине и
резултата у простом
књиговодству

КОРЕЛАЦИЈА
-српски језик
-историја
-математика
-основи економије
-економска географија
-монетарна економија и банкарство
статистика

Основне евиденције простог
књиговодства
Утврђивање имовине и
резултата у простом
књиговодству
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Назив предмета:

РАЧУНОВОДСТВО

Годишњи фонд часова:

36+72 часа годишње, 30 часова у блоку

Разред:

други

УТИЦАЈ
ПОСЛОВНИХ
ПРОМЕНА НА
БИЛАНС СТАЊА

ИСХОДИ
По завршетку теме
ученик ће бити у стању
да:
-утицај пословних
промена на биланс
стања
-основне групе промене
у билансу
-појма, састављање и
примери састављања
биланса на основу
промене

ТЕМА

ЦИЉ
Упознати ученике
са утицајем
пословних промена
на биланс стања

ДВОЈНО
КЊИГОВОДСТВО И
ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ
ДВОЈНОГ
КЊИГОВОДСТВА

Упознати ученике
са двојним
књиговодством и
пословним
књигама двојног
књиговодства

-врсте пословних књига
у двојном књиговодству
(дневник, главна књига,
помоћна књига, пробни
биланс)
-књижење на
пословним књигама
двојног књиговодства
-правилна израда
писменог задатка

ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ
ПО ТЕМАМА











Утицај пословних
промена на биланс
стања
Четири основне
групе билансних
промена
Појам и састављање
сукцесивних биланса
Примери за
књижење са
анализом утицаја на
биланс стања
Дневник хронолошка
евиденција
Главна књигасистематска
евиденција
Помоћне књиге
Пробни биланс
Примери књижења
кроз пословне књиге
двојног

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА


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

Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће облике
наставе:
 теоријска настава (36 часова)
 вежбе (72 часа)
 настава у блоку (30 часова
На часовима вежби и блок наставе
рачуноводства одељење се дели
на 2 групе. Настава у блоку може да се
организује у предузећу или у школи.
Место реализације наставе
 настава се реализује у учионици
Препоруке за реализацију наставе
Програм предмета рачуноводство својим
садржајем обухвата основна правила,
принципе, законитости књиговодства и
рачуноводства,
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Упознати ученике
са приходима и
расходима
РАСХОДИ И
ПРИХОДИ

ВРЕМЕНСКА
РАЗГРАНИЧЕЊА
РАСХОДА И
ПРИХОДА

УТВРЂИВАЊЕ
РЕЗУЛТАТА
ПОСЛОВАЊА

Упознати ученике
са временским
разграничењима

Упознати ученике
са утврђивањем
резултата

-појам и врсте расхода и
прихода
-дејство расхода и
прихода на биланс
стања
-биланс успеха и
књижење прихода и
расхода у билансу
успехе

-појам конта
временских
разграничења
-евиденција на контима
временских
разграничења
-биланс стања на
временским
разграничењима
-појам и утврђивање
пословног резултата
-пословне књиге везане












књиговодства,
састављање пробног
биланса, крајњег
биланса и закључак
пословних књига
Први писмени
задатак
Исправак првог
писменог задатка
Појам и врсте
расхода и прихода
Дејство расхода и
прихода на биланс
стања
Биланс успеха
(прегледа расхода и
прихода)
Примери књижења
расхода и прихода и
састављање биланса
успеха
Појам конта
временских
разграничења
Евиденција на
контима временских
разграничења
Биланс стања и
временска
разграничења
Појам и утврђивање
пословног резултата
Закључни лист

Наведени садржаји поред основног
теоријског приступа поседују и активан
приступ усмерен ка овладавању практичних
вештина рачуноводственог евидентирања
пословања.
Овако конципиран програм даје велику
креативну слободу наставницима и ученицима
да га, у складу са могућностима, реализују.
Формирање ставова и вредности, као и
овладавање вештинама представља
континуирани процес и резултат је
кумулативног дејства целокупних активности
на часовима што захтева већу партиципацију
ученика, различита методска решења и
различите изворе информација, као и
многобројне примере из праксе, којима се
илуструје дата проблематика.
Оцењивање
Ученик се оцењује на основу усмене
провере постигнућа и писмене провере
постигнућа у складу са програмом наставног
предмета.
Ученик се оцењује и на основу активности
и ученикових продуката рада, а нарочито:
излагања и представљања, учешћа у дебати и
дискусији, писања есеја, домаћих задатака,
учешћа у различитим облицима групног рада,
рада на пројектима.
Оквирни број часова по темама
УТИЦАЈ ПОСЛОВНИХ ПРОМЕНА НА
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УСЛУЖНОГ
ПРИВРЕДНОГ
ДРУШТВА

ЈЕДНООБРАЗОВНО
КЊИГОВОДСТВО,
КОНТНИ ОКВИР И
МРС

ЕВИДЕНЦИЈА
ОСНОВНИХ
СРЕДСТАВА

пословања
услужног
привредног
друштва

Упознати ученике
са једнобразним
књиговодством и
контним оквиром

Упознати ученике
са евиденцијом
основних

 Биланс успеха
 Приказивање резултата
пословања у билансу
стања
 Закључивање
пословних књига
 Примери евиденције
пословања услужног
привредног друштва
(кроз пословне књиге,
састављање закључног
листа, утврђивање и
књижење резултата
пословања и
закључивање
пословних књига).
 Други писмени задатак
 Исправак другог
писменог задатка
-појма, врсте и
 Појам и потреба
принципи контног
једнообразности у
оквира
књиговодству
-садржина класа и група  Контни оквир -израда шема и
појам, врсте и принципи
употреба контног
 Садржај класа и
оквира
група
 Израда шема и
употреба контног
оквира
за утврђивање резултата
-закључивање
пословних књига и
евиденција кроз
примере
-правилна израда
писменог задатка

-појма и карактеристике 
основних средстава
-вредности основних

Појам и
карактеристике
основних средстава

БИЛАНС СТАЊА (2+4)
ДВОЈНО КЊИГОВОДСТВО И
ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ ДВОЈНОГ
КЊИГОВОДСТВА (5+10)
РАСХОДИ И ПРИХОДИ (3+6)
ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА
РАСХОДА И ПРИХОДА (2+4)
УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА
ПОСЛОВАЊА УСЛУЖНОГ ПРИВРЕДНОГ
ДРУШТВА(6+12)
ЈЕДНООБРАЗОВНО
КЊИГОВОДСТВО, КОНТНИ ОКВИР И МРС
(3+6)
ЕВИДЕНЦИЈА ОСНОВНИХ
СРЕДСТАВА (13+26)
ЕВИДЕНЦИЈА ДУГОРОЧНИХ
ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАСМАНА (2+4)

194

средстава

средстава
-пословне књиге
основних средстава
-амортизација
-различити облици
пријема основних
средстава
-смањивање вредности
основних средстава
-правилан израда
писменог задатка

















Вредности основних
средстава
Пословне књиге
основних средстава
Амортизација
Прибављање
основних средстава и
извори финансирања
ПДВ-појам, стопе и
обрачун
Пријем основних
средстава без
накнаде
Куповина основних
средстава
Изградња основних
средстава
Трећи писмени
задатак
Исправак трећег
писменог задатка
Отуђивање основних
средстава
Уступање основних
средстава без
накнаде
Продаја основних
средстава
Расходовање
основних средстава
Алат и инвентар са
калкулативним
отписом
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ЕВИДЕНЦИЈА
ДУГОРОЧНИХ
ФИНАНСИЈСКИХ
ПЛАСМАНА

Упознати ученике
са дугорочним
финансијским
плсаманима

-учешће у капиталу
-улагање у банку и
евиденција дугорочних
пласмана




Правилна примена
стечених знања на
часовима
предавања и вежби

-самостално одради
вежбе које су
предвиђене у оквиру
блок наставе






НАСТАВА У БЛОКУ




Израда шема и
примери књижења
прибављања и
отуђивања основних
средстава са
документацијом
Четврти писмени
задатак
Исправак четвртог
писменог задатка
Учешћа у капиталу
Улагање средстава у
банке
Примери евиденције
дугорочних
финансијских
пласмана
Организација
рачуноводствене
функције
у
привредном
друштву.
Аналитичка
и
синтетичка
евиденција:новчаних
средстава,
потраживања,
обавеза.
Расходи и приходи
са документацијом.
Утврђивање
резултата пословања
привредног друштва
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КОРЕЛАЦИЈА:
-монетарна економија и банкарство
-статистика
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Назив предмета:

РАЧУНОВОДСТВО

Годишњи фонд часова:

72+72 часа годишње, 30 часова у блоку

Разред:

трећи
ТЕМА

ЦИЉ
Упознати
ученике са
евиденцијом
залиха

ЕВИДЕНЦИЈА ЗАЛИХА
ПРОИЗВОДНОГ
ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА

ЕВИДЕНЦИЈА
НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА

ЕВИДЕНЦИЈА

Упознати
ученике са
евиденцијом
новчаних
средстава

Упознати

ИСХОДИ
По завршетку теме
ученик ће бити у стању
да:
-набавка материјала по
стварним и планским
ценама
-утрошци материјала
-обрачун и књижење
одступања од планских
цена
-набавка и утрошак
ситног инвентара и
амбалаже
-књижења набавке и
трошења материјала
-облици новчаних
средстава (текући рачун,
благајна)
-девизни рачун
-хартије од вредности
-правилна изреда
писменог задатка

-облици и врсте

ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ
ПО ТЕМАМА
 Набавка материјала по
стварним и планским
ценама
 Утрошак материјала (све
методе трошења)
 Обрачун и књижење
одступања од планских цена
 Набавка и утрошак
ситног инвентара и
амбалаже
 Примери књижења
набавке и трошења
материјала.
 Новчана средства на
текућем рачуну
 Новчана средства у
благајни
 Девизни рачун
 Хартије од вредности
 Први писмени задатак
 Исправак првог писменог
задатка
 Потраживања по основу

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА


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

Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће
облике наставе:
 теоријска настава (72 часа)
 вежбе (72 часа)
 настава у блоку (30 часова
На часовима вежби и блок
наставе рачуноводства одељење се дели
на 2 групе. Настава у блоку може да се
организује у предузећу или у школи
Место реализације наставе
 настава се реализује у учионици
Препоруке за реализацију наставе
Програм предмета рачуноводство
својим садржајем обухвата основна
правила, принципе, законитости
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ПОТРАЖИВАЊА

ЕВИДЕНЦИЈА ОБАВЕЗА

ученике са
евиденцијом
потраживања

потраживања
-правилно књижење
насталих промена
везаних за потраживање

Упознати
ученике са
евиденцијом
обавеза

-врсте и карактеристике
обавеза
-примери за књижење

Упознати
ученике са
евиденцијом
капитала

-карактеристике и
структура капитала
-књиговодствена
евиденција капитала са
примерима везаних за
књижење
-правилна израда
писменог задатка

Упознати
ученике са
евиденцијом
расхода

-врсте трошкова
(материјални, трошкови
производње и услуга,
нематеријални
трошкови, трошкови
зараде, трошкови
амортизације, временска
разграничења)
-финансијски и остали
расходи
-правилно књижење
насталих промена

ЕВИДЕНЦИЈА
КАПИТАЛА

ЕВИДЕНЦИЈА РАСХОДА

продаје
 Обезвређена
потраживања
 Друга потраживања
 Примери књижења
потраживања
 Дугорочне обавезе
 Краткорочне финансијске
обавезе
 Обавезе из пословања
Примери евиденције обавеза
 Карактеристике и
структура капитала
 Књиговодствена
евиденција капитала
 Примери евиденције
капитала
 Други писмени задатак
 Исправак другог
писменог задатка








Материјални трошкови
Трошкови производних
услуга
Нематеријални
трошкови
Трошкови зарад и
накнада зарада
Трошкови амортизације
Временска
разграничења трошкова
Примери евиденције

књиговодства и рачуноводства, као и
евиденцију пословања производних и
трговинских привредних субјеката и
банака.
Наведени садржаји поред
основног теоријског приступа поседују
и активан приступ усмерен ка
овладавању практичних вештина
рачуноводственог евидентирања
пословања.
Овако конципиран програм даје
велику креативну слободу
наставницима и ученицима да га, у
складу са могућностима, реализују.
Формирање ставова и вредности,
као и овладавање вештинама
представља континуирани процес и
резултат је кумулативног дејства
целокупних активности на часовима
што захтева већу партиципацију
ученика, различита методска решења и
различите изворе информација, као и
многобројне примере из праксе, којима
се илуструје дата проблематика.
Оцењивање
Ученик се оцењује на основу
усмене провере постигнућа и писмене
провере постигнућа у складу са
програмом наставног предмета.
Ученик се оцењује и на основу
активности и ученикових продуката
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Упознати
ученике са
евиденцијом
прихода

ЕВИДЕНЦИЈА ПРИХОДА

Упознати
ученике са
интерни обрачун
производње

ЕВИДЕНЦИЈА
ПРОИЗВОДЊЕ ИНТЕРНИ ОБРАЧУН

-евиденција различитих
облика прихода
(пословни приходи,
финансијски приходи,
остали приходи,
временска
разграничења)
-правилно књижење
насталих промена
-правилна израда
писменог задатака



-видови производње
-класификација
трошкова
-израда калкулације
-књижење завршне
производње
-евиденција продаје
готових производа
















трошкова
Финансијски расходи
Остали расходи
Евиденција пословних
прихода
Евиденција
финансијских прихода
Евиденција осталих
прихода
Временска
разграничења прихода
Примери евиденције
прихода
Трећи писмени задатак
Исправак трећег
писменог задатка
Управљачко
рачуноводствокарактеристике
Видови производње
Класификација
трошкова у оквиру
управљачког
рачуноводства
Калкулација – појам,
врсте, методе
Обрачун трошкова
производње и
завршених учинака,
израда калкулације,
књижење масовне и

рада, а нарочито: излагања и
представљања, учешћа у дебати и
дискусији, писања есеја, домаћих
задатака, учешћа у различитим
облицима групног рада, рада на
пројектима.
Оквирни број часова по темама
ЕВИДЕНЦИЈА ЗАЛИХА
ПРОИЗВОДНОГ ПРИВРЕДНОГ
ДРУШТВА(10+10)
ЕВИДЕНЦИЈА НОВЧАНИХ
СРЕДСТАВА (6+6)
ЕВИДЕНЦИЈА ПОТРАЖИВАЊА
(6+6)
ЕВИДЕНЦИЈА ОБАВЕЗА (6+6)
ЕВИДЕНЦИЈА КАПИТАЛА(6+6)
ЕВИДЕНЦИЈА РАСХОДА (8+8)
ЕВИДЕНЦИЈА ПРИХОДА (6+6)
ЕВИДЕНЦИЈА ПРОИЗВОДЊЕ ИНТЕРНИ ОБРАЧУН 16+16)
ЕВИДЕНЦИЈА НЕДОВРШЕНЕ
ПРОИЗВОДЊЕ И ГОТОВИХ
ПРОИЗВОДА (2+2)
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Упознати
ученике са
недовршеном
производњом и
готовим
производима

ИДЕНЦИЈА
НЕДОВРШЕНЕ
ПРОИЗВОДЊЕ И
ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА

-евиденција продаје
готових производа
-промена вредности
залиха
-структура биланса
стања
-обрачун и књижење
резултата пословања
-закључак свих конта
стања
-рачуноводствени
извештаји
-књижење кроз примере
-правилна изреда
писменог задатка












серијске производње у
погонском
књиговодству
Књижење завршене
производње по
стварним и планским
ценама коштања уз
обрачун одступања.
Евиденција продаје
готових производа обрачун и књижење
одступања
Евиденција продаје
готових производа
Промена вредности
залиха
Примери књижења
Структура биланса
успеха
Обрачун и књижење
резултата пословања
Закључак конта стања
Рачуноводствени
извештаји привредног
друштва
Примери утврђивања и
распоређивања
резултата пословања и
израда
рачуноводствених
извештаја.
Четврти писмени
задатак
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Упознати
ученике са
утврђивање и
расподела
резултата
пословања

-структура биланса
успеха
-обрачун и књижење
резултата пословања
-закључак конта стања
-рачуноводствени
извештај
-правилна израда
писменог задатка

Правилна
примена
стечених знања
на часовима
предавања и
вежби

-самостално одради
вежбе које су
предвиђене у оквиру
блок наставе

УТВРЂИВАЊЕ И
РАСПОРЕЂИВАЊЕ
РЕЗУЛТАТА
ПОСЛОВАЊА

НАСТАВА У БЛОКУ

 Исправак четвртог
писменог задатка
 Структура биланса
успеха
 Обрачун и књижење
резултата пословања
 Закључак конта стања
 Рачуноводствени
извештаји привредног
друштва
 Примери утврђивања и
распоређивања резултата
пословања и израда
рачуноводствених
извештаја.
 Четврти писмени
задатак
 Исправак четвртог
писменог задатка






Евиденција пословања
производног привредног
друштва
Средства и извори
средстава
Расходи и приходи
Резултат пословања
Рачуноводствено
извештавање у складу са
МРС.
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КОРЕЛАЦИЈА:
-монетарна економија и банкарство
-статистика
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Назив предмета:

РАЧУНОВОДСТВО

Годишњи фонд часова:

66+66 годишње, 30 часова наставе у блоку

Разред:

четврти
ТЕМА

ЦИЉ
Упознати
ученике са
евиденцијом
трговинског
предузећа

ЕВИДЕНЦИЈА
ПОСЛОВАЊА
ТРГОВИНСКИХ
ПРИВРЕДНИХ
ДРУШТАВА
ЕВИДЕНЦИЈА
НАБАВКЕ РОБЕ

ЕВИДЕНЦИЈА

Упознати

ИСХОДИ
По завршетку теме
ученик ће бити у
стању да:
-калкулација цене
трговинске робе
-документација
везана за набавку
робе
-различити облици
евиденције набавке
робе
-ПДВ
-правилна израда
писменог задатка

-документација

ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ
ПО ТЕМАМА
 Калкулација цена
трговинске робе
 Документација
везана за набавку
робе
 Евиденција набавке
робе по набавној
цени и по продајној
цени
 Евиденција
нефактурисане робе
 Роба на путу
 Интерно кретање
робе
 Повећање и снижење
продајне цене робе
 Вишкови и мањкови
робе
 ПДВ
 Први писмени
задатак
 Исправак првог
писменог задатка
 Документација која

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
На почетку теме ученике упознати са
циљевима и исходима наставе / учења,
планом рада и начинима оцењивања.
Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће облике
наставе:
 теоријска настава (66 часова)
 вежбе (66 часова)
 настава у блоку (30 часова)
На часовима вежби и блок наставе
рачуноводства одељење се дели
на 2 групе. Настава у блоку може да се
организује у предузећу или у школи


Место реализације наставе
 настава се реализује у учионици
Препоруке за реализацију наставе
Програм предмета рачуноводство својим
садржајем обухвата основна правила,
принципе, законитости књиговодства и
рачуноводства, као и евиденцију пословања
производних и трговинских привредних
субјеката и банака.
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РЕАЛИЗАЦИЈЕ РОБЕ

ученике са
евиденцијом
реализације робе

везана за
реализацију робе
-евиденција робе на
залихама
-продаје робе са
ПДВ–ом и без њега

је везана за продају
робе
 Евиденција
реализације када се
залихе евидентирају
по:набавној цени;
 Продајној цени без
ПДВ-а;продајној
цени са ПДВ-ом;

Упознати
ученике са
увозом и извозом
робе

-појам и значај
спољне трговине
-калкулација
увезене робе
-документација
везана за увоз и
извоз робе
-евиденција увоза и
извоза робе
-правилан израда
писменог задатка



ЕВИДЕНЦИЈА УВОЗА И
ИЗВОЗА РОБЕ








ЕВИДЕНЦИЈА
КОМИСИОНИХ И
КОНСИГНАЦИОНИХ
ПОСЛОВА

Упознати
ученике са
евиденцијом
комисионих и
консигнационих
послова

-основне
карактеристике
комисионе и
консигнационе
трговине
-документација и
евиденција






Појам и значај
спољнотрговинског
промета
Калкулације увоза и
извоза
Документација
Евиденција увоза
робе
Евиденција извоза
робе
Други писмени
задатак
Исправак другог
писменог задатка
Основне
карактеристике
комисионе и
консигнационе
трговине
Документација
Евиденција

Наведени садржаји поред основног
теоријског приступа поседују и активан
приступ усмерен ка овладавању практичних
вештина рачуноводственог евидентирања
пословања.
Овако конципиран програм даје велику
креативну слободу наставницима и ученицима
да га, у складу са могућностима, реализују.
Формирање ставова и вредности, као и
овладавање вештинама представља
континуирани процес и резултат је
кумулативног дејства целокупних активности
на часовима што захтева већу партиципацију
ученика, различита методска решења и
различите изворе информација, као и
многобројне примере из праксе, којима се
илуструје дата проблематика.
Оцењивање
Ученик се оцењује на основу усмене
провере постигнућа и писмене провере
постигнућа у складу са програмом наставног
предмета.
Ученик се оцењује и на основу активности
и ученикових продуката рада, а нарочито:
излагања и представљања, учешћа у дебати и
дискусији, писања есеја, домаћих задатака,
учешћа у различитим облицима групног рада,
рада на пројектима.
Оквирни број часова по темама
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пословања
комисионих и
консигнационих
предузећа

ЕВИДЕНЦИЈА
ТРОШКОВА ТРГОВИНЕ

УТВРЂИВАЊЕ
РЕЗУЛТАТА
ТРГОВИНСКОГ
ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА

ИЗВЕШТАВАЊЕ ПО МРС

СПЕЦИФИЧНОСТИ
КЊИГОВОДСТВА
БАНАКА

Упознати
ученике са
евиденцијом
трошкова

-појам и врсте
трошкова у
трговини и пренос
на класу 7

Упознати
ученике са
утврђивањем
резултата
трговинских
предузећа

-структура биланса
успеха
-приходи, расходи и
расподела прихода и
покриће губитака
-правилна израда
писменог задатка

Упознати
ученике са
извештајима по
МРС

-правилан израда
извештаја МРС

Упознати
ученике са
специфичностим
а књиговодства
банака

-структура биланса
стања и успеха
банака
-контни план
банкарских
организација
-евиденција







комисионих послова
Евиденција
консигнационих
послова
Трошкови трговине –
појам, врсте,
евиденција
Пренос трошкова на
класу 7

 Структура биланса
успеха
 Укупни приходи,
укупни расходи,
обрачун резултата
 Распоред добити
 Покриће губитка
 Трећи писмени задатак
 Исправак трећег
писменог задатка







Структура биланса
стања и биланса
успеха банке
Контни оквир банкепојам, функције,
садржај конта
Евиденција готовине

ЕВИДЕНЦИЈА ПОСЛОВАЊА
ТРГОВИНСКИХ ПРИВРЕДНИХ
ДРУШТАВА(46+46)
ЕВИДЕНЦИЈА НАБАВКЕ РОБЕ (12+12)
ЕВИДЕНЦИЈА РЕАЛИЗАЦИЈЕ РОБЕ
(8+8)
ЕВИДЕНЦИЈА УВОЗА И ИЗВОЗА РОБЕ
(8+8)
ЕВИДЕНЦИЈА КОМИСИОНИХ И
КОНСИГНАЦИОНИХ ПОСЛОВА (4+4)
ЕВИДЕНЦИЈА ТРОШКОВА ТРГОВИНЕ
(4+4)
УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА
ТРГОВИНСКОГ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА
(8+8)
ИЗВЕШТАВАЊЕ ПО МРС (2+2)
СПЕЦИФИЧНОСТИ КЊИГОВОДСТВА
БАНАКА (14+14)
ОСНОВЕ РАЧУНОВОДСТВЕНОГ
ПЛАНИРАЊА, КОНТРОЛЕ –РЕВИЗИЈЕ И
АНАЛИЗЕ (6+6)
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готовине, пласмана
обавеза, расхода и
прихода банкарских
организација
-правилан израда
писменог задатка












и готовинских
еквивалената
Евиденција пласмана
и извора средстава
банке
Евиденција хартија
од вредности,
нематеријалних
улагања, основних и
других средстава
банке
Евиденција обавеза
из пословања,
капитала и резерви
Евиденција расхода,
прихода и резултата
банке
Четврти писмени
задатак
Исправак четвртог
писменог задатка



ОСНОВЕ
РАЧУНОВОДСТВЕНОГ
ПЛАНИРАЊА,
КОНТРОЛЕ –РЕВИЗИЈЕ И
АНАЛИЗЕ

НАСТАВА У БЛОКУ

Упознати
ученике са
основама
рачуноводствено
г планирања,
контроле,
ревизије и
анализе

-ученици упознати
са основама
рачуноводственог
планирања,
контроле, ревизије и
анализе

Правилна

-самостално одради

 Структура биланса
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примена
стечених знања
на часовима
предавања и
вежби

вежбе које су
предвиђене у оквиру
блок наставе
-правилна израда
писменог задатка











КОРЕЛАЦИЈА:
-монетарна економија и банкарство
-статистика

стања и биланса
успеха банке
Контни оквир банкепојам, функције,
садржај конта
Евиденција готовине
и готовинских
еквивалената
Евиденција пласмана
и извора средстава
банке
Евиденција хартија
од вредности,
нематеријалних
улагања, основних и
других средстава
банке
Евиденција обавеза
из пословања,
капитала и резерви
Евиденција расхода,
прихода и резултата
банке
Четврти писмени
задатак
Исправак четвртог
писменог задатка
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Назив предмета:

САВРЕМЕНА ПОСЛОВНА КОРЕСПОНДЕНЦИЈА

Годишњи фонд часова:

37+74 часова годишње

Разред:

први

Циљеви предмета:

ТЕМА

УВОД

ТЕХНИКА КУЦАЊА

ЦИЉ
Упознати
ученике са
савременом
канцеларијом,
циљем и појмом
предмета
Упознати
ученике са
коришћењем
рачунара,
програмом за
обраду текста,
тастатуром,
техником слепог
куцања

-развију општу jeзичку и функционалну писменост, стицањем образовања и васпитања као слободне,
креативне и културне личности, критичког ума и оплемењеног језика и укуса, способности, вештина и
ставова корисних у свакодневном животу;
-да развију мотивацију за учење и интересовања за основне облике комуницирања са људима,
колегама, руководиоцима, странкама, уз примену концепта одрживог развоја, етичности и
равноправности;
-овладају вештинама и формирају вредносне ставове који доприносе развоју информатичке
писмености неопходне за даље школовање, живот и рад у савременом друштву;
-као и оспособљавање ученика да ефикасно и рационално користе рачунаре на начин који не угрожава
њихово физичко и ментално здравље.
ИСХОДИ
ПРЕПОРУЧЕНИ
НАЧИН
По завршетку теме ученик ће
САДРЖАЈИ
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
бити у стању да:
ПО ТЕМАМА
-препозна основне елементе
 Савремена канцеларија
 На почетку теме ученике
савремене канцеларије,
 Циљ и задаци предмета.
упознати са циљевима и
-циљ предмета
 Појам и развој средстава за
исходима наставе / учења,
-препозна развој средстава за
писање.
планом рада и начинима
писање,
 Кореспонденција, појам и
оцењивања.
функција
-користи рачунар и тастатуру
 Коришћење
рачунара у Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће
-користи програм за обраду
кореспонденцији
облике наставе:
текст, -савлада технику слепог
 Врсте програма за обраду
куцања
текста
 теоријска настава (37 часова)
 Врсте и облици тастатура
 вежбе (74 часа)
 Тастатура- основна слова,
(На часовима вежби савремене
бројеви ознаке
пословне кореспонденције
 Техника слепог куцања
одељење се дели на 2 групе)
 Правила
система слепог

209





САМОСТАЛНО
ОБЛИКОВАЊЕ
ТЕКСТОВА

Упознати
ученике са
обликовањем
текстова, израде
различитих
начина
обликовања
текстова и
естетског
обликовања
текстова

-обликује текстове,
-на различите начине обликује
текстове
-естетски обликује текстове











Упознати
ученике са
значајем и
врстом
кореспонденције,
КОРЕСПОНДЕНЦИЈА пословним
писмима,
структуром
пословног писма
и пословним
писмима у

- препознају значај и врста
кореспонденције
-појам и структура пословних
писма,
-разликују врсте пословна
писмима у робном промету







куцања
Обрада слова (слова I, II, III
и IV реда)
Место реализације наставе
Обрада бројева
 Теоријска настава се реализује
Знаци интерпункција
у учионици
 Часови вежби се реализују у
кабинету информатике
Писање
наслова
и
поднаслова.
Препис
обликованих
текстова
форме
обликовања
Самостално
обликовање
текстова.
Израда
текстова
из
рукописа.
Обликовање текстова на
страном језику
Контрола тачности куцања
Контрола
језичке
исправности
Естетско обликовање текста
Значај и врсте
кореспонденције.
Комерцијални значај
кореспонденције у систему
савремених пословних
веза.
Пословна писма - преписи.
Структура пословног
писма-обавезни и
необавезни делови

Препоруке за реализацију
наставе
Садржаје програма је
неопходно реализовати
савременим наставним методама и
средствима.
У оквиру сваке програмске
целине, ученике треба
оспособљавати за: самостално
проналажење, систематизовање и
коришћење информација из
различитих извора (стручна
литература, интернет, часописи,
уџбеници); визуелно опажање,
поређење и успостављање веза
између различитих садржаја (нпр.
повезивање садржаја предмета са
свакодневним искуством,
садржајима других предмета и
др.); тимски рад; презентацију
својих радова и групних пројеката
кроз ефикасну визуелну, вербалну
и писану комуникацију.
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 Пословна писма у робном
промету
 Пословна кореспонденција
у предузећима, банкама и
осталим организацијама.

робном промету

НАЧЕЛА ПОСЛОВНЕ
КОРЕСПОНДЕНЦИЈЕ

Упознати
ученике са
тачношћу и
законитошћу
писања писама,
писању
службеним и
пословним
стилом, стилом и
фразама,
пословним
бонтоном,
адресирању
пословне
преписке и
употреби
интернета у
пословној
кореспонденцији

-тачно и законито пишу писама
и да пишу службеним и
пословним стилом,
-користе стил и фразе
-примене све делове пословног
бонтона,
-правилно адресирају пословне
преписке -употребљавају
интернета у пословној
кореспонденцији

Оцењивање
Ученик се оцењује на основу
усмене провере постигнућа,
писмене провере постигнућа и
практичног рада, а у складу са
програмом наставног предмета
Ученик се оцењује и на основу
активности и ученикових
продуката рада, а нарочито:
излагања и представљања
(изложба радова, резултати
истраживања, модели, учешћа у
дебати и дискусији, писању
домаћих задатака, учешћа у
различитим облицима групног
рада

 Тачност, законитост и
експедитивност у писању
пословних писама
 Писање писама службеним
стилом и техничка обрада
 Естетски изглед, формална
и садржајна усклађеност
пословног писма
 Чување пословне преписке
 Стил и фразе које се
користе
у
пословној
Оквирни број часова по темама
кореспонденцији
 Пословни
бонтон
у
УВОД (5+0)
пословној кореспонденцији
ТЕХНИКА КУЦАЊА (9+21)
 Адресирање
писаних
САМОСТАЛНО
пошиљки
ОБЛИКОВАЊЕ ТЕКСТОВА
 Израда и рад са табелама
(8+20)
 Употреба
интернета
у
КОРЕСПОНДЕНЦИЈА (7+15)
пословној кореспонденцији
НАЧЕЛА ПОСЛОВНЕ
КОРЕСПОНДЕНЦИЈЕ (8+18)
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КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА:
-историја
-српски језик и књижевност
-рачунарство и информатика
-пословна економија
.
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Назив предмета:

САВРЕМЕНА ПОСЛОВНА КОРЕСПОНДЕНЦИЈА

Годишњи фонд часова:

36+72 часа годишње

Разред:

дуги
ТЕМА

УСАВРШАВАЊЕ
ТЕХНИКА РАДА СА
ТЕКСТОВИМА
РАД СА
СТРАНКАМА

ЕВИДЕНЦИЈА
РАДНИХ ОБАВЕЗА

САСТАНЦИ И
ЗАПИСНИЦИ

ЦИЉ
Усавршити
технику преписа и
самосталног
обликовања текста
Упознати ученике
са пословним
бонтоном рада са
странкама
Упознати ученике
са коришћењем
календара,
роковника и
именика са
адресарима
Упознати ученике
са појмом
састанака,
припремом и
организацијом и
вођењем
записника

ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће
бити у стању да:
-усаврши технику преписа и
самосталног обликовања
текста

ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ
ПО ТЕМАМА
 преписи
обликованих
текстова
 самостално
обликовање
текстова

-примени сва правила која су
везана за пословни бонтон
рада са странкама



-правилно користи календаре,
роковнике и именике са
адресарима

 коришћење календара,
роковника и именика са
адресама

-препознају основне врсте
састанака
-изврше припрему састанака
-обаве кореспонденцију везану
за организацију састанака
-организују и воде састанак
-припреме записнике са
састанака

 појам и врсте састанака
Место реализације наставе
 припрема састанка
 кореспонденција везана за  Теоријска настава се
реализује у учионици
организацију састанака
 Часови вежби се реализују у
 вођење састанака
кабинету информатике
 записник са састанка
(врсте, делови, израда)

пословни бонтон

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА


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

Облици наставе
Предмет се реализује кроз
следеће облике наставе:
 теоријска настава (36
часова)
 вежбе (72 часа) (На часовима
вежби савремене пословне
кореспонденције одељење се
дели на 2 групе)
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Упознати ученике
са пословном
кореспонденцијом,
кореспонденција
везана за
купопродају робе,
израда образаца,
КОРЕСПОНДЕНЦИЈА обрасци у робном
промету, исправе
и кратки састави

-препознају основне облике
посолих писама
-припреме и откуцају
самостално основне врсте
образаца везаних за
купопродају робе
-израде обрасце
-припреме и откуцају исправе
и кратке саставе

Упознати ученике
КОРЕСПОНДЕНЦИЈА са припремом и
организацијом
И ОРГАНИЗАЦИЈА
службеног пута и
ВЕЗАНА ЗА
извештаји са
СЛУЖБЕНА
службеног пута
ПУТОВАЊА

-припреме и организују
службено путовање у земљи и
иностранству
-напишу извештај са
службеног пута

Упознати ученике
са пријемом,
разврставањем и
евидентирањем
поште
Упознати ученике
са телефоном,
телефаксом,
мобилном
телефонијом,

-обаве пријем, разврставање и
евидентирање поште

ПОСТУПАК СА
ПОШТОМ

КОРИШЋЕЊЕ
СРЕДСТАВА ВЕЗЕ

 пословна кореспонденција
(службени дописи, зупчаста
и блок форма пословног
писма)
 кореспонденција везана за
купопродају робе (упит,
понуда, одговор на понуду,
поруџбина,
купопродајни
уговор, комисијски записник,
рекламација,
писмо
о
бонификацији, ургенција)
 израда образаца (еџцел)
 обрасци
у
робном
промету
 исправе и кратки састави

припрема и организација
службеног путовања у
земљи и иностранству

извештај са службеног
путовања



-самостално користе телефон, 
телефакс,
мобилна 
телефонија, интернет



пријем, разврставање и
евидентирање поште

телефон
телефакс
мобилна телефонија
интернет

Препоруке за реализацију
наставе
Садржаје програма је
неопходно реализовати
савременим наставним методама
и средствима.
У оквиру сваке програмске
целине, ученике треба
оспособљавати за: самостално
проналажење, систематизовање и
коришћење информација из
различитих извора (стручна
литература, интернет, часописи,
уџбеници); визуелно опажање,
поређење и успостављање веза
између различитих садржаја (нпр.
повезивање садржаја предмета са
свакодневним искуством,
садржајима других предмета и
др.); тимски рад; презентацију
својих радова и групних
пројеката кроз ефикасну
визуелну, вербалну и писану
комуникацију.
Оцењивање
Ученик се оцењује на основу
усмене провере постигнућа,
писмене провере постигнућа и
практичног рада, а у складу са
програмом наставног предмета
Ученик се оцењује и на основу
активности и ученикових
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интернетом

Упознати ученике
са класификацијом
и архивирањем
докумената

-класификују и архивирају
документа у зависности о
врсте података који се
класификују

продуката рада, а нарочито:
излагања и представљања
(изложба радова, резултати
истраживања, модели, учешћа у
дебати и дискусији, писању
домаћих задатака, учешћа у
различитим облицима групног
рада
Оквирни број часова по темама

КЛАСИФИКАЦИЈЕ И
АРХИВИРАЊЕ
ДОКУМЕНАТА

УСАВРШАВАЊЕ
ТЕХНИКА РАДА СА
ТЕКСТОВИМА (3+6)
РАД СА СТРАНКАМА
(1+2)
ЕВИДЕНЦИЈА РАДНИХ
ОБАВЕЗА (1+2)
САСТАНЦИ
И
ЗАПИСНИЦИ (2+4)
КОРЕСПОНДЕНЦИЈА
(25+50)
КОРЕСПОНДЕНЦИЈА И
ОРГАНИЗАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА
СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА (1+2)
ПОСТУПАК СА
ПОШТОМ (1+2)
КОРИШЋЕЊЕ
СРЕДСТАВА ВЕЗЕ (2+4)
КЛАСИФИКАЦИЈЕ
И
АРХИВИРАЊЕ ДОКУМЕНАТА
(1+2)
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КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА:
-рачунарство и информатика
-српски језик и књижевност
-пословна економија
-рачуноводство
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Назив предмета:

СТАТИСТИКА

Годишњи фонд часова:

72 часа годишње

Разред:

трећи


Циљеви предмета:

ТЕМА

ЦИЉ
Упознати ученике
са појмом
статистике

УВОД

СТАТИСТИЧКО
ПОСМАТРАЊЕ

Упознати ученике
са статистичким
посматрањем

стицање знања, овладавање вештинама и формирање вредносних ставова који доприносе развоју
статистичке писмености неопходне за даље школовање, живот и рад у савременом друштву
оспособљавање ученика да ефикасно и рационално примене статистичке поступке у решавању
разноврсних проблема и доношењу закључака у свакодневном животу и даљем професионалном развоју .
ИСХОДИ
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
НАЧИН
По завршетку теме ученик ће
ПО ТЕМАМА
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
бити у стању да:
-појам и задаци предмета
 На почетку теме ученике
 Појам, предмети и задаци
-карактеристике статистичког
упознати са циљевима и
статистике
метода
исходима наставе / учења,
 Карактеристике статистичког
-закон великих бројева
планом рада и начинима
метода
-подела и значај статистике
оцењивања.
- варијавилитет и масовност
-организација статистике
статистичког посматрања
-етапе и фазе статистичког
Облици наставе
- квантитативно испитивање
истраживања
Предмет се реализује кроз следеће
појава
облике наставе:
- квалитативно разликовање

теоријска настава (72 часа)
појава
 Закон великих бројева
 Подела статистике
Место реализације наставе
 Значај статистике
 Теоријска настава се реализује
 Организација статистичке
у учионици
службе у нашој земљи
 Етапе - фазе статистичког
истраживања
-припреме посматрања и
 Припрема посматрања програм посматрања и
програм посматрања и
Препоруке за реализацију
планирања организације
планирање организације
наставе
истраживања
истраживања
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Упознати ученике
са сређивањем и
груписањем
података
СРЕЂИВАЊЕ И
ГРУПИСАЊЕ
ПОДАТАКА

-снимање података и контрола
прикупљених података

- циљ посматрања
- предмет посматрања статистички скуп и јединице
посматрања
- обележја јединица посматрања
- извештајна јединица
- методи обухватања јединица
посматрања
- извори и начини прикупљања
података
- статистички упитник
- планирање организације
истраживања
 Снимање података и контрола
прикупљених података
- снимање података
- контрола прикупљених
података

-појма, сврха, врсте и фазе
сређивања и груписања
података
-груписање података и
статистичке серије
-техника сређивања и обраде
података

 Појам, сврха, врсте и фазе
сређивања и груписања
података
 Груписање података и
статистичке серије
- атрибутивне серије
- серије дистрибуције
фреквенција
- временске серије
- географске серије
- кумулативни облик серије
 Техника сређивања и обраде
података
- ручно сређивање

Програмски садржај
статистике усмерен је на
оспособљавање ученика за
прикупљање података и њихову
обраду применом статистичких
метода, развијање способности за
статистичка истраживања
економских и других појава и
доношење исправних закључака,
исказаних кроз статистичке
извештаје и графичке прегледе.
Наведени садржаји поред
основног теоријског приступа
поседују и активан приступ
усмерен ка овладавању практичних
вештина статистичке обраде
података.
При изради оперативних
планова, дефинише степен прораде
садржаја и динамику рада, водећи
рачуна да свака тема добије
адекватан простор и да се
планирани циљеви и задаци
предмета остваре.
При томе, треба имати у виду
да формирање ставова и вредности,
као и овладавање вештинама
представља континуирани процес и
резултат је кумулативног дејства
целокупних активности на
часовима што захтева већу
партиципацију ученика, различита
методска решења и различите
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Упознати ученике
са

-статистичке табеле
-графичко приказивање

ПРИКАЗИВАЊЕ
СТАТИСТИЧКИХ
ПОДАТАКА

Упознати ученике
са анализом
података

АНАЛИЗА
ПОДАТАКА

-средња вредност
-дисперзија серије
-релативни бројеви

- машинско сређивање
контрола статистичког
сређивања
 Статистичке табеле
- појам и правила састављања
табела
- врсте статистичких табела
 Графичко приказивање
- појам, сврха и врсте графичког
приказивања
- дијаграми
- картограми
- прикази сликом - пиктограми
 Средње вредности
- појам, значај и врсте средњих
вредности
- аритметичка средина
- геометријска средина
- хармонијска средина
- медијана
- модус
 Дисперзија серија
- појам дисперзије и њено
мерење
- мере дисперзије
 Релативни бројеви
- појам, значај и врсте
статистичких релативних
бројева
- показатељи структуре
- индекси - појам, примена и
врсте
- базни и ланчани индекси

изворе информација, као и
многобројне примере из праксе,
којима се илуструје дата
проблематика.
Оцењивање
Ученик се оцењује на
основу усмене провере постигнућа
и писмене провере постигнућа у
складу са програмом наставног
предмета.
Ученик се оцењује и на
основу активности и ученикових
продуката рада, а нарочито:
излагања и представљања, учешћа
у дебати и дискусији, писања есеја,
домаћих задатака, учешћа у
различим облицима групног рада,
рада на пројектима.

