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А2: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ  

 

ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК 

 

1. ОСТВАРИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА  - ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ  

 

РАЗРЕД 
НАСТАВА 

ПРАКСА УКУПНО 
Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

I 74     74 

II 72     72 

III 70     70 

IV 64     64 

Напомена:  у табели је приказан годишњи фонд часова за сваки облик рада 

 

2. ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА: 

 

 Развијање сазнајних и интелeктуалних способности 

 Стицање позитивног односа према другим културама уз уважавање различитости 

 Усвајање знања и умења потребних у комуникацији на страном језику у усменом и писаном облику, како у свакодневном животу тако и у пословном окружењу 

 

3. НАЗИВ И ТРАЈАЊЕ МОДУЛА ПРЕДМЕТА 

Разред: први 

ЦИЉ 
ИСХОДИ  НА КРАЈУ ПРВОГ РАЗРЕДА  

                          Ученик ће бити у стању да: 
ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

СЛУШАЊЕ 

 

Оспособљавање 

ученика за разумевање 

усменог говора 

 разуме краће спонтане дијалоге (до 7 реплика / питања 

и одговора), текстове са темама предвиђеним 

наставним програмом , које чује уживо, или са аудио-

визуелних записа 

 разуме општи садржај и издвоји кључне информације 

из краћих и прилагођених текстова после 2-3 слушања 

 разуме и реагује на одговарајући начин на  усмене 

поруке у вези са личним искуством и са активностима 

на часу (позив на неку групну активност, заповест, 

упутство, догађај из непосредне прошлости, планови за 

блиску будућност, свакодневне активности, жеље и 

избори, итд.). 

ОПШТЕ ТЕМЕ 

 Свакодневни живот (организација времена, 

послова, слободно време)  

 Храна и здравље ( навике у исхрани, 

карактеристична јела и пића у земљама света ) 

 Познати градови и њихове знаменитости, региони 

у матичним земљама 

 Спортови и позната спортска такмичења 

 Живот и дела славних људи 

 ХХ века (из света науке, културе, спорта, музике ) 

 Медији (штампа, телевизија, интернет) 

 Интересантне животне приче и догађаји 

 Свет компјутера (распрострањеност, примена, 

корист и негативне стране) 

 Основна терминологија која се односи на послове 

из домена општих, правних и кадровских послова 

 

КОМУНИКАТИВНЕ ФУНКЦИЈЕ 

Облици наставе 

Предмет се реализује кроз следеће 

облике наставе: 

 комуникативна настава страних 

језика уз примену техника рада у 

групама и паровима, додатних 

средстава у настави (АВ 

материјали, ИТ, игре, аутентични 

материјали, итд.), као и уз 

примену принципа наставе по 

задацима (task-based language 

teaching; enseñanza por tareas, 

handlungsorientierter FSU) 

 

Место реализације наставе 

 Настава се реализује у учионици 

или одговарајућем кабинету 

 

ПИСАЊЕ 

Оспособљавање 

ученика за писање 

краћих текстова 

различитог садржаја 

 

 напише повезане реченице о неким свакодневним 

аспектима из свог окружења 

 напише краћи извештај, опис неког догађаја или резиме 

предходних дешавања или активности из личног 

искуства користећи свакодневне речи и фразе 

прилагођене комуникативној ситуацији 



9 

 

 напише једноставне повезане реченице о породици, 

свом окружењу и интересовањима 

 напише веома кратке формалне и неформалне текстове 

(до 80 речи) користећи стандардне и конвенционалне 

формуле писаног изражавања (писмо, обавештење, 

порука) 

 напише кратке и једноставне белешке у вези са 

тренутним потребама и плановима (списак за куповину, 

поруке, списак обавеза, записник)  

 пише електронске поруке, СМС поруке, учествује у 

дискусијама на блогу или форуму 

 

 Представљање себе и других 

 Поздрављање (састајање, растанак; формално, 

неформално, специфично по регионима) 

 Идентификација и именовање особа, објеката, 

боја, бројева итд.) 

 Давање једноставних упутстава и команди 

 Изражавање молби и захвалности 

 Изражавање извињења 

 Изражавање потврде и негирање 

 Изражавање допадања и недопадања 

 Изражавање физичких сензација и потреба 

 Исказивање просторних и временских односа 

 Давање и тражење информација и обавештења 

 Описивање и упоређивање лица и предмета 

 Изрицање забране и реаговање на забрану 

 Изражавање припадања и поседовања 

 Скретање пажње 

 Тражење мишљења и изражавање слагања и 

неслагања 

 Тражење и давање дозволе 

 Исказивање честитки 

 Исказивање препоруке 

 Изражавање хитности и обавезности 

 Исказивање сумње и несигурности 

 

ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ 

 

Италијански језик 

 

Ученици треба да разумеју и користе: 

1.Именице – властите и заједничке, одговарајући 

род, број, са детерминативом: Signora/Signor Rossi, 

Maria, Anna, Federica, Giovanni, Riccardo, Belgrado, 

l’Italia, la Serbia, il Tirreno, l’Adriatico, le Alpi, gli 

Appennini; i miei genitori, mia madre, ll loro padre, il 

nostro paese, i vostri figli, questo studente, questa 

ragazza, quell’amico, quella casa. 

 

Деривација именица  и прављење сложених 

именица. Понављање градива из предходних 

година учења. 

Алтернација именица  (основни суфикси за 

аугментатив, пејоратив, деминутив и 

Препоруке за реализацију наставе 

 

 слушање и реаговање на налоге 

и/или задатке у вези са текстом 

који чита наставник или који 

ученици чују са звучих записа  

 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 (Н.Б. дебате представљају 

унапред припремљене 

аргументоване монологе са 

ограниченим трајањем, док су 

дискусије спонтаније и 

неприпремљене интеракције на 

одређену тему) 

 решавање «текућих проблема» у 

разреду, тј. договори и мини-

пројекти 

 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  

 развијање језичких вештина у 

домену језика струке, 

примењивањем  истих стратегија 

учења као и код општег језика и 

користећи  аутентичне или 

адаптиране стручне текстове 

(писане или усмене) прилагођене 

узрасту, нивоу знања  језика и 

познавању струке 

 у првом разреду заступљени су 

граматички садржаји који су већ 

обрађивани у основној школи, 

посебно они предвиђени у 

материјалима који описују нивое 

ГОВОР 

Оспособљавање 

ученика за кратко 

монолошко излагање 

и за учешће у 

дијалогу на страном 

језику 

 

 усклађује интонацију, ритам и висину гласа са 

сопственом комуникативном намером и са степеном 

формалности говорне ситуације  

 поред информација о себи и свом окружењу описује у 

неколико реченица познату радњу или ситуацију у 

садашњости, прошлости и будућности, користећи 

познате језичке елементе (лексику и морфосинтаксичке 

структуре) 

 препричава и интерпретира у неколико реченица 

садржај писаних, илустрованих и усмених текстова на 

теме предвиђене наставним програмом, користећи 

познате језичке елементе (лексику и морфосинтаксичке 

структуре) 

 у неколико реченица даје своје мишљење и изражава 

ставове (допадање, недопадање, итд.), користећи 

познате језичке елементе (лексику и морфосинтаксичке 

структуре). 

 ЧИТАЊЕ 

Оспособљавање 

ученика за 

функционално читање 

и разумевање 

различитих, узрасно и 

садржајно примерених 

врста текстова ради 

информисања, 

извршавања упутстава 

и остварења естетског 

доживљаја (читање 

ради личног 

задовољства) 

 

 разуме краће текстове (до 120 речи), који садрже 

велики проценат познатих језичких елемената, 

структуралних и лексичких, а чији садржај је у складу 

са развојним и сазнајним карактеристикама, искуством 

и интересовањима ученика  

 разуме и адекватно интерпретира садржај илустрованих 

текстова (стрипове,ТВ програм, распоред часова, 

биоскопски програм, ред вожње, информације на 

јавним местима итд.) користећи језичке елементе 

предвиђене наставним програмом. 
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СОЦИОКУЛТУРНА 

КОМПЕТЕНЦИЈА 

 

Стицање и 

овладавање 

социокултурним 

компетенцијама 

неопходним за 

писану и усмену 

употребу језика 

 у оквиру поља свог интересовања, знања и искуства, 

препозна и разуме  сличности и разлике у погледу навика 

(вербална и невербална комуника-ција), обичаја, 

менталитета и институција које постоје између наше 

земље и земаља чији језик учи 

 препозна и разуме најчешће присутне културне моделе 

свакодневног живота земље и земаља чији језик учи 

 препозна и адекватно реагује на формалност говорне 

ситуације 

 адекватно користи најфреквентије  стилове и регистре у 

вези са знањима из страног језика, али и из осталих 

области школских знања и животних искустава 

 адекватно реагује на прагматичке функције говорних 

чинова у циљном језику различите од оних у Л1 (степен 

форманости, љубазности, као и паралингвистичка 

средства: гест, мимика, просторни односи међу 

говорницима, итд.) 

 учествује у свим видовима модерне комуникације 

(електронске поруке, СМС поруке, дискусије на блогу или 

форуму, дрштвене мреже) 

 користи све досад наведене стратегије развоја 

комуникативних компетенција примењујући језик струке 

у складу са нивоом знања језика и потребама  

 

хипокористике -ino, -one, -accio, -etto, -ello, -uccio, -

otto). 

Лажна алтерација (focaccia, fioretto, montone...) 

 

2. Одређени члан испред датума: Oggi è il 31 

gennaio; испред имена дана: La domenica non studio.  

 

Употреба члана уз властита имена, географске 

појмове, имена градова и држава, презимена. 

Употреба члана уз присвојни придев и 

хипокористике и уз лична имена (La mia cara 

sorellina; Dov’è la Lisa?). 

3. Изражавање тачног времена: Che ore sono? Sono le 

tre e mezzo. A che ora inizia lo spettacolo? Alle venti. I 

negozi sono aperti dalle 9 alle 20. 

 

4. Партитивни члан: Ho comprato un’etto di 

prosciutto. Voglio delle mele. Non mangio pane.  

 

5. Заменице за директни и индиректни објекат: 

Marco e Ana sono tuoi amici? Non, non li conosco. 

Il libro? Scusi, lo porto domani. E tu Marco, hai 

scritto a tua sorella? No, non le ho scritto, non ho 

avuto tempo.  

Заменице за директни и индиректни објекат, у 

пару, слагање са императивом, инфинитивом и 

ecco: Che bel libro! Me lo compri? Sì, te lo compro 

per il compleanno. Devo comprarti anche 

l’orologuo, arrivi sempre in ritardo! Dove ho messo 

il biglietto per il cinema? Me l’ha portato Maria ieri 

sera. Eccolo, l’ho messo in tasca. Gerundio presente 

+ ненаглашене личне заменице, рефлексивне 

заменице и  речце ci, ne. 

 

6. Релативне заменице, che и dove: Ho incontrato il 

professore di matematica che mi ha detto di portare i 

compiti domani. Siamo andati a casa in montagna 

dove abbiamo passato le vacanza l’anno scorso. 

Релативна заменица cui. E’ il ragazzo di cui ti ho 

parlato. E’ l’amica con cui vado al cinema spesso. 

Придеве – одговарајући род, број, место, 

поређење: un ragazzo grande, una ragazza grande, 

le persone simpatiche, un piore rosso, Giovanna è 

più alta della sua sorella, noi siamo meno veloci di 

А1 и А2  на основу дескриптора 

Заједничког европског оквира за 

живе језике   

 граматичка грађа предвиђена 

Програмом за први разред средње 

школе добија свој смисао тек када 

се доведе у везу са датим 

комуникатив-ним функцијама и 

темама, и то у склопу језичких 

активности разумевања (усменог) 

говора и писаног текста, усменог 

и писменог изражавања и 

медијације; полазиште за 

посматрање и увежбавање 

језичких законитости  јесу усмени 

и писани текстови различитих 

врста, дужине и степена тежине; 

користе се, такође, изоловани 

искази, под условом да су 

контекстуализовани и да имају 

комуникативну вредност  

  планира се израда два писмена 

задатка. 
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voi. Giorgio è il più grande chiacchierone di noi 

tutti. Алтерација придева. Најчешћи фразеолошки 

изрази са придевима (sano come un pesce, lento 

come una lumaca, matto da legare, ubriaco 

fradicio...). Компарација придева, компаратив 

изједначавања Marco è alto come Paolo, 

компаратив увећавања Marco è più alto di Pietro, 

компаратив умањивања Marco e meno bravo di 

Anna. 

 

7. Присвојне придеве и заменице: Dove sono le tue 

scarpe? Ecco le mie! Употреба члана уз присвојне 

придеве: Mia madre parla l’italiano. La mia 

sorellina non va ancora a scuola. Il loro fratello fa 

la sesta.  

 

8. Бројеве: основне преко 1000, редне до 20: E’ un 

libro di cento pagine! Abito al settimo piano. Faccio 

la sesta. 

 

9. Питања: Puoi venire a casa mia domani? Conosci la 

mia cugina? Che cosa aspettate? Dove andate? A 

che ora tornate a casa? E quando torni? Abiti qui? 

C’è qui il tuo indirizzo? Perché? Chi torna domani?  

 

10. Негацију: Io non mangio frutta. Tu non lo vedi 

domani.  

 

11. Заповедни начин, за сва лица: Fa’ presto! Non 

tornare tardi ! Non andate via senza di me. Prego 

Signora, entri! Mi dia un etto di prosciutto e tre 

tosette, per favore! Императив са ненаглашеним 

личним заменицама: Guardalo! Portami il libro!  

 

12. Модалне глаголе: dovere, potere, violere и 

sapere, са модалном вредношћу, у свим 

временима. Devi partire subito. Sai nuotare? 

Употреба помоћних глагола са модалним 

глаголима у сложеним временима: Ho dovuto 

comprare l’aspirina. Sono dovuto andare a letto 

tardi. Слагање ненаглашених заменица са 

партиципом: Hai il nuovo quadreno? Ho dovuto 

comprarlo per le ore di matematica. 
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13. Кондиционал глагола potere, volere, dovere: 

Vorrei un gelato alla frutta, per piacere. Potresti 

portarmi domani il tuo quaderno di 

matematica ?Dovresti tornare a casa in tempo. 

 

14. Глаголска времена:  

a. Presente Indicativo фреквентних глагола, 

рачунајући и повратне;  

b. Congiuntivo Presente фреквентних глагола, 

везана за медијацију: Penso che Maria non 

capisca bene. Penso che non possa venire alle 

sei. 

c. Passato prossimo и Imperfetto– грађење и 

контрастирање употребе: Dormivo quando è 

tornato Marco. L’ho conosciuto al mare, tanti 

anni fa, quando avevo appena cinque anni!   

d. Futuro: Ragazzi, domani andremo tutti insieme 

a teatro. Giulia tornerà fra quattro mesi.  

e. Gerundio presente. Грађење и употреба у 

временским и начинским реченицама Ho 

incontrato Marco tornando a casa. Maria 

andava a scuola mangiando il gelato. 

f. Фразеолошки изрази са глаголима (fumare 

come un turco, ridere come un matto, bere 

come una spugna...).  

g. Хипотетички период: Реална погодбена 

реченица  Se fa bel tempo vado in gita. Se farà 

bel tempo andrò in gita Иреална хипотетичка 

реченица са имперфектом: Se faceva bel 

tempo andavo al mare.  

 

15. Предлоге и сажете чланове: Vivo a Kragujevac, 

in Serbia; in luglio andiamo in vacanza a Belgrado; 

ieri siamo andati allo Zoo; ritorni dalla scuola a 

quest’ora ? E’ in macchina, ariva a casa fra poco. 

Non faremo tardi al cinema, lo spettacolo inizia alle 

otto, ci aspetteranno a casa di Marco, ci andiamo 

tutti a piedi. 

 

16. Прилоге за време, место, начин, количину: 

prima, dopo, oggi, domani, sempre, qui, li, là, 

davanti, dietro, bene, male, poco, molto, tanro, 

troppo, più, meno. Положај прилога у односу на 

глагол. Положај прилога mai, sempre, ancora, già 
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uz passato prossimo. 

 

17. Речце: Прилошке вредности речца ci и ne: Cи 

vado subиto. Lui ci crede.  Ci scherziamo tutti. Ne 

parlo spesso. Non ne penso nulla. Ne sono tornata 

ierи.  

 

18. Везнике e, o, ma, se. 

 

 

Немачки језик 

 

Ученици треба да разумеју и користе:  

1. Именице – у номинативу, акузативу, дативу и 

генитиву (за изражавање посесивних односа: das 

Haus meiner Eltern).   

Множина именица на  -en, -e  , - ,  -er, -s, -ø (са 

прегласом – умлаутом и без њега): Freundinnen, 

Schuhe, Kinder, -Kinos, -Schüler.  

Суплетивну множину: die Schneefälle, die 

Sportarten.   

а. властите именице, посебно имена људи и 

географски називи немачког   говорног подручја: 

Мartin, Klaus, Jürgen, Maraike, Elke, Saskia etc.; 

Europa, Österreich, der Rhein, die Alpen. 

б. заједничке именице мушког, женског и средњег 

рода: der Schüler, die Lehrerin, das Kind   

в. бројиве и небројиве именице: die Rose, der Kakao   

 

2. Члан: одређени, неодређени и нулти  

 

а) Одређени члан:  

  - разлика између неодређеног и одређеног члана у 

ширем контексту (неодређено и   

    непознато : одређено и познато): Klaus hat eine 

neue Jacke. Die Jacke ist gelb.  

 - контраховани (сажети) члан:  

- уз глаголе кретања: ins Bett gehen, zur Schule 

gehen, ans Meer fahren, ins Gebirge fahren  

 - уз годишња доба: im Sommer  

- уз стране света: im Norden  

- уз доба дана: am Vormittag  

- уз датуме: am 6. März 

- уз географске појмове (називи планина, мора, 
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река, језера, држава које су мушког или женског 

рода или у множини) 

 Der Kopaonik, am Mittelmeer, die Save, Frankfurt am 

Main, in die Schweiz, aus den   USA ... 

б) Неодређени члан у изразима: einen Spaziergang 

machen, eine Frage stellen  

в)Нулти члан:  

- уз називе спортова: Fußball spielen, Gymnastik 

treiben   

- уз називе музичких инструмената: Klavier spielen   

- у изразима: zu Fuß gehen, zu Hause sein, nach 

Hause gehen 

- уз географске појмове nach Italien, in Berlin 

- уз називе занимања и националности после 

глагола  sein и werden: Er ist Lehrer,  

  Italiener, Sie wird blad Krankenschwester.  

 

3. Показне, присвојне, упитне и најфреквентније 

неодређене детерминативе у номинативу, генитиву, 

дативу и акузативу: diese Stadt, mein Ball, welches 

Haus, einige Schüler, manche Lehrer.  

 

4. Придеве у слабој, јакој и мешовитој промени (ein 

hübsches Kind, das hübsche Kind, hübsche Kinder)  

Придеве у компаративу и суперлативу:   

- правилне поредбене облике: billig, billiger, der 

(die, das) billigste  

- неправилне поредбене облике (gut/besser/der (die, 

das) beste; lang/länger/der,   

  die, das längste). 

 

а. Изведене придевe са наставцима -bar, -lich и -ig: 

lesbar, sommerlich, windig   (рецептивно).  

б. Придеве који изражавају националну припадност 

и то најфреквентније (Serbisch,  

    Österreichisch)  

в. Придеве изведене од имена града (Belgrader, 

Hamburger).  

 

5. Личне заменице у номинативу, акузативу и 

дативу: ich, mir, mich.   

    Присвојне заменице: meiner, deiner   

 

6. Фреквентне предлоге: 
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а) за означавање положаја у простору: auf dem 

Tisch, unter dem Stuhl, zwischen den Bänken, hinter 

der Schule, vor dem Theater, dem Kino gegenüber. 

б) за правaц кретања: zum Arzt, nach Deutschland, in 

die Stadt  

в) за време: vor dem Essen, nach der Schule, während 

der Stunde  

д) за порекло: aus der Schweiz 

ђ) за средство: mit dem Taxi   

е) за намену: für Kinder  

ф) за узрок: wegen des Regens, auf Grund meiner 

Zeugnisse  

 

7. Глаголe (потврдне, упитне и одричнe облике) у 

следећим временима: 

а) презент слабих и јаких глагола; презент 

најфреквентнијих глагола са наглашеним и 

ненаглашеним префиксима  

б) претерит слабих и најфреквентнијих јаких 

глагола    

в) перфект слабих и најфреквентнијих јаких 

глагола; перфект најфреквентнијих глагола са 

наглашеним и ненаглашеним префиксима  

 г) футур  

д) конјунктив претерита за постављање учтивих 

питања и изражавање жеље без граматичких 

објашњења): 

Ich hätte gern einen Apfelstrudel. Ich würde dich 

gern mal am Sonntag besuchen. 

- најфреквентнији глаголи са предложном допуном   

- повратни глаголи: sich waschen , sich die Hände 

waschen 

        

8. Прилоге и прилошке одредбе (и рецептивно и 

продуктивно) 

а) за време: gestern, vor einer Woche, letztes Jahr, 

morgen.   

б) за место и правац кретања: da hinten, geradeaus, 

nach links.  

в) за начин: zufällig. 

г) за учесталост: oft, einmal, jeden Tag, zweimal im 

Monat, üblich.  

 

9. Бројевe  
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Простe бројевe преко 1000. Редне бројеве до 100. 

Године.  

10. Упитне реченице: 

а. које захтевају одговоре Ja/Nein; 

б. са упитним речима на w-: wer, was, 

wann, wo, warum, womit, wie oft, wie viel.   

 

11. Везникe за напоредне реченице (рецептивно и 

продуктивно): und, aber, oder, denn. 

  Везникe за зависно-сложене реченице; релативне 

заменице и прилоге  (рецептивно и продуктивно): 

weil, ob, dass, weil, wenn, als  

 

12. Редослед елемената у потврдним, одричним, 

упитним и сложеним реченицама: Ich fahre morgen 

nach Berlin. Ich fahre nicht nach Berlin. Fährst du 

auch nach Berlin? Wer fährt nach Berlin? Ich weiß 

nicht, ob ich nach Berlin fahre.  

  

Руски језик 

Ученици треба да разумеју и користе: 

 

1) Изговор и бележење акцентованих и 

редукованих самогласника о  и а. Изговор и 

бележење сугласничких група – асимилација 

сугласника по звучности. Појам фонетске 

речи.  

Основни типови интонационих онструкција 

у оквиру сложене реченице.  

 

2) Слагање субјекта (именица, заменица) и 

именског предиката: Я уверена (уверен) в 

том, что… Я согласна (согласен). Это новое 

пальто. 

 

3) Основни појмови о значењу и употреби 

глаголског вида и система глаголских 

времена : Анна(Вова) читает... вчера 

читала Вера (вчера читал Дима)... завтра 

будет читать Мила (Толя)...я прочитала 

(прочитал)...мы (вы, они) прочитали… я 

прочитаю...ты прочитаешь.  

4) Употреба садашњег и прошлог времена 

глагола хотеть, бежать, 



17 

 

бегать,ехать,ездить,идти, ходить,  

лететь, летать, плыть, плавать.,  

 

5) Исказивање заповести: Читай (читайте) 

вслух! Давайте повторим! Сядьте! Смотри 

не опоздай! По газонам не ходить!  

 

6) Исказивање негације:  Ученик пишет не 

карандашом, а ручкой. Нет, она не придет. 

Никого(ничего) не вижу. Ни о ком(чем) не 

думаю.  

 

7) Исказивање начина вршења радње: хорошо 

учиться, писать по-русски..; рассказать 

своими словами, написать без ошибок.  

8) Исказивање временских односа: сейчас, 

теперь, всегда, никогда; в среду, в сентябре, 

в 2008 году.  

9) Исказивање места и правца: сидеть дома, 

идти домой; в чем, во что; за чем, за что; 

быть у врача, прийти от врача; идти по 

городу(по  улице). 

 

10) Употреба глагола кретања идти, ходить у 

пренесеним значењима: снег идет; часы 

идут; костюм тебе идет; идет! 

 

 

Француски језик 

  

Ученици треба да разумеју и користе1: 

1. Средства за наглашавање реченичних делова 

c’est ... qui и c’est... que: C’est Pierre qui va le faire ; 

c’est toi que j’aime.           

 

2. Средства која указују на лице: 

а) наглашене личне заменице после предлога : On 

peut aller chez moi; Je peux m’asseoir à côté de vous? 

Je n’ai jamais été chez eux ;  

б) наглашене личне заменице после позитивног 

                                                           
1 Напомена: Дате категорије, углавном преузете из семантичких граматика конципираних за ученике француског као страног језика, намењене су ауторима уџбеника и 

наставницима и није потребно да их ученици знају; саветује се, стога, што мања употреба лингвистичких термина у наставним материјалима и у процесу наставе. Објашњења 

треба давати у што једноставнијој, по могућности схематизованој форми. 
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императива : Regarde-moi ! Ouvre-lui ! Téléphonez-

leur ! 

 

3. Актуализаторе именице: 

а) вредности одређеног члан – генерализација: 

Les enfants aiment les jeux de société; 

спецификација: Le frère de Mia aime jouer au 

Scrabble ;  

б) изостављање члана: натписи (Pâtisserie), врсте 

производа (Chocolat, Savon de Marseille), 

спискови (lait, beurre, baguette, jambon, fromage 

blanc); испред именици у позицији атрибута: Elle 

est médecin ; Il est boulanger ;   

в) демонстративе (заменице): celui-ci/là ; celle-

ci/là (као одговор на питање Lequel? / Laquelle ? 

); Cette moto? C’est celle de mon grand frère ; 

г) посесиве (заменице): le mien/la mienne; le 

tien/la tienne; le sien/la sienne;  

д) квантификаторе un peu de / beaucoup de; pas 

assez de / assez de / trop de . 

 

4. Модалитете реченице:  

а) негацију (инфинитива): Ne pas ouvrir les 

fenêtres; Ne pas se pencher;   

б) интерогацију : упитну морфему n’est-ce pas? 

инверзију (рецептивно): Avez-vous compris ? 

Voulez-vous essayer ?  

 

 5. Парцијално директно и индиректно питање: 
Quand est-ce qu’on part? Il demande quand on part; 

Où sont mes affaires? Elle demande où sont ses 

affaires. (Симултаност радњи).  

 

6. Средства за исказивање просторних односа:  

а) прилошки и други изрази: par terre, au milieu, 

au centre, dehors, dedans ;     

б) прилошке заменице en и y: Tu vas à Nice? Non, 

j’en viens. Tu vas souvent à la campagne ? J’y vais 

chaque été.  

 

7. Квалификацију: 

а) место придева petit, grand, jeune, vieux, gros, 

gentil, beau, joli, long, bon, mauvais; 

б) промена значења неких придева у зависности 
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од места: Un grand homme / un homme grand ; un 

brave homme / un homme brave. 

   

8. Средства за исказивање временских односа:  

a) предлози dans, depuis и израз il y a :  Je pars 

dans deux jours ; On est ici depuis lundi ; Nous 

sommes arrivés il y a trois jours ; 

б) исказивање симултаности и будућности у 

прошлости: Ce jour-là il est venu me dire qu’il 

partait ; il m’a dit qu’il allait déménager ; il a 

promis qu’il nous écrirait. 

9. Глаголске начине и времена:  

- индикатив (утврђивање градива из шестог 

разреда) :  презент, сложени перфект, имперфект, 

футур први индикатива, као и перифрастичне 

конструкције : блиски футур, прогресивни презент, 

блиска прошлост; 

- il faut que, je veux que, j’aimerais que праћени 

презентом субјунктива глагола прве групе (Il faut 

que tu racontes ça à ton frère), као и рецептивно: Il 

faut que tu fasses/ que tu ailles/ que tu sois/ que tu 

lises/ que tu saches/ que tu écrives;  

- презент кондиционала : Si mes parents me 

laissaient partir, je viendrais avec toi !  

- императив (рецептивно): aie un peu de patience, 

n’ayez pas peur ; 

- рецептивно (ради разумевања прича и бајки): 

облици простог перфекта (треће лице једнине и 

треће лице множине). 

 

10. Средства за исказивање погодбе: Si tu as le 

temps, viens à la maison ; On ira voir le  match si tu 

finis tes devoirs.  

 

 

Шпански језик 

  

1.  Именице– рецептивно и продуктивно  

а. Властите именице, имена људи и географски 

називи хиспанског говорног подручја 

Miguel, María, Pedro, Elena, Juan, etc.; España, 

América Hispánica/Latina, etc. 

 

б. Заједничке именице с променом у члану и 
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другим детерминативима - (el libro, este libro, mi 

libro, los libros, estos libros, mis libros)  

 

2.  Придеви – рецептивно и продуктивно  

 

a. Поређење придева: comparativo y superlativo 

relativo: más bonito que,  el más bonito 

б. Придеви са апокопом: un gran actor, un buen 

amigo 

  

3. Личне заменице – рецептивно и продуктивно  

а. у функцији субјекта: yo, tú, él, ella, nosotros, 

vosotros, ellos, ellas, Usted, Ustedes 

б. у функцији објекта, ненаглашене: me, te, le, la, lo, 

nos, os, les, las, los  

в. у функцији објекта, наглашене: a mí, a ti, a él, a 

ella, a nosotros, a vosotros, a Usted, a Ustedes 

г.  заменице: se (повратни глаголи и глаголи са 

"лексичким se"): lavarse;   

             tratarse de... 

 

4. Предлози - рецептивно и продуктивно 

de, a, sin, con, conmigo, contigo, sobre/encima de, 

bajo/debajo de, cerca de, lejos     

 de, etc. 