Оквирни број часова по темама
УВОД
СТАТИСТИЧКО
ПОСМАТРАЊЕ (10)
СРЕЂИВАЊЕ И
ГРУПИСАЊЕ ПОДАТАКА (8)
ПРИКАЗИВАЊЕ
СТАТИСТИЧКИХ ПОДАТАКА
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- индекси према циљу
(16)
упоређивања
АНАЛИЗА ПОДАТАКА (32)
- индивидуални
и
групни
индекси
- статистички коефицијенти
- статистички
коефицијенти
природног
кретања
становништва
коефицијенти или односи
интензитета (фреквенција)
Испитивање веза међу
појавама
појам
квантитативних
зависности међу појавама
мерење
степена
квантитативног слагања појава
коефицијентом корелације
КОРЕЛАЦИЈА:
-српски језик
-историја
-математика
-пословна економија

220

Назив предмета:

СТАТИСТИКА

Годишњи фонд часова:

66 часова годишње

Разред:

четврти
ТЕМА

ОСНОВНИ ПОЈМОВИ О
ПОСЛОВНОЈ
СТАТИСТИЦИ

ЦИЉ
Упознати ученике са
основним појмовима
о пословној
статистици

Упознати ученике са
статистичким
обухватањем
производње и
промета
СТАТИСТИЧКО
ОБУХВАТАЊЕ
ПРОИЗВОДЊЕ И
ПРОМЕТА

ИСХОДИ
По завршетку теме ученик
ће бити у стању да:
-појам и значај статистике
у предузећу
-извори података и
организација и значај
статистике у предузећу

-натурало и вредносно
изражавање производње и
промета
-укупна вредност
производње
-утврђивање друштвеног и
вредносно изражавање
производње и промета
-релативни показатељи
структуре производње

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
ПО ТЕМАМА
 Појам, предмет и значај
статистике предузећа
 Предузеће као статистичка
јединица
 Извори података статистике
предузећа
 Организација и задаци
статистичке службе
предузећа
 Натурално и вредносно
изражавање производње и
промета
 Укупна вредност производње
и њено утврђивање за
предузеће
 Утврђивање друштвеног и
вредносно изражавање
производње и промета
 Релативни показатељи
структуре производње и
промета структура
производње и промета no
врстама производа структура



НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА
ПРОГРАМА
На почетку теме ученике
упознати са циљевима и
исходима наставе / учења,
планом рада и начинима
оцењивања.

Облици наставе
Предмет се реализује кроз
следеће облике наставе:
 теоријска настава (66
часова )
Место реализације наставе
 Теоријска настава се
реализује у учионици
Препоруке за реализацију
наставе
Програмски садржај
статистике усмерен је на
оспособљавање ученика за
прикупљање података и
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Упознати ученике са
статистичким
истраживањем
динамике
производње и
промете

-апсолутни показатељи и
динамика производње и
промета
-темпо развоја и средњи
темпо развоја
-тренд промене
-индивидуални и групни
индекси различитих
елемената у производњи

СТАТИСТИЧКО
ИСТРАЖИВАЊЕ
ДИНАМИКЕ
ПРОИЗВОДЊЕ И
ПРОМЕТА











СТАТИСТИЧКО
ПРИКАЗИВАЊЕ
СТАЛНИХ СРЕДСТАВА
ПРЕДУЗЕЋА

Упознати ученике са
статистичким
приказивањем
сталних средстава
предузећа

-приказивање сталних
средстава у предузећу
-приказ стања сталних
средстава
-показатељ структуре
сталних средстава



-

производње по произвођачким
јединицама и структура
промета по организационим
јединицама продаје
Апсолутни показатељи
динамике појава - производње
и промета
Темпо развоја и раста и
средњи темпо развоја и раста
производње и промета
Испитивање развојних
тенденција и појава појам
тренда и одређивање
линеарног тренда методом
најмањих квадрата
Индивидуални и групни
индекси физичког обима
производње
Индивидуални и групни
индекси цене
Индекс трошкова живота
Индекс вредности производње
и индекс вредности робног
промета
Индивидуални и групни
индекси испуњења плана
производње и промета
Приказивање сталних
средстава по вредности
Показатељи стања сталних
средстава
коефицијенти просечне
застарелости и очуваности

њихову обраду применом
статистичких метода,
развијање способности за
статистичка истраживања
економских и других појава и
доношење исправних
закључака, исказаних кроз
статистичке извештаје и
графичке прегледе.
Наведени садржаји
поред основног теоријског
приступа поседују и активан
приступ усмерен ка
овладавању практичних
вештина статистичке обраде
података.
при изради оперативних
планова, дефинише степен
прораде садржаја и динамику
рада, водећи рачуна да свака
тема добије адекватан простор
и да се планирани циљеви и
задаци предмета остваре.
При томе, треба имати у
виду да формирање ставова и
вредности, као и овладавање
вештинама представља
континуирани процес и
резултат је кумулативног
дејства целокупних активности
на часовима што захтева већу
партиципацију ученика,
различита методска решења и
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-коефицијент
опремљености запослених
средствима као мерило
техничког прогреса
-обухватање опреме
-приказивање енергетске
опреме и њеног
искоришћење

СТАТИСТИЧКО
ОБУХВАТАЊЕ
ЗАПОСЛЕНИХ

СТАТИСТИЧКО
ОБУХВАТАЊЕ
ПРОДУКТИВНОСТИ
РАДА

Упознати ученике са
статистичким
обухватањем
запослених

Упознати ученике са
статистичким
обухватањем
продуктивности
рада

-показатељи запослених

-појам продуктивности
рада
-начела мерења
продуктивности рада
-индекси продуктивности
рада

сталних средстава
- просечни век трајања сталних
средстава и њихове
амортизације
 Приказивање структуре
сталних средстава
 Коефицијент опремљености
запослених средствима као
мерило техничког прогреса
 Статистичко обухватање
опреме
-приказивање енергетске опреме
и њеног искоришћење
- капацитет производне опреме
и мерење његовог
искоришћења
 Показатељ запослених
- бројно стање запослених
- структура запослених према
основним обележјима
- свођење запослених на
условну јединицу
- кретање броја запослених
- Радно време запослених и
његово искоришћење
 Појам продуктивности рада
- утрошени рад као основ за
мерење продуктивности рада
- статистички показатељи
производње као основ за
мерење продуктивности рада
- временске јединице за мерење
продуктивности рада

различите изворе информација,
као и многобројне примере из
праксе, којима се илуструје
дата проблематика.
Оцењивање
Ученик се оцењује на
основу усмене провере
постигнућа и писмене провере
постигнућа у складу са
програмом наставног
предмета.
Ученик се оцењује и на
основу активности и
ученикових продуката рада, а
нарочито: излагања и
представљања, учешћа у
дебати и дискусији, писања
есеја, домаћих задатака,
учешћа у различим облицима
групног рада, рада на
пројектима.
Оквирни број часова по
темама
ОСНОВНИ ПОЈМОВИ
О ПОСЛОВНОЈ
СТАТИСТИЦИ (4)
СТАТИСТИЧКО
ОБУХВАТАЊЕ
ПРОИЗВОДЊЕ И ПРОМЕТА
(8)
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Упознати ученике са
статистиком нето
зарада

СТАТИСТИКА НЕТО
ЗАРАДЕ (ПЛАТА)

КОРЕЛАЦИЈА:
-српски језик
-историја

 Начини мерења
продуктивности рада
 Индекси продуктивности рада
- индивидуални индекси
продуктивности рада
- групни индекси
продуктивности рада
-подаци показатељи
 Подаци и показатељи
статистичког истраживања
статистичког истраживања
зарада (плата)
зарада (плата)
-разне врсте приказа зарада  Номиналне и реалне нето
-индекси кретања зарада
зараде (плате)
-зависност нето зарада
 Просечна номинална нето
(плата) од продуктивности
зарада (плата)
 Индекси номиналних
просечних нето зарада (плата)
- индекс номиналних
просечних нето зарада
променљивог састава
запослених
- индекс номиналних
просечних нето зарада
непромењеног састава
запослених
 Индекс реалне просечне нето
зараде (плате)
 Зависност нето зарада (плата)
од продуктивности

СТАТИСТИЧКО
ИСТРАЖИВАЊЕ
ДИНАМИКЕ ПРОИЗВОДЊЕ
И ПРОМЕТА (15)
СТАТИСТИЧКО
ПРИКАЗИВАЊЕ СТАЛНИХ
СРЕДСТАВА ПРЕДУЗЕЋА
(12)
СТАТИСТИЧКО
ОБУХВАТАЊЕ
ЗАПОСЛЕНИХ (8)
СТАТИСТИЧКО
ОБУХВАТАЊЕ
ПРОДУКТИВНОСТИ РАДА
(7)
СТАТИСТИКА НЕТО
ЗАРАДЕ (ПЛАТА) (10)
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-математика
-пословна економија
-рачуноводство
пословна информатика
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Назив предмета:

УСТАВНО И ПРИВРЕДНО ПРАВО

Годишњи фонд часова:

72 часа годишње

Разред:

трећи

Циљеви предмета:

ТЕМА

ДРУШТВЕНЕ
НОРМЕ

ОСНОВНИ
ПОЈМОВИ О
ДРЖАВИ

ЦИЉ
Упознати
ученике са
друштвеним
нормама

Упознати
ученике са
основним
појмовима о
држави

 развијање функционалне правне писмености, стицање знања, овладавање вештинама, изградња
вредносних ставова који оспособљавају ученике да поштују правну регулативу у свакодневном животу,
заинтересује ученике за даљи професионални развој у складу са сопственим потребама и интересима, да
развијају своју личност и потенцијале у одговорну, слободну, креативну, комуникативну, демократичну,
политички културну и професионално активну личност у амбијенту правне државе
ИСХОДИ
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
НАЧИН
По завршетку теме ученик ће
ПО ТЕМАМА
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
бити у стању да:
-појам друштвених норми
 Појам друштвене норме
 На почетку теме ученике упознати
-друштвене норме појам и
 Друштвене норме и природни
са циљевима и исходима наставе
врсте
закони, однос норме и
/ учења, планом рада и начинима
-морал, обичаји и однос према
стварности
оцењивања.
праву
 Врсте друштвених норми
-појам права
 Морал, обичаји и њихов однос
Облици наставе
према праву
Предмет се реализује кроз следеће
облике наставе:
 Појам права
 теоријска настава (72 часа)
-прави у држава
 Право и држава као друштвене
-функционисање државе и
појаве
држављанство
Место реализације наставе
 Појам, елементи и функције
-улога државе у стварању и
 Теоријска настава се реализује у
државе
промени државе
учионици
 Држављанство
-облици владавине, политичког  Улога државе у стварању и
режима, државног уређења и
Препоруке за реализацију наставе
примени права и улога права у
државне власти
Програмски садржај предмета
организовању и
уставно
и привредно право усмерен
 функционисању државе
је
на
оспособљавање
ученика за
 Државна организација - врсте
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ПРАВНА
НОРМА

ПРАВНИ АКТИ

Упознати
ученике са
правним
нормама
Упознати
ученике са
правним актима






државних органа
Облици владавине
Облици политичког режима
Облици државног уређења
Облици државне власти

-појам, елементи и врсте
правних норми




Појам и елементи правне норме
Врсте правних норми

-појам, врсте правних аката
-доношење и облик правних
аката
-извори права




Појам правног акта
Доношење и облик правног
акта
Врсте правних аката
Извори права
Законитост, правоснажност и
извршност
Органи заштите уставности и
законитости





-законитост, правоснажност и
извршност
-органи заштите уставности и
законитости

СУБЈЕКТИ
ПРАВА,
ОБЈЕКТИ
ПРАВА И
ПРАВНЕ
ЧИЊЕНИЦЕ

Упознати
ученике са
правном снагом
нормативног
акта
Упознати
ученике са
субјектима
права, објектима
права и правним
чињеницама

-субјекти права, заступници
-објекти права
-правне чињенице
-застарелост







Субјекти права
Заступник
Објекти права
Правне чињенице
Застарелост

ПРИМЕНА
ПРАВА

Упознати
ученике са
применом права

-примена права
-значај тумачења права
-докази





Примена права
Појам и значај тумачења права
Докази и врсте доказа

ПРАВНА
СРЕДСТВА

Упознати
ученике са
правним

-тужба
-жалба




Тужба
Жалба

ПРАВНА
СНАГА
НОРМАТИВНОГ
АКТА



поштовање правне регулативе и
указује на значај правне државе.
Програмски садржај третира и
могућности учешћа грађана у
политичком процесу, као и начина
остваривања заштите њихових
права и слобода.
Анализа облика демократије и
избора указује на улогу грађанина у
вршењу државне власти.
Програм истиче значај
уставности као историјског,
цивилизацијског достигнућа у
развоју демократије и уставног
уређења Србије.
Оцењивање
Ученик се оцењује на основу
усмене провере постигнућа и
писмене провере постигнућа у
складу са програмом наставног
предмета.
Ученик се оцењује и на
основу активности и ученикових
продуката рада, а нарочито:
излагања и представљања, учешћа у
дебати и дискусији, писања есеја,
домаћих задатака, учешћа у
различим облицима групног рада,
рада на пројектима.
Оквирни број часова по темама
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ПРАВНИ
СИСТЕМ
ДЕМОКРАТИЈА
И МЕХАНИЗМИ
ВЛАСТИ У
СРБИЈИ
СРБИЈА КАО
ДРЖАВА,
АУТОНОМИЈА
И ЛОКАЛНА
САМОУПРАВА
УРЕЂЕЊЕ
СРБИЈЕ

ГРАЂАНИН И
ЊЕГОВА
ПРАВА И
СЛОБОДЕ У
СРБИЈИ

средствима
Упознати
ученике са
правним
системом

-правне установе, гране и
области
-главне гране правног система
Србије




Правне установе, правне гране
и правне области
Основни појмови о главним
гранама правног система
Србије.

Упознати
ученике са
демократијом и
механизмом
власти у Србији
Упознати
ученике са
аутономијом и
локалном
самоуправом

-облици демократије
-вишепартијски систем
-избори





Облици демократије
Вишепартијски систем
Избори

-државност и уставност власти
у Србији
-органи Републике Србије,
облици аутономије и локална
самоуправа






Србија, њена државност и
уставотворна власт
Органи Републике Србије
Облици аутономије
Локална самоуправа

Упознати
ученике са
уређењем Србије
Упознати
ученике са
грађанским
правима и
слободама у
Србији

-надлежност и органи у
уређењу Србије




Надлежност
Органи

-облици слобода у Србији
-уставна дужност
-заштита гарантованих права и
слобода




Личне слободе и права грађана
Политичке слободе и права
грађана
Економске слободе и права
грађана
Остале слободе и права грађана
Уставне дужности
Заштита уставом гарантованих
права и слобода






ДРУШТВЕНЕ НОРМЕ (5)
ОСНОВНИ ПОЈМОВИ О
ДРЖАВИ (13)
ПРАВНА НОРМА (3)
ПРАВНИ АКТИ (5)
ПРАВНА СНАГА
НОРМАТИВНОГ АКТА (4)
СУБЈЕКТИ ПРАВА,
ОБЈЕКТИ ПРАВА И ПРАВНЕ
ЧИЊЕНИЦЕ (7)
ПРИМЕНА ПРАВА (5)
ПРАВНА СРЕДСТВА (3)
ПРАВНИ СИСТЕМ (2)
ДЕМОКРАТИЈА И
МЕХАНИЗМИ ВЛАСТИ У СРБИЈИ
(5)
СРБИЈА КАО ДРЖАВА,
АУТОНОМИЈА И ЛОКАЛНА
САМОУПРАВА (6)
УРЕЂЕЊЕ СРБИЈЕ (5)
ГРАЂАНИН И ЊЕГОВА ПРАВА И
СЛОБОДЕ У СРБИЈИ (7)
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Назив предмета:

УСТАВНО И ПРИВРЕДНО ПРАВО
КОРЕЛАЦИЈА:
-српски језик
-историја
-високом степену у функцији економске групе предмета.
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Годишњи фонд часова:

66 часа годишње

Разред:

четврта
ТЕМА

ЦИЉ
Упознати ученике са
грађанским правом

ИСХОДИ
По завршетку теме
ученик ће бити у
стању да:
-појам и подела
грађанског права
-појам и подела
стварног права
-стицање својине

ГРАЂАНСКО ПРАВО

Упознати ученике са
грађанско правним
односима
ГРАЂАНСКО
ПРАВНИ ОДНОС

ОБЛИГАЦИОНО
ПРАВО

Упознати ученике са
облигационим правом

ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ
ПО ТЕМАМА
 Појам и предмет
грађанског права
 Подела грађанског
права
 Стварно право
 Појам и подела
ствари
 Појам и врсте
својине
 Стицање својине

-појам, елементи,
 Појам и елементи
настанак и мењање
правног односа
правног односа
 Настанак, мењање и
-појам, услови,
престанак правног
пуноважност и врсте
односа
правних послова
 Правни послови појам, услови
пуноважности,
предмет и циљ
 Врсте правних
послова
-појам, предмет,
извор и врсте



Појам и предмет
облигације

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА


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

Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће облике
наставе:
 теоријска настава (66 часа)
Место реализације наставе
 Теоријска настава се реализује у учионици
Препоруке за реализацију наставе
Програмски садржај предмета уставно и
привредно право усмерен је на оспособљавање
ученика за поштовање правне регулативе и
указује на значај правне државе. Програмски
садржај третира и могућности учешћа грађана у
политичком процесу, као и начина остваривања
заштите њихових права и слобода. Анализа
облика демократије и избора указује на улогу
грађанина у вршењу државне власти. Програм
истиче значај уставности као историјског,
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Упознати ученике са
уговорима

облигација




Извори облигација
Врсте облигација

-појам, садржина,
закључивање и
форме уговора





Појам уговора
Садржина yговора
Закључивање
уговора
Форма уговора
Дејство уговора
Одговорност за
материјалне и
правне недостатке
ствари
Уступање уговора
Рокови
Доцња
Престанак уговора
Неважност уговора




УГОВОР






УГОВОР О
КУПОВИНИ И
ПРОДАЈИ РОБЕ

Упознати ученике са
уговором о
куповином и продајом
роба

ВЕЖБА

УГОВОР О
ТРГОВИНСКОМ
ПОСРЕДОВАЊУ

Упознати ученике са
уговором о
трговинском
посредовању

-појам,
закључивање,
елементи права и
обавезе учесника у
уговору
-самостална израда
вежби

 Појам, закључивање
и битни елементи
уговора
 Права и обавезе
странака

-појам,
закључивање,
елементи права и
обавезе учесника у

 Појам и
закључивање
 Права и обавезе
странака

 обрада конкретног
уговора

цивилизацијског достигнућа у развоју
демократије и уставног уређења Србије.

Оцењивање
Ученик се оцењује на основу усмене
провере постигнућа и писмене провере
постигнућа у складу са програмом наставног
предмета.Ученик се оцењује и на основу
активности и ученикових продуката рада, а
нарочито: излагања и представљања, учешћа у
дебати и дискусији, писања есеја, домаћих
задатака, учешћа у различим облицима групног
рада, рада на пројектима.
Оквирни број часова по темама
ГРАЂАНСКО ПРАВО (8)
ГРАЂАНСКО ПРАВНИ ОДНОС (5)
ОБЛИГАЦИОНО ПРАВО (5)
УГОВОР (13)
УГОВОР О КУПОВИНИ И ПРОДАЈИ
РОБЕ (6)
УГОВОР О ТРГОВИНСКОМ
ПОСРЕДОВАЊУ (3)
УГОВОР О ТРГОВИНСКОМ
ЗАСТУПНИШТВУ (3)
УГОВОР О КОМИСИОНУ (3)
УГОВОР О УСКЛАДИШТЕЊУ РОБЕ
(3)

231

ВЕЖБА

УГОВОР О
ТРГОВИНСКОМ
ЗАСТУПНИШТВУ
ВЕЖБ

УГОВОР О
КОМИСИОНУ
ВЕЖБ

УГОВОР О
УСКЛАДИШТЕЊУ
РОБЕ
ВЕЖБ

УГОВОР О
ШПЕДИЦИЈИ
ВЕЖБ

Упознати ученике са
уговором о
трговинском
заступању

уговору
-самостална израда
вежби
-појам,
закључивање,
елементи права и
обавезе учесника у
уговору
-самостална израда
вежби

 обрада конкретног
уговора
 Појам и
закључивање
 Права и обавезе
странака
 Обрада конкретног
уговора

Упознати ученике са
-појам,
уговором о комисиону закључивање,
елементи права и
обавезе учесника у
уговору
-самостална израда
вежби
Упознати ученике са
-појам,
уговором о
закључивање,
ускладиштењу робе
елементи права и
обавезе учесника у
уговору
-самостална израда
вежби

 Појам и
закључивање
 Права и обавезе
странака
 Обрада конкретног
уговора



Обрада конкретног
уговора

Упознати ученике са
-појам,
уговором о шпедицији закључивање,
елементи права и
обавезе учесника у
уговору
-самостална израда
вежби



Појам и
закључивање
Права и обавезе
странака







Појам и
закључивање
Права и обавезе
странака

Обрада конкретног
уговора

УГОВОР О ШПЕДИЦИЈИ (3)
УГОВОР О ПРЕВОЗУ (3)
ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (6)
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Упознати ученике са
уговором о превозу
УГОВОР О ПРЕВОЗУ
ВЕЖБ

ХАРТИЈЕ ОД
ВРЕДНОСТИ

Упознати ученике са
хартијама од
вредности

-појам,
закључивање,
елементи права и
обавезе учесника у
уговору
-самостална израда
вежби





Обрада конкретног
уговора

-појам и врсте
хартија од
вредности
-менице, чек,
деонице као хартије
од вредности



Појам и врсте
хартије од
вредности
Меница
Чек
Деоница







Појам и
закључивање
Права и обавезе
странака

КОРЕЛАЦИЈА:
-српски језик
-историја
-високом степену у функцији економске групе предмета.
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Назив предмета

МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА И БАНКАРСТВО

Годишњи фонд часова:

72 часа годишње

Разред:

трећи
 стицање знања о основним карактеристикама монетарног система, банкарског система и финансијског
тржишта, формирање ставова и овладавање вештинама које допринесе развоју економског начина
размишљања
 подршка стицању компетенција значајних за свакодневни живот и даљи професионални развој.