 

5. Глаголи: 

а. Садашње време правилних глагола –ar, -er, -ir и 

најфреквентнијих глагола са променом у основи: 

decir, traer, poner, etc. Presente del indicativo - и 

рецептивно и продуктивно у свим глаголским 

лицима    

б. Estar + gerundio  - и рецептивно и продуктивно у 

свим глаголским лицима    

(- ¿Qué estás haciendo? -  Еstoy leyendo el periódico.) 

в. Imperativo и presente del subjuntivo горе 

наведених глагола (у негираним императивним 

конструкцијама и у формалном стилу обраћања: 

habla/hable/hablad/hablen/no hables/no hablen/no 

habléis) – и рецептивно и продуктивно  

г. Прошла времена (индикатив и субјунктив у доле 

наведеним конструкцијама): Pretérito perfecto 

simple (pretérito indefinido); Pretérito imperfecto; 

Pretérito perfecto compuesto, Pretérito 
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pluscuamperfecto: – фреквентни правилни глаголи и  

одређени број најфреквентнијих неправилних 

глагола у свим глаголским лицима (hablar, comer, 

beber, pensar, trabajar, escribir, leer,  vivir,  jugar, 

viajar, estudiar// ser, estar, tener, ir, traer, decir, 

venir,  etc...) - и рецептивно и продуктивно  

 

El fin de semana pasado visité a mis abuelos.  

Lo siento, se me olvidó la tarea en casa. 

Cuando era pequeña, me gustaba jugar con las 

muñecas. 

¿Has terminado la tarea? 

Me dijo que lo había hecho. 

д. Модални глаголи (у горе наведеним глаголским 

временима) - и рецептивно и продуктивно као 

комплетне фразе, у конструкцијама са 

инфинитивом и са именским додацима: poder, 

querer, saber, tener que, gustar 

Ме gusta este libro. 

¿Puedo salir? 

Quiero viajar a México. 

Tengo que estudiar mucho. 

ђ. Безличне конструкције са субјунктивом - 

рецептивно и продуктивно 

 Es importante que estudies lenguas 

extranjeras. 

Es necesario que duermas bien. 

е. Личне конструкције са презентом субјунктива - 

рецептивно и продуктивно 

Te recomiendo que viajes a España. 

ж. Футур (и рецептивно и продуктивно) само 

правилних глагола и најфреквентнијих глагола са 

редукцијом основе 

Este verano viajaré a España. 

Te lo diré mañana. 

з. Основни глаголски изрази - рецептивно и 

продуктивно 

 tener que + infinitivо/, deber + infinitivo, hay 

que + infinitivo, hay+ imenica (hay   

            mucha gente aquí) 

и. Основни глаголски изрази за увођење зависних 

реченица у процесу  

                медијације: Pienso que, Dice que, ... 

     Pienso que le gusta esta película. 
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    Dice que te va a prestar el libro. 

ј. Основни принципи слагања времена 

(превенствено рецептивно):  

   Me dijo que vendría.  

   Me dijo que lo había hecho.  

к. Кондиционалне реченице (превенствено 

рецептивно): 

    Si tengo mucho dinero, viajaré a España. 

    Si tuviera mucho dinero, viajaría a España. 

   Si hubiera tenido mucho dinero, habría 

viajado a España. 

 

 6. Прилози - рецептивно и продуктивно 

  

а. Формирање прилога помоћу суфикса – mente (из 

основног речника).  

б. Прилози за време: ahora, siempre, a menudo, con 

frecuencia, nunca, a veces,   

               de vez en cuando, etc...  

в. Прилози за количину: mucho, poco, bastante, 

suficiente(mente).  

г. Прилози за начин: bien, mal, así, de tal manera, 

rápido, despacio, 

               voluntariamente. 

д. Прилози и предлошки изрази за место и правац 

кретања: aquí, allí, en la  

               calle, en casa, a casa, a clase, etc. 

 

7. Бројеви: основни до10000 

 

8. Упитне реченице - рецептивно и продуктивно 

а.  са упитном речи (¿Quién?, ¿Cuándo?, ¿Cómo?, 

¿Dónde?, etc.) ,  

б. које захтевају  одговора да/не (sí/no) 

 

9. Негација - рецептивно и продуктивно 

    No trabaja hoy. 

    No quiero ir al cine esta tarde.  
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Разред:  други 

 

ЦИЉ 
ИСХОДИ  НА КРАЈУ ДРУГОГ РАЗРЕДА  

                          Ученик ће бити у стању да: 
ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

СЛУШАЊЕ 

 

Оспособљавање 

ученика за разумевање 

усменог говора 

 разуме краће дијалоге (до10 реплика / питања и 

одговора), приче,  друге врсте текстова и песме о 

темама предвиђеним наставним програмом, које чује 

уживо, или са аудио-визуелних записа; 

 разуме општи садржај и издвоји кључне информације 

из краћих и прилагођених текстова после 1-2 слушања; 

 разуме и реагује на одговарајући начин на  усмене 

поруке у вези са личним искуством и са активностима 

на часу (позив на групну активност, заповест, упутство, 

догађај из непосредне прошлости, планови за блиску 

будућност, свакодневне активности, жеље и избори, 

итд.). 

 

 

ОПШТЕ ТЕМЕ 

 

 Свакодневни живот (комуникација међу младима, 

генерацијски конфликти и начини 

превазилажења, међувршњачка подршка) 

 Образовање(образовање у земљама чији се језик 

учи, школовање које припрема за студије или свет 

рада, образовање за све) 

 Познати региони у  земљама чији се језик учи, 

њихова обележја 

 Културни живот (манифестације које млади радо 

посећују у земљи и  земљама чији се језик учи, 

међународни пројекти и учешће на њима) 

 Заштита човекове околине (акције на нивоу града, 

школе, волонтерски рад) 

 Медији  (штампа, телевизија, електронски медији) 

 Интересантне животнеприче и догађаји 

 Свет компјутера (млади и друштвене мреже) 

 

КОМУНИКАТИВНЕ ФУНКЦИЈЕ 

 

 Представљање себе и других 

 Поздрављање (састајање, растанак; формално, 

неформално, специфично по регионима) 

 Идентификација и именовање особа, објеката, 

боја, бројева итд.) 

 Давање једноставних упутстава и команди 

 Изражавање молби и захвалности 

 Изражавање извињења 

 Изражавање потврде и негирање 

 Изражавање допадања и недопадања 

 Изражавање физичких сензација и потреба 

 Исказивање просторних и временских односа 

 Давање и тражење информација и обавештења 

 Описивање и упоређивање лица и предмета 

 Изрицање забране и реаговање на забрану 

 Изражавање припадања и поседовања 

 Скретање пажње 

 Тражење мишљења и изражавање слагања и 

Облици наставе 

Предмет се реализује кроз следеће 

облике наставе: 

 комуникативна настава страних 

језика уз примену техника рада у 

групама и паровима, додатних 

средстава у настави (АВ 

материјали, ИТ, игре, аутентични 

материјали, итд.), као и уз 

примену принципа наставе по 

задацима (task-based language 

teaching; enseñanza por tareas, 

handlungsorientierter FSU) 

 

Место реализације наставе 

 Настава се реализује у учионици 

или одговарајућем кабинету 

 

Препоруке за реализацију наставе 

 

 слушање и реаговање на налоге 

и/или задатке у вези са текстом 

који чита наставник или који 

ученици чују са звучих записа  

 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 (Н.Б. дебате представљају 

унапред припремљене 

аргументоване монологе са 

ограниченим трајањем, док су 

дискусије спонтаније и 

неприпремљене интеракције на 

одређену тему) 

 решавање «текућих проблема» у 

ПИСАЊЕ 

Оспособљавање 

ученика за писање 

краћих текстова 

различитог садржаја 

 

 пише реченице и краће текстове (до 100 речи) чију 

кохерентност и кохезију постиже користећи познате 

језичке елементе у вези са познатим писаним текстом 

или визуелним подстицајем; 

 издваја кључне информације и препричава оно што је 

видео, доживео, чуо или прочитао; 

 користи писани код за изражавање сопствених потреба 

и интересовања (шаље личне поруке, честитке, користи 

електронску пошту, и сл.). 

 пише кратка пословна писма према датом моделу 

поштујући правила пословне коресподенције 

 

ГОВОР 

Оспособљавање 

ученика за кратко 

монолошко излагање 

и за учешће у 

дијалогу на страном 

језику 

 

 усклађује интонацију, ритам и висину гласа са 

сопственом комуникативном намером и са степеном 

формалности говорне ситуације;  

 поред информација о себи и свом окружењу описује 

или извештава у неколико реченица о догађајима и 

активностима (познату радњу или ситуацију) у 

садашњости, прошлости и будућности, користећи 

познате језичке елементе (лексику и морфосинтаксичке 

структуре); 

 препричава и интерпретира у неколико реченица 

садржај писаних, илустрованих и усмених текстова на 

теме предвиђене наставним програмом, користећи 

познате језичке елементе (лексику и морфосинтаксичке 

структуре); 

 у неколико реченица даје своје мишљење и изражава 
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ставове (допадање, недопадање, итд.), користећи 

познате језичке елементе (лексику и морфосинтаксичке 

структуре). 

 једноставним речима опише лица, предмете из 

окружења и упореди их са другима. 

  

 Интеракција 

 

 у стварним и симулираним говорним ситуацијама са 

саговорницима размењује исказе у вези с контекстом 

учионице, као и о свим осталим темама предвиђеним 

наставним програмом (укључујући и размену мишљења 

и ставова према стварима, појавама, користећи познате 

морфосинтаксичке структуре и лексику); 

 учествује у комуникацији и поштује социокултурне 

норме комуникације (тражи реч, не прекида 

саговорника, пажљиво слуша друге, итд). 

 да одговори на ограничен број непосредних питања која 

се надовезују уз могућност да му се понове и пружи 

помоћ при формулисању одговора.  

неслагања 

 Тражење и давање дозволе 

 Исказивање честитки 

 Исказивање препоруке 

 Изражавање хитности и обавезности 

 Исказивање сумње и несигурности 

 

ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ 

 

ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК 

Ученици треба да разумеју и користе: 

 

1. Именице – властите и заједничке, одговарајући 

род, број, са детерминативом: Signora/Signor 

Rossi, Maria, Anna, Federica, Giovanni, Riccardo, 

Belgrado, l’Italia, la Serbia, il Tirreno, 

l’Adriatico, le Alpi, gli Appennini; i miei genitori, 

mia madre, ll loro padre, il nostro paese, i vostri 

figli, questo studente, questa ragazza, quell’amico, 

quella casa. 

 

2. Одређени члан испред датума: Oggi è il 31 

gennaio; испред имена дана: La domenica non 

studio.  

 

3. Партитивни члан: Ho comprato un’etto di 

prosciutto. Voglio delle mele. Non mangio pane.  

 

4. Заменице за директни и индиректни објекат: 

Marco e Ana sono tuoi amici? Non, non li 

conosco. Il libro? Scusi, lo porto domani. E tu 

Marco, hai scritto a tua sorella? No, non le ho 

scritto, non ho avuto tempo. 

 

5. Придеве – одговарајући род, број, место, 

поређење: un ragazzo grande, una ragazza 

grande, le persone simpatiche, un piore rosso, 

Giovanna è più alta della sua sorella, noi siamo 

meno veloci di voi. Giorgio è il più grande 

chiacchierone di noi tutti.   

 

6. Бројеве: основне преко 1000, редне до 20: E’ un 

libro di cento pagine! Abito al settimo piano. 

Faccio la quinta. 

разреду, тј. договори и мини-

пројекти 

 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  

 развијање језичких вештина у 

домену језика струке, 

примењивањем  истих стратегија 

учења као и код општег језика и 

користећи  аутентичне или 

адаптиране стручне текстове 

(писане или усмене) прилагођене 

узрасту, нивоу знања  језика и 

познавању струке 

 граматичка грађа  добија свој 

смисао тек када се доведе у везу 

са датим комуникативним 

функцијама и темама, и то у 

склопу језичких активности 

разумевања (усменог) говора и 

писаног текста, усменог и 

писменог изражавања и 

медијације; полазиште за 

посматрање и увежбавање 

језичких законитости  јесу усмени 

и писани текстови различитих 

врста, дужине и степена тежине; 

користе се, такође, изоловани 

искази, под условом да су 

контекстуализовани и да имају 

комуникативну вредност  

  планира се израда два писмена 

задатка. 

 

 

 ЧИТАЊЕ 

Оспособљавање 

ученика за 

функционално читање 

и разумевање 

различитих, узрасно и 

садржајно примерених 

врста текстова ради 

информисања, 

извршавања упутстава 

и остварења естетског 

доживљаја (читање 

ради личног 

задовољства) 

 разуме краће текстове (до 120-150 речи), који садрже 

већи проценат познатих језичких елемената, 

интернационализама,  структуралних и лексичких, а 

чији садржај је у складу са развојним и сазнајним 

карактеристикама, искуством и интересовањима 

ученика;  

 разуме и адекватно интерпретира садржај илустрованих 

текстова (стрипове,ТВ програм, распоред часова, 

биоскопски програм, ред вожње, информације на 

јавним местима итд.) користећи језичке елементе 

предвиђене наставним програмом. 

 проналази и издваја предвидљиве информације у 

текстовима из свакодневног окружења (писма, краћи 

новински чланци, упутства о употреби) 

 Може да изведе закључак о могућем значењу 

непознатих речи ослањајући се на општи смисао текста 

са темом из свакодневног живота. 

СОЦИОКУЛТУРНА 

КОМПЕТЕНЦИЈА 

 

Стицање и 

овладавање 

социокултурним 

компетенцијама 

 у оквиру поља свог интересовања, знања и искуства, 

препозна и разуме  сличности и разлике у погледу навика 

(вербална и невербална комуника-ција), обичаја, 

менталитета и институција које постоје између наше 

земље и земаља чији језик учи 

 препозна и разуме најчешће присутне културне моделе 

свакодневног живота земље и земаља чији језик учи 
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неопходним за 

писану и усмену 

употребу језика 

 препозна и адекватно реагује на формалност говорне 

ситуације 

 адекватно користи најфреквентије  стилове и регистре у 

вези са знањима из страног језика, али и из осталих 

области школских знања и животних искустава 

 адекватно реагује на прагматичке функције говорних 

чинова у циљном језику различите од оних у Л1 (степен 

форманости, љубазности, као и паралингвистичка 

средства: гест, мимика, просторни односи међу 

говорницима, итд.) 

 учествује у свим видовима модерне комуникације 

(електронске поруке, СМС поруке, дискусије на блогу 

или форуму, дрштвене мреже) 

 користи све досад наведене стратегије развоја 

комуникативних компетенција примењујући језик струке 

у складу са нивоом знања језика и потребама  

 

 

7. Питања: Puoi venire a casa mia domani? Conosci 

la mia cugina? Che cosa aspettate? Dove andate? 

A che ora tornate a casa? E quando torni? Abiti 

qui? C’è qui il tuo indirizzo? Perché? Chi torna 

domani?  

 

8. Негацију: Io non mangio frutta. Tu non lo vedi 

domani.  

 

9. Заповедни начин: Fa’ presto! Non tornare tardi ! 

Non andate via senza di me.  

 

10. Кондиционал глагола potere и volere: Vorrei un 

gelato alla frutta, per piacere. Potresti portarmi 

domani il tuo quaderno di matematica ? 

 

11. Глаголска времена:  

- Presente Indicativo фреквентних глагола, 

рачунајући и повратне (alzarsi, lavarsi) и 

безличних глагола (piovere, nevicare);  

- Passato prossimo и Imperfetto– грађење и 

контрастирање употребе: Dormivo quando è 

tornato Marco. L’ho conosciuto al mare, tanti 

anni fa, quando avevo appena cinque anni!   

- Futuro: Ragazzi, domani andremo tutti insieme 

a teatro. Giulia tornerà fra quattro mesi. 

 

12. Предлоге и сажете чланове: Vivo a Kragujevac, 

in Serbia; in luglio andiamo in vacanza a 

Belgrado; ieri siamo andati allo Zoo; ritorni dalla 

scuola a quest’ora ? E’ in macchina, ariva a casa 

fra poco. Non faremo tardi al cinema, lo 

spettacolo inizia alle otto, ci aspetteranno a casa 

di Marco, ci andiamo tutti a piedi. 

 

13. Прилоге за време, место, начин, количину: 

prima, dopo, oggi, domani, sempre, qui, li, là, 

davanti, dietro, bene, male, poco, molto, tanro, 

troppo, più, meno.  

14. Везнике e, o, ma.  
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НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

  

Ученици треба да разумеју и користе:  

1. Именице – у номинативу, акузативу, дативу и 

генитиву (за изражавање посесивних односа: das 

Haus meiner Eltern).   

      Множина именица на -en, -e , -er, -s, -ø: 

Freundinnen, Schuhe, Kinder, -Kinos, -Schüler.  

 Суплетивна множина: die Schneefälle, die 

Sportarten.   

 

а. властите именице, посебно имена људи и 

географски називи немачког говорног подручја 

Мartin, Klaus, Jürgen, Maraike, Elke, Saskia 

etc.; Europa, Österreich, der Rhein, die Alpen. 

б. заједничке именице мушког, женског и 

средњег рода: der Schüler, die Lehrerin, das Kind   

в.  бројиве и небројиве именице: die Rose, 

der Kakao   

 

2. Члан: одређени, неодређени и нулти  

 

а) Одређени члан:  

- разлика између неодређеног и одређеног члана у 

ширем контексту (неодређено и непознато : 

одређено и познато): Klaus hat eine neue Jacke. Die 

Jacke ist gelb.  

- контраховани (сажети) члан:  

o уз глаголе кретања: ins Bett gehen, zur 

Schule gehen, ans Meer fahren, ins Gebirge 

fahren  

o уз годишња доба: im Sommer  

o уз стране света: im Norden  

o уз доба дана: am Vormittag  

o уз датуме: am 6. März 

 

б) Неодређени члан у изразима: einen Spaziergang 

machen, eine Frage stellen  

 

г) Нулти члан:  

- уз називе спортова: Fußball spielen, Gymnastik 

treiben   
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- уз називе музичких инструмената: Klavier spielen   

- у изразима: zu Fuß gehen, zu Hause sein, nach 

Hause gehen  

 

3. Показне, присвојне, упитне и најфреквентније 

неодређене детерминативе: diese Stadt, mein Ball, 

welches Haus, einige Schüler, manche Lehrer.  

 

4.  Придеве у слабој, јакој и мешовитој 

промени (ein hübsches Kind, das hübsche Kind, 

hübsche Kinder)  

Поређење придева  

o правилно поређење: billig, billiger, der (die, 

das) billigste  

o неправилно поређење придева (gut/besser; 

viel/mehr). 

 

а. Изведене придевe са наставцима -bar, -lich и –ig: 

lesbar, sommerlich, windig (рецептивно).  

 

б. Придеве који изражавају националну припадност 

и то најфреквентније (Serbisch, Österreichisch)  

 

в. Придеве изведене од имена града (Belgrader, 

Hamburger).  

 

3. Личне заменице у номинативу, акузативу и 

дативу: ich, mir, mich.   

    Присвојне заменице: meiner, deiner   

 

5. Фреквентне предлоге: 

а) за означавање положаја у простору: auf dem 

Tisch, unter dem Stuhl, zwischen den Bänken, hinter 

der Schule, vor dem Theater, dem Kino gegenüber. 

б) за правaц кретања: zum Arzt, nach Deutschland, in 

die Stadt  

в) време: um 10.00 Uhr,  am 3. Oktober, im März,  

г) доба дана, годишње доба: am Abend, im Frühjahr,  

д) порекло: aus der Schweiz 

ђ) средство: mit dem Taxi   

е) намена: fur Kinder   

 

6. Глаголe (потврдни, упитни и одрични облици) у 

следећим временима: 
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      а) презент слабих и јаких глагола   

      б) претерит помоћних и модалних глагола   

      в) перфект слабих и најфреквентнијих јаких 

глагола  

      г) футур  

      д) конјунктив претерита модалних глагола за 

постављање учтивих питања и           

 изражавање жеље (без граматичких 

објашњења): 

Möchtest du einen Apfel?  Möchtest du heute mit 

mir ins Kino gehen?  

o глаголи са предложном допуном: warten 

auf, hoffen auf, sich freuen über/auf.  

o повратни глаголи: sich waschen  

        

7. Прилози и прилошке одредбе (и рецептивно и 

продуктивно) 

 

а) за време: gestern, vor einer Woche, letztes Jahr, 

morgen.   

б) за место и правац кретања: da hinten, geradeaus, 

nach links.  

в) за начин: zufällig. 

г) за учесталост: oft, einmal, jeden Tag, zweimal im 

Monat, üblich.  

8. Бројевe  

 

Простe бројевe преко 1000. Редне бројеве до 30. 

Године.  

 

9. Упитне реченице: 

а. које захтевају одговоре Ja/Nein; 

б. са упитним речима на w-: wer, was, wann, 

wo, warum, womit, wie oft, wie viel.   

 

10. Везникe за напоредне реченице (рецептивно и 

продуктивно): und, aber, oder, denn. 

      Везниke за зависно-сложене реченице 

(рецептивно); релативне заменице и прилоге 

(рецептивно): weil, ob.   

 

11. Редослед елемената у потврдним, одричним, 

упитним и сложеним реченицама: Ich fahre morgen 

nach Berlin. Fährst du auch nach Berlin? Wer fährt 
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nach Berlin. Ich weiß nicht, ob ich nach Berlin fahre.  

 

 

 

 

РУСКИ ЈЕЗИК 

 

Ученици треба да разумеју и користе: 

 

1) Релацију слово-глас и разликовање гласова и 

слова у руском језику; основна обележја 

сугласничког и самогласничког система 

руског језика: изговор гласова који се бележе 

словима ж, ш, ч, щ, л; изговор и бележење 

парних тврдих и меких, звучних и безвучних 

сугласника; изговор и бележење 

акцентованих и редукованих самогласника; 

изговор гласова у групама чт,    сч, зч, сш, зш,  

стн, здн. Основне типове изјавне и упитне 

интонационе конструкције. 

 

2) Слагање субјекта (именица) и простог 

глаголског предиката (лични глаголски 

облик): Вова читает. Миша читал. Маша 

читала. 

 

3) Глагол у функцији простог глаголског 

предиката – презент глагола прве и друге 

конјугације, перфекат : я читаю, ты 

читаешь, я люблю, ты любишь, он говорил, 

она писала, они рассказывали...  

4) Именице у функцији именског дела 

предиката: Я ученица. Мама - врач. 

  

5) Облике личних заменица у функцији субјекта: 

Меня зовут Аня. Мне одиннадцать лет.  

 

6)    Слагање броја и именице: один дом, два (три, 

четыре) дома, пять домов; одна парта, две 

(три, четыре) парты, пять парт; один год, 

два (три, четыре) года, пять лет.  

 

6) Слагање именица и придевских речи: красный 

свет, Новый год, зеленая доска, большая елка, 
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вкусное яблоко, синее пальто.  

 

7) Исказивање питања: Кто он? Что тут? А 

дом? И двор ваш?  

 

8) Исказивање посесивности: У меня есть...У 

меня нет...  

 

9) Исказивање временских односа: Который 

час? Ровно час; пять минут второго; 

половина второго; без пяти два.  

Какое сегодня число? Первое февраля. 

 

10) Исказивање просторних односа (правац и 

место): куда, где, когда; к врачу, на улицу, в 

автобус; у парты, на кухне, в городе; налево, 

направо, прямо. 

 

11) Исказивање императивности (2. лице једнине 

и множине): читай, читайте; скажи, 

скажите; познакомьтесь!  

 

12) Конструкције с основним глаголима кретања: 

Я иду в школу. Куда идет этот автобус? Ты 

едешь на автобусе. Куда едут Миша и Саша?  

 

 

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 

 

Ученици треба да разумеју и користе: 

1. Именице – властите и заједничке, одговарајући 

род, број, са детерминативом: Madame/Monsieur 

Mercier, Sylvie, Dominique, Jean-Pierre, Paris, 

Belgrade, la France, la Serbie, l’océan Atlantique, 

les Alpes ; mes parents, leur mère, notre pays, vos 

enfants, cet élève, quelle maison ? 

 

2. Одређени члан испред датума: Aujourd’hui c’est 

le 31 janvier; испред имена дана: Le mardi je fais 

du tennis.   

 

3.  Партитивни члан: J’ai acheté de la crème 

solaire.  
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4. Заменицу on: On va au cinéma? En Suisse, on 

parle allemand, français et italien.  

 

5. Заменице за директни и индиректни објекат: 

Tes amis? Je ne les connais pas! Mon livre ? Et à ta 

soeur, tu lui as écrit ?  Само рецептивно: Je te le 

prête avec plaisir ! 

 

6. Придеве – одговарајући род, број, место, 

поређење: un grand garçon, une grande fille, des 

personnes sympathiques, une fleur rouge, Sylvie est 

plus grande que sa soeur; nous sommes plus rapides 

que vous.  

 

7. Бројеве: основне преко 1000, редне до 20: C’est 

un livre de cent pages! J’habite au sixième étage. 

 

8. Питања: Est-ce que tu peux venir tout de suite ? 

Tu connais ma cousine? Qu’est-ce que vous 

attendez ?! Il vient quand ? Tu habites où ? C’est 

quoi ton nom / ton adresse…? Pourquoi… ? 

 

9. Негацију: Elle ne vient pas avec nous? Je n’ai pas 

de frère.  

 

10. Заповедни начин: Viens avec Pierre! Ne partez 

pas sans moi! 

 

11. Кондиционал глагола pouvoir и vouloir: Je 

voudrais un kilo de pommes, s’il vous plait. Est-ce 

que tu pourrais me prêter ton portable?  

 

12. Глаголска времена:  

- презент индикатива фреквентних глагола, 

рачунајући и повратне (se lever, se coucher) 

и униперсоналне (pleuvoir, neiger) ;  

- сложени перфект и имперфект – грађење и 

контрастирање употребе: Nous nous sommes 

rencontrés sur une plage quand nous avions 

quatre ans! Je dormais quand le téléphone a 

sonné.   

- футур први: Nous déménagerons cet été. Nous 

irons chez ma grand-mère. 
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13. Конструкцију il faut са инфинитивом: Il faut 

acheter des jus, préparer des sandwiches, décorer 

la salle… 

14. Предлоге и сажете чланове: J’habite à 

Kragujevac, en Serbie; nous allons passer nos 

vacances en Belgique; nous sommes allés au zoo ; 

il rentre du stade/de l’école à quelle heure ? il y a 

un petit chat dans la rue, il est sous la voiture, je 

vais le mettre sur la fenêtre, c’est pour toi. 

 

15. Прилоге за време, место, начин, количину: 

avant, après, aujourd’hui, hier, demain, toujours, 

ici, là, devant, derrière, bien, mal, vite, doucement, 

gentiment, beaucoup, moins, plus, итд.  

 

16.Везнике et, ou, mais. 

 

 

ШПАНСКИ ЈЕЗИК 

  

1. Именице– рецептивно и продуктивно  

а. Властите именице, посебно имена људи 

и географски називи хиспанског говорног подручја 

Miguel, María, Pedro, Elena, Juan, etc.; 

España, América Hispánica/Latina, etc. 

 

б. Заједничке именице с променом у члану 

и другим детерминативима - (el libro, este libro, mi 

libro, los libros, estos libros, mis libros)  

 

2.  Придеви – рецептивно и продуктивно  

a. Поређење придева: comparativo y 

superlativo relativo: más bonito que,  el más bonito 

б. Придеви са апокопом: un gran actor, un 

buen amigo 

  

3. Личне заменице – рецептивно и продуктивно  

а. у функцији субјекта: yo, tú, él, ella, 

nosotros, vosotros, ellos, ellas, Usted, Ustedes 

б. у функцији објекта, ненаглашене: me, te, 

le, la, lo, nos, os, les, las, los  

в. у функцији објекта, наглашене: a mí, a ti, 

a él, a ella, a nosotros, a vosotros, a Usted, a 

Ustedes 
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 г.  заменице: se (повратни глаголи и 

глаголи са "лексичким se"): lavarse; tratarse de... 

 

4. Предлози (и рецептивно и продуктивно) 

de, a, sin, con, conmigo, contigo, sobre/encima de, 

bajo/debajo de, cerca de, lejos de, etc. 

 

5. Глаголи: 

 

а. Садашње време правилних глагола –ar, -

er, -ir и најфреквентнијих глагола са 

променом у основи: decir, traer, poner, etc. 

Presente del indicativo - и рецептивно и 

продуктивно у свим глаголским лицима  

 

б. Imperativo и presente del subjuntivo горе 

наведених глагола (у негираним 

императивним конструкцијама и у 

формалном стилу обраћања: 

habla/hable/hablad/hablen/no hables/no 

hablen/no habléis) – и рецептивно и 

продуктивно  

 

в. Прошла времена (само у индикативу): 

Pretérito perfecto simple (pretérito indefinido); 

Pretérito imperfecto; Pretérito perfecto 

compuesto: – фреквентни правилни глаголи и  

одређени број најфреквентнијих 

неправилних глагола у свим глаголским 

лицима (hablar, comer, beber, pensar, 

trabajar, escribir, leer,  vivir,  jugar, viajar, 

estudiar// ser, estar, tener, ir, traer, decir, venir,  

etc...) - и рецептивно и продуктивно као 

комплетне фразе  

El fin de semana pasado visité a mis abuelos.  

Lo siento, se me olvidó la tarea en casa. 

Cuando era pequeña, me gustaba jugar con las 

muñecas. 