Циљеви предмета:

ТЕМА

ФИНАНСИЈЕ И
МОНЕТАРНА
ЕКОНОМИЈА

НОВАЦ И
НОВЧАНИ
СИСТЕМ

ЦИЉ
Упознати
ученике са
финансијама и
врстама
финансија

Упознати
ученике са
новцем и
новчаним
системом

ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће
бити у стању да:
-појам финансија као науке
-подела финансија

-настанак новца
-вредности новца
-врсте новца
-новчана маса
-монетарно кредитни
мултипликатор
-веза пословних банака и
централне банке
-појам и врсте кредитирања

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
ПО ТЕМАМА
 Финансије као посебна научна
дисциплина
 Основна подела финансија
 Опште финансије
 Монетарна економија, односно
монетарне финансије
 Јавне финансије
 Банкарство
 Осигурање
 Микро-пословне финансије





Настанак и развој новца
Улога и основне функције новца
Вредност новца
Основне врсте новца (метални,
папирни, примарни)
 Новчана маса и улога централне
банке у њеној оптимализацији
 Монетарно-кредитна

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА


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

Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће
облике наставе:
 теоријска настава (72 часа)
Место реализације наставе
 Теоријска настава се реализује у
учионици
Препоруке за реализацију наставе
Садржај предмета монетарна
економија и банкарство усмерен је
на стицање потребних знања из
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мултипликација
 Повезаност централне и
пословних банака у регулисању
монетарно-кредитних токова
 Појам кредита и кредитирања
као основног банкарског посла

ФИНАНСИЈСКИ
СИСТЕМ И
МОНЕТАРНОКРЕДИТНА
ПОЛИТИКА

ФИНАНСИЈСКА
ФУНКЦИЈА И
ФИНАНСИЈСКИ
МEHAЏMEHT

Упознати
ученике са
финансијским
системом и
кредитно
монетарном
политиком

-монетарно кредитни систем
-монетарно кредитна политика
-инструменти и могући ефекти
монетарно кредитне политике

Упознати
ученике са
финансијским
функцијама и
финансијским
менаџментом

-место и улога финансија у
функцији предузећа
-значај финансијско
менаџмента
-финансијско планирање
-веза финансијске функције са
финансијским тржиштем
-камата и њен утицај на
рентабилитет предузећа












СУШТИНА И
ЗНАЧАЈ
ФИНАНСИЈСКОГ
ТРЖИШТА

Упознати
ученике са
значајем
финансијског
тржишта

-врсте финансијског тржишта
-врсте финансијских брзи
-облици тржишта новца
-тржиште хартија од вредности

Монетарно-кредитни систем
Банкарски систем
Остало
Суштина и значај монетарнокредитне политике
Инструменти и могући ефекти
монетарно-кредитне политике
Место и улога финансијске
функције у оквиру основних
функција предузећа
Појам и значај финансијског
менаџмента
Финансијско планирање и
праћење новчаних токова
Повезаност финансијске
функције са финансијским
тржиштем и берзама
Суштина камате, врсте и њен
утицај на рентабилитет
пословања

 Суштина и основне врсте
финансијског тржишта
(организовано и
неорганизовано)
 Суштина, значај и организовање

области монетарне економије,
банкарског система и банкарског
пословања, кредитног система,
финансијског тржишта,
финансијских берзи и банкарског
менаџмента
При изради оперативних
планова, дефинише степен прораде
садржаја и динамику рада, водећи
рачуна да свака тема добије
адекватан простор и да се
планирани циљеви и задаци
предмета остваре.
При томе, треба имати у виду да
формирање ставова и вредности, као
и овладавање вештинама
представља континуирани процес и
резултат је кумулативног дејства
целокупних активности на часовима
што захтева већу партиципацију
ученика, различита методска
решења и различите изворе
информација, као и многобројне
примере из праксе, којима се
илуструје дата проблематика
Оцењивање
Приликом оцењивања
процењују се:вештине изражавања и
саопштавања; разумевање, примена
и вредновање научених поступака и
процедура; рад са подацима и рад на
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финансијских берзи као видова
организованог финансијског
тржишта
Тржиште новца
Девизно тржиште
Суштина и функционисање
тржишта капитала.
Примарно и секундарно
тржиште хартија од вредности
Повезаност банака и
финансијске функције предузећа
са финансијским тржиштем и
берзама.

различитим врстама текстова.
Ученик се оцењује на
основу усмене провере постигнућа
и писмене провере постигнућа у
складу са програмом наставног
предмета.
Ученик се оцењује и на
основу активности и ученикових
продуката рада, а нарочито:
излагања и представљања, учешћа
у дебати и дискусији, писања есеја,
домаћих задатака, учешћа у
различим облицима групног рада,
рада на пројектима.

Оквирни број часова по темама
ФИНАНСИЈЕ И
МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА (4)
НОВАЦ И НОВЧАНИ
СИСТЕМ (20)
ФИНАНСИЈСКИ СИСТЕМ
И МОНЕТАРНО-КРЕДИТНА
ПОЛИТИКА (9)
ФИНАНСИЈСКА
ФУНКЦИЈА И ФИНАНСИЈСКИ
МEHAЏMEHT (12)
СУШТИНА И ЗНАЧАЈ
ФИНАНСИЈСКОГ ТРЖИШТА (25)
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КОРЕЛАЦИЈА:
-српски језик,
-историја,
-математика,
-основи економије,
-пословна економија,
-рачуноводство.
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Назив предмета:

МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА И БАНКАРСТВО

Годишњи фонд часова:

66 часова годишње

Разред:

четврти

ТЕМА

БАНКА И НАУКА О
БАНКАРСТВУ

ЦИЉ
Упознати ученике са
банкама и науком о
банкарству

Упознати ученике са
банкарским системом
Србије
БАНКАРСКИ
СИСТЕМ СРБИЈЕ

НАРОДНА БАНКА
СРБИЈЕ

Упознати ученике са
Народном банком
Србије

ИСХОДИ
ПРЕПОРУЧЕНИ
По завршетку теме
САДРЖАЈИ
ученик ће бити у
ПО ТЕМАМА
стању да:
-појма и врсте банака  Појам и врсте банака
-настанак и развој
 Настанак и развој
банака и банкарски
банкарства
систем развијених
 Банке и банкарски
земаља
системи у
развијеним земљама
-историјски развој
банкарства у Србији

 Банкарски систем
између I и II светског
рата
 Послератни развој
банкарства у Србији
 Данашњи банкарски
систем Србије и
основне
карактеристике

-појам, задаци,

функционисање НБС
-конституисање,
статут и надлежност 
НБС
-органи НБС
-органи и управљање 

Појам, задаци и
функције централне
банке - банке банака
Конституисање
Народне банке
Србије
Статус, функције,

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА


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

Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће облике
наставе:
 теоријска настава (66 часова )
Место реализације наставе
 Теоријска настава се реализује у учионици
Препоруке за реализацију наставе
Садржај предмета монетарна економија и
банкарство усмерен је на стицање потребних
знања из области монетарне економије,
банкарског система и банкарског пословања,
кредитног система, финансијског тржишта,
финансијских берзи и банкарског менаџмента
При изради оперативних планова, дефинише
степен прораде садржаја и динамику рада,
водећи рачуна да свака тема добије адекватан
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НБС
-послови и улога
НБС у банкарском
систему Србије







-

-





надлежности и
одговорности
Народне банке
Организација,
управљање и
управљање
Народном банком
Контролна функција
и посебна
овлашћења Народне
банке
Овлашћења у вођењу
монетарно-кредитне
политике, односно:
политике обавезне
резерве,
политике операција
на отвореном
тржишту,
политике есконтне
стопе,
политике
рефинансирања,
политике
интервенција на
девизном тржишту и
финансијским
берзама
Улога Народне банке
у регулисању
количине новца у
оптицају
Регулисање

простор и да се планирани циљеви и задаци
предмета остваре.
При томе, треба имати у виду да формирање
ставова и вредности, као и овладавање
вештинама представља континуирани процес и
резултат је кумулативног дејства целокупних
активности на часовима што захтева већу
партиципацију ученика, различита методска
решења и различите изворе информација, као и
многобројне примере из праксе, којима се
илуструје дата проблематика
Оцењивање
Приликом оцењивања процењују
се:вештине изражавања и саопштавања;
разумевање, примена и вредновање научених
поступака и процедура; рад са подацима и рад
на различитим врстама текстова.
Ученик се оцењује на основу усмене
провере постигнућа и писмене провере
постигнућа у складу са програмом наставног
предмета.
Ученик се оцењује и на основу активности
и ученикових продуката рада, а нарочито:
излагања и представљања, учешћа у дебати и
дискусији, писања есеја, домаћих задатака,
учешћа у различим облицима групног рада,
рада на пројектима.

Оквирни број часова по темама
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Упознати ученике са
платним прометом

-суштина, врсте и
начела платног
промета
-учесници у планом
промету
-облици плаћања

 Суштина, врсте и
начела на којима се
одвија платни
промет у земљи
 Учесници и носиоци
платног промета
 Облици плаћања,
рачуни и оперативно
обављање
 Дилеме око места и
улоге платног
промета у земљи
 Могући правци
развоја

Упознати ученике са
пословним
банкарством у земљи

-појам,улога и
оснивање пословних
банака
-организација,
управљање и

 Појам и улога
пословне банке у
банкарству Србије
 Оснивање и предмет
пословања банке

ПЛАТНИ ПРОМЕТ
У ЗЕМЉИ

ПОСЛОВНО
БАНКАРСТВО
СРБИЈЕ

ликвидности
пословних банака
Одговорност за
одржавање
ликвидности у
плаћањима према
иностранству
Надлежности у
вођењу политике
курса динара
Приходи и расходи
Народне банке

БАНКА И НАУКА О БАНКАРСТВУ (3)
БАНКАРСКИ СИСТЕМ СРБИЈЕ (5)
НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ (14)
ПЛАТНИ ПРОМЕТ У ЗЕМЉИ (5)
ПОСЛОВНО БАНКАРСТВО СРБИЈЕ
(18)
БАНКАРСКИ ПОСЛОВИ И
БАНКАРСКО ПОСЛОВАЊЕ
УПРАВЉАЊЕ КРЕДИТНИМ
ПОТЕНЦИЈАЛОМ - БАНКАРСКИ
МЕНАЏМЕНТ (14)
ЗНАЧАЈ ИЗГРАДЊЕ САВРЕМЕНОГ
ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА У БАНКАМА
(6)
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Упознати ученике са
банкарским пословима

БАНКАРСКИ
ПОСЛОВИ И
БАНКАРСКО
ПОСЛОВАЊЕ

руковођење
пословним банкама

 Организација,
управљање и
руковођење
пословном банком

-појам и врсте
банкарских послова
-банкарско
пословање

 Банкарски послови
- појам и врсте
банкарских послова
- пасивни банкарски
послови - суштина и
врсте
- активни банкарски
послови
- неутрални односно
комисиони
банкарски послови
- сопствени и други
банкарски послови
 Банкарско
пословање
- финансијски и
кредитни потенцијал
банке
- фондови банке улога и формирање
- појам, суштина и
врсте кредитирања
- основна начела
банкарског
пословања и
модалитети њиховог
обезбеђивања
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Упознати ученике са
управљањем
кредитним
потенцијалом и
банкарски менаџмент

-суштина банкарског
менаџмента
-послови везани за
банкарски
менаџмент

 Суштина банкарског
менаџмента
 Планирање и
пословна и развојна
политика банке
 Управљање
кредитним
потенцијалом и
оцена бонитета
тражиоца кредита
 Кредитна анализа и
оперативно
обављање кредитних
послова
 Депозитни
потенцијал банке значај и његово
праћење
 Акцијски потенцијал
банке и резерве
 Повезаност банке са
финансијским
тржиштем и
финансијским
берзама

Упознати ученике са
значајем изградње
система информисања
у банкама

-значај и врст
аутоматизације у
банкарству
-повезивање
безкотовиснког и
готовинског
плаћања, берзи

 Опште напомене о
информационом
систему у банци
 Аутоматизација
послова са
становништвом
- зашто ови послови

УПРАВЉАЊЕ
КРЕДИТНИМ
ПОТЕНЦИЈАЛОМ БАНКАРСКИ
МЕНАЏМЕНТ

ЗНАЧАЈ
ИЗГРАДЊЕ
САВРЕМЕНОГ
ИНФОРМАЦИОНО
Г СИСТЕМА У
БАНКАМА
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-развој
информационог
система

КОРЕЛАЦИЈА:
-српски језик,
-историја,
-математика,
-основи економије,
-пословна економија,
-рачуноводство
-пословна информатика

треба да имају
приоритет у
аутоматизацији?
- кретања у свету
 Развој
безготовинског и
електронског
плаћања
 Значај повезивања
банкарских и
берзанских
информационих
система
 Основне концепције
за развој
информатике у
банкама
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Назив предмета:

КОМЕРЦИЈАЛНО ПОЗНАВАЊЕ РОБЕ

Годишњи фонд часова:

72

Разред:

други

Циљеви предмета:

ТЕМА

ЦИЉ

-Проширити
Појам,систематизација знања ученика
и класификација робе о роби и
основним
врстама робе

Квалитет робе

-Оспособити
ученике да
разумеју
особине робе,
појам
квалитета и
факторе које
на њега утичу
-Унапредити
знања о марки
производа и

Просветни гласник бр.4 од 15.05.2013.

-Стицање знања о роби,њеном квалитету и очувању при манипулацији
-Стицање знања о врстама,саставу и примени горива
-Стицање знања о производима индустрије метала,неметала ,текстилне и дрвне
-Оспособљавање ученика да примене стечена знања при избору робе у свакодневном животу
-Развијање сарадње и тимског рада
ИСХОДИ
ПРЕПОРУЧЕНИ
НАЧИН
По завршетку теме ученик ће бити у
САДРЖАЈИ
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
стању да:
ПО ТЕМАМА
Појам и карактеристике
-Ученик зна да дефинише робу и
робе.Систематизација и
 На почетку теме ученике
поделу робе
класификација робе
упознати са циљевима и
исходима наставе / учења,
планом рада и начинима
оцењивања.

Ученик зна да дефинише квалитет
робе
-Наводи факторе који утичу на
квалитети и прописе који регулишу
квалитет робе
-Објашњава марку робе и декларацију

-Појам квалитета. - Чиниоци који утичу на
формирање квалитета
робе. Својства и
показатељи квалитета робе
(основна физичка својства,
физичко-хемијска својства,
експлоатациона и естетска
својства робе).
-Дизајн робе
(производа). Ниво
квалитета робе.

Облици наставе
-теоријска
Место реализације наставе
-учионица
Препоруке за реализацију
наставе
-при обради градива користити
примере из праксе и подстицати
ученике на размишљање и
самостално закључивање
- израдити са ученицима паное
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декларацији

Амбалажа и паковање
робе

Унапређивање
знања о
врстама
амбалаже,
предностима и
манама
појединих
врста
амбалаже и
њеном
применом

-Марка и друге
ознаке као симболи
квалитета робе.
-Прописи који
регулишу квалитет
робе у промету
(стандарди, норме
квалитета, технички
нормативи).
-Атест о квалитету.
Декларисање и
обележавање
производа.
-Ученик зна да наведе врсте амбалаже
-Наводи особине појединих врста
амбалаже и њихову примену у пракси

-Појам амбалаже и
паковања, функције
амбалажа. Подела
амбалаже. -Амбалажа од
папира и картона,
амбалажа од дрвета,
стаклена амбалажа,
метална амбалажа.
Амбалажа од пластичних
маса. Текстилна амбалажа.
Амбалажа од комплексних
материјала.
-Системи комерцијалног
паковања

-упућивати ученике на друге
изворе информисања(интернет)
Оцењивање
-усмена провера
-праћење остварености исхода
теме
Оквирни број часова по темама
-Појам,систематизација и
класификација робе(2)
- Квалитет робе(9)
- Амбалажа и паковање робе(9)
- Складиштење и транспорт
робе(3)
-Енергија(10)
- Производи металургије(14)
- Производи индустрије
неметала(8)
-Производи прераде дрвета(5)
-Производи текстилне
индустрије(12)
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Складиштење и
транспорт робе

Eнергија

Производи
металургије

-Проширети
знања ученика
о утицају
услова
складиштења
и транспорта
робе на њен
квалитет

-Унапређење
знања о
различитим
облицима
енергије и
начином
добијања
-Стицање
знања о
начинима
прераде и
производима
добијања
природних
горива

-Стицање
знања о
налажењу,
добијању
особинама и
примени

Ученик зна да наведе услове
складиштења и транспорта као
очувања квалитета робе

-Ученик зна да наведе врсте енергије и
горива
-Опише дрво као гориво
-Наведе врсте угљева,њихову
енергетску вредност,особине
-Зна састав и особине нафте као течног
горива
-Описује поступке прераде нафте и
производе нафте

-Ученик зна поделу и особине метала
-Наводи и описује поступак добијањаи
прераде метала
-Описује узроке корозије и препознаје
на примерима из живота
-Описује руде,поступак
добијања,особине и примену

-Узроци
кварења
робе (производа).
-Заштита производа
током складиштења и
транспорта

-Технолошки и
економски значај енергије.
-Појам, облици и
извори енергије.
-Горива. Састав и
својства горива.
-Поделе горива.
Чврста горива. Угаљ,
квалитет и прерада угља.
-Течна горива.Нафта.
Класификација и
квалитет нафте.
Прерада нафте и
производи од нафте.
-Гасовита горива,
врсте,
квалитет
Технолошке економске карактеристике
металургије и подела.
Својства метала и
легура. Подела
метала. Добијање
метала. Прерада и
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Производи
индустрије
неметала

појединих
врста метала
-Стицање
знања о
легурама и
њиховој
примени
-Унапређење
знања о
племенитим
металима и
обележавању
накита од
истих

гвожђа,бакра ,цинка,олова,алуминијума
-описује налажење,добијање и примену
племенитих метала
-Разликује начине обележавања накита
од племенитих метала

обрада метала и
легура. Корозија и
заштита метала од
корозије.
Производи црне
металургије (гвожђе,
челик). Означавање
челика по СРПС-у.
Челични производи.
Производи обојене
металургије (бакар, олово,
цинк и њихове легуре).
Производи
металургије лаких метала
(алуминијум и легуре).
Племенити метали
(злато, сребро, платина).
Обележавање накита од
племенитих метала.

-Стицање
знања о
сировинама,
начину
добијања,
особинама и
примени
керамике,
стакла,
цемента

-Ученик наводи сировине,поступак
добијања,особине и примену
каремике,стакла и цемента

Технолошкоекономске
карактеристике
неметала. Керамика.
Сировине за
производњу
керамичких
производа, врсте и
квалитете керамичких
производа. Нови
керамички и
металокерамички
материјали.
Стакло. Сировине за
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производњу стакла.
Својства, врсте и квалитет
производа од стакла.
Цемент, добијање, врсте,
квалитет

Производи
прераде дрвета

Производи
текстилне
индустрије

-Унапређење
знања о грађи
дрвета,
хемиском
саставу и
начину
прераде
-Стицање
знања о начину
добијања,
особинама и
врстама папира
-Стицање
знања о
текстилним
сировинама
-Стицање
знања о начину
добијања,
особинама и
примени
текстилних
производа

-Ученик описује хемијски састав
дрвета
-Описује грађу дрвета
-Наводи и описује особине дрвета
-Набраја производе механичке прераде
дрвета
-Описује сировине ,поступак
добијања,врсте и квалитет папира

-Ученик наводи класификацију влакана
-Наводи особине влакана и описује кроз
примере
-Описује добијање ,особине и примену
природних и синтетичких влакана
-Разликује влакна,пређе и тканине

Техничкотехнолошка својства
дрвета.
Производи механичке
прераде дрвета.
Производи хемијске
прераде дрвета. Папир,
врсте и квалитет

Основне
карактеристике
текстилне индустрије.
Текстилне сировине влакна.
Класификација
влакана.
Својства и квалитет
влакана (природних и
хемијских). Пређе.
Тканине,
карактеристике,
квалитет.
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Трикотажа, својства и
компоненте квалитета.

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА
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Назив предмета:

МАРКЕТИНГ

Годишњи фонд часова:

66 часова годишње

Разред:

четврти
Циљ наставе предмета маркетинг је да ученици развију општу научну, функционалну и jeзичку
писменост, стицањем образовања и васпитања као слободне, креативне и културне личности,
критичког ума и оплемењеног језика и укуса, способности, вештина и ставова корисних у
свакодневном животу, да развију мотивацију за учење и интересовања за маркетинг као науку уз
примену етичности и равноправности у тржишној утакмици, као и комуникацији са људима,
колегама, руководиоцима, странкама.

Циљеви предмета:

ТЕМА
УВОД У МАРКЕТИНГ

ПРИСТУП
ИЗУЧАВАЊУ
МАРКЕТИНГА

ЦИЉ
Упознати
ученике са
Упознати
ученике са
приступом
изучавања
маркетинга

Упознати
ученике са
тржиштем
ТРЖИШТЕ

ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће
бити у стању да:
-основна својства маркетинга

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
ПО ТЕМАМА

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА


-настанак, развој и
дефиниција маркетинга
-различити облици
посматрања маркетинга
(интегритет и динамика
маркетинга)
-веза маркетинга са осталим
дисциплинама
-примарни маркетинг



-појам, функције и подела
тржишта
-конкуренција и истраживање
тржишта











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

настанак и развој концепта
маркетинга
дефинисање појма маркетинга
интегралност маркетинга
Облици наставе
динамичност маркетинга
Предмет се реализује кроз следеће
веза маркетинга са другим
облике наставе:
научним дисциплинама

теоријска настава (66 часова)
примена маркетинга
појам и функција тржишта
подела тржишта
конкуренција на тржишту
истраживање тржишта методе
истраживања тржишта
међузависност тржишта,
трговине и маркетинга

Место реализације наставе
 Теоријска настава се реализује
у учионици
Препоруке за реализацију
наставе
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МАРКЕТИНГ
АКТИВНОСТИ

Упознати
ученике са
маркетинг
активностима

-облици маркетинг
активности
-планирање, организовање и
контрола и ревизија
маркетинг активности







Упознати
ученике са
МИС-ом
МАРКЕТИНГ
ИНФОРМАЦИОНИ
СИСТЕМИ

-појам и врсте маркетинг
информација
-квалитет, значај и
организовање маркетинга
-инструменти макретинг
МИКС-а







Упознати
ученике са
инструментима
маркетинга
ИНСТРУМЕНТИ
МАРКЕТИНГА

-појма и подела инструмента
маркетинга
-основне карактеристике
инструмената маркетинга
(цена, продаја, промоција)
-комбиновање инструмената
макетинга










ЕКОНОМСКА
ПРОПАГАНДА КАО

Упознати
ученике са

-појам, и карактеристике
пропаганде



облици маркетинг активности
планирање маркетинг
активности
организовање маркетинг
активности
контрола маркетинг
активности
ревизија маркетинг
активности
појам и врсте маркетинг
информација
квалитет информација
значај информације при
одлучивању
организовање маркетинг
информационог система
инструменти маркетинг
МИКС-а
појам и подела инструмената
маркетинга
производ и производни
програм
политика цена
канали продаје
промоција
облици промоције
инструменти маркетинга у
трговинском предузећу
комбиновање инструмената
маркетинга
појам и садржаји економске
пропаганде

Садржај предмета маркетинг
усмерен је на стицање знања и
вештина ученика о прилагођавању
производа и услуга жељама и
потребама
потрошача,
комбиновањем
инструмената
маркетинг микса
Оцењивање
Приликом оцењивања
процењују се:вештине изражавања
и саопштавања; разумевање,
примена и вредновање научених
поступака и процедура; рад са
подацима и рад на различитим
врстама текстова.
Ученик се оцењује на
основу усмене провере постигнућа
и писмене провере постигнућа у
складу са програмом наставног
предмета.У
ченик се оцењује и на
основу активности и ученикових
продуката рада, а нарочито:
излагања и представљања, учешћа
у дебати и дискусији, писања
есеја, домаћих задатака, учешћа у
различим облицима групног рада,
рада на пројектима.
Оквирни број часова по темама
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ОБЛИК ПРОМОЦИЈЕ

економском
пропагандом и
облицима
промоције

-планирање и механизам
деловања пропаганде
-облици економске
пропаганде
-контрола економске
пропаганде
-сарадња производних и
трговинских кућа













ПОНАШАЊЕ
ПОТРОШАЧА (2)

-Основи економије
-Пословна економија

Упознати
ученике са
понашањем
потрошача

-ученици упознати са
понашањем потрошача

планирање економске
пропаганде
механизам деловања
економске пропаганде
пропагандна порука
пропагандни медији
средства економске
пропаганде
трошкови економске
пропаганде
методе тестирања успешности
економске пропаганде
ефекти економске пропаганде
контрола економске
пропаганде
однос трошкова економске
пропаганде и обима продаје
сарадња производних и
трговинских предузећа код
промоције

УВОД У МАРКЕТИНГ (1)
ПРИСТУП ИЗУЧАВАЊУ
МАРКЕТИНГА (4)
ТРЖИШТЕ (7)
МАРКЕТИНГ
АКТИВНОСТИ (9)
МАРКЕТИНГ
ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ
(3)
ИНСТРУМЕНТИ
МАРКЕТИНГА (22)
ЕКОНОМСКА
ПРОПАГАНДА КАО ОБЛИК
ПРОМОЦИЈЕ (16)
ПОНАШАЊЕ
ПОТРОШАЧА (2)
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Назив предмета:

ЕКОНОМСКА ГЕОГРАФИЈА

Годишњи фонд часова:

72 часа годишње

Разред:

други


Циљеви предмета:

ТЕМА

ЦИЉ
Упознати ученике
са појмом
економске
географије

УВОД У
ЕКОНОМСКУ
ГЕОГРАФИЈУ СВЕТА
И СРБИЈЕ

ученици развију просторну, општу научну и jeзичку писменост, да развију способности, вештине
и ставове корисне у свакодневном животу, да развију мотивацију за учење и интересовања за
географију као науку која ће им омогућити разумевање основних физичко-географских одлика
наше земље и упознавање друштвено-економских процеса и промена у земљи и свету, уз
примену концепта одрживог развоја, етичности и права будућих генерација на очувану животну
средину.
ИСХОДИ
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
НАЧИН
По завршетку теме ученик ће
ПО ТЕМАМА
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
бити у стању да:
-основне карактеристике
 На почетку теме ученике
 Економска географија као
економске географије као
упознати са циљевима и
научна дисциплина
научне дисциплине
исходима наставе / учења,
 Предмет и задаци, подела,
-економска географија у
планом рада и начинима
место у систему наука,
Србији
оцењивања.
практични и територијски
значај.
Облици наставе
 Развој економске географије
Предмет се реализује кроз
у свету и у Југославији.
следеће облике наставе:
 Географски положај,

теоријска настава (72 часа)
величина и границе Србије
 Верификација географског
положаја.
Место реализације наставе
 Величина и границе Србије.
 Теоријска настава се реализује
 Анализа географског
у учионици
положаја, посебно његове
саобраћајно-географске
политичке компоненте.
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Упознати ученике
са економско
географском
валицизацијом
природних
потенцијала у
свету и Србији

ЕКОНОМСКОГЕОГРАФСКА
ВАЛОРИЗАЦИЈА
ПРИРОДНИХ
ПОТЕНЦИЈАЛА
СВЕТА И СРБИЈЕ

-основне карактеристике
природних и људских
ресурса у свету
-географски положај државе
-рељеф и положај Србије
-климатски типови и клима у
Србији
-воде на Земљи и Србији
-продукти земље, биљни и
животињски свет
-биогеографки фактори у
свету
-рејонизација природних
потенцијала Србије






















Основне карактеристике и
структура богатства друштва
Природни услови и извори.
Људи - највеће богатство
сваког друштва.
Географски положај као
својеврсно богатство
друштва.
Рељеф и његова економскогеографска валоризација у
свету и Србији
Облици и елементи рељефа.
Висинска структура рељефа.
Рељеф и људске делатности.
Климатски елементи и
фактори у свету и Србији
Климатски елементи и
фактори.
Типови климе.
Значај климе за живот људи.
Воде на Земљи у Србији
Облици појављивања и начин
коришћења.
Светски океан.
Копнене воде.
Коришћење вода.
Продуктивно земљиште,
биљни и животињски свет на
Земљи и у Србији
Типови земљишта.
Коришћење и заштита
земљишта.

Препоруке за реализацију
наставе
поступно увођење ученика
у сложене економско-географске
појмове, изучавање привреде са
економско-географског аспекта,
где је акценат на најважнијим
привредно-географским
законитостима, фазама развоја
привреде у свету и у Србији.
Наведени садржаји поред
основног теоријског приступа
поседују и активан приступ
усмерен ка овладавању
просторног сналажења.
Оцењивање
Ученик се оцењује на
основу усмене провере
постигнућа и писмене провере
постигнућа у складу са
програмом наставног
предмета.Ученик се оцењује и на
основу активности и ученикових
продуката рада, а нарочито:
излагања и представљања, учешћа
у дебати и дискусији, писања
есеја, домаћих задатака, учешћа у
различим облицима групног рада,
рада на пројектима.
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Најважнији биогеографски
фактори.
 Територијални развој биљног
и животињског света.
 Географски омотач на Земљи
 Целовитост географског
омотача.
 Најважнији еколошки
проблеми.
 Нужност очувања еколошке
равнотеже у физичкогеографском комплексу.
 Рејонирање природних
потенцијала у Србији
 Основни услови и принципи
рејонирања.
Основне физичко-географске
одлике рејона у Србији

ДРУШТВЕНОГЕОГРАФСКИ
ФАКТОРИ
ПРИВРЕЂИВАЊА

 Основни географски
садржаји и типови државе
 Политичко-географски
елементи државе.
Класификација држава по
друштвено-политичком и
државном уређењу. Државно
устројство Србије.
 Број, динамика раста и
густина становништва света
и Србије
 Природни прираштај и
биодинамички типови.
Миграциони процес и

Оквирни број часова по темама
УВОД У ЕКОНОМСКУ
ГЕОГРАФИЈУ СВЕТА И
СРБИЈЕ (3)
ЕКОНОМСКОГЕОГРАФСКА
ВАЛОРИЗАЦИЈА
ПРИРОДНИХ
ПОТЕНЦИЈАЛА СВЕТА И
СРБИЈЕ (10)
ДРУШТВЕНОГЕОГРАФСКИ ФАКТОРИ
ПРИВРЕЂИВАЊА (10)
ЕКОНОМСКОГЕОГРАФСКО
ДЕФИНИСАЊЕ ПРИВРЕДЕ
И ФАЗЕ РАЗВОЈА
ПРИВРЕДЕ У СРБИЈИ (6)
ПОЉОПРИВРЕДА У СВЕТУ
И СРБИЈИ (9)
ИНДУСТРИЈА У СВЕТУ И
СРБИЈИ (14)
ПРОМЕТ У СВЕТУ И
СРБИЈИ (10)
ВАЖНЕ ГЕОГРАФСКЕ
КАРАКТЕРИСТИКЕ
САВРЕМЕНОГ СВЕТА (6)
ГОДИШЊА
СИСТЕМАТИЗАЦИЈА (2)
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ЕКОНОМСКОГЕОГРАФСКО
ДЕФИНИСАЊЕ

правци. Одлике густине
становништва света и Србије.
Основне структуре
становништва света
Биолошке, социо-економске,
етничке и културолошке.
Основне структуре
становништва Србије
Биолошке, социо-економске,
етничке и културолошке.
Насеља и процес
урбанизације у свету и
Србији
Типови насеља и њихова
функционална хијерархија.
Појам, узорци и последице
урбанизације.
Економско-политички
фактори привређивања
Продукциони и својински
односи. Улога државе. Утицај
политичких фактора.
Научнотехнолошки развој
као фактор привређивања
Наука - битан покретач
друштвено-економског
развоја.
Неравномерни развој и
примена науке у свету.

 Значај привреде и подела
људских делатности
 Привреда као функционални
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ПРИВРЕДЕ И ФАЗЕ
РАЗВОЈА ПРИВРЕДЕ
У СРБИЈИ










ПОЉОПРИВРЕДА У
СВЕТУ И СРБИЈИ



систем. Законитости које
делују у географској средини
важни за развој привреде.
Основни економскогеографски приступи у
изучавању привреде
Територијално, парцијалнотериторијално (регионални),
гранско-територијални
(хоризонтални) и
производно-технолошки
(вертикални) приступ.
Економско-географска
рејонизација
Принципи рејонизације.
Главни типови рејона.
Фазе развоја привреде Србије
и диспаритета њеног
регионалног развоја
Краћи преглед развоја
привреде у последњих 100
година. Неравномерни
економски развој. Проблем
развоја појединих подручја
(брдско-планинских,
пограничних,
вишенационалних,
приградских).
Услови за развој и типови
пољопривреде
Развој и подела
пољопривреде. Савремени
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начини рада у пољопривреди.
Типови пољопривреде.
Биљна производња у
умереном појасу.
Умерени климатски појас –
најважније подручје биљне
производње на Земљи.
Размештај производње
главних врста жита,
индустријског и крмног
биља.
Биљна производња у
суптропском и тропском
појасу
Специфичности производње.
Размештај производње
главних култура.
Сточарство и риболов у свету
Значај сточарства за живот
људи. Главне гране и
територијални размештај.
Главна риболовна подручја и
обим улова рибе.
Биљна производња Србије
Географски и други фактори
производње. Обим и
територијални размештај
производње главних
земљорадничких производа.
Сточарство и риболов Србије
Главне гране сточарства развој значај, територијални
размештај. Улов рибе и
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значај риболова.






ИНДУСТРИЈА У
СВЕТУ И СРБИЈИ











Развој, подела, значај
индустрије
Развој и значај индустрије.
Процес индустријализације и
ниво индустријске
развијености. Последице
индустријализације.
Енергетика и њен значај
Значај енергетике за
привредни развој.
Производња угља, нафте и
гаса. Остали извори енергије.
Електроенергетика - базна
грана енергетике.
Сировине и њихов значај
Врсте и значај сировина.
Територијални и размештај и
обим производње главних
сировина.
Економско географске
карактеристике индустрије
Европе и територије бившег
Совјетског Савеза
Развој и значај индустрије.
Индустријске области и
рејони. Европа као колевка
савремене цивилизације.
Економско-географске
карактеристике индустрије
Англоамерике
Услови развоја. Структура и
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територијални размештај.
Значај и место индустрије
Англоамерике у светској
привреди.
Економско-географске
карактеристике индустрије
земаља Западног Пацифика
Специфичности развоја.
Динамика развоја. Обим,
структура и територијални
размештај производње.
Економско-географске
карактеристике индустрије у
недовољно развијеним
земљама
Недовољно развијене земље велики несклад између
богатства у сировинама и
ниског нивоа економске
развијености. Рударскоиндустријске области Азије,
Африке и Латинске Америке.
Тешка индустрија Србије
Енергетика, рударство,
металургија, машинска
индустрија, базична хемијска
индустрија - развој, значај и
територијални размештај.
Лака индустрија Србије
Лака хемијска, текстилна,
прехрамбена, графичка
индустрија. Значај и
територијални размештај.
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ПРОМЕТ У СВЕТУ И
СРБИЈИ









Услови и фактори развоја
саобраћаја
Фактори развоја и подела
саобраћаја. Основни
економско-географски
елементи саобраћаја. Значај и
функције саобраћаја.
Саобраћајне гране и њихов
територијални размештај у
свету
Сувоземни, водени и
ваздушни саобраћај.
Основна обележја
савремених
телекомуникација и
информатике у свету и
Србији Развој, значај,
структура и територијални
размештај.
Саобраћај Србије
Развој, структура (гране),
обим и територијални
размештај промета робе и
путника.
Спољна трговина у свету
Обим, структура и
територијални размештај
трговине. Главни токови
робе.
Унутрашња и спољна
трговина Србије
Обим, структура, значај и
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ВАЖНЕ
ГЕОГРАФСКЕ
КАРАКТЕРИСТИКЕ
САВРЕМЕНОГ
СВЕТА






територијални размештај.
Основне економскогеографске одлике туризма у
свету и Србији
Фактори развоја, обим,
структура, територијални
размештај туристичког
промета.
Савремена политичка карта
света
Формирање политичке карте
света. Глобални
геополитички проблем.
Балкански геополитички
чвор.
Основне одлике економског
развоја и интеграционих
процеса у свету
Неравномерни развој основна противречност
савременог света.
Интеграциони процес и
главне међународне
економске и политичкогеографске организације у
свету. Основне
карактеристике "новог
светског поретка".
Место и улога Србије у
систему светске привреде
Положај и значај Србије на
светском
тржишту.
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Провера стеченог
ГОДИШЊА
знања у току
СИСТЕМАТИЗАЦИЈА
године

Ученици стекли основна
знања из економске
географије

Могућности
Србије
за
укључивање у међународну
поделу рада.
Основне
економскогеографске карактеристике и
проблеми Републике Србије
и Црне Горе
Основни
фактори
привређивања. Структура и
рејонизација привреде.
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Назив предмета:

ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКA

Годишњи фонд часова:

0 + 72 часа годишње

Разред:

трећи
- овладавање вештинама и формирање вредносних ставова који доприносе развоју информатичке
писмености неопходне за даље школовање, живот и рад у савременом друштву, као и оспособљавање
ученика да ефикасно и рационално користе рачунаре на начин који не угрожава њихово физичко и ментално
здравље.

Циљеви предмета:

ТЕМА

I РАД СА
ТАБЕЛАМА

ЦИЉ
Упознати
ученике са
почетком рада
са програмом,
рад са
ћелијама
табеле,
кретање кроз
табелу,
сортирање и
аутоматско
сабирање,
форматирање
табеле, рад са
радним
листовима,
изреда
различитих
формула и

ИСХОДИ
По завршетку теме ученик
ће бити у стању да:
-стартују програм и
препознају изглед екрана
-изврше унос и брисање
података и врше измене
података
-правилно се крећу кроз
табелу, траже и
позиционирају податке и
филтрирају податке
-сортирају и аутоматски
сабирају податке
-поправљају изглед табеле
-правилно обављају све
операције везане за рад са
радним листовима
-самостално извршавају
операције везане за формуле
и функције
-самостално цртају

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
ПО ТЕМАМА

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА

Стартовање програма за рад са
табелама.
Изглед екрана, радни листови, радно
окружење.



Унос и брисање података.
Унос и измена садржаја ћелије.
Копирање, премештање и брисање.
Аутоматско попуњавање садржаја
ћелије.
Замена података.

Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће
облике наставе:
 вежбе (72 часа)
(На часовима вежби савремене
пословне кореспонденције
одељење се дели на 2 групе)

Кретање.
Тражење и позиционирање.
Филтрирање података (аутоматско
филтрирање).
Сортирање и аутоматско сабирање.
Сортирање и аутоматско сабирање.

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

Место реализације наставе
 Часови вежби се реализују у
кабинету информатике
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функција,
цртање
графикона,
штампање
табеле и
напредни рад
са табелама

графиконе и врше његову
измену
-штампају табелу и
графиконе
-извршавају наредбе које су
везане за напредни рад са
табелама

Поправљање изгледа табеле.
Форматирање ћелије.
Форматирање редова и колона.
Копирање формата.
Рад са блоком ћелија - метање и
брисање. Валидизација података.
Рад са радним листовима и прозорима.
Рад са радним листовима.
Операције са деловима екрана
(зумирање, замрзавање, сакривање...).
Заштита података.
Формуле и функције.
Појам израза (Аргументи и
оператори).
Именовање скупа ћелија.
Апсолутно и релативно адресирање.
Функције за сабирање, пребројавање,
просек, максимум и минимум.
Функције са условом.
Логички оператори (и, или и негација).
Међузбирови.
Остале функције.
Рад са графиконима.
Израда графикона.
Типови графикона.
Форматирање графикона.
Штампање.
Подешавање стране, заглавље и
подножје стране.
Прелом стране и преглед пре штампе.