¿Has terminado la tarea? 

 

г. Модални глаголи (у горе наведеним 

глаголским временима) - и рецептивно и 

продуктивно као комплетне фразе, у 

конструкцијама са инфинитивом и са 
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именским додацима: poder, querer, saber, 

tener que, gustar 

Ме gusta este libro. 

¿Puedo salir? 

Quiero viajar a México. 

Tengo que estudiar mucho. 

 

ђ. Безличне конструкције са субјунктивом  

  

Es importante que estudies lenguas extranjeras. 

Es necesario que duermas bien. 

 

е. Личне конструкције са презентом 

субјунктива (само рецептивно) 

Te recomiendo que viajes a España. 

 

ђ. Футур (и рецептивно и продуктивно) 

 

Este verano viajaré a España. 

 

ж. Основни глаголски изрази (и рецептивно 

и продуктивно) 

 tener que + infinitivо/, deber + infinitivo, hay 

que + infinitivo, hay+ imenica (hay mucha gente aquí) 

 

6. Прилози (и рецептивно и продуктивно) 

 а. Формирање прилога помоћу суфикса – 

mente (из основног речника).  

 б. Прилози за време: ahora, siempre, a 

menudo, con frecuencia, nunca, a veces, de vez en 

cuando, etc...  

в. Прилози за количину: mucho, poco, 

bastante, suficiente(mente).  

 г. Прилози за начин: bien, mal, así, de tal 

manera, rápido, despacio, voluntariamente. 

 д. Прилози и предлошки изрази за место и 

правац кретања: aquí, allí, en la calle, en casa, en 

iglesia, a casa, a clase, etc. 

 

7. Бројеви: основне преко 1000, редне до 5 

(primer(o(s))/primera(s), etc.) 

 

8. Упитне реченице (и рецептивно и продуктивно): 

а.  са упитном речи (¿Quién?, ¿Cuándo?, 
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¿Cómo?, ¿Dónde?, etc.) ,  

б. које захтевају  одговора да/не (sí/no) 

 

9. Негација (и рецептивно и продуктивно) 

No trabaja hoy. 

No quiero ir al cine esta tarde. 
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Разред: трећи 

 

ЦИЉ 
ИСХОДИ  НА КРАЈУ ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА  

                          Ученик ће бити у стању да: 
ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

СЛУШАЊЕ 

 

Оспособљавање 

ученика за разумевање 

усменог говора 

 разуме краће дијалоге (до 15 реплика / питања и 

одговора), приче,  друге врсте текстова и песме о темама 

предвиђеним наставним програмом, које чује уживо, или 

са аудио-визуелних записа 

 разуме општи садржај и издвоји кључне информације из 

краћих аутентичних текстова из свакодневног живота 

после 1-2 слушања (обавештења са разгласа на станици, 

аеродрому, у супермаркету или у школи) 

 разуме и реагује на одговарајући начин на  усмене поруке 

у вези са личним искуством и са активностима на часу 

(позив на групну активност, заповест, упутство, догађај 

из непосредне прошлости, планови за блиску будућност, 

свакодневне активности, жеље и избори, итд.) 

 разуме краће рекламе,  радио и ТВ  емисије о темама 

предвиђеним наставним  програмом из домена 

свакодневног језика као и пословног. 

 

 

ОПШТЕ ТЕМЕ 

 Свакодневни живот (генерацијски конфликти и 

начини превазилажења ) 

 Образовање (образовање за све, пракса и припреме 

за будуће занимање, размена ученика) 

 Познате фирме, предузећа, установе, институције у 

земљама чији се језик учи 

 Културни живот (међународни пројекти и учешће 

на њима) 

 Заштита човекове околине (волонтерски рад) 

 Медији  (штампа, телевизија, електронски медији) 

 Историјски догађаји/линости из земаља чији се 

језик учи 

 Свет компјутера (предности и мане употребе 

компјутера) 

 Вођење евиденције и документације у 

администрацији 

 

 

КОМУНИКАТИВНЕ ФУНКЦИЈЕ 

 

 Представљање себе и других 

 Поздрављање (састајање, растанак; формално, 

неформално, специфично по регионима) 

 Идентификација и именовање особа, објеката, боја, 

бројева итд.) 

 Давање једноставних упутстава и команди 

 Изражавање молби и захвалности 

 Изражавање извињења 

 Изражавање потврде и негирање 

 Изражавање допадања и недопадања 

 Изражавање физичких сензација и потреба 

 Исказивање просторних и временских односа 

 Давање и тражење информација и обавештења 

 Описивање и упоређивање лица и предмета 

 Изрицање забране и реаговање на забрану 

 Изражавање припадања и поседовања 

 Скретање пажње 

 Тражење мишљења и изражавање слагања и 

неслагања 

Облици наставе 

Предмет се реализује кроз следеће 

облике наставе: 

 комуникативна настава страних 

језика уз примену техника рада у 

групама и паровима, додатних 

средстава у настави (АВ 

материјали, ИТ, игре, аутентични 

материјали, итд.), као и уз примену 

принципа наставе по задацима 

(task-based language teaching; 

enseñanza por tareas, 

handlungsorientierter FSU) 

 

Место реализације наставе 

 Настава се реализује у учионици 

или одговарајућем кабинету 

 

Препоруке за реализацију наставе 

 

 слушање и реаговање на налоге 

и/или задатке у вези са текстом 

који чита наставник или који 

ученици чују са звучих записа  

 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 (Н.Б. дебате представљају 

унапред припремљене 

аргументоване монологе са 

ограниченим трајањем, док су 

дискусије спонтаније и 

неприпремљене интеракције на 

одређену тему) 

 решавање «текућих проблема» у 

ПИСАЊЕ 

Оспособљавање 

ученика за писање 

краћих текстова 

различитог садржаја 

 

  пише реченице и краће текстове (до 100 речи) чију 

кохерентност и кохезију постиже користећи познате 

језичке елементе у вези са познатим писаним текстом или 

визуелним подстицајем 

 записује кључне информације и препричава оно што је 

видео, доживео, чуо или прочитао 

 користи писани код за изражавање сопствених потреба и 

интересовања (шаље личне поруке, честитке, користи 

електронску пошту,  пише лична писма и сл.) 

  у кратким формалним и неформалним писмима 

(обавештење професорима, суседима, тренеру) примењује 

облике обраћања, молбе, поздрава и захваљивања 

 записује планове, задатке и друге захтеве који му се 

усмено саопштавају. 

 

ГОВОР 

Оспособљавање 

ученика за кратко 

монолошко излагање 

и за учешће у 

дијалогу на страном 

језику 

 усклађује интонацију, ритам и висину гласа са 

сопственом комуникативном намером и са степеном 

формалности говорне ситуације  

 поред информација о себи и свом окружењу описује или 

извештава у неколико реченица о догађајима и 

активностима (познату радњу или ситуацију) у 

садашњости, прошлости и будућности, користећи познате 
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 језичке елементе (лексику и морфосинтаксичке 

структуре) 

 препричава и интерпретира у неколико реченица садржај 

писаних, илустрованих и усмених текстова на теме 

предвиђене наставним програмом као и на теме из других 

наставних предмета користећи познате језичке елементе 

(лексику и морфосинтаксичке структуре) 

 у неколико реченица изражава своја осећања, мишљење и 

ставове аргументујући их (допадање, недопадање, 

противљење, итд.), користећи познате језичке елементе 

(лексику и морфосинтаксичке структуре) 

 једноставним речима описује лица, догађаје, ситуације и 

предмете из окружења и упоређује их са другима из 

области свог интересовања као и из одређених садржаја 

других наставним предмета. 

 

 

Интеракција 

 

 

 у стварним и симулираним говорним ситуацијама са 

саговорницима размењује исказе у вези с контекстом 

учионице, као и о свим осталим темама предвиђеним 

наставним програмом (укључујући и размену мишљења и 

ставова према стварима, појавама из домена њиховог 

интересовања, свакодневног живота и живота младих,  

користећи познате морфосинтаксичке структуре и 

лексику) 

 учествује у комуникацији и поштује социокултурне 

норме комуникације (тражи реч, не прекида саговорника, 

пажљиво слуша друге, итд) 

 да одговори на ограничен број непосредних питања која 

се надовезују уз могућност да му се понове и пружи 

помоћ при формулисању одговора.  

 

  

 

 

 Тражење и давање дозволе 

 Исказивање честитки 

 Исказивање препоруке 

 Изражавање хитности и обавезности 

 Исказивање сумње и несигурности 

 

ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ 

 

Италијански језик 

 

Ученици треба да разумеју и користе: 

1.Именице – властите и заједничке, одговарајући 

род, број, са детерминативом: Signora/Signor Rossi, 

Maria, Anna, Federica, Giovanni, Riccardo, Belgrado, 

l’Italia, la Serbia, il Tirreno, l’Adriatico, le Alpi, gli 

Appennini; i miei genitori, mia madre, ll loro padre, il 

nostro paese, i vostri figli, questo studente, questa 

ragazza, quell’amico, quella casa. 

 

Деривација именица  и прављење сложених 

именица. Понављање градива из предходних година 

учења. 

Алтернација именица  (основни суфикси за 

аугментатив, пејоратив, деминутив и хипокористике 

-ino, -one, -accio, -etto, -ello, -uccio, -otto). 

Лажна алтерација (focaccia, fioretto, montone...) 

 

19. Одређени члан испред датума: Oggi è il 31 

gennaio; испред имена дана: La domenica non studio.  

 

Употреба члана уз властита имена, географске 

појмове, имена градова и држава, презимена. 

Употреба члана уз присвојни придев и 

хипокористике и уз лична имена (La mia cara 

sorellina; Dov’è la Lisa?). 

 

20. Изражавање тачног времена: Che ore sono? Sono le 

tre e mezzo. A che ora inizia lo spettacolo? Alle venti. I 

negozi sono aperti dalle 9 alle 20. 

 

21. Партитивни члан: Ho comprato un’etto di 

prosciutto. Voglio delle mele. Non mangio pane.  

22. Заменице за директни и индиректни објекат: 

Marco e Ana sono tuoi amici? Non, non li conosco. Il 

разреду, тј. договори и мини-

пројекти 

 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  

 развијање језичких вештина у 

домену језика струке, 

примењивањем  истих стратегија 

учења као и код општег језика и 

користећи  аутентичне или 

адаптиране стручне текстове 

(писане или усмене) прилагођене 

узрасту, нивоу знања  језика и 

познавању струке 

 граматичка грађа предвиђена  

добија свој смисао тек када се 

доведе у везу са датим 

комуникатив-ним функцијама и 

темама, и то у склопу језичких 

активности разумевања (усменог) 

говора и писаног текста, усменог и 

писменог изражавања и 

медијације; полазиште за 

посматрање и увежбавање језичких 

законитости  јесу усмени и писани 

текстови различитих врста, дужине 

и степена тежине; користе се, 

такође, изоловани искази, под 

условом да су контекстуализовани 

и да имају комуникативну 

вредност  

 планира се израда два писмена 

задатка. 

 

 

 ЧИТАЊЕ 

Оспособљавање 

ученика за 

функционално читање 

и разумевање 

различитих, узрасно и 

 разуме краће текстове (до 200 речи), који садрже већи 

проценат познатих језичких елемената, 

интернационализама,  структуралних и лексичких, а чији 

садржај је у складу са развојним и сазнајним 

карактеристикама, искуством и интересовањима ученика  

 разуме и адекватно интерпретира садржај илустрованих 
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садржајно примерених 

врста текстова ради 

информисања, 

извршавања упутстава 

и остварења естетског 

доживљаја (читање 

ради личног 

задовољства) 

текстова (стрипове, ТВ програм, биоскопски програм, ред 

вожње, информације на јавним местима итд.) користећи 

језичке елементе предвиђене наставним програмом 

 проналази и издваја предвидљиве информације у 

текстовима из свакодневног окружења (писма, краћи 

новински чланци, упутства о употреби, огласи, плакати, 

каталози) 

 може да изведе закључак о могућем значењу непознатих 

речи ослањајући се на општи смисао текста са темом из 

свакодневног живота 

 разуме краће текстове у вези са градивом других 

предмета, ослањајући се на  општи смисао  текста и 

предходно стечена знања. 

 

 

 

libro? Scusi, lo porto domani. E tu Marco, hai scritto a 

tua sorella? No, non le ho scritto, non ho avuto tempo.  

Заменице за директни и индиректни објекат, у 

пару, слагање са императивом, инфинитивом и 

ecco: Che bel libro! Me lo compri? Sì, te lo compro 

per il compleanno. Devo comprarti anche 

l’orologuo, arrivi sempre in ritardo! Dove ho messo 

il biglietto per il cinema? Me l’ha portato Maria 

ieri sera. Eccolo, l’ho messo in tasca. Gerundio 

presente + ненаглашене личне заменице, 

рефлексивне заменице и  речце ci, ne. 

 

23. Релативне заменице, che и dove: Ho incontrato il 

professore di matematica che mi ha detto di portare i 

compiti domani. Siamo andati a casa in montagna dove 

abbiamo passato le vacanza l’anno scorso. Релативна 

заменица cui. E’ il ragazzo di cui ti ho parlato. E’ 

l’amica con cui vado al cinema spesso. 

 

Придеве – одговарајући род, број, место, поређење: 

un ragazzo grande, una ragazza grande, le persone 

simpatiche, un piore rosso, Giovanna è più alta della 

sua sorella, noi siamo meno veloci di voi. Giorgio è il 

più grande chiacchierone di noi tutti.  Алтерација 

придева. Најчешћи фразеолошки изрази са 

придевима (sano come un pesce, lento come una 

lumaca, matto da legare, ubriaco fradicio...). 
Компарација придева, компаратив изједначавања 

Marco è alto come Paolo , компаратив увећавања 

Marco è più alto di Pietro, компаратив умањивања 

Marco e meno bravo di Anna. 

 

24. Присвојне придеве и заменице: Dove sono le tue 

scarpe? Ecco le mie! Употреба члана уз присвојне 

придеве: Mia madre parla l’italiano. La mia sorellina 

non va ancora a scuola. Il loro fratello fa la sesta.  

 

25. Бројеве: основне преко 1000, редне до 20: E’ un 

libro di cento pagine! Abito al settimo piano. Faccio la 

sesta. 

 

26. Питања: Puoi venire a casa mia domani? Conosci 

la mia cugina? Che cosa aspettate? Dove andate? A che 

ora tornate a casa? E quando torni? Abiti qui? C’è qui 

СОЦИОКУЛТУРНА 

КОМПЕТЕНЦИЈА 

 

Стицање и 

овладавање 

социокултурним 

компетенцијама 

неопходним за 

писану и усмену 

употребу језика 

 у оквиру поља свог интересовања, знања и искуства, 

препозна и разуме  сличности и разлике у погледу навика 

(вербална и невербална комуника-ција), обичаја, 

менталитета и институција које постоје између наше 

земље и земаља чији језик учи 

 препозна и разуме најчешће присутне културне моделе 

свакодневног живота земље и земаља чији језик учи 

 препозна и адекватно реагује на формалност говорне 

ситуације 

 адекватно користи најфреквентије  стилове и регистре у 

вези са знањима из страног језика, али и из осталих 

области школских знања и животних искустава 

 адекватно реагује на прагматичке функције говорних 

чинова у циљном језику различите од оних у Л1 (степен 

форманости, љубазности, као и паралингвистичка 

средства: гест, мимика, просторни односи међу 

говорницима, итд.) 

 учествује у свим видовима модерне комуникације 

(електронске поруке, СМС поруке, дискусије на блогу 

или форуму, дрштвене мреже) 

 користи све досад наведене стратегије развоја 

комуникативних компетенција примењујући језик струке 

у складу са нивоом знања језика и потребама  
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il tuo indirizzo? Perché? Chi torna domani?  

 

27. Негацију: Io non mangio frutta. Tu non lo vedi 

domani.  

 

28. Заповедни начин, за сва лица: Fa’ presto! Non 

tornare tardi ! Non andate via senza di me. Prego 

Signora, entri! Mi dia un etto di prosciutto e tre tosette, 

per favore! Императив са ненаглашеним личним 

заменицама: Guardalo! Portami il libro!  

 

29. Модалне глаголе: dovere, potere, violere и sapere, 

са модалном вредношћу, у свим временима. Devi 

partire subito. Sai nuotare? Употреба помоћних 

глагола са модалним глаголима у сложеним 

временима: Ho dovuto comprare l’aspirina. Sono 

dovuto andare a letto tardi. Слагање ненаглашених 

заменица са партиципом: Hai il nuovo quadreno? Ho 

dovuto comprarlo per le ore di matematica. 

 

30. Кондиционал глагола potere, volere, dovere: 

Vorrei un gelato alla frutta, per piacere. Potresti 

portarmi domani il tuo quaderno di 

matematica ?Dovresti tornare a casa in tempo. 

 

31. Глаголска времена:  

a. Presente Indicativo фреквентних глагола, 

рачунајући и повратне;  

b. Congiuntivo Presente фреквентних глагола, 

везана за медијацију: Penso che Maria non 

capisca bene. Penso che non possa venire alle 

sei. 

c. Passato prossimo и Imperfetto– грађење и 

контрастирање употребе: Dormivo quando è 

tornato Marco. L’ho conosciuto al mare, tanti 

anni fa, quando avevo appena cinque anni!   

d. Futuro: Ragazzi, domani andremo tutti insieme 

a teatro. Giulia tornerà fra quattro mesi.  

e. Gerundio presente. Грађење и употреба у 

временским и начинским реченицама Ho 

incontrato Marco tornando a casa. Maria 

andava a scuola mangiando il gelato. 

f. Фразеолошки изрази са глаголима (fumare 

come un turco, ridere come un matto, bere 
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come una spugna...).  

g. Хипотетички период: Реална погодбена 

реченица  Se fa bel tempo vado in gita. Se farà 

bel tempo andrò in gita Иреална хипотетичка 

реченица са имперфектом: Se faceva bel 

tempo andavo al mare.  

 

32. Предлоге и сажете чланове: Vivo a Kragujevac, in 

Serbia; in luglio andiamo in vacanza a Belgrado; ieri 

siamo andati allo Zoo; ritorni dalla scuola a quest’ora ? 

E’ in macchina, ariva a casa fra poco. Non faremo tardi 

al cinema, lo spettacolo inizia alle otto, ci aspetteranno 

a casa di Marco, ci andiamo tutti a piedi. 

 

33. Прилоге за време, место, начин, количину: 

prima, dopo, oggi, domani, sempre, qui, li, là, davanti, 

dietro, bene, male, poco, molto, tanro, troppo, più, 

meno. Положај прилога у односу на глагол. Положај 

прилога mai, sempre, ancora, già uz passato prossimo. 

 

34. Речце: Прилошке вредности речца ci и ne: Cи 

vado subиto. Lui ci crede.  Ci scherziamo tutti. Ne parlo 

spesso. Non ne penso nulla. Ne sono tornata ierи.  

 

35. Везнике e, o, ma, se. 

 

 

Немачки језик 

 

Ученици треба да разумеју и користе:  

1. Именице – у номинативу, акузативу, дативу и 

генитиву (за изражавање посесивних односа: das 

Haus meiner Eltern).   

Множина именица на  -en, -e  , - ,  -er, -s, -ø (са 

прегласом – умлаутом и без њега): Freundinnen, 

Schuhe, Kinder, -Kinos, -Schüler.  

 Суплетивну множину: die Schneefälle, die 

Sportarten.   

а. властите именице, посебно имена људи и 

географски називи немачког   говорног подручја: 

Мartin, Klaus, Jürgen, Maraike, Elke, Saskia etc.; 

Europa, Österreich, der Rhein, die Alpen. 

б. заједничке именице мушког, женског и средњег 

рода: der Schüler, die Lehrerin, das Kind   
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в.  бројиве и небројиве именице: die Rose, der Kakao   

2. Члан: одређени, неодређени и нулти  

 

а) Одређени члан:  

  - разлика између неодређеног и одређеног члана у 

ширем контексту (неодређено и   

    непознато : одређено и познато): Klaus hat eine 

neue Jacke. Die Jacke ist gelb.  

 - контраховани (сажети) члан:  

- уз глаголе кретања: ins Bett gehen, zur Schule gehen, 

ans Meer fahren, ins Gebirge fahren  

 - уз годишња доба: im Sommer  

- уз стране света: im Norden  

- уз доба дана: am Vormittag  

- уз датуме: am 6. März 

- уз географске појмове (називи планина, мора, река, 

језера, држава које су мушког или женског рода или 

у множини) 

 Der Kopaonik, am Mittelmeer, die Save, Frankfurt 

am Main, in die Schweiz, aus den    

 USA ... 

 

б) Неодређени члан у изразима: einen Spaziergang 

machen, eine Frage stellen  

 

г) Нулти члан:  

- уз називе спортова: Fußball spielen, Gymnastik 

treiben   

- уз називе музичких инструмената: Klavier spielen   

- у изразима: zu Fuß gehen, zu Hause sein, nach Hause 

gehen 

- уз географске појмове nach Italien, in Berlin 

- уз називе занимања и националности после глагола  

sein и werden: Er ist Lehrer,  

  Italiener, Sie wird blad Krankenschwester.  

 

3. Показне, присвојне, упитне и најфреквентније 

неодређене детерминативе у номинативу, генитиву, 

дативу и акузативу: diese Stadt, mein Ball, welches 

Haus, einige Schüler, manche Lehrer.  

 

4. Придеве у слабој, јакој и мешовитој промени (ein 

hübsches Kind, das hübsche Kind, hübsche Kinder)  

Придеве у компаративу и суперлативу:   
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- правилне поредбене облике: billig, billiger, der (die, 

das) billigste  

- неправилне поредбене облике (gut/besser/der (die, 

das) beste; lang/länger/der,   

  die, das längste). 

 

а. Изведене придевe са наставцима -bar, -lich и -ig: 

lesbar, sommerlich, windig   

   (рецептивно).  

 

б. Придеве који изражавају националну припадност 

и то најфреквентније (Serbisch,  

    Österreichisch)  

 

в. Придеве изведене од имена града (Belgrader, 

Hamburger).  

 

5. Личне заменице у номинативу, акузативу и 

дативу: ich, mir, mich.   

    Присвојне заменице: meiner, deiner   

 

6. Фреквентне предлоге: 

 

а) за означавање положаја у простору: auf dem Tisch, 

unter dem Stuhl, zwischen den Bänken, hinter der 

Schule, vor dem Theater, dem Kino gegenüber. 

б) за правaц кретања: zum Arzt, nach Deutschland, in 

die Stadt  

в) за време: vor dem Essen, nach der Schule, während 

der Stunde  

д) за порекло: aus der Schweiz 

ђ) за средство: mit dem Taxi   

е) за намену: für Kinder  

ф) за узрок: wegen des Regens, auf Grund meiner 

Zeugnisse  

 

7. Глаголe (потврдне, упитне и одричнe облике) у 

следећим временима: 

а) презент слабих и јаких глагола; презент 

најфреквентнијих глагола са наглашеним и 

ненаглашеним префиксима  

б) претерит слабих и најфреквентнијих јаких глагола    

в) перфект слабих и најфреквентнијих јаких глагола; 

перфект најфреквентнијих глагола са наглашеним и 
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ненаглашеним префиксима  

 г) футур  

д) конјунктив претерита за постављање учтивих 

питања и изражавање жеље       (без граматичких 

објашњења): 

Ich hätte gern einen Apfelstrudel. Ich würde dich 

gern mal am Sonntag besuchen. 

- најфреквентнији глаголи са предложном допуном   

- повратни глаголи: sich waschen , sich die Hände 

waschen 

        

8. Прилоге и прилошке одредбе (и рецептивно и 

продуктивно) 

а) за време: gestern, vor einer Woche, letztes Jahr, 

morgen.   

б) за место и правац кретања: da hinten, geradeaus, 

nach links.  

в) за начин: zufällig. 

г) за учесталост: oft, einmal, jeden Tag, zweimal im 

Monat, üblich.  

 

9. Бројевe  

Простe бројевe преко 1000. Редне бројеве до 100. 

Године.  

 

10. Упитне реченице: 

а. које захтевају одговоре Ja/Nein; 

б. са упитним речима на w-: wer, was, wann, 

wo, warum, womit, wie oft, wie viel.   

 

11. Везникe за напоредне реченице (рецептивно и 

продуктивно): und, aber, oder, denn. 

  Везникe за зависно-сложене реченице; релативне 

заменице и прилоге   

  (рецептивно и продуктивно): weil, ob, dass, weil, 

wenn, als  

 

12. Редослед елемената у потврдним, одричним, 

упитним и сложеним реченицама: Ich fahre morgen 

nach Berlin. Ich fahre nicht nach Berlin. Fährst du auch 

nach Berlin? Wer fährt nach Berlin? Ich weiß nicht, ob 

ich nach Berlin fahre.  
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Руски језик 

1) Ученици треба да разумеју и користе: 

2) Изговор и бележење акцентованих и 

редукованих самогласника о  и а. Изговор и 

бележење сугласничких група – асимилација 

сугласника по звучности. Појам фонетске 

речи.  

3) Основни типови интонационих онструкција у 

оквиру сложене реченице.  

 

4) Слагање субјекта (именица, заменица) и 

именског предиката: Я уверена (уверен) в том, 

что… Я согласна (согласен). Это новое 

пальто. 

 

5) Основни појмови о значењу и употреби 

глаголског вида и система глаголских 

времена: Анна(Вова) читает... вчера читала 

Вера (вчера читал Дима)... завтра будет 

читать Мила (Толя)...я прочитала 

(прочитал)...мы (вы, они) прочитали… я 

прочитаю...ты прочитаешь.  

6) Употреба садашњег и прошлог времена 

глагола хотеть, бежать, 

бегать,ехать,ездить,идти, ходить,  лететь, 

летать, плыть, плавать.,  

 

7) Исказивање заповести: Читай (читайте) 

вслух! Давайте повторим! Сядьте! Смотри 

не опоздай! По газонам не ходить!  

 

8) Исказивање негације:  Ученик пишет не 

карандашом, а ручкой. Нет, она не придет. 

Никого(ничего) не вижу. Ни о ком(чем) не 

думаю.  

 

9) Исказивање начина вршења радње: хорошо 

учиться, писать по-русски..; рассказать 

своими словами, написать без ошибок.  

10) Исказивање временских односа: сейчас, 
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теперь, всегда, никогда; в среду, в сентябре, в 

2008 году.  

11) Исказивање места и правца: сидеть дома, 

идти домой; в чем, во что; за чем, за что; 

быть у врача, прийти от врача; идти по 

городу(по  улице). 

 

12) Употреба глагола кретања идти, ходить у 

пренесеним значењима: снег идет; часы 

идут; костюм тебе идет; идет! 

 

Француски језик 

  

Ученици треба да разумеју и користе2: 

1. Средства за наглашавање реченичних делова 

c’est ... qui и c’est... que: C’est Pierre qui va le faire ; 

c’est toi que j’aime.           

 

2. Средства која указују на лице: 

а) наглашене личне заменице после предлога : On 

peut aller chez moi; Je peux m’asseoir à côté de vous? 

Je n’ai jamais été chez eux ;  

б) наглашене личне заменице после позитивног 

императива : Regarde-moi ! Ouvre-lui ! Téléphonez-

leur ! 

 

3. Актуализаторе именице: 

а) вредности одређеног члан – генерализација: Les 

enfants aiment les jeux de société; спецификација: Le 

frère de Mia aime jouer au Scrabble ;  

б) изостављање члана: натписи (Pâtisserie), врсте 

производа (Chocolat, Savon de Marseille), спискови 

(lait, beurre, baguette, jambon, fromage blanc); 

испред именици у позицији атрибута: Elle est 

médecin ; Il est boulanger ;   

в) демонстративе (заменице): celui-ci/là ; celle-ci/là 

(као одговор на питање Lequel? / Laquelle ? ); Cette 

moto? C’est celle de mon grand frère ; 

г) посесиве (заменице): le mien/la mienne; le tien/la 

tienne; le sien/la sienne;  

                                                           
2 Напомена: Дате категорије, углавном преузете из семантичких граматика конципираних за ученике француског као страног језика, намењене су ауторима уџбеника и 

наставницима и није потребно да их ученици знају; саветује се, стога, што мања употреба лингвистичких термина у наставним материјалима и у процесу наставе. Објашњења 

треба давати у што једноставнијој, по могућности схематизованој форми. 
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д) квантификаторе un peu de / beaucoup de; pas 

assez de / assez de / trop de . 

 

4. Модалитете реченице:  

а) негацију (инфинитива): Ne pas ouvrir les 

fenêtres; Ne pas se pencher;   

б) интерогацију : упитну морфему n’est-ce pas? 

инверзију (рецептивно): Avez-vous compris ? 

Voulez-vous essayer ?  

 

 5. Парцијално директно и индиректно питање: 
Quand est-ce qu’on part? Il demande quand on part; Où 

sont mes affaires? Elle demande où sont ses affaires. 

(Симултаност радњи).  

 

6. Средства за исказивање просторних односа:  

а) прилошки и други изрази: par terre, au milieu, au 

centre, dehors, dedans ;     

б) прилошке заменице en и y: Tu vas à Nice? Non, 

j’en viens. Tu vas souvent à la campagne ? J’y vais 

chaque été.  

 

7. Квалификацију: 

а) место придева petit, grand, jeune, vieux, gros, 

gentil, beau, joli, long, bon, mauvais; 

б) промена значења неких придева у зависности од 

места: Un grand homme / un homme grand ; un brave 

homme / un homme brave. 

   

8. Средства за исказивање временских односа:  

a) предлози dans, depuis и израз il y a :  Je pars 

dans deux jours ; On est ici depuis lundi ; Nous 

sommes arrivés il y a trois jours ; 

б) исказивање симултаности и будућности у 

прошлости: Ce jour-là il est venu me dire qu’il 

partait ; il m’a dit qu’il allait déménager ; il a promis 

qu’il nous écrirait. 

9. Глаголске начине и времена:  

- индикатив (утврђивање градива из шестог 

разреда) :  презент, сложени перфект, имперфект, 

футур први индикатива, као и перифрастичне 

конструкције : блиски футур, прогресивни презент, 

блиска прошлост; 

- il faut que, je veux que, j’aimerais que праћени 
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презентом субјунктива глагола прве групе (Il faut 

que tu racontes ça à ton frère), као и рецептивно: Il 

faut que tu fasses/ que tu ailles/ que tu sois/ que tu lises/ 

que tu saches/ que tu écrives;  

- презент кондиционала : Si mes parents me laissaient 

partir, je viendrais avec toi !  

- императив (рецептивно): aie un peu de patience, 

n’ayez pas peur ; 

- рецептивно (ради разумевања прича и бајки): 

облици простог перфекта (треће лице једнине и 

треће лице множине). 

10. Средства за исказивање погодбе: Si tu as le 

temps, viens à la maison ; On ira voir le  match si tu 

finis tes devoirs.  

 

Шпански језик 

  

1.  Именице– рецептивно и продуктивно  

а. Властите именице, имена људи и географски 

називи хиспанског говорног подручја 

Miguel, María, Pedro, Elena, Juan, etc.; 

España, América Hispánica/Latina, etc. 

 

б. Заједничке именице с променом у члану и другим 

детерминативима - (el libro, este libro, mi libro, los 

libros, estos libros, mis libros)  

 

2.  Придеви – рецептивно и продуктивно  

a. Поређење придева: comparativo y superlativo 

relativo: más bonito que,  el más bonito 

б. Придеви са апокопом: un gran actor, un buen amigo 

  

3. Личне заменице – рецептивно и продуктивно  

а. у функцији субјекта: yo, tú, él, ella, nosotros, 

vosotros, ellos, ellas, Usted, Ustedes 

б. у функцији објекта, ненаглашене: me, te, le, la, lo, 

nos, os, les, las, los  

в. у функцији објекта, наглашене: a mí, a ti, a él, a 

ella, a nosotros, a vosotros, a Usted, a Ustedes 

г.  заменице: se (повратни глаголи и глаголи са 

"лексичким se"): lavarse;     tratarse de... 

 

4. Предлози - рецептивно и продуктивно 

de, a, sin, con, conmigo, contigo, sobre/encima de, 
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bajo/debajo de, cerca de, lejos     

 de, etc. 

 

5. Глаголи: 

а. Садашње време правилних глагола –ar, -er, -ir и 

најфреквентнијих глагола са променом у основи: 

decir, traer, poner, etc. Presente del indicativo - и 

рецептивно и продуктивно у свим глаголским 

лицима    

б. Estar + gerundio  - и рецептивно и продуктивно у 

свим глаголским лицима    

(- ¿Qué estás haciendo? -  Еstoy leyendo el periódico.) 

в. Imperativo и presente del subjuntivo горе наведених 

глагола (у негираним императивним конструкцијама 

и у формалном стилу обраћања: 

habla/hable/hablad/hablen/no hables/no hablen/no 

habléis) – и рецептивно и продуктивно  

г. Прошла времена (индикатив и субјунктив у доле 

наведеним конструкцијама): Pretérito perfecto simple 

(pretérito indefinido); Pretérito imperfecto; Pretérito 

perfecto compuesto, Pretérito pluscuamperfecto: – 

фреквентни правилни глаголи и  одређени број 

најфреквентнијих неправилних глагола у свим 

глаголским лицима (hablar, comer, beber, pensar, 

trabajar, escribir, leer,  vivir,  jugar, viajar, estudiar// 

ser, estar, tener, ir, traer, decir, venir,  etc...) - и 

рецептивно и продуктивно  

El fin de semana pasado visité a mis abuelos.  

Lo siento, se me olvidó la tarea en casa. 

Cuando era pequeña, me gustaba jugar con las 

muñecas. 

¿Has terminado la tarea? 

Me dijo que lo había hecho. 

д. Модални глаголи (у горе наведеним глаголским 

временима) - и рецептивно и продуктивно као 

комплетне фразе, у конструкцијама са инфинитивом 

и са именским додацима: poder, querer, saber, tener 

que, gustar 

Ме gusta este libro. 

¿Puedo salir? 

Quiero viajar a México. 

Tengo que estudiar mucho. 

ђ. Безличне конструкције са субјунктивом - 

рецептивно и продуктивно 
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 Es importante que estudies lenguas extranjeras. 

Es necesario que duermas bien. 

е. Личне конструкције са презентом субјунктива - 

рецептивно и продуктивно 

Te recomiendo que viajes a España. 

ж. Футур (и рецептивно и продуктивно) само 

правилних глагола и најфреквентнијих глагола са 

редукцијом основе 

Este verano viajaré a España. 

Te lo diré mañana. 

з. Основни глаголски изрази - рецептивно и 

продуктивно 

 tener que + infinitivо/, deber + infinitivo, hay 

que + infinitivo, hay+ imenica (hay   

            mucha gente aquí) 

и. Основни глаголски изрази за увођење зависних 

реченица у процесу  медијације: Pienso que, Dice 

que, ... 

     Pienso que le gusta esta película. 

    Dice que te va a prestar el libro. 

ј. Основни принципи слагања времена (превенствено 

рецептивно):  

   Me dijo que vendría.  

   Me dijo que lo había hecho.  

к. Кондиционалне реченице (превенствено 

рецептивно): 

    Si tengo mucho dinero, viajaré a España. 

    Si tuviera mucho dinero, viajaría a España. 

   Si hubiera tenido mucho dinero, habría 

viajado a España. 

 

 6. Прилози - рецептивно и продуктивно 

  

а. Формирање прилога помоћу суфикса – mente (из 

основног речника).  

б. Прилози за време: ahora, siempre, a menudo, con 

frecuencia, nunca, a veces,   

               de vez en cuando, etc...  

в. Прилози за количину: mucho, poco, bastante, 

suficiente(mente).  

г. Прилози за начин: bien, mal, así, de tal manera, 

rápido, despacio, 

               voluntariamente. 

д. Прилози и предлошки изрази за место и правац 
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кретања: aquí, allí, en la  

               calle, en casa, a casa, a clase, etc. 

 

7. Бројеви: основни до10000 

 

8. Упитне реченице - рецептивно и продуктивно 

а.  са упитном речи (¿Quién?, ¿Cuándo?, ¿Cómo?, 

¿Dónde?, etc.) ,  

б. које захтевају  одговора да/не (sí/no) 

 

9. Негација - рецептивно и продуктивно 

    No trabaja hoy. 

    No quiero ir al cine esta tarde.  
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Разред четврти 

ЦИЉ 
ИСХОДИ  НА КРАЈУ ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА  

                          Ученик ће бити у стању да: 
ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

СЛУШАЊЕ 

 

Оспособљавање 

ученика за разумевање 

усменог говора 

 глобално, детаљно и селективно (у зависности од  

захтева комуникативне ситуације) разуме различите 

усмене текстове (дијалоге, монологе, песме и друго) о 

темама предвиђеним наставним програмом у трајању од 

3 до 5 минута (у зависности од степена познавања теме 

и контекста), које чује уживо или са аудио визуелних 

записа.  

 а) Разуме и реагује на одговарајући начин на усмене 

поруке у вези са активностима на часу (говор 

наставника и другова, аудио и визуелни материјали у 

настави); 

 б) Разуме рекламе, радио и ТВ емисије блиске 

интересовањима ученика или од значаја за младе и о 

темама образовног карактера из популарне науке; 

 в) Разуме усмене текстове које исказују говорници 

различитих стандардних  варијетета о темама из 

свакодневног живота ближег и даљег учениковог 

окружења, а које се односе на узрасно специфична 

интересовања. 

 

  

 ОПШТЕ ТЕМЕ 

  

 Свакодневни живот (генерацијски 

конфликти и начини превазилажења ) 

 Образовање (образовање за све, пракса и 

припреме за будуће занимање, размена 

ученика) 

 Познате фирме, предузећа, установе, 

институције у земљама чији се језик учи 

 Културни живот (међународни пројекти и 

учешће на њима) 

 Заштита човекове околине (волонтерски рад) 

 Медији  (штампа, телевизија, електронски 

медији) 

 Историјски догађаји/линости из земаља чији 

се језик учи 

 Свет компјутера (предности и мане употребе 

компјутера ) 

 Праћење новина у области међународних 

правно-административних послова   

 Конкурисање на посао, праксу, даље 

студирање 

  

 КОМУНИКАТИВНЕ ФУНКЦИЈЕ 

  

 Представљање себе и других 

 Поздрављање (састајање, растанак; 

формално, неформално, специфично по 

регионима) 

 Идентификација и именовање особа, 

објеката, боја, бројева итд.) 

 Давање једноставних упутстава и команди 

 Изражавање молби и захвалности 

 Изражавање извињења 

 Изражавање потврде и негирање 

 Изражавање допадања и недопадања 

 Изражавање физичких сензација и потреба 

 Исказивање просторних и временских 

Облици наставе 

Предмет се реализује кроз следеће 

облике наставе: 

 комуникативна настава страних 

језика уз примену техника рада у 

групама и паровима, додатних 

средстава у настави (АВ 

материјали, ИТ, игре, аутентични 

материјали, итд.), као и уз 

примену принципа наставе по 

задацима (task-based language 

teaching; enseñanza por tareas, 

handlungsorientierter FSU) 

 

Место реализације наставе 

 Настава се реализује у учионици 

или одговарајућем кабинету 

 

Препоруке за реализацију наставе 

 

 слушање и реаговање на налоге 

и/или задатке у вези са текстом 

који чита наставник или који 

ученици чују са звучих записа  

 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 (Н.Б. дебате представљају 

унапред припремљене 

аргументоване монологе са 

ограниченим трајањем, док су 

дискусије спонтаније и 

неприпремљене интеракције на 

одређену тему) 

 решавање «текућих проблема» у 

разреду, тј. договори и мини-

ПИСАЊЕ 

Оспособљавање 

ученика за писање 

краћих текстова 

различитог садржаја 

 

 пише  сруктурисане и кохерентне текстове дужине од 

140 до 160 речи у којима користећи познату лексику и 

морфосинтаксичке стуктуре описује догађаје  и лична 

искуства. 

 да пише поруке и писма (у електронској и 

традиционалној форми) различитог садржаја 

(захваљивање, позивање, извињење, тражење и давање 

информација) .  

 

ГОВОР 

Оспособљавање 

ученика за кратко 

монолошко излагање 

и за учешће у 

дијалогу на страном 

језику 

 

 прилагођавајући свој говор комуникативној ситуацији, 

у временском трајању од два до три минута, на 

структурисан начин: 

 а) говори о себи и свом окружењу, о догађајима и 

активностима у школи и ван ње;  

 б) изрази своје утиске, осећања и аргументовано 

мишљење и ставове у вези са темама које су програмом 

предвиђене.  

 

Интеракција 

 

 Ученик треба да: 
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 поштујући социокултурне норме комуникације са 

саговорницима размењује информације, мишљења и 

ставове о темама које су из свакодневног живота, 

блиске његовом  интересовању или из популарне науке 

и културе 

 започиње и води разговор о познатим темама., одржава 

континуитет и завршава га. 

односа 

 Давање и тражење информација и 

обавештења 

 Описивање и упоређивање лица и предмета 

 Изрицање забране и реаговање на забрану 

 Изражавање припадања и поседовања 

 Скретање пажње 

 Тражење мишљења и изражавање слагања и 

неслагања 

 Тражење и давање дозволе 

 Исказивање честитки 

 Исказивање препоруке 

 Изражавање хитности и обавезности 

 Исказивање сумње и несигурности 

  

  

 ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ 

  

 Италијански језик 

  

 Ученици треба да разумеју и користе: 

 Именице – властите и заједничке, 

одговарајући род, број, са детерминативом: 

Signora/Signor Rossi, Maria, Anna, Federica, 

Giovanni, Riccardo, Belgrado, l’Italia, la 

Serbia, il Tirreno, l’Adriatico, le Alpi, gli 

Appennini; i miei genitori, mia madre, ll loro 

padre, il nostro paese, i vostri figli, questo 

studente, questa ragazza, quell’amico, quella 

casa. 

  

 Деривација именица и прављење сложених 

именица. Понављање градива из претходних 

година учења. 

 Алтерација именица  (основни суфикси за 

аугментатив, пејоратив, деминутив и 

хипокористике -ino, -one, -accio, -etto, -ello, -

uccio, -otto). 

 Лажна алтерација (focaccia, fioretto, 

montone...) 

       

  Системски приказ морфолошких 

карактеристика . 

пројекти 

 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  

 развијање језичких вештина у 

домену језика струке, 

примењивањем  истих стратегија 

учења као и код општег језика и 

користећи  аутентичне или 

адаптиране стручне текстове 

(писане или усмене) прилагођене 

узрасту, нивоу знања  језика и 

познавању струке 

 граматичка грађа предвиђена 

Програмом добија свој смисао тек 

када се доведе у везу са датим 

комуникатив-ним функцијама и 

темама, и то у склопу језичких 

активности разумевања (усменог) 

говора и писаног текста, усменог и 

писменог изражавања и 

медијације; полазиште за 

посматрање и увежбавање 

језичких законитости  јесу усмени 

и писани текстови различитих 

врста, дужине и степена тежине; 

користе се, такође, изоловани 

искази, под условом да су 

контекстуализовани и да имају 

комуникативну вредност  

  планира се израда два писмена 

задатка. 

 

 

 ЧИТАЊЕ 

Оспособљавање 

ученика за 

функционално читање 

и разумевање 

различитих, узрасно и 

садржајно примерених 

врста текстова ради 

информисања, 

извршавања упутстава 

и остварења естетског 

доживљаја (читање 

ради личног 

задовољства) 

 разуме глобално, детаљно и селективно (у зависности 

од  захтева комуникативне ситуације и личних потреба) 

различите писане текстове (писма, новинске чланке, 

јасна илустрована упутства, огласе, прилагођене 

књижевне текстове, текстове у вези са градивом других 

наставних предмета и слично) о темама из 

свакодневног живота и популарне науке, ближег и 

даљег учениковог окружења, а које се односе на 

узрасно специфична интересовања и чија дужина 

зависи од чињенице у коликој мери ученик познаје дату 

тему и контекст. 

 Увиђајући намеру аутора текста и контекста у којем је 

текст настао (емоционални и друго), ученик чита: 

а) да би се информисао; 

б) да би пратио упутства; 

в) ради задовољства. 

СОЦИОКУЛТУРНА 

КОМПЕТЕНЦИЈА 

 

Стицање и 

овладавање 

социокултурним 

компетенцијама 

неопходним за 

писану и усмену 

употребу језика 

 у оквиру поља свог интересовања, знања и искуства, 

препозна и разуме  сличности и разлике у погледу навика 

(вербална и невербална комуника-ција), обичаја, 

менталитета и институција које постоје између наше 

земље и земаља чији језик учи 

 препозна и разуме најчешће присутне културне моделе 

свакодневног живота земље и земаља чији језик учи 

 препозна и адекватно реагује на формалност говорне 

ситуације 

 адекватно користи најфреквентије  стилове и регистре у 

вези са знањима из страног језика, али и из осталих 

области школских знања и животних искустава 

 адекватно реагује на прагматичке функције говорних 

чинова у циљном језику различите од оних у Л1 (степен 

форманости, љубазности, као и паралингвистичка 

средства: гест, мимика, просторни односи међу 

говорницима, итд.) 

 учествује у свим видовима модерне комуникације 

(електронске поруке, СМС поруке, дискусије на блогу 

или форуму, дрштвене мреже) 

 користи све досад наведене стратегије развоја 
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комуникативних компетенција примењујући језик струке 

у складу са нивоом знања језика и потребама  

 

  

 2. Употреба члана систематизација 

 Партитивни члан: Ho comprato un’etto di 

prosciutto. Voglio delle mele. Non mangio 

pane.  

  

 3. Заменице за директни и индиректни 

објекат: Marco e Ana sono tuoi amici? Non, 

non li conosco. Il libro? Scusi, lo porto domani. 

E tu Marco, hai scritto a tua sorella? No, non le 

ho scritto, non ho avuto tempo.  

 Заменице за директни и индиректни објекат, 

у пару, слагање са императивом, 

инфинитивом и ecco: Che bel libro! Me lo 

compri? Sì, te lo compro per il compleanno. 

Devo comprarti anche l’orologuo, arrivi sempre 

in ritardo! Dove ho messo il biglietto per il 

cinema? Me l’ha portato Maria ieri sera. 

Eccolo, l’ho messo in tasca. Gerundio presente 

+ ненаглашене личне заменице, рефлексивне 

заменице и  речце ci, ne. 

  

 Ненаглашене личне заменице, 

систематизација. 

  

 Релативне заменице che, cui, il quale/la quale 

и dove: Ho incontrato il professore di 

matematica che mi ha detto di portare i compiti 

domani. Siamo andati a casa in montagna dove 

abbiamo passato le vacanзa l’anno scorso. 

Релативна заменица cui. E’ il ragaззo di cui ti 

ho parlato. E’ l’amica con cui vado al cinema 

spesso. 

  

 Неодређене заменице - придеви  

(niente/nulla, nessuno, qualcosa, qualcuno, 

qualche, alcuni) 

  

 4. Придеве – одговарајући род, број, место, 

поређење: un ragaззo grande, una ragaззa 

grande, le persone simpatiche, un piore rosso, 

Giovanna è più alta della sua sorella, noi siamo 

meno veloci di voi. Giorgio è il più grande 
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chiacchierone di noi tutti.  Алтерација 

придева. Најчешћи фразеолошки изрази са 

придевима (sano come un pesce, lento come 

una lumaca, matto da legare, ubriaco 

fradicio...). Компарација придева, 

компаратив и суперлатив Maria e’ la piu’ alta 

della classe. Апсолутни суперлатив Maria è 

bellisima. 

  

 Присвојне придеве и заменице: Dove sono le 

tue scarpe? Ecco le mie! Употреба члана уз 

присвојне придеве: Mia madre parla l’italiano. 

La mia sorellina non va ancora a scuola. Il loro 

fratello fa la sesta.  

  

 5. Бројеве: основне, редне : E’ un libro di 

cento pagine! Abito al settimo piano. Faccio la 

sesta. 

  

 6. Питања: Puoi venire a casa mia domani? 

Conosci la mia cugina? Che cosa aspettate? 

Dove andate? A che ora tornate a casa? E 

quando torni? Abiti qui? C’è qui il tuo 

indiriззo? Perché? Chi torna domani?  

  

 7. Негацију: Io non mangio frutta. Tu non lo 

vedi domani.  

  

 8. Заповедни начин за сва лица: Fa’ presto! 

Non tornare tardi ! Non andate via senзa di me. 

Prego Signora, entri! Mi dia un etto di 

prosciutto e tre tosette, per favore! Императив 

са ненаглашеним личним заменицама: 

Guardalo! Portami il libro!  

  

 9. Модалне глаголе: dovere, potere, violere и 

sapere, са модалном вредношћу, у свим 

временима. Devi partire subito. Sai nuotare? 

Употреба помоћних глагола са модалним 

глаголима у сложеним временима: Ho dovuto 

comprare l’aspirina. Sono dovuto andare a letto 

tardi. Слагање ненаглашених заменица са 

партиципом: Hai il nuovo quadreno? Ho 
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dovuto comprarlo per le ore di matematica. 

  

 10. Глаголска времена:  

 Presente Indicativo фреквентних глагола, 

рачунајући и повратне;  

 Congiuntivo Presente фреквентних глагола, 

везана за медијацију: Penso che Maria non 

capisca bene. Penso che non possa venire alle 

sei. 

 Passato prossimo и Imperfetto– грађење и 

контрастирање употребе: Dormivo quando è 

tornato Marco. L’ho conosciuto al mare, tanti 

anni fa, quando avevo appena cinque anni!   

 Futuro: Ragaззi, domani andremo tutti insieme 

a teatro. Giulia tornerà fra quattro mesi.  

 Имперфекат (Imperfetto): C’era una volta un 

re e viveva in un castello.  

 Плусквамперфекат (Trapassato prossimo): 

Sono arrivato alla stayione quando il treno era 

già partito. 

 Презент коњунктива (Congiuntivo presente) : 

Penso che Maria debba studiare di più. 

 Прости перфект (Passato Remoto) творба и 

основна употреба, само рецептивно: Marco 

entrò e vide il computer acceso. Ma nella stanзa 

non c’era nessuno. 

 Кондиционал презента (Condizionale 

Presente): Vorrei un chilo di mele, per favore ! 

Potresti prestarmi il tuo libro di italiano ?  

 Gerundio presente. Грађење и употреба у 

временским и начинским реченицама Ho 

incontrato Marco tornando a casa. Maria andava 

a scuola mangiando il gelato. 

 Фразеолошки изрази са глаголима (fumare 

come un turco, ridere come un matto, bere 

come una spugna...).  

 Хипотетички период: Реална погодбена 

реченица  Se fa bel tempo vado in gita. Se farà 

bel tempo andrò in gita Иреална хипотетичка 

реченица са имперфектом: Se faceva bel 

tempo andavo al mare.  

  

 Иреална погодбена реченица, са 
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имперфектом у протази и аподози: Se faceva 

bel tempo, andavo in gita. 

  

 11. Предлоге и сажете чланове: Vivo a 

Kragujevac, in Serbia; in luglio andiamo in 

vacanзa a Belgrado; ieri siamo andati allo Zoo; 

ritorni dalla scuola a quest’ora ? E’ in 

macchina, ariva a casa fra poco. Non faremo 

tardi al cinema, lo spettacolo iniзia alle otto, ci 

aspetteranno a casa di Marco, ci andiamo tutti a 

piedi. 

  

 12. Прилоге за време, место, начин, 

количину: prima, dopo, oggi, domani, sempre, 

qui, li, là, davanti, dietro, bene, male, poco, 

molto, tanro, troppo, più, meno. Положај 

прилога у односу на глагол. Положај 

прилога mai, sempre, ancora, già uз passato 

prossimo.  

 Грађење прилога од придева помоћу 

суфикса менте 

  

 13. Речце: Прилошке вредности речца ci и 

ne: Cи vado subиto. Lui ci crede.  Ci 

scherзiamo tutti. Ne parlo spesso. Non ne penso 

nulla. Ne sono tornata ierи.  

  

 14. Везнике e, o, ma, se. 

  

 Сложена реченица: употреба везника који 

уводе зависну реченицу (временску, 

узрочну, релативну, хипотетички период) 

  

 НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

  

 Ученици треба да разумеју и користе: 

 1. Именицe, заменицe, члан, придевe  

 Употреба именица са свим категоријама 

рода, броја, падежа. Употреба основних 

суфикса за извођење именица и њихово 

генусно одређење: die Freundschaft, die 

Meinung, die Müdigkeit; der Schlaf, der Lehrer; 

das Gerede, das Gebirge. Употреба 



57 

 

фреквентнијих изведених и сложених 

именица (рецептивно и продуктивно).  

 Употреба неодређеног, одређеног, нултог, 

негационог, упитног, присвојног и показног 

члана: Ich habe ein Buch. Schau mal, das Buch 

da!  Er trinkt gern Tee. Er trinkt keinen Tee. 

Welches Buch liest du? Gib mir dein Buch. 

Gibt mir dieses Buch. Употреба неодређених 

детерминатива (manch-, viel-, einig-, all-). 

Употреба контрахованог члана: im Buch, am 

Strand, ans Meer.  

 Употреба личних заменица у номинативу, 

акузативу и дативу. Употреба неодређених 

заменица man, jemand, etwas. 

  Употреба придева у атрибутској функцији 

(рецептивно и продуктивно). Употреба 

компаратива и суперлатива (укључујући и 

компаративске фразе: Dein Haus ist billiger 

als meine Wohnung.)  

 2. Глаголи и глаголска времена, стања и 

начина 

 Употреба глагола у презенту, претериту, 

перфекту и футуру.  

 Употреба глагола у конјунктиву II за 

изражавање жеље и љубазне молбе. 

Употреба императива.  

 Употреба глагола у пасиву (рецептивно).  

 Употреба модалних и основних 

модалитетних глагола: Ich habe zu packen. 

Ich hoffe, dich wiederzusehen. 

  Употреба рефлексивних и реципрочних 

глагола: Ich lege mich ins Bett. Wir küssen 

uns. 

 3. Предлози, прилози, партикуле  

 Употреба предлога који регирају генитив, 

датив и акузатив. Употреба предлога који 

регирају по два падежа – датив и акузатив 

(Wechselpräpositionen).  

 Употреба темпоралних, локалних и 

модалних прилога.  

 Употреба основних партикула (рецептивно): 

Was machst du denn da? Kommst du einfach 

mal vorbei? Das kann ich aber nicht.  
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 4. Фраза и реченица  

 Употреба генитивске посесивне фразе: das 

Haus meiner Eltern.  

 Употреба основних глагола, именица, 

придева са предложном допуном: Interesse 

für Sport, interessiert daran, sich interessieren 

für.  

 Глаголски комплекс: употреба реченичног 

оквира и разоквирење у комуникативне 

сврхе (рецептивно).  

 Употреба основних безличних глагола (Es 

regnet. Es blitzt.), једновалентних (Ich schlafe. 

Ich laufe.), двовалентних (Ich lese ein Buch. 

Ich schreibe einen Brief.) и најфреквентнијих 

тровалентних глагола – глагола 

саопштавања и давања (Ich gebe meiner 

Mutter ein Geschenk.). Употреба глагола са 

већим бројем допуна различитог облика 

(именичке и заменичке фразе) и њихов 

редослед у реченици: Ich gebe meiner Mutter 

ein Geschenk. Ich gebe ihr ein Geschenk. Ich 

gebe es meiner Mutter. Ich gebe es ihr.  

  

 РУСКИ ЈЕЗИК 

  

 Ученици треба да разумеју и користе: 

 Изговор и бележење акцентованих и 

редукованих самогласника о  и а. Изговор и 

бележење сугласничких група – асимилација 

сугласника по звучности. Појам фонетске 

речи.  

 Основни типови интонационих онструкција 

у оквиру сложене реченице.  

  

 Слагање субјекта (именица, заменица) и 

именског предиката: Я уверена (уверен) в 

том, что… Я согласна (согласен). Это новое 

пальто. 

  

 Основни појмови о значењу и употреби 

глаголског вида и система глаголских 

времена : Анна(Вова) читает... вчера читала 
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Вера (вчера читал Дима)... завтра будет 

читать Мила (Толя)...я прочитала 

(прочитал)...мы (вы, они) прочитали… я 

прочитаю...ты прочитаешь.  

 Употреба садашњег и прошлог времена 

глагола хотеть, бежать, 

бегать,ехать,ездить,идти, ходить,  лететь, 

летать, плыть, плавать.,  

  

 Исказивање заповести: Читай (читайте) 

вслух! Давайте повторим! Сядьте! Смотри 

не опоздай! По газонам не ходить!  

  

 Исказивање негације:  Ученик пишет не 

карандашом, а ручкой. Нет, она не придет. 

Никого(ничего) не вижу. Ни о ком(чем) не 

думаю.  

  

 Исказивање начина вршења радње: хорошо 

учиться, писать по-русски..; рассказать 

своими словами, написать без ошибок.  

 Исказивање временских односа: сейчас, 

теперь, всегда, никогда; в среду, в сентябре, 

в 2008 году.  

 Исказивање места и правца: сидеть дома, 

идти домой; в чем, во что; за чем, за что; 

быть у врача, прийти от врача; идти по 

городу(по  улице). 

  

 Употреба глагола кретања идти, ходить у 

пренесеним значењима: снег идет; часы 

идут; костюм тебе идет; идет! 

  

 ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 

   

 Ученици треба да разумеју и користе3]: 

  

 1. Средства за наглашавање реченичних 

делова c’est ... qui и c’est... que: C’est Pierre 

qui va le faire ; c’est toi que j’aime.           
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 2. Средства која указују на лице: 

 а) наглашене личне заменице после 

предлога : On peut aller chez moi; Je peux 

m’asseoir à côté de vous? Je n’ai jamais été 

chez eux ;  

 б) наглашене личне заменице после 

позитивног императива : Regarde-moi ! 

Ouvre-lui ! Téléphonez-leur ! 

 3. Актуализаторе именице: 

 а) вредности одређеног члан – 

генерализација: Les enfants aiment les jeux de 

société; спецификација: Le frère de Mia aime 

jouer au Scrabble ;  

 б) изостављање члана: натписи (Pâtisserie), 

врсте производа (Chocolat, Savon de 

Marseille), спискови (lait, beurre, baguette, 

jambon, fromage blanc); испред именици у 

позицији атрибута: Elle est médecin ; Il est 

boulanger ;   

 в) демонстративе (заменице): celui-ci/là ; 

celle-ci/là (као одговор на питање Lequel? / 

Laquelle ? ); Cette moto? C’est celle de mon 

grand frère ; 

 г) посесиве (заменице): le mien/la mienne; le 

tien/la tienne; le sien/la sienne;  

 д) квантификаторе un peu de / beaucoup de; 

pas assez de / assez de / trop de . 