Препоруке за реализацију наставе
Програм предмета пословна
информатика својим садржајем
одређен је фактички садржајем
предмета струке.
Идеална мера стечених знања и
навика из пословне информатике је
то колико су она у функцији
ефикасног и поузданог решавања
проблема из предмета струке уз
помоћ рачунара.
Програмски садржај усмерен је на
оспособљавање ученика за послове
коришћења готових пакета програма
на рачунару.
Циљ је да ученици упознају
детаљно један текст процесор, један
пакет за рад са базама података и
један програм за рад са табелама.
Избор конкретног програмског
пакета треба прилагодити
материјалним и кадровским
ресурсима школе.
При избору пакета критеријум
треба да буде његова поузданост,
распрострањеност и то да ли
покрива у потпуности програмске
садржаје.
Наведени садржаји реализују се
кроз активан приступ усмерен ка
овладавању практичних
информатичких вештина.
Овако конципиран програм даје
велику креативну слободу
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Штампање.
Напредни рад са табелама.
Унос података кроз образац (Form...).
Напредно филтрирање (Аdvenced
filter...).
Изведене табеле и дијаграми.
Алати за испитивање формула.
II ОБРАДА
СЛИКА
СКЕНЕР,
ДИГИТАЛНИ
АПАРАТ И
КАМЕРА КАО
ИЗВОР
ПОДАТАКА
ОСНОВНИ
АТРИБУТИ
СЛИКЕ

III ИЗРАДА
ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ

Упознати
ученике са
обрадом слике
и коришћење
скенера,
дигиталног
фотоапарата и
камере као
извора
података и
основне
атрибуте слике
Самостална
израда
презентација
ученика

-самостално коришћење
скенера, дигиталног
фотоапарата, и камере
-самостално одређивање
величине, резолуције,
контрасат, осветљаја...и
формата слике

-упознавање са програмом
рада
-објашњење и форматирање
објекта
-дефинисање дизајна
објекта и анимација објеката
-снимање и штампање
објеката
-самостална презентација
израђене презентације

наставницима и ученицима да га, у
складу са могућностима, реализују.
Наставник, при изради
оперативних планова, дефинише
степен прораде садржаја и динамику
рада, водећи рачуна да свака тема
добије адекватан простор и да се
планирани циљеви и задаци
предмета остваре.
При томе, треба имати у виду
да формирање ставова и вредности,
као и овладавање вештинама
представља континуирани процес и
резултат је акумулативног дејства
целокупних активности на часовима
што захтева већу партиципацију
ученика, различита методска
 Величина, резолуција, контраст,
решења и различите изворе
осветљај...
информација, као и многобројне
 Формати слике
примере из праксе, којима се
Изглед екрана.
илуструје дата проблематика.
Објашњење појма објекта.
Наставник, уз примену
Форматирање садржаја објекта.
интерактивне наставе, код ученика
Дефинисање дизајна садржаја и
развија заинтересованост за
позадине слајда.
предметне садржаје и усмерава
Промена редоследа слајдова.
ученике на самосталност у
Транзиција слајдова.
организацији и реализацији
Анимирање објеката.Штампање
активности, као и изради пројеката.
презентације.
Избор наставних метода у
Снимање
презентације
(разни
реализацији
садржаја програма
формати).
зависи од циља и задатка наставног
часа, способности ученика,
расположивих наставних средстава
и учила. У оквиру сваке програмске
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целине, ученике треба
оспособљавати за: самостално
проналажење, систематизовање и
коришћење информација из
различитих извора (стручна
литература, интернет, часописи,
уџбеници), визуелно опажање,
поређење и успостављање веза
између различитих садржаја (нпр.
повезивање садржаја предмета са
свакодневним искуством,
садржајима других предмета и др.);
тимски рад; презентацију својих
радова и групних пројеката и
ефикасну визуелну, вербалну и
писану комуникацију.
Оцењивање
Ученик се оцењује на основу
усмене провере постигнућа и
писмене провере постигнућа у
складу са програмом наставног
предмета.
Ученик се оцењује и на основу
активности и ученикових продуката
рада, а нарочито: излагања и
представљања, учешћа у дебати и
дискусији, писања есеја, домаћих
задатака, учешћа у различитим
облицима групног рада, рада на
пројектима.
Постигнуће
ученика
из
практичног рада и друге вежбе,
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оцењује се на основу примене
учениковог знања, самосталности,
показаних вештина у коришћењу
програмских пакета и других
помагала у извођењу задатка, као и
примене
мера
заштите
и
безбедности према себи, другима и
околини

Оквирни број часова по темама
I РАД СА ТАБЕЛАМА (56)
II ОБРАДА СЛИКА (6)
СКЕНЕР, ДИГИТАЛНИ
АПАРАТ И КАМЕРА КАО
ИЗВОР ПОДАТАКА (2)
ОСНОВНИ АТРИБУТИ СЛИКЕ
(4)
III ИЗРАДА ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ (10)
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Назив предмета:

ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА

Годишњи фонд часова:

0 + 66 часа годишње

Разред:

четврти

ТЕМА

БАЗЕ
ПОДАТАКА

ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће
бити у стању да:
Упознати
-самостално коришћење објеката
ученике са
програма
основним
-израда и модификовање табале,
карактеристикама повезивање табела, различити
програма,
облици рада са табелама
формирање и рад (позиционирање, скривање и
са табелама,
брисање колона и редова,
креирање упита и филтрирање података)
основни рад са
-штампање табеле
упитима, израда
-израда и креирање упита
и дизајнирање
-рад са изразима и операторима
извештаја, израда -примена функција за израду
различитих
упита
форми образаца и -израда различитих форми
подобразаца и
извештаја
рад са макроима
-израда графикона и дијаграма у
извештајима
-израда и модификовање
образаца
-рад са макроима и командом
таблом
ЦИЉ

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
ПО ТЕМАМА
Увод у програм за рад са базама
података.
Појам података и информације.
Ентитет.
Логичка организација података.
Основне карактеристике
програма.
Изглед екрана.
Објекти базе података.
Креирање, снимање и отварање
базе података.
Рад са табелама.
Типови података.
Креирање табеле.
Унос и измена података.
Оператори.
Особине - својства поља.
Увоз и извоз података из друге
датотеке.
Постављање кључа табеле.
Модификовање табеле.
Форматирање табеле.
Позиционирање и ажурирање
података.

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА


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

Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће
облике наставе:
 вежбе (66 часова) (На часовима
вежби савремене пословне
кореспонденције одељење се
дели на 2 групе)
Место реализације наставе
 Часови вежби се реализују у
кабинету информатике
Препоруке за реализацију
наставе
Програм предмета пословна
информатика својим садржајем
одређен је фактички садржајем
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Скривање и замрзавање колона
у табели.
Брисање и копирање структуре
табеле.
Сортирање података табеле.
Филтрирање података табеле.
Штампање табеле.
Повезивање табела.
Типови релација.
Референцијални интегритет.
Упити.
Креирање упита.
Оператори.
Рад са изразима.
Функције за рад са текстом.
Функције за рад са датумима.
Математичке функције.
Финансијске функције.
Функције конверзије.
Агрегатне функције.
Параметарски упити.
SQL сумарни упити.
Акциони упити.
Упит брисања.
Упит додавања.
Упит ажурирање.
Упит прављења табела.
Унакрсни упити.
Извештаји.
Израда извештаја помоћу
чаробњака.
Дизајнирање извештаја.

предмета струке.
Идеална мера стечених знања и
навика из пословне информатике је
то колико су она у функцији
ефикасног и поузданог решавања
проблема из предмета струке уз
помоћ рачунара
Програмски садржај усмерен је
на оспособљавање ученика за
послове коришћења готових пакета
програма на рачунару.
Циљ је да ученици упознају
детаљно један текст процесор, један
пакет за рад са базама података и
један програм за рад са табелама.
Избор конкретног програмског
пакета треба прилагодити
материјалним и кадровским
ресурсима школе.
При избору пакета критеријум
треба да буде његова поузданост,
распрострањеност и то да ли
покрива у потпуности програмске
садржаје. Наведени садржаји
реализују се кроз активан приступ
усмерен ка овладавању практичних
информатичких вештина. Овако
конципиран програм даје велику
креативну слободу наставницима и
ученицима да га, у складу са
могућностима, реализују.
Наставник, при изради
оперативних планова, дефинише
степен прораде садржаја и
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Груписање и сортирање
података извештаја.
Подизвештаји.
Графикони и дијаграми у
извештају.
Извештаји за штампање
налепница.
Извештаји за циркуларна писма.
Штампање извештаја.
Обрасци.
Израда обрасца помоћу
чаробњака.
Дизајнирање обрасца.
Модификовање обрасца.
Контролни објекти на обрасцу.
Особине контролних објеката.
Подобрасци.
Рад са макроима.
Командна табла.
Оптимизовање перформанси.

ЕЛЕКТРОНСКО
ПОСЛОВАЊЕ

Упознати
ученике са
савременим
начином
пословања кроз
електронско
пословање

-дефинисати облике
електронског пословање
-електронско пословање у
трговини и банкарству
-системи плаћања
-заштита података у
електронском пословању

Облици електронског
пословања.
Електронска трговина и
банкарство.
Системи плаћања.
Распрострањеност електронског
пословања.
Заштита и сигурност у
електронском пословању

динамику рада, водећи рачуна да
свака тема добије адекватан
простор и да се планирани циљеви
и задаци предмета остваре.
При томе, треба имати у виду
да формирање ставова и вредности,
као и овладавање вештинама
представља континуирани процес и
резултат је кумулативног дејства
целокупних активности на
часовима што захтева већу
партиципацију ученика, различита
методска решења и различите
изворе информација, као и
многобројне примере из праксе,
којима се илуструје дата
проблематика.
Наставник, уз примену
интерактивне наставе, код ученика
развија заинтересованост за
предметне садржаје и усмерава
ученике на самосталност у
организацији и реализацији
активности, као и изради пројеката.
Избор наставних метода у
реализацији садржаја програма
зависи од циља и задатка наставног
часа, способности ученика,
расположивих наставних средстава
и учила
У оквиру сваке програмске
целине, ученике треба
оспособљавати за: самостално
проналажење, систематизовање и
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коришћење информација из
различитих извора (стручна
литература, интернет, часописи,
уџбеници), визуелно опажање,
поређење и успостављање веза
између различитих садржаја (нпр.
повезивање садржаја предмета са
свакодневним искуством,
садржајима других предмета и др.);
тимски рад; презентацију својих
радова и групних пројеката и
ефикасну визуелну, вербалну и
писану комуникацију.
Оцењивање
Ученик се оцењује на основу
усмене провере постигнућа и
писмене провере постигнућа у
складу са програмом наставног
предмета.
Ученик се оцењује и на основу
активности и ученикових продуката
рада, а нарочито: излагања и
представљања, учешћа у дебати и
дискусији, писања есеја, домаћих
задатака, учешћа у различитим
облицима групног рада, рада на
пројектима.
Постигнуће ученика из
практичног рада и друге вежбе,
оцењује се на основу примене
учениковог знања, самосталности,
показаних вештина у коришћењу
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програмских пакета и других
помагала у извођењу задатка, као и
примене мера заштите и
безбедности према себи, другима и
околини
Оквирни број часова по темама
БАЗЕ ПОДАТАКА (56)
ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ
(10)

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА:
савремена пословна кореспонденција
-математика
-информатика и рачунарство
-рачуноводство,
-статистика
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ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
Назив предмета:

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

Годишњи фонд часова:

34 часа

Разред:

први
1.

Циљеви предмета:

ЈА, МИ И ДРУГИ

ТЕМА

2.
3.

ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће бити у
стању да:

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

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.
ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ
ПО ТЕМАМА

 Анализира своје особине и да их
представи другима




 Препозна, анализира сличности и
разлике унутар групе







Прихвати друге ученике и уважи
њихову различитост

 Препозна предрасуде, стереотипе,
дискриминацију, нетолеранцију по
различитим основама
 Сагледа могуће последице
нетолеранције, дискриминације,
стереотипа, предрасуда и начине

Лични идентитет
Откривање и уважавање
разлика
Групна припадност
Стреотипи и предрасуде
Толеранција и
дискриминација

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
На почетку теме ученике упознати са
циљевима и исходима наставе /
учења, планом рада и начинима
оцењивања.
Реализација наставе:
Предмет се реализује кроз:
 теоријску наставу
Подела одељења на групе
 Одељење се не дели на групе
Место реализације наставе
Настава се реализује у учионици

КОМУНИКАЦИЈА У ГРУПИ
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Оспособљавање ученика за
комуникацију у групи



Искаже,образложи и брани мишљење
аргументима
Активно слуша



Дебатује и дискутује на
неугрожавајући начин, уважавајући
мишљење других
 Објасни разлику између дијалога и
дебате
 Објасни разлоге и начине настанка
гласина у свакодневној комуникацији и
објасни последице које изазивају
гласине








Препоруке за реализацију наставе
Самопоуздано реаговање
Гласине
Неслушање,активно
слушање
Неоптужујуће поруке
Изражавање мишљења
Вођење дебате и дијалога

 Активности на првим часовима
треба тако организовати да се
обезбеди међусобно упознавање
ученика, упознавање ученика са
циљевима
и
наставним
садржајима предмета, али и тако
да наставник добије почетни
увид у то са каквим знањима,
ставовима и вештинама из
области грађанског васпитања
група располаже с обзиром да
нису сви ученици у основној
школи
похађали
наставу
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ОДНОСИ У ГРУПИ/ ЗАЈЕДНИЦИ



Оспособљавање ученика
за рад у групи/тиму и
међусобну сарадњу

 Ради у групи/тиму
 Препозна предности 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



Подстицање ученика да
сукобе решавају на
конструктиван начин и
избегавју сукобе

 Објасни разлоге,ток и последице
сукоба
 Објасни ефекте конфликта на ток
комуникације
 Уочи факторе који одређују понашање
у ситуацијама конфликта
 Анализира сукоб из различитих улова,
(препознаје потребе и страхове актера
сукоба) и налаи конструктивна решења
прихватљива за обе стране у сукобу.
 Образложи предности конструктивног
начине решавања сукоба
 Објасни значај посредовања у сукобу







Сарадња
Групни рад
Групно одлучивање
Учешће младих:
"Лествица
партиципације"
Радити заједно












Динамика и исходи
сукоба
Стилови поступања у
конфликтима
Сагледавање проблема
из различитих углова
Налажење решења
Постизање договора
Извини





грађанског васпитања у истој
мери.
Реализација програма треба да се
одвија у складу са принципима
активне,
проблемске
и
истраживачке наставе са сталним
рефлексијама на одговарајуће
појаве из друштвеног контекста
прошлости и садашњости.
Квалитет наставе се обезбеђује
усаглашавањем
садржаја
са
одговарајућим
методичким
активностима
и сталном
разменом информација унутар
групе.
Добар
индикатор
успешне
наставе је способност ученика да
адекватно примењују стечена
знања и вештине и да у пракси
изражавају ставове и вредности
демократског друштва.
Наставник треба да пружи
неопходну помоћ и подршку
ученицима
у припреми
и
реализацији
активности,
а
заједно са групом да обезбеди
повратну информацију о њеној
успешности.
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Оспособљавање ученика
да препознају примере
насиље у својој средини
и преузму одговорност за
сопствено понашање у
таквој ситуацији



Препозна и објасни врсте насиља



Идентификује и анализира узроке
насиља у својој средини, међу
вршњацима, школи



Идентификује и анализира могуће
начине реаговања појединца у
ситуацијама вршњачког насиља , из
позиције жртве и посматрача



Прихвати одговорност за сопствено
понашање











Посредовање
Насиље у околини
Вршњачко насиље
Насиље у школи.
Постизање мира

 У реализацији овог програма
наставник је извор знања,
организатор
и
водитељ
ученичких активности и особа
која даје повратну информацију.
 Повратна информација је од
великог значаја не само за
процес стицања сазнања, већ и за
подстицање
самопоуздања,
учешћа у раду групе и
мотивације за предмет
 За успешно реализовање наставе
број ученика у групи не би
требала да буде већа од 25
ученика.
Оптималан
број
ученика је 15-20 ученика
Оцењивање
Вредновање остварености исхода
вршити кроз:
5. праћење остварености исхода
Оквирни број часова по темама
 Ја, ми и други (7 часова)
 Комуникација у групи ( 9
часова)
 Односи у групи/заједници (18
часова)
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Назив предмета:

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

Годишњи фонд часова:

32 часа

Разред:

други

ТЕМА

ЦИЉ

ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће бити у стању
да:

ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ
ПО ТЕМАМА

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
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ПРАВА И ОДГОВОРНОСТИ

 Упознавање ученика
са врстама права и
природом
(универзалност,
целовитост,
недељивост)
 Упознавање ученика
са начинима и
механизмима заштите
права
 Сагледавање значаја
личног ангажовања у
заштити сопствених
права и права других
људи

 Објасни значење и смисао људских права
 Разликује врсте људских права (лична,
политичка, социјалноекономска,
културна, здравствена права)
 Анализира и објашњава однос права и
одговорности
 Објасни целовитост и узајамну
повезаност људских права
 Објасни универзалност и развојност
људских права
 Објашњава потребу посебне заштите
права детета
 Проналази примере и показатеље
остваривања и кршења људских праваа
 Процени положај појединца и
друштвених група са аспекта људских
права
 Објасни механизме и начине за заштиту
људских права
 Анализира и тумачи основна
међународна и домаћа документа из
области људских права
 Објасни улогу најзначајнијих
институција и процедуре заштите
људских права
 Објасни улогу појединца и група у
заштити људских права
















Потребе и права
Права и правила
Права и закони
Међународна документа о
заштити права
Права и вредности
Врсте права
Односи међу правима
Сукоб права
Дечја и људска права
Конвенције и
заступљеност права у
штампи
Одговорност одраслих
Одговорност деце
Кршење права детета
Заштита права детета

На почетку теме ученике упознати са
циљевима и исходима наставе / учења,
планом рада и начинима оцењивања.
Реализација наставе:
Предмет се реализује кроз:
 теоријску наставу
Подела одељења на групе
 Одељење се не дели на групе
Место реализације наставе
 Настава се реализује у учионици
Препоруке за реализацију наставе
 Реализација програма треба да се
одвија у складу са принципима
активне, проблемске и истраживачке
наставе са сталним рефлексијама на
одговарајуће појаве из друштвеног
контекста прошлости и садашњости.
 Квалитет наставе се обезбеђује
усаглашавањем садржаја са
одговарајућим методичким
активностима и сталном разменом
информација унутар групе.
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 Подстицање ученика
на активну
партципацију у
животу школе





ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВОЂЕЊЕ АКЦИЈЕ

 Развијање вештина
планирања акција






Идентификује проблеме у својој
локалној заједници/ школи
Анализира изабране проблеме, изучава
их
Предлаже активности и дискутује о
њима са осталим члановима тима
Сарађује са члановима тима и учествује
у доношењу одлука
Формулише циљеве и кораке акције
Иницира активности ,прати их и оцењује
их
Представи путем јавне презентацију
нацрт акције и резултате акције

 Избор проблема
 Идентификација могућих
решења
 Припрема нацрта акције
 Реализација акције (ван
редовних часова и
учионице)
 Анализа реализоване акције
 Представљање резултата
акције

 Добар индикатор успешне наставе је
способност ученика да адекватно
примењују стечена знања и вештине
и да у пракси изражавају ставове и
вредности демократског друштва.
Наставник треба да пружи неопходну
помоћ и подршку ученицима у
припреми и реализацији активности, а
заједно са групом да обезбеди
повратну информацију о њеној
успешности.
 У реализацији овог програма
наставник
је
извор
знања,
организатор и водитељ ученичких
активности и особа која даје
повратну информацију.
 Повратна информација је од
великог значаја не само за процес
стицања сазнања, већ и за
подстицање самопоуздања, учешћа у
раду групе и мотивације за предмет
 За успешно реализовање наставе
број ученика у групи не би требала
да буде већа од 25 ученика.
Оптималан број ученика је 15-20
ученика
Оцењивање
Вредновање остварености исхода
вршити кроз:
1.праћење остварености исхода
Оквирни број часова по темама
 Права и одговорности (16 часова)
 Планирање и извођење акције (16
часова)

280

Назив предмета:

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

Годишњи фонд часова:

30 часова

Разред:

трећи

ТЕМА

ЦИЉ

ДЕМОКРАТИЈА И
ПОЛИТИКА



Разумевање појмова
демократија,политика,власт,
грађански живот
 Упознавање са механизмима
функционисања демократије
и институцијама демократије
 Сагледавање значаја и
начина контроле и
ограничења власти у
демократији

ИСХОДИ
По завршетку теме ученик ће бити у
стању да:

ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ
ПО ТЕМАМА

 Објасни појмове демократија,
политика, власт, грађански живот
 Наведе разлике између демократског и
недемократског начина одлучивања
 Објасни разлике између непосредне и
посредне демократије
 Анализира различите начине
ограничавања власти
 Разликује надлежности
законодавне,извршне и судске власти

 Демократија, политика и
власт
 Функционисања
институције демократије
 Механизми и начини
контроле и ограничења
власти у демократском
поретку

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
На почетку теме ученике упознати са
циљевима и исходима наставе / учења,
планом рада и начинима оцењивања.
Реализација наставе:
Предмет се реализује кроз:
 теоријску настава
Подела одељења на групе
 Одељење се не дели на групе
Место реализације наставе

ГРАЂАНИН И ДРУШТВО
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 Сагледавање улоге
грађанина/грађанке у
демократском друштву
 Упознање се са радом
локалне самоуправе
 Сагледавање улоге и
карактеристика цивилног
друштва у демократији
 Сагледавање значаја и
начина учествовања
грађанина/грађанке у
политици

 Разуме политичко одређење појма
грађанин/грађанка
 Разуме значај поштовања закона у
демократској држави
 Објасни улогу локалне самоуправе и
послове којима се она бави
 Објасни карактеристике и улогу
цивилног друштва
 Наведе могућности утицаја грађана на
власт, правни и политичи систем
(различите форме грађанског
удруживања, различите форме
грађанских иницијатива и акција)
 Идентификује и анализира факторе
који ометају/ подстичу демократски
развој друштва

 Настава се реализује у учионици
 Однос државе и
грађанског друштва
 Појам грађанина
 Значај и начин
учествовања грађанина у
политици
 Улога грађана у
остваривању права

Препоруке за реализацију наставе
 Реализација програма треба да се
одвија у складу са принципима
активне, проблемске и
истраживачке наставе са сталним
рефлексијама на одговарајуће појаве
из друштвеног контекста прошлости
и садашњости.
 Квалитет наставе се обезбеђује
усаглашавањем садржаја са
одговарајућим методичким
активностима и сталном разменом
информација унутар групе.
 Добар индикатор успешне наставе
је способност ученика да адекватно
примењују стечена знања и вештине
и да у пракси изражавају ставове и
вредности демократског друштва.

ГРАЂАНСКА И ПОЛИТИЧКА ПРАВА И ПРАВО НА
ГРАЂАНСКУ ИНИЦИЈАТИВУ
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 Упознавање ученика са
суштином грађанских права
и правом на грађанску
иницијативу
 Сагледавање улоге грађана у
остваривању људских права
у демократском друштву
 Сагледавање неопходности и
начина активног учешћа
грађана у демократском
друштву

 Објасни појам људских права
 Наведе врсте људских права и објасни
њихов садржај
 Анализира предствљање људских
права у актуелним медијима
 Објасни улогу појединца у заштити и
оствариању људских права
 Објасни појам грађанске иницијативе
 Наведе надлежности општине и
послове којима се она бави
 Разликује формалну од нефомалне
иницијативе
 Наведе форму и садржај формалног
предлога грађанске иницијативе
 Наведе структуру, функционисање,
правила и процедуре рада
Скупштине
 Изведе симулацију заседања
Скупштине поштујући све процедуре
у процесу доношења одлука на
предлог грађана
 Oбјасни појам, карактеристике, улогу
и врсте удруживања грађана
 Идентификује и анализира
активности и акције удружења грађана
у својој локалној заједници.

 Право на грађанску
иницијативу
 Партиципација грађана у
процесу доношења
одлука и право на
самоорганизовање
грађана
 Улога невладиних
организација

 Наставник треба да пружи
неопходну помоћ и подршку
ученицима у припреми и
реализацији активности, а заједно са
групом да обезбеди повратну
информацију о њеној успешности.
 У реализацији овог програма
наставник
је
извор
знања,
организатор и водитељ ученичких
активности и особа која даје
повратну информацију.
 Повратна информација је од
великог значаја не само за процес
стицања сазнања, већ и за
подстицање самопоуздања, учешћа
у раду групе и мотивације за
предмет
 За успешно реализовање наставе
број ученика у групи не би требала
да буде већа од 25 ученика.
Оптималан број ученика је 15-20
ученика
Оцењивање
Вредновање остварености исхода
вршити кроз:
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ПЛАНИРАЊЕ КОНКРЕТНЕ
АКЦИЈЕ

1.праћење остварености исхода
 Подстицање и
оспособљавање ученика за
планирање заједничких
акција и пројеката у локалној
заједници









Идентификује проблеме у својој
локалној заједници
Анализира изабране проблеме,
изучава их
Предлаже активности и дискутује о
њима са осталим члановима тима
Сарађује са члановима тима и
учествује у доношењу одлука
Формулише циљеве и кораке акције
Иницира активности ,прати их и
оцењује
Представи путем јавне презентацију
нацрт акције и резултате акције

 Избор проблема
 Идентификација
могућих решења
 Припрема нацрта акције
 Реализација акције (ван
редовних часова и
учионице)
 Анализа реализоване
акције
 Представљање резултата
акције

Оквирни број часова по темама
 Демократија и политика (4 часова)
 Грађанин и друштво (8 часова)
 Грађанска и политичка права и
право на грађанску иницијативу (10
часова)
 Планирање конкретне акције ( 8
часова)
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Назив предмета

Грађанско васпитање

Годишњи фонд часова

33

Разред

четврти
1.

Стицање знања, развијање вештина, усвајање вредности и формирање знања за решавање

2.

њима важних проблема ,кроз реализацију конкретних локалних акција.
Оснаживање ученика за поштовање, одбрану и афирмацију вредности демократског друштва

3.

и испољавање креативности.
Јачање друштвене кохезије, уважавање различитости и подршка сузбијању сваког облика

Циљеви предмета:

дискриминације и насиља.
тема
ЦИЉ
Права и слободе

Свет
информација

Упознати ученике која
су људска права и
слободе.
Сагледавање значаја
личног ангажовања у
заштити сопствених
права и права других
људи.
Упознати ученике са
изворима информације
Разумевање појмова
јавне информације и
улоге повереника
Стицање увида у значај
медија као извора
информација

ИСХОДИ
По завршетку теме ученик
ће бити у стању да:
Ученик познаје своја права и
слободе
Разликује права и обавезе.
Анализира и објашњава
однос права и одговорности

ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ
ПО ТЕМАМА
Право на слободан приступ
информацијама и социјално
економска права

На почетку теме ученике упознати са
циљевима и исходима наставе / учења,
планом рада и начинима оцењивања.
Реализација наставе:
Предмет се реализује кроз:
 теоријску настава

Објасни целовитост и
узајамну повезаност
људских права, као и појам
и значај јавних информација
Знају значај и утицај медија
као извор информација
Разликују и познају
механизме медијске
популације

НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА

Упознавање са изворима
информације
Појам јавне информације
Заштита права
наинформисање
Медији као извор

Подела одељења на групе
 Одељење се не дели на групе
Место реализације наставе
 Настава се реализује у учионици
Препоруке за реализацију наставе
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Увид у улогу селекције
информација

Свет
професионалног
образовања и
рада

Упознати и
припремити ученике за
планирање каријере и
улазак у свет рада

Ученик успешно процењује
своје способности и
вештине што му помаже при
даљем образовању

информација
Механизми медијске
манипулације
Селекција информација
Улога медија у савременом
друштву
Планирање каријере и
улазак у свет рада
Разговор са послодавцем
Самопроцена вештина
Професионална орјентација

 Реализација програма треба да се
одвија у складу са принципима
активне, проблемске и истраживачке
наставе са сталним рефлексијама на
одговарајуће појаве из друштвеног
контекста прошлости и садашњости.
 Квалитет наставе се обезбеђује
усаглашавањем садржаја са
одговарајућим методичким
активностима и сталном разменом
информација унутар групе.


Добар индикатор успешне наставе је
способност ученика да адекватно
примењују стечена знања и вештине и
да у пракси изражавају ставове и
вредности демократског друштва.

 Наставник треба да пружи неопходну
помоћ и подршку ученицима у
припреми и реализацији активности, а
заједно са групом да обезбеди
повратну информацију о њеној
успешности.
 У
реализацији
овог
програма
наставник је извор знања, организатор
и водитељ ученичких активности и
особа која даје повратну информацију.


Повратна информација је од великог
значаја не само за процес стицања
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сазнања, већ и за подстицање
самопоуздања, учешћа у раду групе и
мотивације за предмет
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити
кроз:
1.праћење остварености исхода
Оквирни број часова по темама
 Права и слободе (6 часова)
 Свет информација (8 часова)
 Свет професионалног
образовања и рада (18 часова)
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Назив предмета:

Верска настава

Годишњи фонд часова:

35

Разред:

Први

Циљеви предмета:
ТЕМА

ЦИЉ

Да се ученицима пружи целовит религиски поглед на свет и живот; да им се омогући слободно усвајање духовних и
животних вредности цркве тј. очување сопственог верског и културног идентитета. Изграђује се свест да свет и живот имају
вечни смисао, као и способност за разумевање и преиспитивање сопственог односа према Богу, људима и природи.
ПРЕПОРУЧЕНИ
ИСХОДИ
НАЧИН
САДРЖАЈИ
По завршетку теме ученик ће бити у стању да:
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
ПО ТЕМАМА
Упознавање ученика са
садржајем рада

Увод

Хришћанство
је Црква
(заједнички
литургијски
живот као
израз вере у
Бога)

Појам о Богу у
хришћанству

Објашњење
појмова Црква,
Евхаристија и

Развијање свести да заједница са Богом

Литургија.

подразумева заједницу са другим људима.

Објашњење
појмова: вера,
сујеверје,
атеизам.

Развијање свести о човеку као
религиозном бићу.

Хришћанствао- Црква као
Заједница
Христос – Посредник између
Бога и света
Света Литургија – присутни
Христос
Систематизација

Вера и атеизам
Проблем сазнања

Наставне методе: се комбинују у
зависности од садржаја и типа часа.
Разговор тј. дијалог најчешће, али и
гледање документарних филмова са
едукативним садржајем.
Начин оцењивања: описно (истиче се,
добар и задовољава).
Литература: Православни катихизис и
Св. Писмо
Додатна настава: Посета и учествовање
на Св. Литургији у Цркви, као и посета
Православним манастирима у Србији
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Познање Бога
кроз Христа-у
Цркви

Крштење и
рукоположење
као сједињење
са Христом у
Литургији

Објашњење
појма
богопознања као
личног
доживљаја
Христа у Цркви.

Објаснити
повезаност и
нераздељивост
вере, знања и
љубави

Развијање свести о Христу као Личности у
којој се открива Бог.

Развијање свести да знање о Богу црпимо
кроз искуства личне заједнице са Њим.

Литургиско-подвижничко
искуство вере (Богољубљечовекољубље)
Систематизација
Лична заједница са Богомоснов вере у Бога
Систематизација
Вера-знање-живот
Заједница са Богом-основ
Живота
Бог као биће заједнице
Бог као личност
Систематизација
Личност или индивидуалност?
Религија или Црква
Систематизација
Слобода у љубави
Истина као личност
Црква у свом есхатолошком
стању-истински начин
постојања света
Систематизација
Црква као будуће Царсатво
Божије-циљ света
Подвиг-предуслов припадања
Цркви
Систематизација (Егоизам или
љубав?)
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Сликарство
као израз
човековог
односа према
Богу и свету
који га
окружује
(разлика
између
црквеног
сликарставиконографије
и световног
сликараства)

Објашњење
есхатолошког
смисла историје
света и
утицај оваквог
схватања на
црквено
сликарство

уочи да православна уметност приказује
свет не онаквим какав је сада, смртан и
пролазан, већ какав ће бити у будућем
Царству.

Бог је независтан од света
Свет-дело воље Божије
Систематизација
Бог је створио свет ни из чега
са циљем да он постане
учесник Божијег живота и да
тако постане Царство Божије
Истина света-Царство Божије
Систематизација
Икона и истина-разлика између
црквенг и световног сликарства
Систематизација
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Назив предмета:

Верска настава

Годишњи фонд часова:

35

Разред:

Други

Циљеви предмета:
ТЕМА

ЦИЉ

упознавање и увођење ученика у основне догме катихизиса; пружање информације о најзначајнијим аспектима верског
утемељења личности; буђење позитивних моралних начина размишљања код ученика, као и свега оног што карактерише
хришћански православни дух; упознавање са сл. и раз. других вероисповести.
ИСХОДИ
ПРЕПОРУЧЕНИ
НАЧИН
По завршетку теме ученик ће бити у стању
САДРЖАЈИ
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
да:
ПО ТЕМАМА
Упознавање садржаја и начина
рада

Увод
Онтолошке
последице
вере у
Свету
Тројицу
као једног
Бога

Стварање
света ни из
чега (узрок
постојања

Указати на чињеницу
да се наше знање о
Богу заснива на
Откривењу.

Указати на библијска и
светоотачка
сведочанства о Богу
као Оцу – првом лицу

Развити свест да Бог није нека безлична
„виша сила“, већ личност са којом можемо
остварити заједницу.

Развијање свести да је човек као једина
личност у створеној природи носилац
постојања читаве природе, слично
Божанском начину постојања где је

Вера у Бога у Старом Завету
Вера у Бога у Новом Завету

Један Бог је Отац – конкретна
личност (библијска и
светоотачка сведочанства)
Један Бог је Отац – конкретна
личност (богословско
објашњење)
Исус Христос – Син Божији
(библијска и светоотачка
сведочанства)
Исус Христос – Син Божији
(сотериолошки значај
Оваплоћења Христовог)
Исус Христос – Син Божији
(антрополошки значај

Наставне методе: се комбинују у
зависности од садржаја и типа часа.
Разговор тј. дијалог најчешће, али и
гледање документарних филмова са
едукативним садржајем.
Начин оцењивања: описно (истиче се,
добар и задовољава).
Литература: Православни катихизис и
Св. Писмо
Додатна настава: Посета и
учествовање на Св. Литургији у Цркви,
као и посета Православним
манастирима у Србији
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света јесте
Бог као
личност,
Божија
слобода)

Својства
створене
природе

Свете Тројице.

Указивање на
супротстављеност
једнога и
мноштва у
старојелинској
философији;објашњење
хришћанског схватања
односа једнога
и мноштва, које
проистиче из
тријадологије;
Указивање на
првенство личносног
начела у
тријадологији;
Објашњење појма грех;
Објашњење појмова
„створено“ и
„нестворено“.

личност носилац постојања Божанске
природе. Од човека и његовог односа
према Богу зависи постојање створене
природе.

Развијање свести да смрт није казна већ
последица индивидуације човека тј.
утемељености постојања на сопственој
природи. Развијање свести да смрт може
бити превазиђена једино у заједници са
Богом.

Оваплоћења Христовог)
Свети Дух – треће лице Свете
Тројице (библијска и
светоотачка сведочанства)
Свети Дух – треће лице Свете
Тројице (улога Духа Светога у
икономији спасења после
Вазнесења Христовог)
Свети Дух – треће лице Свете
Тројице (улога Духа Светога у
икономији спасења после
Вазнесења Христовог)
Тумачење вере у Свету
Тројицу као једног Бога
Старојелинско, философско
схватање бића
Јединство и мноштво
Личност Оца јесте узрок
постојања Божанске природе
(библијска и светоотоачка
сведочанства)
Личност Оца јесте узрок
постојања Божанске природе
(богословско објашњење
монархије Оца, проблема
субординације)
Личност Оца јесте узрок
постојања Божанске природе
Личност и индивидуа
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тварање
човека „по
икони и
подобију
Божијем“
(антрополошке
последице вере
у Бога који је
Света
Тројица)

Првородни
грех

Проблем
смрти

Објашњење стварне
мисије Цркве у свету,
насупрот уобичајеним
схватањима;Указивање
да је истина о свету
недоступна онима
који су ван
Цркве;Указивање да
Црква није утемељена
у догађајима
из прошлости, већ да
извире из есхатолошке
стварности.
Указивање на
повезаност црквеног
учења и црквене
Уметности;Објашњење
сличности и разлика
између појма
Црква и појма
религија.
Виђење овог проблема
из перспективе
природе перспективе
личности.

Хришћанство и Црква
Црква – истина као заједница
Црква – заједница будућег
века

Схвати разлику између појмова религија и
Црква као и да повезаност и важност
црквеног учења и црквене уметности.

Схвати неопходности постојања Цркве као
услова за остварење Царства Божијег

Православна иконографија
као приказ есхатолошког
постојања света
Религија или Црква

Црква као будуће Царство –
циљ историје
Систематизација обрађених
наставних целина током
године
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Назив предмета:

Верска настава

Годишњи фонд часова:

35

Разред:

Трећи

Циљеви предмета:
ТЕМА

ЦИЉ

да се ученицима пружи целовит религиски поглед на свет и живот да им се омогући слободно усвајање духовних и животних
вредности цркве тј. очување сопственог верског и културног идентитета. Изграђује се свест да свет и живот имају вечни
смисао, као и способност за разумевање и преиспитивање сопственог односа према Богу, људима и природи.
ИСХОДИ
ПРЕПОРУЧЕНИ
НАЧИН
По завршетку теме ученик ће бити у стању
САДРЖАЈИ
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
да:
ПО ТЕМАМА

Упознавање

Тајна
Христовајединство
Бога и човека
као циљ због
кога је Бог
створио свет
Христово
оваплоћење и
страдање,
смрт као
последица
греха првих
људи

Упознавање ученика са
наставним планом и програмом
Развијање свести
код ученика да је
Оваплоћењем
Сина Божијег
омогућено
спасење човека и
света и
превазилажење
смрти.
Објашњење
појмова
Богонадахнутост,
Месија,
Оваплоћење

Наше спасење зависи од заједнице са Богом, а
тиме и од заједнице са другим људима и
целокупном природом. Стога се Хришћани са
љубављу односе према сваком човеку, чак и
према непријатљима.

Развијање свести да само кроз заједницу са
Богом човек може превазићи ограничености
своје (створене) природе – пропадљивост,
смрт.

Тајна Христова-јединство Бога
и света као циљ стварања.

Христос- истинити Бог и Човек
Христово страдање и смрт као
последица првородног греха

Наставне методе: се комбинују у
зависности од садржаја и типа часа.
Разговор тј. дијалог најчешће, али и
гледање документарних филмова са
едукативним садржајем.
Начин оцењивања: описно (истиче се,
добар и задовољава).
Литература: Православни катихизис и
Св. Писмо
Додатна настава: Посета и учествовање
на Св. Литургији у Цркви, као и посета
Православним манастирима у Србији
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Бог је
васкрсао
Христа из
мртвих Духом
Светим
Исус Христос
као нови
Адам и
начелник све
твари

Улога Духа
Светога у
сједињењу
људи и
створене
природе са
Христом

Литургија
као икона
истинског
постојања
светаЦарства
Божијег

Превазилажење
смрти за
створену
природу као плод
слободне, личне
заједице Бога и
човека у Христу
Објаснити значај
Оваплоћења и
сједињења
божанске и
човечанске
природе у
Христу.

Да је дело Христово било део Божијег
плана од почетка

Развијање свести да постојање човека и
свет зависи од заједнице са Христом.

Дух Свети
конституише
Цркву као
конкретну
Литургијску
заједницу кроз
Крштење,
Миропомазање и
Рукоположење

Да кроз читање и анализу текста ученици
разумеју везу између Христовог страдања
ивсакрсења; да схвате значај крштења; да се
упознају са основним деловима тог чина

Указати на
структуру
литургијског
сабрања.

Развити свест о значају лаичке службе у
Цркви.

Васкрсење Христовао (Бог
Отац је Духом Светим Васкрсо
Христа)
Превазилажење смрти као
полод личне заједнице Бога и
човека у Христу
Исус Христос као нови Адам.
Јединство природе у Христу

Улога Духа Светог у сједињењу
људи и створене природе са
Христом.
Дух Свети у тајнама- Крштење,
Миропомазање и Рукопожење.
Литургија-икона истинског
постојања света.
Царство Божије-заједничко
дело Свете Тројице.
Природна разлика (али не и
одељеност) између Бога и
твари.

Литургија као икона будућег
века
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Апостолско
прејемство

Распеће и
Васкрсење
Христово у
православној
иконографији

Епископ као
икона Христа,
свештеници
иконе апостола,
Литургија као
икона будућег
века
Објашњење
разлике између
западњачког
религиозног
сликарства и
православне
иконографије

Разуме појам апостолско прејемство као и
црквених служби

Апостолско прејемство у
контексту Литургије.
Епископ икона христова.
Епископ икона христова
(презвитери- иконе апостола)
Распеће и Васкрсење Христово
у Православној иконографији
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Назив предмета:

Верска настава

Годишњи фонд часова:

33

Разред:

Четврти

Циљеви предмета:
ТЕМА

ЦИЉ

Упознавање

Хришћанско
схватање
историје

Подстаћи
ученике да
активно
учествују у
дешавањима у
свету који их
окружује, али
увек тако да
њихово учешће
буде у
сагласности са
вољом Божијом;
помоћи им да
развију
способност да
анализирају
појаве у историји
и одређују се
према њима.

Да се ученицима пружи целовит религиски поглед на свет и живот; да им се омогући слободно усвајање духовних и
животних вредности цркве тј. очување сопственог верског и културног идентитета. Изграђује се свест да свет и живот имају
вечни смисао, као и способност за разумевање и преиспитивање сопственог односа према Богу, људима и природи.
ПРЕПОРУЧЕНИ
ИСХОДИ
НАЧИН
САДРЖАЈИ
По завршетку теме ученик ће бити у стању да:
ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
ПО ТЕМАМА
Упознавање ученика са
наставним планом и програмом Наставне методе: комбинују се у
зависности од садржаја и типа часа.
Разговор тј. дијалог најчешће, али и
гледање документарних филмова са
едукативним садржајем.
Схвати да је историја процес који има свој
Начин оцењивања: описно (истиче се,
почетак у акту стварања света, а крај у
добар и задовољава).
успостављању Царства Божијег – система у
Литература: Православни катихизис и
коме је побеђена смрт; усвоји хришћански
Св. Писмо
поглед на историју као на начин Божије бриге Хришћанско схватање
Додатна настава: Посета и учествовање
о палом људском роду; усвоји схватање да је
историје(старо јелинско,
на Св. Литургији у Цркви, као и посета
сваки историјски догађај део тог великог
савремено и хришћанско)
Православним манастирима у Србији
процеса историје или Божије бриге, тј. да не
постоји у историји слепа случајност; схвати да
Бог у историји делује преко конкретних људи,
али само када они то слободно желе, а никако
путем присиле; сазнати да је античко, али и
савремено схватање историје, као и схватање
неких других религија потпуно супротно
хришћанском.
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Есхатонбудуће
Царство
Божије као
узрок Цркве
и историје
Смрт
природе као
разједињење,
распадање и
смрт
личности
као прекид
заједнице са
личношћу за
коју смо
били везани,
коју смо
највише
волели
Литургија
нам
открива и
циљ због
кога је Бог
створио
свет и људе

Објашњење
појмова: есхатон,
Царство Божије,
„горњи“ и
„доњи“ свет.

Развијање свести да историја проналази свој
узрок и пуни смисао само у есхатону. Људе и
целокупну природу треба посматрати из
перпективе Царства Божијег, што имплицира
развијање једног евхаристијско-подвижничког
етоса код ученика.

Есхатон-Царсво Божије и
Есхатон као узрок постојања
Цркве и историје

Објашњење како
је циљ стварања
света схваћен у
раној
Цркви;
Указивање да
несавршеност
света може да
буде
превладана само
у заједници са
Богом

Схвати циљ стварања света и његову
несавршеност без Бога.

Циљ стварња света

Објашњење појма
„икона“.

Развијање свести да је Литургија икона
Царства Божијег.

Царство Божије као Литургија
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Помесна и
васељенска
Црква,
њихов однос

Јединство
Цркве

Теологија
православне
уметности

Црква као икона Свете
Тројице.

Схвати да је у Св.Тројици свака Божанска
личност потпуни Бог, и Отац и Син и Свети
Дух, и ниједна од њих не може да постоји
мимо заједнице са другом личношћу, и
свака литургијска заједница под једним
епископом је пуна Црква, али само кад је у
заједници са свим осталим Црквама

Објаснити појам
„прејемства“.Објашњење
појма „саборност“.

Развити свест да је Црква сазидана на
темељу апостолске вере и да се континуитет
вере и службе чува у Православној Цркви.
Развијање свести да је свака литургијска
заједница са њеним епископом пуна Црква,
али само када је у заједници са свим
осталим Црквама.