 4. Модалитете реченице:  

 а) негацију (инфинитива): Ne pas ouvrir les 

fenêtres; Ne pas se pencher;   

 б) интерогацију : упитну морфему n’est-ce 

pas? инверзију (рецептивно): Avez-vous 

compris ? Voulez-vous essayer ?  

 5. Парцијално директно и индиректно 

питање: Quand est-ce qu’on part? Il demande 

quand on part; Où sont mes affaires? Elle 

demande où sont ses affaires. (Симултаност 

радњи).  

  

 6. Средства за исказивање просторних 

односа:  

 а) прилошки и други изрази: par terre, au 
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milieu, au centre, dehors, dedans ;     

 б) прилошке заменице en и y: Tu vas à Nice? 

Non, j’en viens. Tu vas souvent à la campagne ? 

J’y vais chaque été.  

  

 7. Квалификацију: 

 а) место придева petit, grand, jeune, vieux, 

gros, gentil, beau, joli, long, bon, mauvais; 

 б) промена значења неких придева у 

зависности од места: Un grand homme / un 

homme grand ; un brave homme / un homme 

brave. 

    

 8. Средства за исказивање временских 

односа:  

 a) предлози dans, depuis и израз il y a :  Je 

pars dans deux jours ; On est ici depuis lundi ; 

Nous sommes arrivés il y a trois jours ; 

 б) исказивање симултаности и будућности у 

прошлости: Ce jour-là il est venu me dire qu’il 

partait ; il m’a dit qu’il allait déménager ; il a 

promis qu’il nous écrirait. 

 9. Глаголске начине и времена:  

 - индикатив (утврђивање градива из шестог 

разреда) :  презент, сложени перфект, 

имперфект, футур први индикатива, као и 

перифрастичне конструкције : блиски футур, 

прогресивни презент, блиска прошлост; 

 - il faut que, je veux que, j’aimerais que праћени 

презентом субјунктива глагола прве групе (Il 

faut que tu racontes ça à ton frère), као и 

рецептивно: Il faut que tu fasses/ que tu ailles/ 

que tu sois/ que tu lises/ que tu saches/ que tu 

écrives;  

 - презент кондиционала : Si mes parents me 

laissaient partir, je viendrais avec toi !  

 - императив (рецептивно): aie un peu de 

patience, n’ayez pas peur ; 

 - рецептивно (ради разумевања прича и 

бајки): облици простог перфекта (треће лице 

једнине и треће лице множине). 
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 10. Средства за исказивање погодбе: Si tu as 

le temps, viens à la maison ; On ira voir le  

match si tu finis tes devoirs.  

  

 ШПАНСКИ ЈЕЗИК 

   

 1. Именска група 

  Род и број именица – систематски приказ 

морфолошких карактеристика; 

систематизација градива пређеног од  1. дo 

7. разреда. 

  

 Детерминативи – системски приказ 

морфолошких карактеристика; 

систематизација градива пређеног од  1. дo 

7. разреда. 

  

  Описни придеви – системски приказ 

морфолошких и морфо- синтаксичких 

карактеристика; систематизација градива 

пређеног од 1. дo 7. разреда. 

  

 Заменице – системски приказ морфолошких 

карактеристика. 

  

 Бројеви –  систематизација градива пређеног 

од  1. дo 7. разреда.  

   

 Предлози у именској групи – 

систематизација градива пређеног од 1. дo 7. 

разредa 

   

 2. Глаголска група 

  

 Глаголи системски приказ морфо- 

синтаксичких карактеристика; 

систематизација градива пређеног од 1. дo 7. 

разреда.  

  

  Глаголска времена, индикатив: (футур, 

презент, перфекат (pretérito perfecto simple, 

imperfecto, pretérito perfecto compuesto), 
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pluskvamperfekat) правилних и до тада 

усвојених неправилних глагола. 

  Презент субјунктива правилних глагола и 

до тада усвојених неправилних глагола. 

  Презент 3. лица субјунктива у функцији 

императива. 

  Основне глаголске перифразе:  ir a + 

infintivo, tener que + infinitivo, deber + 

infinitivo, deber de + infinitivo, dejar de + 

infinitivo, estar + gerundio у до тада 

обрађеним глаголским временима. 

  Глаголска времена:  субјунктив ( презент, 

перфекат (pretérito perfecto simple, 

imperfecto, pretérito perfecto compuesto), 

плусквамперфекат):творба и основна 

употреба , само рецептивно. 

 Прилози и прилошке конструкције  - 

системски приказ морфолошких 

карактеристика; систематизација градива 

пређеног од 1. дo 7. разреда. 

 Предлози у глеголској групи  - 

систематизација градива пређеног од  1. дo 

7. разредa. 

    

  3. Сложена реченица 

 Сложена реченица  –  систематизација 

типова сложених реченица  и њихових 

употреба. : 

 Јукстапониране сложене реченице  (Estaba 

durmiendo, no escuché nada) и 

 Координиране сложене реченице  (Pedro lee 

y Jorge escucha la música). 

 Директан и индиректан говор са  que;  

 Безличне и личне конструкције са 

инфинитивом и субјунктивом  (es necesario 

que trabajes/es necesario trabajar/te recomiendo 

que trabajes) 

 Субордиране реченице са  que, cuando, como,  

уз употребу субјунктива (само рецептивно) 

 Кондиционалне реченице: si tengo dinero, 

viajaré a España; si tuviera dinero, viajaría a 

España; si hubiera tenido dinero, habría viajado 

a España  (друга два типа само рецептивно) 
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5. КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА 

 

 Матерњи језик 

 Историја 

 Социологија са правoм  грађана  

 Рачунарство и информатика 
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ПРИНЦИПИ ЕКОНОМИЈЕ 

 

1. ОСТВАРИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА  - ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ  

 

РАЗРЕД 
НАСТАВА 

ПРАКСА УКУПНО 
Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

I 111     111 

II 72     72 

  Напомена:  у табели је приказан годишњи фонд часова за сваки облик рада 

 

2. ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА: 

 Стицање основних знања о развоју економије, принципима, методима и моделима који се користе у економској науци; 

 Стицање знања о функционисању тржишта; 

 Стицање основних знања о трошковима предузећа;  

 Стицање основних знања о понашању предузећа у различитим тржишним структурама; 

 Стицање знања о тржиштима фактора производње и функционалној расподели дохотка; 

 Стицање знања о важности проучавања економских активности на нивоу привреде као целине; 

 Стицање основних знања о могућностима и начинима мерења резултата друштвене производње; 

 Стицање основних знања  о улози финансијског система у усклађивању штедње и инвестиција; 

 Стицање основних знања о новцу, креирању новца и регулисања количине новца у оптицају; 

 Стицање знања о промени вредности новца и промене нивоа цена; 

 Стицање основних знања о  незапослености као макроекономској варијабли. 

 

3. НАЗИВ И ТРАЈАЊЕ МОДУЛА ПРЕДМЕТА  

Разред:  први 

НАЗИВ МОДУЛА 
Трајање модула 

(часови) 

Економска наука: развој, принципи и методи анализе 21  

Понуда, тражња и функционисање тржишта 33  

Трошкови производње 18  

Тржишне структуре и понашање предузећа 24  

Тржишта фактора производње и функционална расподела доходака 15  

 

Разред:  други    

НАЗИВ МОДУЛА 
Трајање модула 

(часови) 

Макроекономија: теорија, анализа и политика 8  

Систем националних рачуна 16  

Финансијски систем 18  

Новац у макроекономији 16  

Инфлација 8  

Незапосленост 6  
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4. ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ, ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ И НАЧИНИ ОЦЕЊИВАЊА МОДУЛА  

 

Назив модула: Економска наука: развој, принципи и методи анализе 

Трајање модула: 21 час 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 

ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у 

стању да: 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА 

 Стицање основних 

знања о развоју 

економије, 

принципима, методима 

и моделима који се 

користе у економској 

науци 

 

 дефинише предмет изучавања 

економије као науке 

 разликује најрепрезентативније 

школе економске мисли  

 наведе основне идеје 

репрезентативних школа економске 

мисли 

 идентификује значај одређених 

школа економске мисли за развој 

економске науке 

 дефинише потребе 

 наводи различите врсте потреба 

 доведе у везу неопходност размене 

добара ради  задовољења потреба 

 дефинише реткост и избор 

 наведе принципе индивидуалног 

одлучивања 

 дефинише опортунитетни трошак 

 дефинише  граничне (маргиналне) 

промене 

 препозна утицај подстицаја на 

понашање људи и друштва  

 наведе принципе међусобног 

деловања људи 

 препозна користи од учешћа у 

трговини 

 дефинише тржишну привреду 

 дефинише тржиште  

 препозна значај тржишта за 

организовање економских 

активности  

 дефинише појам „тржишни неуспех“ 

 дефинише појам „екстерналије“ 

 дефинише појам „тржишна моћ“ 

 наведе принципе функционисања 

привреде 

 Дефинисање економије као науке 

 Настанак и  развој економске науке 

(Меркантилизам, Физиократизам, Класична 

политичка економија, карактеристике 

Марксове теорије) 

 Маргиналистичка револуција и неокласична 

економија 

 Развој економије у двадесетом веку 

 Кејнизијанизам и монетаризам 

 Економија понуде, Теорија рационалних 

очекивања, Нови кејнизијанци 

 Потребе – појам и врсте (биолошке, 

културно-историјске, личне, заједничке, 

минималне, просечне, луксузне) 

 Основни принципи економског резоновања  

 Принципи индивидуалног одлучивања 

 Интеракције људи у економским 

активностима 

 Начин организовања економских 

активности 

 Принципи функционисања привреде 

 Научни метод у економији 

 Моделирање економских појава 

 Графички прикази у економији 

 Економски модели: дијаграм кружног тока 

и граница производних могућности 

 Микроекономија  и макроекономија 

 

На почетку модула ученике упознати са циљевима и 

исходима наставе, односно учења, планом рада и 

начинима оцењивања  

 

 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

 теоријска настава (21 час) 

 

 

Место реализације наставе 

 Теоријска настава се реализује у учионици 

 

Препоруке за реализацију наставе 

 Модул се реализује кроз методе активно орјентисане 

наставе (препоручене методе: грудва снега, 

галеријска шетња, плакат) 

 Користити презентације 

 Користити шеме  

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 праћење остварености исхода 

 усмено излагање 

 тестове знања 

 активност на часу 

 домаћи задатак 
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 дефинише појам  „продуктивност“ 

 опише  утицај продуктивности на 

ниво животног стандарда 

 дефинише инфлацију 

 препозна  негативне последице 

инфлације 

 дефинише научни метод 

 идентификује  значај  посматрања  у 

примени економског метода 

 доведе у везу посматрање и 

претпоставке  у  примени економског  

метода  

 препознаје значај графичких приказа 

у економији 

 прикаже шематски дијаграм кружног 

тока 

 објасни дијаграм кружног тока 

 прикаже графички границу 

производних могућности 

 идентификује  принципе економског 

резоновања на примеру границе 

производних могућности 

 дефинише микроекономију 

 дефинише макроекономију 
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Назив модула: Понуда, тражња и функционисање тржишта 

Трајање модула: 33 часа 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 

ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у 

стању да: 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ  МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА 

 Стицање знања о 

функционисању 

тржишта 

 

 дефинише понуду и тражњу 

 дефинише тражену количину добара 

 прикаже графички криву тражње 

 прикаже графички криву тржишне 

тражње  (збир тражње појединаца) 

 разликује променљиве које утичу на 

тражњу 

 дефинише понуђену количину 

добара 

 прикаже графички криву понуде 

 прикаже графички криву тржишне 

понуде (збир понуда свих продаваца) 

 разликује променљиве које утичу на 

понуду 

 дефинише тржишну равнотежу 

 дефинише равнотежну  цену 

 дефинише равнотежну количину 

 прикаже графички тржишну 

равнотежу 

 објасни закон понуде и тражње 

 анализира промену тржишне 

равнотеже  

 дефинише ценовну еластичност  

тражње 

 наведе  факторе који утичу на 

ценовну еластичност тражње 

 израчуна ценовну еластичност  

тражње 

 разликује криве тражње на основу 

њихових еластичности 

 прикаже графички криве тражње са 

различитим коефицијентима  

 Тржишта и конкуренција 

 Тражња – појам  

 Крива тражње 

 Променљиве  које утичу на тражњу:  

доходак, цена, укус, очекивања, број купаца 

 Понуда – појам  

 Крива понуде 

 Променљиве које утичу на понуду: цена 

добра, цена инпута, технологија, 

очекивања, број продаваца 

 Равнотежна цена и промена равнотеже 

 Тржишна равнотежа, вишак добара, мањак 

добара 

 Закон понуде и тражње 

 Анализа промене тржишне равнотеже 

 Еластичност тражње – појам  

 Ценовна еластичност тражње и њене 

детерминанте 

 Израчунавање ценовне еластичности 

тражње 

 Разноврсност кривих тражње 

 Укупни приход и ценовна еластичност 

тражње  

 Доходна еластичност тражње 

 Унакрсна еластичност тражње 

 Еластичност понуде – појам  

 Ценовна еластичност понуде и њене 

детерминанате 

 Израчунавање ценовне еластичности 

понуде 

 Разноврсност кривих понуде 

 

На почетку модула ученике упознати са циљевима и 

исходима наставе, односно учења, планом рада и 

начинима оцењивања  

 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

 теоријска настава (33 часа) 

 

Место реализације наставе 

 Теоријска настава се реализује у учионици 

 

Препоруке за реализацију наставе 

 Модул се реализује кроз методе активно орјентисане 

наставе (препоручене методе: грудва снега, 

галеријска шетња, плакат) 

 Користити презентације 

 Користити шеме 

 

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 праћење остварености исхода 

 усмено излагање 

 тестове знања 

 активност на часу 

 домаћи задатак 

 тест практичних вештина 
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 еластичности 

 дефинише укупан приход 

 објасни промену укупног прихода 

услед промене цена  у зависности од 

еластичности тражње 

 дефинише доходну еластичност 

тражње 

 дефинише унакрсну еластичност 

тражње 

 дефинише ценовну еластичност  

понуде 

 наведе  факторе који утичу на 

ценовну еластичност понуде 

 израчуна ценовну еластичност 

понуде 

 прикаже графички криве понуде са 

различитим коефицијентима  

еластичности 
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Назив модула: Трошкови производње 

Трајање модула: 18 часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 

ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у 

стању да: 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ  МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА 

 Стицање основних 

знања о трошковима 

предузећа  

 

 дефинише појам трошкова  

 разликује експлицитне и имплицитне 

трошкове 

 разликује економски профит и 

рачуноводствени профит 

 дефинише производну функцију 

 дефинише маргинални производ 

 дефинише опадајући маргинални 

производ 

 разликује фиксне и варијабилне 

трошкове 

 разликује укупне и просечне трошкове  

 дефинише маргинални трошак 

 прикаже графички криве просечних 

трошкова и маргиналног трошка 

 разликује трошкове на кратки и дуги рок 

 

 

 

 Трошкови производње - појам 

 Експлицитни и имплицитни 

трошкови 

 Профит – појам 

 Економски и рачуноводствени профит 

 Производња и трошкови 

 Производна функција 

 Крива укупног трошка 

 Врсте трошкова 

 Фиксни и варијабилни трошкови 

 Укупни, просечни и маргинални трошак 

 Трошковне криве 

 Трошкови на кратки и дуги рок 

 

На почетку модула ученике упознати са циљевима и 

исходима наставе, односно учења, планом рада и 

начинима оцењивања  

 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

 теоријска настава (18 часова) 

 

Место реализације наставе 

 Теоријска настава се реализује у учионици 

 

Препоруке за реализацију наставе 

 Модул се реализује кроз методе активно орјентисане 

наставе (препоручене методе: грудва снега, 

галеријска шетња, плакат) 

 Користити презентације 

 Користити шеме  

 

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 праћење остварености исхода 

 усмено излагање 

 тестове знања 

 активност на часу 

 домаћи задатак 
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Назив модула: Тржишне структуре и понашање предузећа 

Трајање модула: 24 часа 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 
ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у стању да: 
ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ  МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА 

 Стицање основних 

знања о понашању 

предузећа у 

различитим 

тржишним 

структурама 

 дефинише различита тржишна стања 

 наведе карактеристике конкурентног тржишта 

 идентификује приход конкурентног предузећа 

 објасни максимирање профита конкурентног 

предузећа 

 представи графички криву понуде конкурентног 

предузећа 

 објасни када предузеће одлучује да обустави  

производњу 

 објасни када предузеће одлучује да излази са 

тржишта 

 објасни када ће предузеће ући на тржиште 

 прикаже графички профит конкурентног 

предузећа 

 представи графички криву тржишне понуде 

 препозна како тржиште реагује на промену 

тражње 

 опише дугорочну равнотежу на конкурентном 

тржишту 

 наведе карактеристике монополског тржишта 

 препозна основне узроке баријера уласку на 

тржиште 

 препозна како монополиста доноси одлуке о 

производњи и ценама (како максимира профит) 

 наведе особености олигополске тржишне 

структуре 

 препозна како олигополиста доноси одлуке о 

производњи и ценама 

 наведе карактеристике монополистичке 

конкуренције 

 препозна како монополистички конкурентно 

предузеће максимизира профит 

 Тржишна структура – појам и врсте 

 Конкурентно тржиште 

 Приход 

 Просечни и маргинални приход 

 Максимизација профита и крива 

понуде конкурентног предузећа 

 Краткорочна одлука о обустављању 

производње 

 Дугорочна одлука предузећа о уласку 

на тржиште или изласку са њега 

 Крива тржишне понуде на 

конкурентном тржишту 

 Промена тражње на конкурентном 

тржишту 

 Дугорочна равнотежа на конкурентном 

тржишту 

 Монополско тржиште 

 Баријере уласку 

 Приход и профит монополског 

предузећа 

 Олигопол – појам и врсте 

 Равнотежа олигопола 

 Монополистичка конкуренција 

 Равнотежа на тржишту 

монополистичке конкуренције 

На почетку модула ученике упознати са циљевима и 

исходима наставе, односно учења, планом рада и 

начинима оцењивања  

 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

 теоријска настава (24 часа) 

 

Место реализације наставе 

 Теоријска настава се реализује у учионици 

 

Препоруке за реализацију наставе 

 Модул се реализује кроз методе активно 

орјентисане наставе (препоручене методе: грудва 

снега, галеријска шетња, плакат) 

 Користити презентације 

 Користити шеме  

 

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 праћење остварености исхода 

 усмено излагање 

 тестове знања 

 активност на часу 

 домаћи задатак 
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Назив модула: Тржишта фактора производње и функционална расподела доходака 

Трајање модула: 15 часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 

ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у 

стању да: 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ  МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА 

 Стицање знања о 

тржиштима фактора 

производње и 

функционалној 

расподели дохотка 

 дефинише факторе производње 

 препозна карактер тражње за факторима 

производње 

 препозна специфичности тражње и 

понуде рада 

 дефинише маргинални производ рада 

 израчуна вредност маргиналног 

производа рада 

 опише како се успоставља равнотежа на 

тржишту рада 

 дефинише појам капитал 

 препозна како се успоставља равнотежа 

на осталим тржиштима 

 објасни функционалну расподелу 

дохотка 

 Фактори производње (рад, земља, 

капитал) 

 Тражња за радом и понуда рада 

 Производна функција и маргинални 

производ рада 

 Вредност маргиналног производа рада и 

тражња за радом 

 Равнотежа на тржишту рада 

 Остали фактори производње – земља и 

капитал 

 Равнотежа на осталим тржиштима 

 Функционална расподела дохотка 

(наднице, профити, ренте 

На почетку модула ученике упознати са циљевима и 

исходима наставе, односно учења, планом рада и 

начинима оцењивања  

 

 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

 теоријска настава (15 часова) 

 

 

 

Место реализације наставе 

 Теоријска настава се реализује у учионици 

 

Препоруке за реализацију наставе 

 Модул се реализује кроз методе активно орјентисане 

наставе (препоручене методе: грудва снега, 

галеријска шетња, плакат) 

 Користити презентације 

 Користити шеме  

 

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 праћење остварености исхода 

 усмено излагање 

 тестове знања 

 активност на часу 

 домаћи задатак 

 тест практичних вештина  
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Назив модула: Макроекономија: теорија, анализа и политика 

Трајање модула: 8 часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 

ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у 

стању да: 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ  МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА 

 Стицање знања о 

важности проучавања 

економских активности 

на нивоу привреде као 

целине 

 доводи у везу микроекономију и 

макроекономију 

 дефинише макроекономију 

 препозна макроекономске варијабле и 

значај њиховог проучавања 

 разликује активности учесника у 

економским трансакцијама  

 објасни ток добара и новца на примеру 

кружног тока економских активности 

 дефинише економску политику 

 наведе циљеве и инструменте економске 

политике 

 препозна утицај економске политике на 

производњу и цене 

 Микроекономија и макроекономија – 

сличности и разлике 

 Макроекономија као економска 

дисциплина 

 Кључна макроекономска питања 

 Реална и монетарна макроекономија: 

кружни ток економских активности 

 Макроекономија и економска политика 

 

На почетку модула ученике упознати са циљевима и 

исходима наставе, односно учења, планом рада и 

начинима оцењивања  

 

 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

 теоријска настава (8 часова) 

 

 

 

Место реализације наставе 

 Теоријска настава се реализује у учионици 

 

Препоруке за реализацију наставе 

 Модул се реализује кроз методе активно орјентисане 

наставе (препоручене методе: грудва снега, 

галеријска шетња, плакат) 

 Користити презентације 

 Користити шеме  

 

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 праћење остварености исхода 

 усмено излагање 

 тестове знања 

 активност на часу 

 домаћи задатак  
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Назив модула: Систем националних рачуна 

Трајање модула: 16 часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 

ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у 

стању да: 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ  МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА 

 Стицање основних 

знања о могућностима 

и начинима мерења 

резултата друштвене 

производње 

 

 дефинише БДП 

 идентификује улогу БДП у мерењу 

укупног дохотка и укупних издатака 

 наведе компоненте БДП 

 објасни компоненте БДП 

 доводи у везу потрошњу и инвестиције у 

рачунима националног дохотка 

 дефинише реални БДП 

 разликује појмове штедња и инвестиције 

 разликује појмове „национална 

штедња“, „лична штедња“ и „јавна 

штедња“ 

 дефинише „буџетски дефицит“ 

 дефинише „буџетски суфицит“ 

 доводи у везу штедњу и инвестиције у 

рачунима националног дохотка 

 дефинише номинални БДП 

 дефинише реални  БДП 

 дефинише БДП дефлатор 

 објасни употребу БДП дефлатора 

 наведе недостатке БДП као мерила 

друштвеног благостања 

 дефинише национални доходак 

 Бруто домаћи производ (БДП) – појам 

 Компоненте БДП-а 

 Потрошњa, штедња и инвестиције у 

рачунима националног дохотка 

 Номинални и реални бруто домаћи  

производ 

 БДП дефлатор 

 Национални доходак 

 

На почетку модула ученике упознати са циљевима и 

исходима наставе, односно учења, планом рада и 

начинима оцењивања  

 

 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

 теоријска настава (16 часова) 

 

 

Место реализације наставе 

 Теоријска настава се реализује у учионици 

 

Препоруке за реализацију наставе 

 Модул се реализује кроз методе активно орјентисане 

наставе (препоручене методе: грудва снега, 

галеријска шетња, плакат) 

 Користити презентације 

 Користити шеме  

 

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 праћење остварености исхода 

 усмено излагање 

 тестове знања 

 активност на часу 

 домаћи задатак  
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Назив модула: Финансијски систем 

Трајање модула: 18 часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 

ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у 

стању да: 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ  МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА 

 Стицање основних 

знања  о улози 

финансијског система у 

усклађивању штедње и 

инвестиција 

 

 дефинише финансијски систем 

 дефинише финансијске институције 

 дефинише финансијска тржишта 

 наведе особине обвезница  

 опише у кратким цртама 

функционисање тржишта обвезница 

 наведе особине акција  

 опише функционисање тржишта акција 

 дефинише појам „финансијски 

посредник“ 

 разликује банке као финансијске 

институције 

 разликује инвестиционе фондове као 

финансијске институције 

 дефинише тржиште зајмовних средстава 

 разликује изворе зајмовних средстава 

 дефинише каматну стопу 

 доводи у везу утицај нивоа каматне 

стопе на понуду и тражњу зајмовних 

средстава 

 дефинише номиналну каматну стопу 

 дефинише реалну каматну стопу 

 препозна  утицај суфицита и дефицита 

државног буџета на понуду и тражњу 

зајмовних средстава 

 Финансијски систем – појам 

 Финансијске институције 

 Финансијска тржишта 

 Финансијски посредници 

 Тржиште зајмовних средстава 

 Понуда и тражња зајмовних средстава 

 Каматна стопа 

 Номинална и реална камата 

 

На почетку модула ученике упознати са циљевима и 

исходима наставе, односно учења, планом рада и 

начинима оцењивања  

 

 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

 теоријска настава (18 часова) 

 

 

 

Место реализације наставе 

 Теоријска настава се реализује у учионици 

 

Препоруке за реализацију наставе 

 Модул се реализује кроз методе активно орјентисане 

наставе (препоручене методе: грудва снега, 

галеријска шетња, плакат) 

 Користити презентације 

 Користити шеме  

 

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 праћење остварености исхода 

 усмено излагање 

 тестове знања 

 активност на часу 

 домаћи задатак  
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Назив модула: Новац у макроекономији 

Трајање модула: 16 часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 

ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у 

стању да: 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ  МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА 

 Стицање основних 

знања о новцу, 

креирању новца и 

регулисања количине 

новца у оптицају  

 дефинише новац 

 наводи функције новца 

 објасни функцију новца као средства 

размене 

 објасни функцију новца као обрачунске 

јединице 

 објасни функцију новца као чувара 

вредности 

 разликује појмове „готов новац“ и  

„депозит по виђењу“ 

 дефинише новчану масу 

 разликује монетарне агрегате М1 и М2 

као мере за количину новца у оптицају 

 дефинише централну банку 

 наведе функције централне банке 

 опише улогу централне банке у 

регулисању понуде новца 

 дефинише пословну банку 

 опише укратко утицај пословних банака 

на понуду новца 

 дефинише појам „обавезне резерве“ 

 дефинише новчани мултипликатор 

 израчуна величину новчаног 

мултипликатора 

 наводи инструменте монетарне политике 

 препозна значај операција на отвореном 

тржишту као инструмента монетарне 

политике 

 препозна значај обавезне резерве као 

инструмента монетарне политике 

 препозна важност есконтне стопе као 

инструмента монетарне политике 

 Новац – појам 

 Функције новца 

 Новац као средство размене 

 Новац као обрачунска јединица 

 Новац као чувар вредности 

 Монетарни агрегати 

 Понуда новца и монетарна политика 

 Централна банка – појам и функције 

 Пословне банке 

 Пословне банке и понуда новца 

 Новчани мултипликатор 

 Инструменти монетарне политике 

 

На почетку модула ученике упознати са циљевима и 

исходима наставе, односно учења, планом рада и 

начинима оцењивања  

 

 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

 теоријска настава (16 часова) 

 

 

Место реализације наставе 

 Теоријска настава се реализује у учионици 

 

Препоруке за реализацију наставе 

 Модул се реализује кроз методе активно орјентисане 

наставе (препоручене методе: грудва снега, 

галеријска шетња, плакат) 

 Користити презентације 

 Користити шеме  

 

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 праћење остварености исхода 

 усмено излагање 

 тестове знања 

 активност на часу 

 домаћи задатак  
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Назив модула: Инфлација 

Трајање модула: 8 часова 

 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 

ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у 

стању да: 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ  МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА 

 Стицање знања о 

промени вредности 

новца и промене нивоа 

цена 

 дефинише инфлацију 

 увиђа везу између промене цена и 

промене вредности новца 

 наведе различите типове инфлације 

 објасни различите типове инфлације 

  наведе факторе који утичу на тражњу за 

новцем 

 објасни факторе који утичу на тражњу за 

новцем 

 доведе у везу понуду и тражњу новца 

 прикаже графички равнотежни ниво 

цена 

 прикаже графички утицај промене 

понуде новца на ниво цена и вредност 

новца 

 анализира утицај промене понуде новца 

на ниво цена и вредност новца 

  дефинише брзину оптицаја новца 

 наведе једначину „квантитативне 

теорије новца“ 

 објасни једначину „квантитативне 

теорије новца“ 

 Инфлација– појам 

 Врсте инфлације 

 Понуда и тражња за новцем 

 Монетарна равнотежа 

 Брзина оптицаја новца 

 Квантитативна теорија новца 

 

На почетку модула ученике упознати са циљевима и 

исходима наставе, односно учења, планом рада и 

начинима оцењивања  

 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

 теоријска настава (8 часова) 

 

Место реализације наставе 

 Теоријска настава се реализује у учионици 

 

Препоруке за реализацију наставе 

 Модул се реализује кроз методе активно орјентисане 

наставе (препоручене методе: грудва снега, 

галеријска шетња, плакат) 

 Користити презентације 

 Користити шеме  

 

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 праћење остварености исхода 

 усмено излагање 

 тестове знања 

 активност на часу 

 домаћи задатак  
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Назив модула: Незапосленост 

Трајање модула: 6 часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 

ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у стању 

да: 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ  МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА 

 Стицање основних 

знања о  

незапослености као 

макроекономској 

варијабли 

 дефинише незапосленост 

 разликује појмове „запослено лице“ и  

„незапослено лице“ 

 дефинише радну снагу 

 дефинише стопу незапослености 

 израчуна стопу незапослености 

 дефинише природну стопу незапослености 

 објасни природну стопу незапослености 

 дефинише цикличну стопу незапослености 

 објасни цикличну стопу незапослености 

 дефинише фрикциону незапосленост  

 објасни постојање фрикционе 

незапослености 

 дефинише структурну незапосленост 

 објасни структурну незапосленост као 

разлог дугорочне незапослености 

 препозна како политика државе утиче на 

незапосленост (пример: Закон о 

минималној надници) 

 дефинише синдикат 

 дефинише колективно преговарање 

 објасни утицај синдиката и колективног 

преговарања на ниво надница и 

незапосленост 

 Незапосленост – појам 

 Мерење незапослености (стопа 

незапослености) 

 Природна стопа незапослености 

 Циклична незапосленост 

 Фрикциона незапосленост 

 Структурна незапосленост 

 Незапосленост и економска политика 

државе 

 Синдикати и колективно преговарање 

 

На почетку модула ученике упознати са циљевима и 

исходима наставе, односно учења, планом рада и 

начинима оцењивања  

 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

 теоријска настава (6 часова) 

 

Место реализације наставе 

 Теоријска настава се реализује у учионици 

 

Препоруке за реализацију наставе 

 Модул се реализује кроз методе активно орјентисане 

наставе (препоручене методе: грудва снега, 

галеријска шетња, плакат) 

 Користити презентације 

 Користити шеме 

 

 Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 праћење остварености исхода 

 усмено излагање 

 тестове знања 

 активност на часу 

 домаћи задатак  

 

5. КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА 

 

 Организација набавке и продаје 

 Обука у виртуелном предузећу 

 Пословна економија – изборни 
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 ПРАВО   

 

1. ОСТВАРИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА  - ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ  

 

РАЗРЕД 
НАСТАВА 

ПРАКСА УКУПНО 
Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

I 74     74 

II 108     108 

Напомена:  у табели је приказан годишњи фонд часова за сваки облик рада 

 

2. ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА: 

 

 Стицање основних знања о држави и праву; 

 Оспособљавање за праћење стручне литературе и прописа; 

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

 Стицање знања о правима и обавезама из радног односа; 

 Стицање знања о посебним врстама уговора неопходним за велетрговину;  

 Стицање знања о посебним врстама уговора неопходним за спољну трговину; 

 Стицање знања о правном аспекту комуникације са државним органима у пословима веле и спољне трговине. 

 

3. НАЗИВ И ТРАЈАЊЕ МОДУЛА ПРЕДМЕТА  

 

Разред:  први 

НАЗИВ МОДУЛА 
Трајање модула 

(часови) 

Основни правни појмови 30 

Привредни субјекти 20 

Права и обавезе из радног односа  24 

 

Разред:  други 

НАЗИВ МОДУЛА 
Трајање модула 

(часови) 

Уговори 59 

Правни аспект спољнотрговинског пословања 29 

Kомуникација са државним органима 20 
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4. ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ, ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ И НАЧИНИ ОЦЕЊИВАЊА МОДУЛА  

 

Назив модула: Основни правни појмови 

Трајање модула: 30 часова 

ЦИЉ МОДУЛА 
ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у стању да: 
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНО УПУТСТВО 

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ МОДУЛА 

 Стицање основних 

знања о држави и 

праву 

 Оспособљавање за 

праћење стручне 

литературе и прописа 

 

 

 

 објасни елементе државе 

 разликује функције државе 

 објасни државну организацију 

 класификује државне органе 

 објасни поделу власти на законодавну, 

извршну и судску 

 објасни надлежност државних органа 

 објасни значење појма право 

 објасни везу између државе и права 

 дефинише правну норму  

 објасни елементе правне норме 

 разликује врсте правних норми 

 дефинише појам правних аката 

 наведе изворе права 

 утврди правну снагу правног акта 

 дефинише правни однос 

 одреди елементе правног односа 

 разликује субјекте права 

 дефинише правну и пословну способност 

субјеката права 

 објасни пуномоћје 

 разликује објекте права 

 разликује настајење, мењање и престајање 

правног односа 

 класификује правне чињенице 

 дефинише позитивно право 

 разликује добровољно и принудно понашање 

по правној норми  

 објасни значење појмова уставност и 

законитост 

 разликује својства појединачних  правних аката 

 разликује врсте правних средстава 

 

 Појам и елементи државе 

 Појам и садржина унутрашње и спољашње 

функције државе 

 Појам и обележја државне организације 

 Врсте државних органа  

 Појам поделе власти (законодавна, извршна и 

судска власт)    

 Скупштина, Влада и органа правосуђа - 

надлежност 

 Појам права 

 Правни поредак 

 Појам правне норме 

 Елементи правне норме  

 Врсте правних норми 

 Појам и врсте правних акта 

 Извори права  

 Правна снага правног акта (критеријуми за 

одређивање)  

 Појам и елементи правног односа 

 Појам физичких и правних лица као субјеката 

права 

 Појам правне и  пословне способности 

 Заступници 

 Појам и врсте  објеката права 

 Настанак , престанак и мењање правног односа 

 Правне чињенице 

 Позитивно право 

 Примена права 

 Појам принципа уставности и законитости 

 Својства појединачног правног акта 

(правноснажност и извршност 

 Појам и врсте  правних средстава 

 Појам, својства и дејства жалбе 

 На почетку модула ученике упознати са 

циљевима и исходима наставе / учења, 

планом рада и начинима оцењивања 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике 

наставе: 

 теоријска настава (30 часова) 

 

Место реализације наставе 

 Теоријска настава се реализује у 

учионици 

 

Препоруке за реализацију наставе 
 Настава се реализује као акривно 

оријентисана настава симулирајући 

реалне ситуације из праксе 

 на крају модула ученик ради тест 

 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода вршити 

кроз: 

 усмено излагање 

 тестове знања  

 активност на часу  
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Назив модула: Привредни субјекти  

Трајање модула: 20 часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 
ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у стању да: 
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНО УПУТСТВО 

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ МОДУЛА 

 Стицање знања о 

врстама, положају,  

настанку и престанку 

привредних субјеката 

 Стицање знања о 

неопходности 

праћења позитивно 

важећих прописа и 

стручне литературе и 

прописа 

 

 

 

 наведе  врсте привредних субјеката које  

предвиђа позитивно важећи закон; 

 објасни значај индивидуалних обележја 

привредног  друштва;  

 објасни  предузетника; 

 објасни појединачне облике привредних 

друштава; 

 разликује финансијске институције; 

 објасни значај јавних предузећа;  

 објасни надлежности органа за вођење 

регистра привредних субјеката 

 разликује органе управљања и руковођења у 

различитим врстама привредних друштава 

 објасни улогу пуномоћја за заступање 

привредног друштва 

 разликује опште правне акте привредних 

субјеката 

 разликује стечај и ликвидацију као начин 

престанка рада привредног друштва 

 

 

 

 Појам и врсте привредних субјеката 

 Атрибути привредног субјекта 

 Предузетник  

 Обележја и врсте привредних друштава 

(ортачко, командитно друштво, друштво са 

ограниченом одговорношћу и акционарско 

друштво) 

 Банке, берзе и осигуравајуће организације    

 Јавна предузећа   

 Aгенција за привредне регистре 

 Обрасци за упис у регистар привредог субјекта 

 Решење о упису у привредни регистар 

 Органи управљања и руковођења 

 (скупштина, директор или  управни орган ...) 

 Заступање привредног друштва 

 Оснивачка акта 

 Правилници друштава (о раду, о рачуновдству, 

о ...), одлуке у привредном друштву 

 

 На почетку модула ученике упознати са 

циљевима и исходима наставе / учења, 

планом рада и начинима оцењивања 

 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике 

наставе: 

 теоријска настава (20 часова) 

 

Место реализације наставе 

 Теоријска настава се реализује у 

учионици 

 

 

Препоруке за реализацију наставе 
 Настава се реализује као акривно 

оријентисана настава симулирајући 

реалне ситуације из праксе 

 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода вршити 

кроз: 

 усмено излагање 

 тестове знања  

 активност на часу 
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Назив модула: Право и обавезе из радног односа  

Трајање модула: 24 часа 

 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 
ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у стању да: 
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНО УПУТСТВО 

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ МОДУЛА 

 Оспособљавање 

ученика за заснивање  

радног односа и 

остваривање права из 

радног односа 

 

 наведе битне елементе радног односа  

 наведе опште и посебне услове за заснивање 

радног односа 

 наведе радње у поступку заснивања радног 

односа 

 састави пријаву на оглас ради заснивања 

радног односа 

 објасни садржај обавештења о пријему радника 

 разликује претходну проверу радних 

способности од пробног рада 

 разликује радни однос на  одређено и 

неодређено време 

 разликује врсте радног времена 

 објасни појам приправника 

 објасни елементе уговора о раду 

 објасни анекс уговора о раду 

 разликује право на зараду, накнаду зараде и 

друга примања 

 објасни одморе и одсуства 

 састави захтев за добијање годишњег одмора 

 састави захтев за добијање одсуства 

 објасни материјалну одговорност запосленог 

  наведе начине престанка радног односа 

 

 Појам и елементи радног односа   

 Услови за заснивање радног односа 

 Поступак заснивања радног односа 

 Пријава на оглас;  

 Позитивиан и негативан одговор о пријему 

радника  

 Претходна провера радних способности и 

пробни рад 

 Радни однос на одређено и неодређено време 

 Појам и врсте  радног времена: пуно, непуно, 

скраћено, прековремени рад 

 Приправници 

 Садржина уговора о раду 

 Анекс уговора о раду 

 Зарада (накнада зараде, трошкови, друга 

примања...) 

 Појам и врсте одмора 

 Појам и врсте одсуства  

 Појам материјалне одговорности  

 Врсте престанка радног односа 

 На почетку модула ученике упознати са 

циљевима и исходима наставе / учења, 

планом рада и начинима оцењивања 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике 

наставе: 

 теоријска настава  (24 часа) 

 

Место реализације наставе 

 Теоријска настава се реализује у 

учионици 

  

Препоруке за реализацију наставе 
 Настава се реализује као акривно 

оријентисана настава симулирајући 

реалне ситуације из праксе 

 Циљ је да се сви појмови и процедуре  

науче на најједноставнијим примерима  

 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода вршити 

кроз: 

  усмено излагање 

 тестове знања 

 активност на часу 
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Назив модула: Уговори 

Трајање модула: 59 часова                                                                                    

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 
ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у стању да: 
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНО УПУТСТВО 

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ МОДУЛА 

 Стицање знања о 

посебним врстама 

уговора неопходним 

за велетрговину  

 
 

 разликује изворе права у велетрговини 

 објасни елементе облигационог односа 

 разликује врсте облигација 

 разликује стварна права 

 објасни елементе уговора 

 разликује врсте уговора по одређеним 

критеријумима 

 објасни дејство уговора 

 разликује врсте одговорности за мане ствари  

 објасни модификације у уговору 

 објасни начине престанка уговора 

 објасни  елементе уговора о продаји 

 објасни својства уговора о продаји 

 објасни посебне услове за настанак уговора о 

продаји 

 објасни обавезе продавца и купца 

 састави уговор о продаји на основу задатих 

елемената 

 објасни карактеристике уговора о заступању 

 објасни права и обавезе заступника и 

налогодавца 

 објасни уговоре безготовинског плаћања 

 објасни карактеристике уговора о комисиону 

 објасни права и обавезе комисионара и 

комитента 

 објасни  карактеристике и елементе уговора о 

превозу 

 објасни права и обавезе пошиљаоца и 

превозиоца  

 објасни права и обавезе превозиоца и примаоца 

 објасни правни значај документације која 

прати робу у превозу 

 објасни карактеристике и елементе уговора о 

шпедицији 

 објасни права и обавезе шпедитера и 

налогодавца 

 објасни карактеристике уговора о 

ускладиштењу 

 објасни правни значај складишнице 

 Извори права: Закон о облигационим односима, 

Закон о трговини, Закон о јавним набавкама, 

општа акта која доносе надлежна 

Министарства, добри пословни обичаји 

 појам облигација 

 субјекти  

 предмет  

 извори 

 врсте  

 Појам стварних права  

 Појам и елементи уговора  

 Врсте уговора 

 Дејство  уговора 

 Одговорност за  материјалне и правне 

недостатке ствари 

 Услов и рок  

 Доцња 

 Престанак уговора (раскид,   

 ништави и рушљиви уговори)  

 Уговор о продаји   

 Својства уговора о продаји 

 Дозвола и одобрења 

 Права и обавезе продавца и купца   

 Гаранције продавца 

 Рекламације купца 

 Уговор о заступању 

 Права и обавезе заступника и налогодавца 

 Цесија, асигнација и компензазија 

 Уговор о комисиону 

 Права и обавезе комисионара и комитента 

 Уговор о превозу 

 Права и обавезе пошиљаоца и превозиоца 

 Права и обавезе превозноца  и примаоца 

 Уговор о шпедицији 

 Права и обавезе шпедитера и налогодавца   

 Уговор о ускладиштењу 

 Складишница 

 Права и обавезе складиштара и налогодавца  

 Консигнација 

 На почетку модула ученике упознати са 

циљевима и исходима наставе / учења, 

планом рада и начинима оцењивања 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике 

наставе: 

 теоријска настава (59 часова) 

 

Место реализације наставе 

 Теоријска настава се реализује у 

учионици 

 

Препоруке за реализацију наставе 
 Настава се реализује као активно 

оријентисана настава симулирајући 

реалне ситуације из праксе 

 Модул се реализује тако да се фокус 

стави на уговор о продаји  

 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода вршити 

кроз: 

 усмено излагање 

 тестове знања  

 активност на часу 
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 објасни права и обавезе складиштара и 

налогодавца 

 објасни консигнацију 

 објасни елементе уговор о осигурању робе у 

превозу 

 објасни обавезе уговорних страна код уговора 

о осигурању робе у превозу 

 разликује каско и карго осигурање 

 разликује врсте ризика у зависности од 

транспортног средства  

 објасни правни значај  хартија од вредности 

 објасни чек и меницу као инструмент 

обезбеђења 

 објасни преносивост хартија од вредности 

 

 Уговор о осигурању робе у превозу 

 Обавезе уговорних страна код уговора о 

осигурању робе у превозу  

 Каско, карго осигурање 

 Појам и врсте основних ризика код осигурања 

робе у транспорту  

 Појам,  и врсте хартије од вредности (меница, 

чек) 

 Преносивост хартија од вредности 
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Назив модула: Правни аспекти спољнотрговинског пословања  

Трајање модула: 29 часова 

 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 
ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у стању да: 
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНО УПУТСТВО 

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ МОДУЛА 

 Стицање правног 

знања о посебним  

врстама уговора 

неопходним за 

спољну трговину 

 

 наброји изворе права значајне за 

спољнотрговинско пословање привредног 

друштва 

 објасни уговор о продаји са елементом 

иностраности 

 објасни прелазак ризика осигурања при 

превозу према правилима INCOTERMS-a 

 објасни правни значај и последице 

међународних транспортних докумената 

 наведе правни значај шпедитерских 

докумената 

 објасни правни аспект документа при увозу и 

извозу робе 

 објасни надлежност међународних институција 

при решавању спорова код уговора о продаји 

са елементом иностраности 

 

  

      

 

 Закон о спољнотрговинском пословању, 

Царински закон, Закон о царинским тарифама, 

Закон о девизном пословању, Међународне 

конвенције и споразуми, добри пословни 

обичаји, узансе, PAYTERMS правила 

 Уговор о продаји са елементом иностраности 

 Правила  INCOTERMS-а 

 Међународни товарни лист (друмски, 

железнички и ваздухопловни) 

 Поморски коносман или теретница 

 Речни товарни лист 

 Шпедитерска документација (потврда и 

теретница) 

 Капетанска потврда 

 Налог за испоруку 

 Међународна трговинска арбитража 

 Трговинска арбитража Привредне коморе 

Србије 

 

 На почетку модула ученике упознати са 

циљевима и исходима наставе / учења, 

планом рада и начинима оцењивања 

 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике 

наставе: 

 теоријска настава (29 часова) 

 

Место реализације наставе 

 Теоријска настава се реализује у 

учионици 

 

Препоруке за реализацију наставе 
 Настава се реализује као акривно 

оријентисана настава симулирајући 

реалне ситуације из праксе 

 Модул се у настави може реализовати 

коришћењем и формирањем практичне 

документације у вези са спољном 

трговином 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода вршити 

кроз: 

 усмено излагање 

 тестове знања  

 активност на часу 
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Назив модула: Комуникација са државним органима  

Трајање модула: 20 часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 
ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у стању да: 
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНО УПУТСТВО 

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ МОДУЛА 

 Стицање знања о 

правном аспекту 

комуникације са 

државним органима у 

пословима веле и 

спољнетрговине 

 

 објасни управни поступак 

 одреди надлежне државне органе за поједине 

видове трговинског пословања 

 објасни функцију службеног лица у управном 

поступку 

 објасни странке у управном поступку  

 наведе елементе и карактеристике писмена  у 

комуникацији са државним органима  

 објасни поступање по записнику државних 

органа 

 разуме значај достављања  

 разуме значај рокове у управном поступку 

 наведе саставне делове решење и закључка у 

управном поступку 

 састави одговарајуће правно средство на 

основу задатих елемената 

 

 Појам и врсте управног поступка 

 Привредна комора Србије, Министарства, 

републички заводи, републичке агенције... 

 Службено лице  

 Учесници у управном поступку 

 Поднесци, молбе, захтеви – правни аспект  

 Елементи и садржина записника  

 Достављање – појам и врсте достављања 

 Појам рока и његово рачунање 

 Појам и елементи решења  и закључка у 

управном поступку 

 Појам, својства и дејства жалбе 

 

 

 На почетку модула ученике упознати са 

циљевима и исходима наставе / учења, 

планом рада и начинима оцењивања 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике 

наставе: 

 теоријска настава (20 часова) 

 

Место реализације наставе 

 Теоријска настава се реализује у 

учионици 

 

Препоруке за реализацију наставе 
 Настава се реализује као акривно 

оријентисана настава симулирајући 

реалне ситуације из праксе 

 На студијама случаја и ситуацијама из 

праксе спровести поступак у 

комуникацији са државним органима    

 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода вршити 

кроз: 

  усмено излагање 

 тестове знања  

 активност на часу 

 

5. КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА 

 Организација набавке и продаје 

 Финансије 

 Обука у виртуелном предузећу 

 Принципи економије 
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КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ 

 

1. ОСТВАРИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА  - ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ  

 

РАЗРЕД 
НАСТАВА 

ПРАКСА УКУПНО 
Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

I  111    111 

II  72    72 

Напомена:  у табели је приказан годишњи фонд часова за сваки облик рада 

 
2. ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА: 

 

 Упознавање ученика са основним канцеларијским условима за рад и канцеларијским потрошним материјалом; 

 Оспособљавање ученика за коришћење технике слепог куцања; 

 Оспособљавање ученика за обликовање текстова и коришћење елемената и форми пословних писама; 

 Оспособљавање за састављање пословних писама и попуњавање  докумената у робном промету у земљи; 

 Оспособљавање ученика за рад са текућом поштом;  

 Оспособљавање ученика за вођење евиденција и класификацију документације; 

 Усвајање пословног понашања као предуслова за успешну пословну комуникацију. 

 

 

3. НАЗИВ И ТРАЈАЊЕ МОДУЛА ПРЕДМЕТА  

 

Разред:  први 

 

НАЗИВ МОДУЛА 
Трајање модула 

(часови) 

Организација савремене канцеларије 12 

Техника куцања са обликовањем текстова 60 

Пословна кореспонденција у земљи 39 

 

Разред: други 

 

НАЗИВ МОДУЛА 
Трајање модула 

(часови) 

Рад са поштом   8 

Евиденција и класификација 10 

Пословна кореспонденција у спољној трговини 24 

Комуникација и правила пословног бонтона у различитим врстама комуникације 20 

Продајни разговор 10 
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4. ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ, ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ И НАЧИНИ ОЦЕЊИВАЊА МОДУЛА  

 

Назив модула: Oрганизација савремене канцеларије 

Трајање модула: 12 часова 

 

ЦИЉ МОДУЛА 
ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у стању да: 
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНО УПУТСТВО 

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ МОДУЛА 

 Упознавање ученика 

са основним 

канцеларијским 

условима за рад и 

канцеларијским 

потрошним 

материјалом  

 

 

 објасни значај услова за рад у канцеларији 

 опише изглед канцеларијског простора 

 разликује канцеларијску опрему, алате и  

прибор 

 разликује врсте потрошног материјала  

 користи обрасце  

 оверава акте и документацију 

 Савремена канцеларија  

 Услови за рад: 

 просторни услови 

 физички услови  

 климатски услови  

 технички услови 

 хигијенски услови  

 Канцеларијска опрема, алат и прибор  

 Појам и врсте хартије  

 Обрасци  (појам, врсте и значај) 

 Печати, жигови и штамбиљи 

 Овера рукописа, преписа и  потписа 

 

На почетку модула ученике упознати са 

циљевима и исходима наставе / учења, 

планом рада и начинима оцењивања 

 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике 

наставе: 

 Вежбе  (12 часова) 

 

Подела одељења на групе 

 Одељење се дели на 2  групе приликом 

реализације вежби 

 

Место реализације наставе 

 Кабинет за канцеларијско пословање 

 

Препоруке за реализацију наставе 
 Модул се реализује путем метода 

активно оријентисане наставе 

 Демонстрација употребе канцеларијског 

материјала, алата и прибора 

 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода вршити 

кроз: 

 праћење остварености исхода 

 усмено излагање 

 тестове знања 

 активност на часу 

 домаћи задатак 

 тест практичних вештина 
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Назив модула: Техника куцања са обликовањем тектова 

Трајање модула: 60 часова 

 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 
ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у стању да: 
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНО УПУТСТВО 

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ МОДУЛА 

 Оспособљавање 

ученика за коришћење 

технике  куцања 

 користи технику  куцања у 

алфанумеричком делу тастатуре 

 користи технику  куцања у нумеричком 

делу тастатуре 

 

 

 Правила при куцању 

 Алфанумеричка и нумеричка тастатура 

 Блок форма за обликовање текстова 

 Зупчаста форма за обликовање текстова 

 Вишестубачна опција за обликовање 

текстова  

 Појам и елементи пословног писма  

 Форме обликовања пословних писама 

(зупчаста,  блок и модификована) 

 Пословна биографија (CV) 

На почетку модула ученике упознати са 

циљевима и исходима наставе / учења, 

планом рада и начинима оцењивања 

 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике 

наставе:) 

 Вежбе  (60 часова) 

 

Подела одељења на групе 

 Одељење се дели на 2  групе приликом 

реализације вежби 

 

Место реализације наставе 

 Кабинет за канцеларијско пословање 

 

Препоруке за реализацију наставе 
 Користити специјализоване програме 

(softwar-e) за технику слепог куцања 

 Не користити прогам MS Word – за учење 

технике слепог куцања 

 Користити Notepad или одговарајуће 

софтвере за слепо куцање: SpeedKing , 

Typing MasterPro и сл 

 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода вршити 

кроз: 

 праћење остварености исхода 

 усмено излагање 

 тестове знања 

 активност на часу 

 домаћи задатак 

 тест практичних вештина 
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Назив модула: Пословна кореспонденција у земљи 

Трајање модула: 39 часова 

ЦИЉ МОДУЛА 
ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у стању да: 
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНО УПУТСТВО 

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ МОДУЛА 

 Оспособљавање за 

састављање 

пословних писама и 

попуњавање 

докумената у робном 

промету у земљи  

 

 објасни садржину упита 

 креира упит на основу датих елемената 

 објасни садржину и врсте понуда 

 креира понуде од датих елемената 

 објасни појам и значај ценовника 

 креира ценовник на основу датих елемената 

 објасни садржину поруџбине 

 креира поруџбину на основу датих елемената 

 објасни садржину закључнице 

 креира закључницу на основу датих елемената 

 објасни садржину, значај и намену предрачуна 

 креира предрачун на основу датих елемената 

 наведе обавезне елементе отпремнице 

 објасни садржину, значај и намену отпремнице 

 креира отпремницу на основу датих елемената 

 наведе обавезне елементе рачуна 

 објасни садржину, значај и намену рачуна 

 креира рачун на основу датих елемената 

 објасни намену извештаја о књижењу 

 састави извештај о књижењу на основу датих 

елемената 

 објасни намену комисијског записника 

 састави комисијски записник на основу датих 

елемената 

 разликује врсте рекламација 

 састави рекламације на основу датих елемената 

 објасни решење о рекламацији 

 састави решење о рекламацији на основу датих 

елемената 

 објасни ургенцију 

 састави ургенцију на основу датих елемената 

 Упит 

 купца 

 продавца 

 

 Понуда 

 циркуларна  

 општа 

 посебна 

 

 Ценовник 

 Поруџбина 

 Закључница 

 Предрачун / Профактура 

 Отпремница 

 Рачун / Фактура 

 Извештај о књижењу – задужењу, одобрењу 

 Комисијски записник 

 

 Рекламација 

 на количину 

 на квалитет 

 

 Решење рекламације 

 Ургенција 

 

На почетку модула ученике упознати са циљевима 

и исходима наставе / учења, планом рада и 

начинима оцењивања 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике наставе:) 

 Вежбе  (39 часова) 

Место реализације наставе 

 Кабинет за канцеларијско пословање са 

умреженим рачунарима и излазом за интернет  

Препоруке за реализацију наставе 

 Модул се реализују кроз методе активно 

оријентисане наставе 

 Користи рачунар за планирање и евиденцију 

података 

 Давати примере и ситуације из праксе  

      Препоручене методе: 

- игра улога 

- студија случаја 

- пројекат  

- симулација 

Решавањем ситуацијских задатака ученици 

планирају дневне активности  при чему воде рачуна 

о приоритету реализације активности и кроз чек 

листе прате спровођење планираних активности.  

Систематизују примљену и послату пошту у 

одговарајуће фолдере у које смештају и документа 

(фајлове) настале у спровођењу канцеларијских 

послова. Повремено врше електронску заштиту 

података (back-up). 

За послове који се често понављају користе или 

креирају одговарајуће обрасце.  

 Оцењивање 

Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 праћење остварености исхода 

 усмено излагање 

 тестове знања 

 активност на часу 

 домаћи задатак 

 тест практичних вештина 
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Назив модула: Рад са поштом 

Трајање модула: 8 часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 
ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у стању да: 
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНО УПУТСТВО 

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ МОДУЛА 

 Оспособљавање 

ученика за рад са 

текућом поштом 

 наведе фазе у раду са текућом поштом 

 објасни рад у појединим фазама рада са текућом 

поштом 

 спроведе процедуру рада по појединим фазама 

на конкретном примеру 

 Фазе: пријем, завођење, разврставање, 

отварање и прегледање, достављање  у 

рад, отпремање поште  (електронска 

пошта) 

На почетку модула ученике упознати са 

циљевима и исходима наставе / учења, планом 

рада и начинима оцењивања 

 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике 

наставе:) 

 Вежбе  (8 часова) 

 

Подела одељења на групе 

Одељење се дели на 2  групе приликом 

реализације вежби 

 

Место реализације наставе 

 Кабинет за канцеларијско пословање 

Препоруке за реализацију наставе 
 Модул се реализује путем метода активно 

оријентисане наставе 

 Користити примере из праксе и игру улога 

(кроз симулацију процеса рада са текућом 

поштом и актима) 

 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 праћење остварености исхода 

 усмено излагање 

 тестове знања 

 активност на часу 

 домаћи задатак 

 тест практичних вештина 
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Назив модула: Евиденција и класификација 

Трајање модула: 10 часова 

 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 

ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у стању 

да: 
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНО УПУТСТВО 

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ МОДУЛА 

 Оспособљавање 

ученика за вођење 

евиденција и 

класификацију 

документације 

 дефинише појам, врсте и значај евиденција 

 евидентира дневне и недељне обавезе 

 дефинише појам, врсте и значај 

класификација 

 класификује  документацију према задатим 

параметрима 

 Појам, врсте и значај евиденција 

 Евиденциона средства  

 Појам, врсте и значај класификација 

На почетку модула ученике упознати са 

циљевима и исходима наставе / учења, планом 

рада и начинима оцењивања 

 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике 

наставе: 

 Вежбе  (10 часова) 

 

Подела одељења на групе 

Одељење се дели на 2  групе приликом 

реализације вежби 

 

Место реализације наставе 

 Кабинет за канцеларијско пословање 

Препоруке за реализацију наставе 
 Модул се реализује путем метода 

активно оријентисане наставе 

 Користити примере из праксе  

 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 праћење остварености исхода 

 усмено излагање 

 тестове знања 

 активност на часу 

 домаћи задатак 

 тест практичних вештина 
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Назив модула: Пословна кореспонденција у спољној трговини 

Трајање модула: 24 часа 

 

ЦИЉ МОДУЛА 

ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у стању 

да: 
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНО УПУТСТВО 

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ МОДУЛА 

 Оспособљавање за 

састављање пословних 

писама и попуњавање 

докумената у спољној 

трговини 

 

 Састави упит ино-купцу на основу датих 

елемената 

 Састави понуду ино-купцу на основу датих 

елемената 

 Састави чврсту понуду (PROFORMA 

QUOTATION) на основу датих елемената 

 Састави рачун  (INVOICE) на основу датих 

елемената 

 Састави поруџбину (CONFIRM OF 

PURCHASE) на основу датих елемената 

 Објасни садржину, значај и намену 

контролника 

 Попуни контролник увозно-извозног посла 

на основу датих елемената 

 Наведе и објасни транспортна документа 

(отпремница, товарни лист, пакинг листа) 

 Састави обавештење инодобављачу о 

шпедитеру на основу датих елемената 

 Састави AVIZO – обавештење о испоруци 

робе на основу датих елемената 

 Састави овлашћење за рад шпедитеру на 

основу датих елемената 

 Састави налог за рад шпедитеру на основу 

датих елемената 

 Састави диспозицију за шпедитера 

 

 

 

 

 

 Пословна писма и документа у вези са 

набавком и продајом у иностранству 

 Упит (Requirement) 

 Понуда (Offer) 

 Чврста понуда (PROFORMA 

QUOTATION)  

 Чврста поруџбина (CONFIRM OF 

PURCHASE) 

 Рачун (INVOICE) 

 Контролник увозно-извозног посла 

 Улога шпедитера у поступку царињења 

 Транспортна документа (отпремница, 

товарни лист, пакинг листа) 

 Обавештење инодобављачу о шпедитеру 

 AVIZO – обавештење о испоруци робе 

 Потписано и оверено овлашћење за рад 

одабраном шпедитеру 

 Налог за рад шпедитеру  

  Диспозиција 

 

 

 

 

 

 

 

На почетку модула ученике упознати са циљевима и 

исходима наставе / учења, планом рада и начинима 

оцењивања 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике наставе:) 

 Вежбе  (24 часа) 

Подела одељења на групе 

Одељење се дели на 2  групе приликом реализације 

вежби 

Место реализације наставе 

 Кабинет за канцеларијско пословање са 

умреженим рачунарима и излазом за интернет 

Препоруке за реализацију наставе 

 Модул се реализује кроз методе активно 

оријентисане наставе 

 Користи рачунар за планирање и евиденцију 

података 

 Примери и ситуације из праксе  

 Штампати сву документацију на енглеском 

језику 

      Препоручене методе: 

- игра улогa 

- пројекат  

- симулација 

Решавањем ситуацијских задатака ученици 

планирају активности Користе чек листе за праћење 

спроведених активности. Користе интернет за 

пословну комуникацију са ино-партнерима, 

одговарајућу заштиту пословне преписке.  