Објашњење да је за
црквену уметност
потребно више
од коришћења
религијских мотива;
Указивање на који начин
се учење Цркве може
видети у сликарству

Кроз црквено сликарство и музику схвати
лепоту саме Литургије.

Помесна и васељенска Црква
и њихов однос

Јединство Цркве у Епископу и
Евхаристији, и на
Васељенском нивоу

Теологија Правосл.
Уметности у контексту
Литургије, сликарства,
музици, архитектури и
књижевности
Црква и свет и њихов однос

Црква и
свет

Објашњење односа
Цркве и света, њихове
различитости, али и
призваности Цркве да
принесе свет Богу
да би тако постојао
вечно
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МАТУРСКИ ИСПИТ

Матурски испит у средњим стручним школама ученици полажу у складу са
Правилником о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у
стручним и уметничким школама – Садржај и начин полагања матурског испита у
стручној и уметничкој школи („Службени гласник СРС - Просветни гласник”, број
6/90 и „Просветни гласник”, бр. 4/91 7/93, 17/93, 1/94, 2/94 2/95, 3/95, 8/95, 5/96,
2/02, 5/03, 10/03, 24/04, 3/05, 6/05, 11/05, 6/06, 12/06, 8/08, 1/09, 3/09, 10/09, 5/10 и
8/10).
А) Заједнички део обухвата предмет обавезан за све ученике средњих
стручних школа, а према програму који је створен у току четворогодишњег
образовања.
Српски језик и књижевност/матерњи језик и књижевност за ученике који су
наставу имали на језику народности (писмено).
Б) Посебни део обухвата:
1. матурски практични рад са усменом одбраном рада,
2. усмени испит из изборног предмета.
1. Матурски практични рад
На матурском испиту проверава се оспособљеност кандидата за обављање послова
занимања обухваћених образовним профилом.
Садржаји практичног рада утврђују се из следећих области:
- пословна средства предузећа,
- благајничко пословање,
- евиденција материјала ситног инвентара и амбалаже,
- трошкови пословања у предузећу,
- калкулације,
- реализација роба и услуга,
- приходи и расходи у пословању предузећа,
- утврђивање пословног резултата,
- расподела пословног резултата,
- инвентарисање,
- банкарско пословање,
- финансијско пословање у предузећу,
- статистичко обухватање производње и промета и
- изражавање пословног резултата.
Садржаји усмене одбране рада проистичу из садржаја програма матурског
практичног рада и односе се на објашњења конкретног матурског практичног рада.
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2. Усмени испит из изборног предмета
У оквиру изборног дела ученик полаже један предмет пo сопственом избору
из групе предмета значајних за знања која ће примењивати у свакодневном
извршавању конкретних радних задатака из подручја рада економија, право и
администрација - област економије.
Изборни предмет који ученик бира може бити од значаја за даље образовање
или за укључивање у рад. Ученик бира један предмет између следећих:
1. Математика,
2. Основи економије,
3. Пословна економија,
4. Рачуноводство,
5. Маркетинг,
6. Статистика,
7. Монетарна економија и банкарство.
Изборни предмети се полажу према програмима које су ученици остварили у
току четворогодишњег школовања.
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Списак питања за матурски испит
за изборни предмет: МАTEMATИКА
1. Процентни рачун
2. Каматни рачун
3. Сразмерни рачун
4. Полиноми и операције са полиномима
5. Операције са рационалним алгебарским изразима
6. Једначине и неједначине са једном непознатом
7. Систем једначина
8. Линеарна функција и њен график
9. Основе тригонометријске функције
10. Адициона формула и последице
11. График тригонометријске функције (основни облици)
12. Тригонометријски круг и свођење на први квадрат
13. Степен са целим изложиоцем
14. Појам n-тог корена; рационализација израза
15. Степен са рационалним изложиоцем
16. Квадратна једначина; Вијетове формуле
17. Квадратне функције
18. Квадратна неједначина
19. Систем квадратних једначина, систем линеарне и квадратне једначине
20. Експоненцијална функција
21. Експоненцијална једначина
22. Логаритамска функција и основне особине логаритма
23. Површина и запремина призме
24. Површина и запремина пирамиде и зарубљене пирамиде
25. Површина и запремина ваљка
26. Површина и запремина купе
27. Једначина праве
28. Растојање тачке и праве
29. Кружница
30. Елипса
31. Хипербола
32. Парабола
33. Права и криве другог реда
34. Аритметички и геометријски низ
35. Гранична вредност низа; сума низа
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36. Каматни рачун више 100 и ниже 100
37. Термински рачун
38. Сложени каматни рачун
39. Израчунавање каматне стопе
40. Израчунавање времена
41. Појам и врсте зајмова
42. Амортизација зајма једнаким ануитетима
43. Амортизација једнаким отплатама
44. Израчунавање зајма, ануитета, каматне стопе и времена
45. Веза између отплата и ануитета
46. Израчунавање остатка дуга после К – периода
47. Израчунавање отплаћеног дуга после К –периода
48. Конверзија зајма
49. Област дефинисаности функција; парност функције
50. Гранична вредност функције
51. Дефиниција и основне особине извода
52. Извод збира, разлике, производа и количника
53. Извод сложене функције
54. Примена извода на испитивање функције
55. Цртање графика функције
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Списак питања за матурски испит
за изборни предмет: OСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ
1. Појам производње и основни фактори производње
2. Производња и њудске потребе
3. Материјална и друштвена производња; техничка и друштвена страна
производње
4. Појам и циљ производње
5. Друштвена подела рада
6. Друштвени бруто производ; друштвени производ и национални доходак
7. Фактори који одређују обим друштвеног бруто производа
8. Појам продуктивности рада и фактори продуктивности
9. Појам интензивности рада и фактори и разлике између продуктивности и
интензивности
10. Појам националног дохотка и његова расподела
11. Друштвена репродукција и њени облици
12. Појам и основне карактеристике натуралне и робне производње
13. Роба и њена основна својства
14. Настанак новца и његове основне функције
15. Метални, папирни и кредитни новац
16. Појам и основне карактеристике инфлације и дефлације
17. Појам тржишне вредности и фактори који је одређују
18. Комбиновањње чинилаца производње у савременом друштву (производна
функција)
19. Производња вредности и њене карактеристике у робној привреди
20. Тајна настајања вишка вредности и његова суштина
21. Појам акумулације капитала
22. Начини употребе акумулације
23. Појам обрта и кружног кретања фактора производње у робној привреди
24. Трошкови производње и цена коштања робног произвођача
25. Врсте трошкова производње
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26. Подела трошкова са становишта промене обима производње
27. Појам и суштина профита и профитне стопе
28. Најамнина као облик дохотка радничке класе
29. Индустријски капитал и индустријски профит
30. Трговачки капитал и трговачки профит
31. Зајмовни капитал и камата
32. Акцијски капитал и дивиденда
33. Врсте и значај хартија од вредности
34. Земњишни капитал и земљишна рента
35. Појам, врсте и функције инвестиција
36. Основна обележја инвестиционе политике код нас
37. Економска политика
38. Појам, значај и показатељи животног стандарда
39. Теорија међународне трговине (меркатилистичка схватања, теорија
апсолутних и компаративних предности и протекционистичка
схватања)
40. Мере које утичу на количину
41. Мере које утичу на цене
42. Остале мере трговинске политике
43. Међународно кретање капитала – појам и облици
44. Међународни монетарни фонд
45. Светска банка
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Списак питања за матурски испит
за изборни предмет: ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Појам, предмет и циљеви изучавања пословне економије
Носиоци привређивања
Појам, настанак и карактеристике предузећа
Задаци и елементи предузећа
Средства за производњу као елемент предузећа
Резултати пословања као елементи
Подела предузећа према делатности
Подела предузећа према карактеру процеса рада
Подела предузећа према структури елемената производње
Подела предузећа према величини
Подела предузећа према власништву
Предузетник
Ортачко друштво
Командитно друштво
Друштво са ограниченом одговорношћу
Акционарско друштво
Оснивање и престанак рада предузећа
Појам и подела средстава предузећа
Основна средства
Обртна средства
Средства посебних намена
Извори средстава
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

Појам утрошака и трошкова
Утрошци материјала
Утрошци средстава за рад
Утрошци радне снаге
Подела трошкова према елементима производнје
Подела трошкова према местима настанка
Подела трошкова према начину преношење на носиоце
Подела трошкова према зависности од обима производње
Калкулација трошкова
Појам, циљеви и облици ангажовања средстава
Циклус ангажовања средстава
Коефицијент ангажовања средстава
Физички производ
Укупни приход
Добитак као резултат пословања предузећа
Продуктивност као економски принцип пословања предузећа
Економичност као економски принцип пословања предузећа
Рентабилност као економски принцип пословања предузећа
Диференцирање функција у предузећу
Појам и значај функције планирања
Појам и значај производне фуункције
Типови производње
Планирање производње
Контрола производње
Појам, значај и задаци набавке
Организација набавке и набавна политика
Робне залихе. Минималне, максималне залихе
Робне залихе. Оптималне залихе, коефицијент обрта
Робне залихе. Трошкови набавке и трошкови поседовања залиха
Калкулација набавних цена
Документација и евиденција у набавци
Појам, значај и задаци продајне функције
Организација продаје
Начела и инструменти продајне политике
Директна и индиректна продаја
Калкулација продајних цена
Преговарање и закључивање купопродаје
Анализа продајне функције
Појам, значај и задаци складишне функције
Врсте складишта
Пријем и издавање из складишта
Амбалажа и паковање робе
Појам, значај и задаци транспорта
Транспортно осигурање
Анализа транспортне функције
Појам, задаци и послови финансијске функције
Функција информисања
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Кадровска функција
Функције контроле
Општи послови у предузећу

70.
71.
72.

Списак питања за матурски испит
за изборни предмет: РАЧУНОВОДСТВО
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Појам, делови и задаци рачуноводства
Појам и задаци књиговодства
Појам средстава и извора средстава
Појам и подела књиговодствених докумената
Евиденција благајничког пословања
Благајничка документација
Евиденција пословања преко текућег рачуна
Инструменти платног промета
Појам, врсте, цене и евиденција материјала
Документација у вези са набавком и трошењем материјала
Појам поверилаца и добављача и документација
Евиденција обавеза према добављачима
Појам, цене и еиденција готових производа
Документација у вези са готовим производима
Појам дужника и купаца и документација
Евиденција потраживања од купаца
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

Појам, цене и евиденција робе
Документација у вези са набавком и продајом робе
Евиденција робе у продавници и документација
Појам, подела и врсте основних средстава
Пословне књиге основних средстава
Појам, циљ, врсте и организација инвентарисања
Упоређивање стварног и књиговодственог стања
Карактеристике простог књиговодства и основне евиденције
Појам бруто и нето имовине и резултата
Појам и врсте биланса стања
Појам активних и пасивних конта
Пробни биланс
Двојно књиговодство и принципи двојног књиговодства
Пословне књиге двоног књиговодства
Отварање и закључак пословних књига
Појам и врсте расхода и прихода
Биланс успеха
Закључни лист
Временско разграничење расхода и прихода
Једнообразно књиговодство
Контни план
Прибављање и отуђивање основних средстава и документација
Куповина основних средстава
Изградња основних средстава
Пријем и уступање основних средстава без накнаде
Продаја основних средстава
Расходовање основних средстава
Амортизација
Евиденција новчаних средстава (благајна, текући рачун и девизни
рачун)
Евиденција краткорочних потраживања
Евиденција текућих обавеза
Евиденција примљених и издатих харитја од вредности
Евиденвија набавке и трошење материјала
Евиденција набавке и трошења ситног инвентара
Управљачко (погонско) рачуноводство
Класификације трошкова
Системи обрачуна трошкова
Калкулације цене коштања
Документација која прати обрачун производње
Погонски обрачунски лист
Утврђивање и евиденција финансијског резултата
Распоређивање добити и покриће губитка
Периодично и годишње обрачунавање
Калкулације цена трговинске робе
Евиденција интерног кретања робе
Евиденција повећања и снижења цена робе
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63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

Евиденција вишкова и мањкова робе
ПДВ - порез на додату вредност
Увоз и извоз робе
Комисиони послови
Специфичности књиговодства банака
Евиденција готовине и готовинских еквивалената банке
Евиденција краткорочних пласмана и извора средстава банке
Евиденција дугорочних пласмана и извора средстава банке
Евиденција штедних улога и осталих послова са становништвом
Евиденција основних средстава, хартија од вредности и осталих
средстава банке
Евиденција обавеза из полсовања, капитала и резерви банке
Евиденција прихода и расхода банке
Обрачун и књижење финансијаког резултата банке
Расподела добити и покриће губитак банке
Годишњи обрачун у банци
Платни промет са иностранством
Рачуноводствено планирање
Рачуноводствена контрола и ревизија
Рачуноводствена анализа

Списак питања за матурски испит
за изборни предмет: РАЧУНОВОДСТВО
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Појам, делови и задаци рачуноводства
Појам и задаци књиговодства
Појам средстава и извора средстава
Појам и подела књиговодствених докумената
Евиденција благајничког пословања
Благајничка документација
Евиденција пословања преко текућег рачуна
Инструменти платног промета
Појам, врсте, цене и евиденција материјала
Документација у вези са набавком и трошењем материјала
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

Појам поверилаца и добављача и документација
Евиденција обавеза према добављачима
Појам, цене и еиденција готових производа
Документација у вези са готовим производима
Појам дужника и купаца и документација
Евиденција потраживања од купаца
Појам, цене и евиденција робе
Документација у вези са набавком и продајом робе
Евиденција робе у продавници и документација
Појам, подела и врсте основних средстава
Пословне књиге основних средстава
Појам, циљ, врсте и организација инвентарисања
Упоређивање стварног и књиговодственог стања
Карактеристике простог књиговодства и основне евиденције
Појам бруто и нето имовине и резултата
Појам и врсте биланса стања
Појам активних и пасивних конта
Пробни биланс
Двојно књиговодство и принципи двојног књиговодства
Пословне књиге двоног књиговодства
Отварање и закључак пословних књига
Појам и врсте расхода и прихода
Биланс успеха
Закључни лист
Временско разграничење расхода и прихода
Једнообразно књиговодство
Контни план
Прибављање и отуђивање основних средстава и документација
Куповина основних средстава
Изградња основних средстава
Пријем и уступање основних средстава без накнаде
Продаја основних средстава
Расходовање основних средстава
Амортизација
Евиденција новчаних средстава (благајна, текући рачун и девизни
рачун)
Евиденција краткорочних потраживања
Евиденција текућих обавеза
Евиденција примљених и издатих харитја од вредности
Евиденвија набавке и трошење материјала
Евиденција набавке и трошења ситног инвентара
Управљачко (погонско) рачуноводство
Класификације трошкова
Системи обрачуна трошкова
Калкулације цене коштања
Документација која прати обрачун производње
Погонски обрачунски лист
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57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

Утврђивање и евиденција финансијског резултата
Распоређивање добити и покриће губитка
Периодично и годишње обрачунавање
Калкулације цена трговинске робе
Евиденција интерног кретања робе
Евиденција повећања и снижења цена робе
Евиденција вишкова и мањкова робе
ПДВ - порез на додату вредност
Увоз и извоз робе
Комисиони послови
Специфичности књиговодства банака
Евиденција готовине и готовинских еквивалената банке
Евиденција краткорочних пласмана и извора средстава банке
Евиденција дугорочних пласмана и извора средстава банке
Евиденција штедних улога и осталих послова са становништвом
Евиденција основних средстава, хартија од вредности и осталих
средстава банке
Евиденција обавеза из полсовања, капитала и резерви банке
Евиденција прихода и расхода банке
Обрачун и књижење финансијаког резултата банке
Расподела добити и покриће губитак банке
Годишњи обрачун у банци
Платни промет са иностранством
Рачуноводствено планирање
Рачуноводствена контрола и ревизија
Рачуноводствена анализа

Списак питања за матурски испит
за изборни предмет: СТАТИСТИКА

1.
2.
3.
4.

Појам, предмет, задаци и значај статистике.
Карактеристике статистичког метода и Закон великих бројева.
Подела статистике и етапе статистичког истраживања.
Организација статистичке службе у нашој земљи.
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

Циљ и предмет посматрања.
Обележја јединице посматрања и извештајна јединица.
Методи обухватања јединица посматрања.
Извори и начини прикупљања података.
Статистички упитник.
Планирање организације истраживања.
Снимање података и контрола прикупљених података.
Појам, врсте, сврха и фазе сређивања и груписања података.
Статистичка серија.
Атрибутивне серије.
Серије дистрибуције фреквенција.
Временске и географске серије.
Кумулативни облик серије.
Техника сређивањаи обраде података.
Појам, врсте и правила састављања статистичких табела.
Графичко приказивање – појам, сврха и врсте.
Дијаграми – Линијски и Поларни.
Површински дијаграми - Једноставни и вишеструки стубићи.
Површински дијаграми - Раздељени и симетрични стубићи.
Површински дијаграми - Квадрати и кругови.
Површински дијаграми - Графикони структуре у кругу и полукругу.
Појам, значај и врсте средњих вредности.
Аритметичка средина и њене особине.
Геометријска средина.
Хармонијска средина.
Модус.
Медијана.
Појам дисперзије и њено мерење.
Апсолутне и релативне мере дисперзије.
Појам, значај и врсте релативних бројева.
Показатељи структуре.
Индекси – појам, примена и врсте (базни, ланчани, индивидуални и
групни).
Индекси – појам, примена и врсте (индекси према циљу упоређивања).
Статистички коефицијент.
Испитивање веза међу појавама (Коефицијент корелације).
Појам, предмет и значај статистике предузећа.
Предузеће као основна статистичка јединица.
Извори података статистике предузећа.
Информациони токови у предузећу.
Организација и задаци статистичке службе предузећа.
Натурално и вредносно изражавање производње и промета.
Укупна вредност производње и њено утврђивање за предузеће.
Утврђивање друштвеног производа и нето продукта предузећа.
Релативни показатељи структуре производње и промета (по врстама
производа, произвођачким јединицама и организационим јединицама
продаје).
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48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

Апсолутни показатељи динамике производње и промета.
Релативни показатељи динамике производње и промета.
Испитивање тенденција појаве – тренд.
Индивидуални и групни индекси физичког обима производње.
Индивидуални и групни индекси цена.
Индивидуални и групни индекси вредности производње и индекс
вредности робног промета.
Индивидуални и групни индекси испуњења плана производње и
промета.
Приказивање основних средстава по вредности.
Показатељи стања основних средстава.
Приказивање структуре основних средстава.
Коефицијент опремљености запослених основним средствима као
мерило техничког прогреса.
Статистичко обухватање енергетске опреме.
Статистичко обухватање производне опреме.
Бројно стање запослених.
Структура запослених (по квалификацији, радном стажу, полу и
старости).
Свођење запослених на условног радника.
Кретање броја запослених.
Радно време запослених и његово искоришћење.
Продуктивност рада и начини мерења.
Индекси продуктивности рада (индивидуални и групни).
Подаци и показатељи статистичког истраживања зарада - Номиналне и
реалне зараде.
Просечна нето зарада.
Индекси нето зарада.

Списак питања за матурски испит
за изборни предмет: МОНЕТАРНА ЕКОНОМИЈА И БАНКАРСТВО
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Финансије као научна дисциплина и подела финансија
Монетарне финансије
Међународне финансије
Осигурање
Новац и функције новца
Вредност новца и промена вредности новца
Монетарна равнотежа и мера усмерена на отклањање монетарних
поремећаја/девалвација, ревалвација/
8. Новчана маса и креирање новчане масе
9. Примарни новац-појам и креирање
10. Монетарно-кредитно мултиплизација
11. Ломбардни кредит
12. Контокорентни и акцепни кредит
13. Авални и кредит по кредитној линији
14. Хипотекарни кредит
15. Инвестициони кредит
16. Фининасијска функција предузећа
17. Функције пословних финансија
18. Финансијски послови предузећа
19. Финансијско планирање и финансијска анализа
20. Финансијско управљање и одлучивање
21. Новчано тржиште
22. Девизно тржиште
23. Тржиште капитала
24. Хартије од вредности на финансијском тржишту
25. Берзе и берзанско пословање
26. Појам и врста банака
27. Банке и банкарско системи у развијеним земљама
28. Послератни развој банкарства у Југославији
29. Конституисани НБЈ
30. Организација и управљање НБЈ
31. Приходи, расходи и фондови НБЈ
32. Оснивање и предмет пословања ПБЈ
33. Управљање и руковођење ПБЈ
34. Пасивни банкарски послови
35. Активни банкарски послови
36. Неутрални банкарски послови
37. Сопствени банкарски послови
38. Појам, суштина и врста кредитирања
39. Врсте платног промета и учесници у њему-послови платног промета
40. Носиоци платног промета
41. Облици плаћања у платном промету
42. Инструменти платног промета
43. Суштина банкарског менаџмента
44. Управљање кредитним потенцијалом и оцена бонитета тражиоца кредита
45. Депозитни потенцијал банке-значај и његово праћење
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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46. Акцијски потенцијал банке и резерве
47. Банкарски менаџер
48. Основне концепције развоја информатике у банкама
49. Развој безготовинског и електронског плаћања
50. Аутоматизација послова са становништвом
51. Значај повезивања банкарских и берзанских информационих система
52. Управљање производњом
53. Управљање маркетингом
54. Управљање финансијама-финансијски менаџмент
55. Трговински менаџмент
56. Управљање пројектима
57. Управљање људским ресурсима
58. Управљање информационим системима
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