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 праћење остварености исхода 

 усмено излагање 

 тестове знања 

 активност на часу 

 домаћи задатак 

 тест практичних вештина 
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Назив модула: Комуникација и правила пословног бонтона у различитим врстама комуникације 

Трајање модула: 20 часова 

 

ЦИЉ МОДУЛА 

ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у стању 

да: 
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНО УПУТСТВО 

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ МОДУЛА 

 

 Оспособљавање 

ученика за 

комуникацију  у 

складу са правилима 

пословног бонтона  

 

 разликује врсте комуникације и њихове 

предности и недостатке      

 разликује намену средстава комуникације 

(телефон, факс, компјутер) и користи их    

 понаша се у складу са правилима 

пословног бон-тона  и интерној и екстерној 

комуникацији 

 разликује елементе разговора вођеног у 

личном контакту и преко телефона      

 припреми се и успешно реализује  

телефонске разговоре  у различитим 

ситуацијама ( „стари“ пословни партнери, 

нови пословни пратнери, решавање 

неспоразума, заказивање састанака) 

 састави e-mail поруке различитих намена     

 Комуникација – појам и врсте 

комуникације 

 Средства комуникације – врсте и начин 

коришћења 

 Правила пословног понашања (пословни 

бон-тон) 

 Формална и неформална интерна 

комуникација 

 Функционалне фразе и изрази који се 

употребљавају у екстерној комуникацији 

 „Златна“ правила вођења телефонског 

разговора 

 Функционалне фразе и изрази који се 

користе приликом телефонирања 

 Симулација телефонског разговора 

 Електронска комуникација – правила за 

писање е- mail порука 

На почетку модула ученике упознати са циљевима 

и исходима наставе / учења, планом рада и 

начинима оцењивања 

 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике наставе:) 

 Вежбе  (20 часова) 

 

Подела одељења на групе 

Одељење се дели на 2  групе приликом 

реализације вежби 

 

Место реализације наставе 

 Кабинет за канцеларијско пословање са 

умреженим рачунарима и излазом за интернет, 

телефоном и телефаксом 

 

Препоруке за реализацију наставе 

 Модул се реализују кроз методе активно 

оријентисане наставе 

      Препоручене методе: 

- Игра улога 

- Пројекат  

- Студија случаја 

 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 праћење остварености исхода 

 усмено излагање 

 тестове знања 

 активност на часу 

 домаћи задатак 

 тест практичних вештина 
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Назив модула: Продајни разговор 

Трајање модула: 10 часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 

ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у стању 

да: 
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНО УПУТСТВО 

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ МОДУЛА 

 Оспособљавање 

ученика за обављање 

продајног разговора 

 представи себе и своје предузеће  и опише 

његову делатност 

 планира и припрема продајни разговор 

 разликује фазе продајног разговора 

 разликује и примени општа правила 

понашања продавца 

 разликује и примени најважније продајне 

вештине 

 примени правила аргументације за купца 

 одговори на приговоре купца 

 прилагоди приступ купцу у зависности од 

типа потрошача 

 разликује фразе и изразе које треба 

избегавати у продајном разговору    

 

 Фазе продајног разговора (поздрав, 

представљање, успостављање односа, 

откривање потребе, демонстрација робе, 

аргументација, третман, одговори на 

приговоре купца, закључак продајног 

разговора, појачавање одлуке купца, 

опроштај од купца) 

 Општа правила понашања продавца (не 

красти време – искористити га, бити 

тачан, веровати у производ, показати 

интерес за проблеме купца, добро 

слушати купца, купцу давати циљане 

информације, избегавати незгоде при 

демонстрацији производа, остати миран 

у свакој ситуацији итд.) 

 Продајне вештине (језик продавца, шта 

треба избегавати, негативни и позитивни 

аргументи, правила аргументације за 

купца, правила и методе аргументације 

цене робе, правила и методе за третман и 

одговоре на приговоре купца, правила и 

технике комуникације код закључивања 

продајног разговора, општа правила 

понашања продавца, технике 

комуникације са различитим типовима 

потрошача) 

 Типови потрошача и реаговање на 

различите типове потрошача 

 

На почетку модула ученике упознати са циљевима и 

исходима наставе / учења, планом рада и начинима 

оцењивања 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике наставе:) 

 Вежбе  (10 часова) 

Подела одељења на групе 

Одељење се дели на 2  групе приликом реализације 

вежби 

 

Место реализације наставе 

 Кабинет за канцеларијско пословање са 

умреженим рачунарима и излазом за интернет, 

телефоном и телефаксом 

Препоруке за реализацију наставе 

 Модул се реализују кроз методе активно 

оријентисане наставе 

      Препоручене методе: 

- Игра улога 

- Пројекат  

- Студија случаја 

За овај модул препоручује се метода игре улога 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 праћење остварености исхода 

 усмено излагање 

 тестове знања 

 активност на часу 

 домаћи задатак 

 

5. КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА 

 Српски језик и књижевност  

 Рачунарство и  информатика 

 Обука у виртуелном предузећу 

 Организација набавке и продаје 

 Предузетништво 

 Пословна економија – изборни 

 Вештине комуникације – изборни 
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 РАЧУНОВОДСТВО У ТРГОВИНИ  

 

1. ОСТВАРИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА  - ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ  

 

РАЗРЕД 
НАСТАВА 

ПРАКСА УКУПНО 
Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

I 37 74    111 

II 36 72    108 

Напомена:  у табели је приказан годишњи фонд часова за сваки облик рада 

2. ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА: 

 Упознавање ученика са значајем рачуноводствених  информација у пословном одлучивању; 

 Стицање знања о рачуноводственом приказивању имовине и порекла имовине; 

 Стицање знања о утицају пословних догађаја на имовину и њено порекло; 

 Упознавање ученика са значајем принципа двојности и једнообразности за систем двојног књиговодства; 

  Стицање знања и вештина за обављање послова платног промета и праћење ликвидности; 

 Стицање знања и вештина о настанку и ликвидацији  потраживања и обавеза; 

 Стицање знања о залихама као делу имовине; 

 Стицање знања о основним средствима као делу имовине; 

 Оспособљавање ученика за евиденцију процеса набавке и продаје; 

 Праћење и евиденција процедруре увоза и извоза; 

 Стицање знања и вештина у вези са обрачуном, праћењем и евиденцијом резултата пословања предузећа; 

 Развијање личних и професионалних ставова. 

3. НАЗИВ И ТРАЈАЊЕ МОДУЛА ПРЕДМЕТА  

Разред:  први 

НАЗИВ МОДУЛА 
Трајање модула 

(часови) 

Рачуноводство (појам, делови, задаци), имовина и порекло имовине 18 

Пословне промене и њихово праћење 15 

Двојно књиговодство  12 

Платни промет 18    

Потраживања и обавезе 24 

Залихе 18 

Основна средства 6 

 

Разред:  други 

НАЗИВ МОДУЛА 
Трајање модула 

(часови) 

Kњигиводствена евиденција купопродаје робе у трговинском предузећу 48 

Kњиговодствено праћење токова плаћања 9 

Kњиговодствена евиденција увоза и извоза 24 

Kњиговодствена евиденција прихода и расхода и резултата пословања трговинског предузећа 27 
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4. ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ, ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ И НАЧИНИ ОЦЕЊИВАЊА МОДУЛА  

 

Назив модула: Рачуноводство (појам, делови, задаци), имовина и порекло имовине 

Трајање модула: 18 часова 

 

ЦИЉ МОДУЛА 

ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у стању 

да: 
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНО УПУТСТВО 

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ МОДУЛА 

 Упознавање ученика са 

значајем 

рачуноводства у 

пословном одлучивању 

 Стицање знања о 

рачуноводственом 

приказивању имовине 

и порекла имовине 

 

 

 објасни значај рачуноводства у пословном 

одлучивању  

 објасни улогу књиговодства у оквиру 

рачуноводства 

 наведе кориснике рачуноводствених 

информација  

 класификује средства и изворе средстава   

 објасни значај инвентарисања   

 објасни значај биланса стања   

 састави инвентар на основу датих података 

 састави биланс стања на основу инвентара 

 

 

 Рачуноводство - појам, делови, задаци и 

корисници 

 Књиговодство - појам, циљ, задаци, 

правни основ, начела и МРС 

(међународни рачуноводствени 

стандарди) 

 Корисници рачуноводствених 

информација 

 Средства и извори средстава - појам, 

врсте 

 Инвентар - појам, врсте, организација  

инвентарисања 

 Биланс стања 

 

На почетку модула ученике упознати са циљевима 

и исходима наставе / учења, планом рада и 

начинима оцењивања 

 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

 теоријска настава (6 часова) 

 вежбе (12 часова) 

 

Подела одељења на групе 

 Одељење се дели на 2  групе приликом 

реализације кабинетских вежби 

 

Место реализације наставе 

 Теоријска настава се реализује у учионици 

 Вежбе се реализују у кабинету за 

рачуноводство 

 

Препоруке за реализацију наставе 
 Настава се реализује као активно оријентисана 

настава симулирајући реалне ситуације из 

праксе 

 на крају модула ученик ради тест 

 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 усмено излагање 

 тестове знања и тестове практичних вештина 

 писмене задатке  

 домаће задатке 
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Назив модула: Пословне промене и њихово праћење 

Трајање модула: 15 часова 

 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 

ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у стању 

да: 
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНО УПУТСТВО 

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ МОДУЛА 

 Стицање знања о 

утицају пословних 

догађаја на                       

имовину и њено 

порекло 

 Упознавање ученика са 

значајем 

рачуноводствене 

функције у 

евидентирању 

пословних догађаја     

 

 објасни утицај пословних догађаја на  

промене стања имовине  

 објасни појам књиговодственог документа 

 попуни књиговодствена документа 

 класификује књиговодствена документа 

 провери исправност књиговодствених 

докумената  

 објасни потребу чувања књиговодствених 

докумената  

 рашчлани биланс на конта                  

 разликује врсте конта                                   

 објасни правила евидентирања на 

активним и пасивним контима                     

 саставе биланс на основу стања  на 

контима 

 

 

 Пословне промене (четири групе 

билансних промена) 

 Књиговодствена  документа: појам, 

значај, елементи,  врсте, употреба и 

контрола 

 Књиговодствени рачуни: појам, врсте, 

функције, правила евидентирања 

 Аналитичка и синтетичка конта 

 Правила књижења на контима стања и 

резултата 

 

 На почетку модула ученике упознати са 

циљевима и исходима наставе / учења, планом 

рада и начинима оцењивања 

 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

 теоријска настава (5 часова) 

 вежбе (10 часова) 

 

Подела одељења на групе 

 Одељење се дели на 2  групе приликом 

реализације кабинетских вежби 

 

Место реализације наставе 

 Теоријска настава се реализује у учионици 

 Вежбе се реализују у кабинету за рачуноводство 

 

Препоруке за реализацију наставе 
 Настава се реализује као активно оријентисана 

настава симулирајући реалне ситуације из 

праксе 

 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 усмено излагање 

 тестове знања и тестове практичних вештина 

 писмене задатке 

 домаће задатке 
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Назив модула: Двојно књиговодство 

Трајање модула: 12 часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 

ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у стању 

да: 
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНО УПУТСТВО 

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ МОДУЛА 

 Упознавање ученика са 

значајем принципа 

двојности и 

једнообразности за 

систем двојног 

књиговодства 

 објасни појам једнообразног књиговодства 

 објасни принципе организације контног 

оквира 

 разликује законом одређене пословне 

књиге двојног књиговодства 

 евидентира пословне промене кроз 

дневник и на контима стања  

 отвори и закључи пословне књиге             

 

 Једнообразно књиговодство и  контни 

оквир 

 Пословне књиге двојног књиговодства 

 појам 

 отварање пословних књига 

 књижење кроз дневник, главну и 

помоћне књиге 

 усклађивање аналитичке и 

синтетичке евиденције 

 усклађивање хронолошке и 

систематске евиденције 

 закључивање пословних књига 

 

На почетку модула ученике упознати са циљевима и 

исходима наставе / учења, планом рада и начинима 

оцењивања 

 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

 теоријска настава (4 часa) 

 вежбе (8 часова) 

 

Подела одељења на групе 

 Одељење се дели на 2  групе приликом 

реализацијекабинетских вежби 

 

Место реализације наставе 

 Теоријска настава се реализује у учионици 

 Вежбе се реализују у кабинету за рачуноводство 

 

Препоруке за реализацију наставе 
 Настава се реализује као активно оријентисана 

настава симулирајући реалне ситуације из 

праксе 

 Модул се у настави може реализовати користећи 

књижења, а приликом провере остварености 

исхода оцењивати само објашњења књижења 

пословних промена 

 Циљ је да се сви појмови, правила, процедуре, 

обрачуни и ставови науче на најједноставнијим 

примерима евиденције 

 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

  усмено излагање 

 тестове знања и тестове практичних вештина 

 писмене задатке 

 домаће задатке 
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Назив модула: Платни промет 

Трајање модула: 18 часова 

 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 

ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у стању 

да: 
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНО УПУТСТВО 

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ МОДУЛА 

 Оспособљавање 

ученика за обављање 

послова платног 

промета 

 

 објасни потребу отварања текућег рачуна 

предузећа 

 припрема документацију за обављање  

платног промета  

 попуни инструменте платног промета на 

основу задатих података 

 објасни улогу благајне у предузећу 

 попуни документацију везану за благајну 

 исплати аконтацију за службени пут 

 ликвидира путни рачун 

 препозна готовинске  рачуне и изврши 

њихово плаћање 

 састави благајнички извештај и закључи 

благајну 

 прати доспелост обавеза 

 евидентира измирење обавеза и трговачке 

попусте 

 евидентира наплату потраживања 

 

 

 

 Благајна – појам и  улога  

 Правдајућа и налогодавна документа у 

благајни 

 Благајнички извештај 

 Текући рачун  

 Инструменти платног промета 

 Евиденција новчаних средстава 

 Евиденције попуста (каса сконто) 

 Прелазни рачун 

 Извод банке  

 

На почетку модула ученике упознати са циљевима и 

исходима наставе / учења, планом рада и начинима 

оцењивања 

 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

 теоријска настава (6 часова) 

 вежбе (12 часова) 

 

Подела одељења на групе 

 Одељење се дели на 2  групе приликом 

реализације кабинетских вежби 

 

Место реализације наставе 

 Теоријска настава се реализује у учионици 

 Вежбе се реализују у кабинету за рачуноводство 

 

Препоруке за реализацију наставе 
 Настава се реализује као активно оријентисана 

настава симулирајући реалне ситуације из 

праксе 

 Модул се реализује тако да се фокус стави на 

готовинска и безготовинска плаћања као и извод 

банке и праћење наплате потраживања и 

доспелости обавеза 

 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 усмено излагање 

 тестове знања и тестове практичних вештина 

 писмене задатке 

 домаће задатке 
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Назив модула: Потраживања и обавезе 

Трајање модула: 24 часa 

 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 

ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у стању 

да: 
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНО УПУТСТВО 

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ МОДУЛА 

 Стицање знања о 

настанку и значају 

потраживања и обавеза 

 попуни и заведе продајну фактуру  

 спроведе књигодствену евиденцију 

настанка потраживања (аналитички и 

синтетички)  

 прати наплату  потраживања     

 спроведе контролу и завођење примљених 

фактура                       

 објасни настанак обавезе на основу 

примљених рачуна од добављача 

 спроводе књиговодствену евиденцију 

настанка обавеза (аналитички и синтетички 

 прати измирење обавеза   

      

 

 Потраживања од купаца 

 ПДВ – појам, стопе, обрачун 

 Књиговодствена евиденција излазних 

фактура са ПДВ-ом 

 Обавезе према добављачима 

 Књиговодствена евиденција примљених 

рачуна са претходним ПДВ-ом 

 Извод банке  

 

На почетку модула ученике упознати са циљевима и 

исходима наставе / учења, планом рада и начинима 

оцењивања 

 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

 теоријска настава (8 часова) 

 вежбе (16 часова) 

 

Подела одељења на групе 

 Одељење се дели на 2  групе приликом 

реализацијекабинетских вежби 

 

Место реализације наставе 

 Теоријска настава се реализује у учионици 

 Вежбе се реализују у кабинету за рачуноводство 

 

Препоруке за реализацију наставе 
 Настава се реализује као активно оријентисана 

настава симулирајући реалне ситуације из 

праксе 

 Модул се у настави може реализовати 

коришћењем и формирањем практичне 

документације у вези са формирањем 

потраживања и обавеза као и са њиховом  

финансијском реализацијом 

 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 усмено излагање 

 тестове знања и тестове практичних вештина 

 писмене задатке 

 домаће задатке 
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Назив модула: Залихе 

Трајање модула: 18 часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 

ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у стању 

да: 
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНО УПУТСТВО 

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ МОДУЛА 

 Стицање знања о 

залихама као делу 

имовине 

 идентификује врсту, количину и вредност 

залиха 

 разликује стање залиха 

 повеже документа са пословном променом 

а у вези са набавком и продајом робе 

 евидентира набавку робе у магацинском, 

робном и финансијском књиговодству по 

стварно набавним ценама са улазним 

порезом на додату вредност (ПДВ-ом) 

 заведе фактуре у књигу улазних фактура  и 

у књигу примљених рачуна на основу 

датих елемената 

 евидентира продају робе у магацинском, 

робном и финансијском књиговодству са 

излазним ПДВ – ом уз коришћење метода 

за обрачун вредности излаза  (FIFО метод и 

метод просечне набавне цене) 

 заведе фактуре у књигу излазних фактура  

и у књигу издатих рачуна на основу датих 

елемената 

 

 

 

 

 Залихе – појам, врста, количина, цена, 

вредност и евиденције  

 

 Набавке робе:  

 калкулација стварне набавне цене 

 евиденција набавке робе у магацинском, 

робном и финансијском књиговодству 

са књижењем претходног ПДВ-а и на 

контима добављача (аналитички и 

синтетички) 

 књига улазних фактура и КПР 

 Евиденција продаје робе у магацинском, 

робном и финансијском књиговодству са 

књижењем излазног ПДВ-а и на контима 

купаца (аналитички и синтетички) 

 књига излазних фактура и КИР 

 

 

На почетку модула ученике упознати са циљевима и 

исходима наставе / учења, планом рада и начинима 

оцењивања 

 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

 теоријска настава (6 часова) 

 вежбе (12 часова) 

Подела одељења на групе 

 Одељење се дели на 2  групе приликом 

реализацијекабинетских вежби 

Место реализације наставе 

 Теоријска настава се реализује у учионици 

 Вежбе се реализују у кабинету за рачуноводство 

Препоруке за реализацију наставе 
 Настава се реализује као активно оријентисана 

настава симулирајући реалне ситуације из праксе 

 Код залиха користити попуњене аналитичке 

картице залиха 

 На студијама случаја и ситуацијама из праксе 

спровести евиденцију набавке и продаје робе, са 

евиденцијом обавеза према добављачима 

користећи оригиналну документацију   

 Залихе се процењују по набавним ценама. За 

обрачун вредности излаза користе се FIFO 

метода и метода просечне набавне цене 

 Сви исходи се реализују кроз двочас 

 Препоручене методе:  

 Студија случаја 

 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 праћење практичног рада и усмено излагање 

 тестове знања и тестове практичних вештина 

 писмене задатке 

 домаће задатке 
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Назив модула: Основна средства 

Трајање модула: 6 часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 

ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у стању 

да: 
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНО УПУТСТВО 

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ МОДУЛА 

 Стицање знања о 

основним средствима 

као делу имовине 

 идентификује врсте основних средстава 

 објасни  вредности основних средстава 

 разликује пословне књиге основних 

средстава 

 разликује документацију код основних 

средстава 

 

 Основна средства - појам, врсте и 

евиденција      

 Вредности основних средстава (набавна, 

отписана и садашња) 

 Пословне књиге основних средстава 

 Документација код основних средстава 

 

 

 

На почетку модула ученике упознати са циљевима и 

исходима наставе / учења, планом рада и начинима 

оцењивања 

 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

 теоријска настава (2 часa) 

 вежбе (4 часa) 

 

Подела одељења на групе 

 Одељење се дели на 2  групе приликом 

реализацијекабинетских вежби 

 

Место реализације наставе 

 Теоријска настава се реализује у учионици 

 Вежбе се реализују у кабинету за рачуноводство 

Препоруке за реализацију наставе 
 Настава се реализује као активно оријентисана 

настава симулирајући реалне ситуације из 

праксе 

 Користити податке из књиге основних средстава 

и са аналитичких картица основних средстава 

 Модул се у настави може реализовати користећи 

књижења, а приликом провере остварености 

исхода оцењивати само објашњења књижења 

пословних промена 

 Циљ је да се сви појмови, правила, процедуре, 

обрачуни и ставови науче на најједноставнијим 

примерима евиденције 

 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 усмено излагање 

 тестове знања  
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Назив модула: Књигиводствена евиденција купопродаје робе у трговинском предузећу 

Трајање модула: 48 часова 

ЦИЉ МОДУЛА 
ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у стању да: 
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  

МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНО УПУТСТВО 

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ МОДУЛА 

 

 Оспособљавање 

ученика за евиденцију 

набавке и продаје робе   

 

 

 oбјасни биланс стања трговинских предузећа 

 састави биланс стања трговинског предузећа 

 објасни финансијску ситуацију предузећа на 

основу биланса стања 

 повеже  документа са пословном променом у 

вези са набавком и продајом робе  

 контролише документа која прате настанак 

дужничко - поверилачких односа  

 контролише документа везана за евиденцију 

залиха 

 спроводи  књиговодствену евиденцију 

настанка обавеза и потраживања  (аналитички 

и синтетички) 

 тумачи пословне књиге трговинског предузећа 

 разликyje врсту коминтената (купац - 

добављач) 

 спроводи  књиговодствену евиденцију 

настанка потраживања и обавеза,  

 евидентира залихе  робе у магацинском, 

робном и финансијском књиговодству по 

продајним ценама 

 води КЕПУ књигу на основу датих података 

 заводи фактуре у књигу улазних и излазних 

фактура, књигу примљених рачуна КПР и 

књигу издатих рачуна КИР 

 обрачуна и књижи порез на додату вредност 

(ПДВ) на основу датих података 

 попуни пореску пријаву пореза на додату 

вредност (ПП ПДВ) на основу обрачуна 

пореза на додату вредност (ПДВ) 

 обрачуна и књижи остварену разлику у цени 

на основу датих података применом просечне 

процентне стопе РУЦ 

 утврди набавну вредност продате робе 

 тумачи податке са конта главне књиге 

трговинског предузећа 

 

 

 

 Биланс стања трговинског предузећа  

 Набавка робе: 

  евиденција по продајним ценама  

 Калкулација продајне цене (нето 

фактурна вредност, трговачки 

попусти, зависни трошкови набавке...) 

 евиденција набавке робе кроз  

дневник и главну књигу 

(магацинско, робно и финансијско 

књиговодство) са књижењем 

претходног ПДВ-а, укалкулисане 

разлике у цени и на контима 

добављача (аналитички и 

синтетички) 

 књига улазних фактура и књига 

примљених рачуна 

 Продаја робе: 

 евиденција продаје робе кроз   

дневник и главну књигу 

(магацинско, робно и финансијско 

књиговодство), са књижењем 

излазног ПДВ-а и на контима 

купаца (аналитички и синтетички) 

 књига излазних фактура и књига 

излазних рачуна 

 бонификација, количински рабат и 

трговачки попусти 

 Пореска пријава пореза на додату 

вредност (ПП ПДВ) 

 КЕПУ књига 

 Обрачун остварене РУЦ применом 

просечне процентне стопе РУЦ 

 

 На почетку модула ученике упознати са 

циљевима и исходима наставе / учења, планом 

рада и начинима оцењивања 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

 теоријска настава (16 часова) 

 вежбе (32 часова) 

Подела одељења на групе 

 Одељење се дели на 2  групе приликом 

реализације кабинетских вежби 

 

Место реализације наставе 

 Кабинет рачуноводства  

Препоруке за реализацију наставе 
 Сви исходи се реализују кроз двочас 

 Mодул се реализуje путем метода активно 

оријентисане наставе  

 Препоручене методе:  

 Ситуација      

 На основу датих података о имовини предузећа, 

ученици састављају биланс стања трговинског 

предузећа. На основу књиговодствене 

документације ученици књиже набавку робе на 

аналитичким и синтетичким контима робе, 

добављача и на конту улазног ПДВ-а. Залихе 

робе процењују по продајним ценама. На основу 

излазних рачуна књиже продају робе на 

одговарајућим контима са излазним ПДВ-ом. На 

крају обрачунског периода ученици врше 

обрачун и књиже остварену разлику у цени. На 

основу стања на контима  ученици обрачунају  

ПДВ, врше потребна књижења и попуњавају 

одговарајућу пореску пријаву 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 усмено излагање 

 тестове знања и тестове практичних вештина 

 писмене задатке 

 домаће задатке 
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Назив модула: Књиговодствено праћење токова плаћања 

Трајање модула: 9 часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 
ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у стању да: 
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  

МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНО УПУТСТВО 

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ МОДУЛА 

 Оспособљавање 

ученика за самостално 

обављање послова 

платног промета 

 објасни улогу, значај  и врсте платног промета  

 прати ликвидност предузећа 

 евидентира измирење обавеза 

 евидентира наплату потраживања 

 објасни врсте обрачунских плаћања 

 попуни обрасце везане за обрачунска плаћања 

 изврши плаћања по основу компензације, цесије 

и асигнације 

 прокњижи компензацију 

 

 Појам, значај и врсте платног 

промета 

 безготовинска плаћања 

 Евиденција плаћања уз  попуст 

 Обрачунска плаћања: 

 компензација,  

 цесија,  

 асигнација 

  Евиденција компензације 

 

 

На почетку модула ученике упознати са циљевима и 

исходима наставе / учења, планом рада и начинима 

оцењивања 

 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

 теоријска настава (3 часа) 

 вежбе (6 часова) 

 

Подела одељења на групе 

 Одељење се дели на 2  групе приликом 

реализације кабинетских вежби 

 

Место реализације наставе 

 Кабинет рачуноводства  

 

Препоруке за реализацију наставе 
 На студијама случаја и ситуацијама из праксе 

спровести евиденцију безготовинских плаћања 

користећи оригиналну документацију   

 Сви исходи се реализују кроз двочас 

 Mодул се реализуje путем метода активно 

оријентисане наставе  

 Препоручене методе: студија случаја,  пројекат    

 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 усмено излагање 

 тестове знања и тестове практичних вештина 

 писмене задатке 

 домаће задатке 
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Назив модула: Књиговодствена евиденција увоза и извоза 

Трајање модула: 24 часа 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 
ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у стању да: 
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  

МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНО УПУТСТВО 

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ МОДУЛА 

 Оспособљавање 

ученика за самостално 

обављање послова 

увоза и извоза 

 састави увозну калкулацију 

 евидентира увоз робе 

 евидентира извоз робе 

 разликује  инструменте међународног платног 

промета  

 објасни употребу инструмената међународног 

платног промета  

 објасни процедуру и учеснике у плаћању 

међународним документарним акредитивом 

 попуни обрасце инструмената међународног 

платног промета  

 евидентира плаћања и наплату са иностранством 

 

 Увозна калкулација 

 Закључак увозног посла 

 Закључак извозног посла 

 Девизни рачун 

 Инструменти платног промета са 

иностранством (банкарска дознака, 

међународни документарни 

акредитив, извештај о приливу 

девиза) 

 Евиденција увоза са плаћањем и 

извоза са наплатом 

На почетку модула ученике упознати са циљевима и 

исходима наставе / учења, планом рада и начинима 

оцењивања 

 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

 теоријска настава (8 часова) 

 вежбе (16 часова) 

 

Подела одељења на групе 

 Одељење се дели на 2  групе приликом 

реализације кабинетских вежби 

 

Место реализације наставе 

 Кабинет рачуноводства  

 

Препоруке за реализацију наставе 
 На студијама случаја и ситуацијам из праксе 

спровести евиденцију набавке и продаје робе 

користећи оригиналну документацију   

 Сви исходи се реализују кроз двочас 

 Mодул се реализуje путем метода активно 

оријентисане наставе  

 Препоручене методе: студија случаја,  пројекат     

 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 усмено излагање 

 тестове знања и тестове практичних вештина 

 писмене задатке 

 домаће задатке 
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Назив модула: Књиговодствена евиденција прихода и расхода трговинског предузећа 

Трајање модула: 27 часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 
ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у стању да: 
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  

МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНО УПУТСТВО 

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ МОДУЛА 

 Оспособљавање 

ученика за праћење и 

анализирање резултата 

пословања предузећа 

 објасни утицај расхода и прихода на биланс 

стања 

 доведе у везу расходе, приходе и капитал 

 објасни правила евидентирања на успешним 

контима 

 евидентира приходе од продаје, финансијске и 

остале приходе  

 евидентира пословне, финансијске и остале 

расходе 

 објасни процедуру утврђивања  резултата 

пословања  

 утврди финансијски резултат 

 састави закључни лист на основу задатих 

елемената 

 састави биланс стања и  биланс успеха на 

основу датих података 

 прокњижи финансијски резултат 

 закључи пословне књиге 

 објасни успех пословања предузећа на основу 

биланса успеха 

 

 Расходи и приходи – појам и врсте 

 Утицај расхода и прихода на биланс 

стања и капитал 

 Правила књижења на контима 

успеха 

 Приходи од продаје, финансијски 

приходи и остали приходи 

 Трошкови пословања, набавна 

вредност робе, финансијски расходи 

и остали расходи 

 Закључни лист 

 Биланс успеха 

 Процедура утврђивање резултата 

пословања предузећа 

 Финансијски извештаји (биланс 

стања и биланс успеха) 

 Евиденција резултата пословања 

 Закључивање пословних књига 

 

 

 

 

 

 

  

На почетку модула ученике упознати са циљевима и 

исходима наставе / учења, планом рада и начинима 

оцењивања 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

 теоријска настава (9 часова) 

 вежбе (18часова) 

Подела одељења на групе 

 Одељење се дели на 2  групе приликом 

реализације кабинетских вежби 

Место реализације наставе 

 Кабинет рачуноводства  

Препоруке за реализацију наставе 
 На студијама случаја и ситуацијам из праксе 

спровести евиденцију прихода и расхода као и 

обрачуна финансијског резултата користећи 

оригиналну документацију   

 Сви исходи се реализују кроз двочас 

 Mодул се реализуje путем метода активно 

оријентисане наставе  

 Препоручене методе: студија случаја,  пројекат.   

 На основу одговарајуће документације ученици  

књиже расходе и приходе. На крају обрачунског 

периода врше обрачун и књижење остварене 

разлике у цени, састављају закључни лист, 

финансијски извештај, евидентирају  финансиј. 

резултат и закључују пословне књиге 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 усмено излагање 

 тестове знања и тестове практичних вештина 

 писмене задатке 

 домаће задатке 

 

5. КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА 

 Принципи економије 

 Организација набавке и продаје 

 Пословна економија 

 Финансије 
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OРГАНИЗАЦИЈА НАБАВКЕ И ПРОДАЈЕ 

 

1. ОСТВАРИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА  - ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ  

 

РАЗРЕД 
НАСТАВА 

ПРАКСА УКУПНО 
Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

II  108    108 

III  105    105 

Напомена:  у табели је приказан годишњи фонд часова за сваки облик рада 

 
2. ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА: 

 Оспособљавање ученика за послове купопродаје; 

 Оспособљавање ученика за складишно пословање; 

 Разумевање послова увоза и извоза као и оспособљавање ученика за израду пословних писама и попуњавање докумената који прате ове послове;  

 Оспособљавање ученика за вођење евиденција послова увоза и извоза; 

 Оспособљавање ученика за обављање послова плаћања;  

 Оспособљавање ученика за прибављање дозвола, сагласности, потврда и контактирање са компетентним установама и институцијама; 

 Разумевање послова шпедиције и царинске процедуре и оспособљавање ученика за попуњавање документације која прати ове послове; 

 Оспособљавање ученика за закључивање увозног и извозног посла. 

 

 

 

3. НАЗИВ И ТРАЈАЊЕ МОДУЛА ПРЕДМЕТА  

 

Разред:  други 

 

НАЗИВ МОДУЛА 
Трајање модула 

(часови) 

Купопродајни процеси 66 

Складишно пословање 42 

 

Разред:  трећи 

 

НАЗИВ МОДУЛА 
Трајање модула 

(часови) 

Увоз и извоз, пословна писма и документи који их прате 36 

Евиденције послова увоза и извоза 9 

Послови плаћања 15 

Улога надлежних институција и установа у пословима увоза и извоза 9 

Послови царине и шпедиције и документација у вези са пословима царине и шпедиције 36 
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4. ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ, ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ И НАЧИНИ ОЦЕЊИВАЊА МОДУЛА  

 

Назив модула: Купопродајни послови 

Трајање модула: 66 часова 

ЦИЉ МОДУЛА 
ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у стању да: 
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНО УПУТСТВО 

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ МОДУЛА 

 Оспособљавање ученика 

за послове купопродаје 

 

 

 

 објасни место и улогу набавне и продајне 

службе у организационој шеми предузећа и 

повезаност са осталим службама 

 oбјасни процедурe набавке и продаје 

 објасни значај плана набавке  и продаје 

 разликује и изради сва пословна писма у вези 

са набавком и продајом на основу задатих 

елемената 

 oбјасни неопходне евиденције у набавци робе 

и продаји робе  

 разликује врсте трговачких попуста  

 разликује модалитете плаћања у земљи  

 објасни избор транспортног средства у 

зависности од врсте робе 

 објасни значај уговарања места и времена 

испоруке робе 

 објасни улогу возара 

 разликује критеријуме за избор возара 

 одабере најповољнију понуду    

 објасни значај комплетирања докумената у 

вези са обављеним послом набавке и продаје  

 објасни значај утврђивања успешности 

продаје у одређеном временском периоду 

 попуњава и израђује пратећу документацију 

при набавци и продаји 

 води базе података о извршеним набавкама и 

реализацији  

 саставља извештаје о извршеним 

купопродајним пословима 

 

 

 Организациона шема предузећа 

 Процедуре набавке и продаје робе и услуга 

у земљи 

 План набавке и продаје 

 Пословна писма и документа у вези са 

набавком и продајом (упит, понуда, 

поруџбеница, профактура, фактура, 

ургенција, рекламација, решење 

рекламације, интерна документа: интерни 

налог за покретање плаћања, налог 

складишту за примање робе, налог    

складишту за издавање робе, налог 

складишту да припреми робу за издавање, 

интерни налог за књижење и сл.) 

 Транспортна документа  

 Евиденције у набавци и продаји: 

комерцијална евиденција (копије свих 

докумената везаних за конкретну набавку и 

продају), КЕПУ књига, књига улазних и 

излазних фактура, база података о 

партнерима (назив добављача/купца, 

седиште, обим, динамика, уредност у 

извршавању рокова испоруке и сл.) 

 Трговачки попусти 

 Модалитети плаћања (авансно, по 

испоруци, одложено) 

 Критеријуми за избор возара 

 Место и време испоруке робе 

 Обрачун обављеног посла (копије 

профактуре, фактуре, фактура зависних 

трошкова) 

 

На почетку модула ученике упознати са 

циљевима и исходима наставе / учења, 

планом рада и начинима оцењивања 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике 

наставе: 

 Вежбе  (66 часова) 

Подела одељења на групе 

Одељење се дели на 2  групе приликом 

реализације вежби (3+0) 

Место реализације наставе 

 Вежбе се реализују у специјализованој 

учионици (кабинет опремљен рачунарима) 

Препоруке за реализацију наставе 
 На почетку модула пожељно је нацртати 

шему процеса набавке и продаје у земљи 

(са свим учесницимау том процесу) и 

наставу реализовати кроз праћење ових 

процеса.  

 Модул се реализује кроз методе активно 

оријентисане наставе  

 Користити ситуацијске задатке и студије 

случаја 

 За сва пословна писма и документа које 

ученици израде и попуне током часова 

пожељно је да формирају сопствену 

евиденцију (штампају и одлажу у своју 

фасциклу) зато што ће им користити у 

другим модулима и предметима 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода вршити 

кроз: 

 праћење остварености исхода 

 тест  практичних вештина 

 тест 

 активност на часу 

 праћење практичног рада 
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Назив модула: Складишно пословање 

Трајање модула: 42 часа 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 
ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у стању да : 
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНО УПУТСТВО 

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ МОДУЛА 

 

 Оспособљавање ученика 

за складишно пословање 

 

 

 објасни место и улогу складишта у 

организационој шеми предузећа  

 разликује врсте складишта  

 разликује услове предвиђене за чување 

одређених врста роба  

 разликује функције и врсте амбалаже  

 објасни узроке настајања губитака на роби у 

складишту  

 објасни процедуру кретања документације 

између складишта и набавне односно продајне 

службе  

 разликује врсте докумената везаних за пријем и 

издавање робе у складиште  

 изради отпремницу-пријемницу, комисијски 

записник и пријемни лист на основу задатих 

елемената  

 објасни процедуру пријема робе у складиште  

 унесе потребне податке о примљеној и издатој 

роби у одговарајућу електронску и штампану 

магацинску евиденцију и документацију на 

основу задатих параметара   

 објасни потребу спровођења ванредног пописа 

у складишту  

 објасни процедуру издавања робе из складишта 

 води евиденцију о количини робе на залихама 

 

 Организациона шема предузећа 

 Складишна функција (појам, значај, задаци) 

 Врсте складишта 

 Процедура складиштења робе 

 Принципи и услови складиштења робе 

 Губици на роби (кало, растур, квар и лом) 

 Амбалажа – функција, врсте и ознаке робе 

на паковању   

 Документација пријема и издавања робе у 

складишту (налог за пријем, налог за 

издавање, пакинг листа, обавештење о 

специјалним условима чувања, отпремница-

пријемница робе, пријемни лист, комисијски 

записник) 

 Поступак пријема робе  у складиште 

(припрема складишног простора према 

врсти робе, преузимање докумената од 

возара, пријем робе: квантитативан и 

квалитативан) 

 Комплетирање документације 

 Евиденције: електронска и штампана 

 Поступак издавања робе  

 Различите ситуације у којима се јавља 

потреба да се изврши ванредан попис у 

складишту 

 Извештај о стању робе у складишту 

 

На почетку модула ученике упознати са 

циљевима и исходима наставе / учења, 

планом рада и начинима оцењивања 

 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике 

наставе: 

 Вежбе  (42 часа) 

Подела одељења на групе 

Одељење се дели на 2  групе приликом 

реализације вежби (3+0) 

 

Место реализације наставе 

 Вежбе се реализују у специјализованој 

учионици (кабинет опремљен 

рачунарима) 

Препоруке за реализацију наставе 
 Модул се реализује кроз методе активно 

оријентисане наставе  

 Користити ситуацијске задатке и студије 

случаја 

 За сва пословна писма и документа које 

ученици израде и попуне током часова 

пожељно је да формирају сопствену 

евиденцију (штампају и одлажу у своју 

фасциклу) зато што ће им користити у 

другим модулима и предметима 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода вршити 

кроз: 

 праћење остварености исхода 

 тест  практичних вештина 

 тест 

 активност на часу 

 праћење практичног рада 

 



111 

 

 

Назив модула: Увоз и извоз и пословна писма и документa која их прате 

Трајање модула: 36 часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 
ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у стању да : 
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  

МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНО УПУТСТВО 

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ МОДУЛА 

 

 Разумевање послова увоза и 

извоза као и оспособљавање 

ученика за израду пословних 

писама и попуњавање 

докумената који прате ове 

послове 

 

 објасни процедуру набавке робе у иностранству  

 објасни процедуру продаје робе у иностранству 

 разликује и изради пословна писма и документа у 

вези са набавком и продајом робе у иностранству 

на основу задатих елемената на одговарајућем 

језику       

 разликује врсте и облике  извозних послова 

 објасни елементе плана продаје  у иностранству 

 разликује правила INCOTERMS-а      

 објасни елементе плана набавке у иностранству 

 састави план набавке у иностранству 

 тумачи уобичајене скраћенице међународне 

трговине у пословној кореспонденцији осигурања 

и саобраћаја       

 

 

 Процедура набавке и продаје 

робе и услуга у иностранству 

(шематски приказ) 

 Пословна писма и документа у 

вези са набавком и продајом у 

иностранству 

 упит 

 понуда  

 чврста понуда (QUOTATION 

/ проформа INVOICE) 

 чврста поруџбина  

 фактура 

 рекламација  

 решење рекламације 

 интерна документа  

 План набавке и продаје 

 Врсте увозних послова 

 Врсте извозних послова 

 INCOTERMS 

 Тарифирање, тарифни број 

 Уобичајене скраћенице 

међународне трговине 

На почетку модула ученике упознати са 

циљевима и исходима наставе / учења, планом 

рада и начинима оцењивања 

 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

 Вежбе  (36 часова) 

Подела одељења на групе 

Одељење се дели на 2  групе приликом 

реализације вежби (3+0) 

Место реализације наставе 

 Вежбе се реализују у специјализованој 

учионици (кабинет опремљен рачунарима) 

Препоруке за реализацију наставе 
 На почетку модула пожељно је нацртати 

шему процеса набавке и продаје у 

иностранству (са свим учесницма у том 

процесу) и наставу реализовати кроз праћење 

ових процеса. Код реализације свих осталих 

модула у предмету враћати се на ову шему  

 Модул се реализујe путем метода активно 

орјентисане наставе  

 За сва пословна писма и документа које 

ученици израде и попуне током часова 

пожељно је да формирају сопствену 

евиденцију (штампају је и одлажу у своју 

фасциклу) зато што ће им користити у 

другим модулима и предметима 

 Пословну кореспонденцију са партнерима у 

иностранству као и попуњавање докумената 

и формулара реализовати на српском и  

страном језику 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 праћење остварености исхода 

 тест  практичних вештина 

 тест 

 праћење практичног рада 
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Назив модула: Евиденције послова увоза и извоза 

Трајање модула: 9 часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 
ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у стању да : 
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  

МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНО УПУТСТВО 

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ МОДУЛА 

 

 Оспособљавање ученика за 

вођење евиденција послова 

увоза и извоза 

 

 објасни врсте и значај евиденција увозног и 

извозног посла 

 попуни контролник на основу задатих елемената 

 

 Евиденције увозног и извозног 

посла: 

 база података о инопартнерима 

(назив добављача/купца, 

седиште, квалитет, поштовање 

рокова испоруке, динамика - 

стални и повремени 

инопартнери...)        

 Контролник увозног посла 

(општи и посебан део) 

 Контролник извозног посла  

На почетку модула ученике упознати са 

циљевима и исходима наставе / учења, планом 

рада и начинима оцењивања 

 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике 

наставе: 

 Вежбе  (9 часова) 

Подела одељења на групе 

Одељење се дели на 2  групе приликом 

реализације вежби (3+0) 

 

Место реализације наставе 

 Вежбе се реализују у специјализованој 

учионици (кабинет опремљен рачунарима) 

Препоруке за реализацију наставе 
 Пратити шему процеса набавке и продаје у 

иностранству  

 Модул се реализујe путем метода активно 

орјентисане наставе  

 За сва пословна писма и документа које 

ученици израде и попуне током часова 

пожељно је да формирају сопствену 

евиденцију (штампају је и одлажу у своју 

фасциклу) зато што ће им користити у 

другим модулима и предметима 

 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 праћење остварености исхода 

 тест  практичних вештина 

 тест 

 активност на часу 

 праћење практичног рада 
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Назив модула: Послови плаћања 

Трајање модула: 15 часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 
ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у стању да : 
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  

МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНО УПУТСТВО 

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ МОДУЛА 

 

 Оспособљавање ученика за 

послове плаћања 

 

 разликује правила PAYTERMS-а   

 разликује уобичајене модалитете плаћања у 

пословима са иностранством 

 попуни налог за плаћање 

 попуни налог за наплату из иностранства 

 састави захтев за откуп девиза 

 попуни образац налога за отварање документарног 

акредитива 

 објасни значај праћења тока плаћања и наплате и 

прикупљања  доказа о извршеном плаћању SWIFT    

Послови плаћања: 

 PAYTERMS - услови плаћања 

 модалитети плаћања  

 налог за плаћање према 

иностранству – обр. бр. 70 

 налог за наплату из 

иностранства обр. бр.60 

 захтев за куповину девиза од 

банке 

 захтев за отварање 

документарног акредитива 

 електронски запис о обављеном 

трансферу новца – SWIFT 

На почетку модула ученике упознати са 

циљевима и исходима наставе / учења, планом 

рада и начинима оцењивања 

 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике 

наставе: 

 Вежбе  (15 часова) 

 

Подела одељења на групе 

Одељење се дели на 2  групе приликом 

реализације вежби (3+0) 

 

Место реализације наставе 

 Вежбе се реализују у специјализованој 

учионици (кабинет опремљен рачунарима) 

 

Препоруке за реализацију наставе.  

 Пратити шему процеса набавке и продаје 

у иностранству  

 Модул се реализујe путем метода активно 

орјентисане наставе  

 За сва пословна писма и документа које 

ученици израде и попуне током часова 

пожељно је да формирају сопствену 

евиденцију (штампају је и одлажу у своју 

фасциклу) зато што ће им користити у 

другим модулима и предметима 

 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 праћење остварености исхода 

 тест  практичних вештина 

 тест 

 активност на часу 

 праћење практичног рада 
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Назив модула: Улога надлежних институција и установа у пословима увоза и извоза 

Трајање модула: 9 часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 
ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у стању да : 
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  

МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНО УПУТСТВО 

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ МОДУЛА 

 

 Оспособљавање ученика за 

прибављање дозвола, 

сагласности, потврда и 

контактирање са 

компетентним установама и 

институцијама 

 

 објасни разлоге контактирања административних 

служби надлежних министарстава и одређених 

стручних служби, ради обезбеђења захтеваних 

формулари за увоз и извоз робе    

 објасни процедуру прибављање дозвола, 

сагласности, потврда, решења и мишљења од 

одговарајућих установа и институција  

 објасни  и попуни формуларе за увоз и извоз робе 

на основу задатих елемената и прати промене 

њихове форме  

 објасни значај регистровања  увозног посла код 

Народне банке Србије у случају склапања 

кредитног посла са иностранством (кредитна 

пријава)      

 Захтеви за добијање 

сагласности, дозвола, решења, 

мишљења и потврда 

неопходних за увоз:  

 дозвола за увоз и извоз робе на 

посебном режиму;  

 потврде о испуњењу 

санитарних, тржишних и 

техничких услова  

неопходних за увоз и извоз 

робе; 

 сагласност и мишљење за увоз 

и извоз робе ( Министарство 

здравља, Агенција за лекове, 

Министарство заштите 

животне средине, итд.);  

 потврде од Привредне коморе 

Србије за остваривање 

царинске повластице (ако има 

основа) и сл. 

 

На почетку модула ученике упознати са 

циљевима и исходима наставе / учења, планом 

рада и начинима оцењивања 

 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике 

наставе:) 

 Вежбе  (9 часова) 

 

Подела одељења на групе 

Одељење се дели на 2  групе приликом 

реализације вежби (3+0) 

 

Место реализације наставе 

 Вежбе се реализују у специјализованој 

учионици (кабинет опремљен рачунарима) 

 

Препоруке за реализацију наставе 
 Пратити шему процеса набавке и продаје у 

иностранству  

 Модул се реализујe путем метода активно 

оријентисане наставе  

 За сва пословна писма и документа које 

ученици израде и попуне током часова 

пожељно је да формирају сопствену 

евиденцију (штампају је и одлажу у своју 

фасциклу) зато што ће им користити у 

другим модулима и предметима 

 За попуњавање захтева за добијање дозвола 

и сагласности од надлежних институција 

користити оригиналне обрасце са web 

страница  одговарајућих институција 

 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 праћење остварености исхода 

 тест  практичних вештина 

 тест 

 праћење практичног рада 
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Назив модула: Послови царине и шпедиције и документација у вези са пословима царине и шпедиције 

Трајање модула: 36 часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 
ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у стању да : 
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  

МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНО УПУТСТВО 

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ МОДУЛА 

 

 Разумевање послова 

шпедиције и царинске 

процедуре и оспособљавање 

ученика за попуњавање 

документације која прати ове 

послове 

 попуни и комплетира документацију за увозно 

царињење 

 попуни и комплетира документацију за извозно 

царињење  

 комплетира документацију о извршеном извозном 

царињењу робе (оверена царинска фактура и 

јединствена царинска исправа-ЈЦИ коју доставља 

шпедитер) 

 израчуна увозне дажбине у зависности од 

уговореног паритета 

 објасни ситуације када се обавља претходни 

царински преглед код увоза робе и изради захтев 

за покретање поступка на основу задатих 

елемената   

 објасни поступак преузимања и коришћења 

оверених царинских докумената (ЈЦИ и оверена 

царинска фактура)  

 састави увозну калкулацију 

 објасни процедуру правдања обављеног увозног 

посла Министарству финансија  

 

 

 Улога шпедитера у поступку царињења 

увоза 

 избор возара 

 транспортна документа (отпремница, 

товарни лист, пакинг листа) 

 Обавештење инодобављачу о 

шпедитеру 

 АVIZO  - обавештење о испоруци робе 

 Послови и документација за увозно 

царињење 

 Налог за рад шпедитеру – диспозиција  

 оригинална фактура испоручиоца са 

преводом  

 изјава увозника о крајњој намени робе  

 декларације о царинској вредности 

(ДЦВ) за пошиљке преко 5000 €  

 потребне сагласности 

 Захтев за претходни царински преглед 

 Обрачун царинских дажбина зависно 

од паритета 

 Јединствена царинска исправа (ЈЦИ) 

 Увозна калкулација 

 Документација за извозно царињење: 

оригинал фактуре, превод фактуре на 

српском језику, оверен и потписан 

контролник извоза, сертификат о 

пореклу робе, документа о исправности 

и квалитету робе, упутства за употребу 

робе 

 Извештај Министарству финансија 

(копија фактуре, копија налога банке о 

плаћању, копија ЈЦИ) 

На почетку модула ученике упознати са 

циљевима и исходима наставе / учења, 

планом рада и начинима оцењивања 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике 

наставе: 

 Вежбе  (36 часова) 

Подела одељења на групе 

Одељење се дели на 2  групе приликом 

реализације вежби (3+0) 

Место реализације наставе 

 Вежбе се реализују у 

специјализованој учионици (кабинет 

опремљен рачунарима) 

Препоруке за реализацију наставе 
 Пратити шему процеса набавке и 

продаје у иностранству  

 Модул се реализујe путем метода 

активно орјентисане наставе  

 За сва пословна писма и документа 

које ученици израде и попуне током 

часова пожељно је да формирају 

сопствену евиденцију (штампају је и 

одлажу у своју фасциклу) зато што 

ће им користити у другим модулима 

и предметима 

 Пословну кореспонденцију са 

партнерима у иностранству као и 

попуњавање докумената и 

формулара реализовати на српском и  

страном језику 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

 праћење остварености исхода 

 тест  практичних вештина 

 тест 

 активност на часу 

 праћење практичног рада 
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5. КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА 

 

 Трговинско пословање 

 Канцеларијско пословање 

 Обука у виртуелном предузећу 

 Рачунарство и информатика 

 Право 

 Менаџмент - изборни 
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ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА 

 

 

1. ОСТВАРИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА - ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ  

РАЗРЕД 
НАСТАВА 

ПРАКСА УКУПНО 
Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

III  70    70 

       

 

 

 

2. ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА: 

 Оспособљавање ученика за напредно коришћење програма за рад са табелама; 

 Оспособљавање ученика за коришћење програма за рад са базама података; 

 Развијање смисла за тачност, ажурност, уредност, одговорност и систематичност; 

 Развијање способности тимског рада. 

 

 

3. НАЗИВ И ТРАЈАЊЕ МОДУЛА ПРЕДМЕТА  

 

Разред:  трећи 

 

НАЗИВ МОДУЛА 
Трајање модула 

(часови) 

Напредни рад са табелама 30 

Рад са базама података 40 
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4. ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ, ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ И НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА  

 

Назив модула: Напредни рад са табелама 

Трајање модула: 30 часова 

ЦИЉ МОДУЛА 

ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у стању 

да: 
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНО УПУТСТВО 

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ МОДУЛА 

 Упознавање ученика са 

различитим начинима 

анализирања података из 

електронских табела 

 

 уочи значај анализе података из 

електронских табела 

 обједини податке са више радних листова 

 анализира обједињене податке 

 примени ШТА-АКО анализу 

 тумачи резултате ШТА-АКО анализе 

 примени анализу „ТРАЖЕЊЕ ЦИЉА“ 

 тумачи резултате анализе „ТРАЖЕЊЕ 

ЦИЉА“ 

 креира међурезултате у табелама 

 креира ПИВОТ табеле 

 тумачи резултате добијене у ПИВОТ 

табелама 

 креира сценарија 

 анализира резултате разних сценарија 

 подеси опције штампања извештаја 

 Консолидација података 

 WHAT-IF анализа 

 GOAL SEEK анализа 

 SUBTOTALS 

 ПИВОТ табеле  

 Сценарија 

 Припрема за штампу извештаја 

 Подешавање опција штампања 

 

На почетку модула ученике упознати са 

циљевима и исходима наставе/учења, планом 

рада и начинима оцењивања 

 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике 

наставе 

 вежбе (30 часова) 

 

Подела одељења на групе 

Одељење се дели на 2  групе приликом 

реализације: 

 вежби 

 

Место реализације наставе 

 Кабинет са рачунарском опремом и 

прикључком на интернет 

 

Препоруке за реализацију наставе 
 Модул се реализује путем метода активно 

оријентисане наставе 

 Демонстрација рада у програму 

 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода вршити 

кроз: 

 праћење остварености исхода 

 тестове знања 

 активност на часу 

 домаћи задатак  

 тестове практичних вештина 
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Назив модула: Рад са базама података 

Трајање модула: 40 часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 

ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у стању 

да: 
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНО УПУТСТВО 

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ МОДУЛА 

 Оспособљавање ученика 

за рад са базама 

података 

 разликује основне појмове о базама података 

 користи програм за управљање базама 

података 

 креира табеле, упите, обрасце и извештаје 

 врши промене над табелама, упитима, 

обрасцима и извештајима 

 повезује табеле 

 креира мању базу података  

 подеси опције штампања извештаја 

 

 База података – појам 

 Организација базе података - табеле, 

слогови, поља, типови и својства поља, 

примарни кључ 

 Покретање и прилагођавање апликације 

 Креирање нове и отварање постојеће базе 

 Креирање табеле - именовање поља, типови 

података, попуњавање табеле 

 Измена поља и типова података у постојећој 

табели 

 Промена димензија колона и редова, 

премештање колона  

 Измена података, брисање података, 

копирање табеле у истој бази, брисање 

табеле 

 Дефинисање зависности, употреба прозора 

Relationships 

 Брисање веза 

 Креирање један-према-један зависности 

 Креирање један-према-више зависности 

 Обрасци, појам и начини израде и чувања 

 Контроле за израду образаца 

 Промена изгледа обрасца 

 Кретање, преглед постојећих и унос нових 

података у табелу преко обрасца 

 Сортирање и филтрирање података 

 Упити - појам и изглед прозора. 

 Убацивање критеријума за избор записа 

 Рад са једним или више критеријума 

 Покретање упита 

 Оператори поређења и логички оператори у 

критеријумима 

 Додавање поља са вредностима које се 

израчунавају 

 Подешавање особина упита 

 Уређивање упита: додавање, уклањање, 

скривање или приказивање поља 

 Сортирање података у упитима 

На почетку модула ученике упознати са 

циљевима и исходима наставе/учења, планом 

рада и начинима оцењивања 

 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике 

наставе 

вежбе (40 часова) 

 

Подела одељења на групе 

Одељење се дели на 2  групе приликом 

реализације: 

 вежби 

 

Место реализације наставе 

 Кабинет са рачунарском опремом и 

прикључком на интернет 

 

Препоруке за реализацију наставе 
 Уколико предмет изабере већи део 

одељења извршити поделу ученика у 

групе 

 Модул се реализује путем метода активно 

оријентисане наставе 

 Демонстрација рада у програму 

 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода вршити 

кроз: 

 праћење остварености исхода 

 тестове знања 

 активност на часу 

 домаћи задатак  

 тестове практичних вештина 
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 Креирање и чување извештаја базираног на 

табелама, упитима 

 Груписање података у извештајима 

 Припрема за штампу извештаја 

 Подешавање опција штампања 

 

5. КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА 

 

 Организација набавке и продаје 

 Статистика 

 Обука у виртуелном предузећу 

 Рачунарство и информатика 
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ОБУКА У ВИРТУЕЛНОМ ПРЕДУЗЕЋУ 

 

1. ОСТВАРИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА  - ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ  

 

РАЗРЕД 

НАСТАВА 

ПРАКСА УКУПНО 
Теоријска настава Вежбе 

Практична 

настава 
Настава у блоку 

II  108  30  138 

III  175  60  235 

IV  192  60  252 

 

Напомена: у табели је приказан годишњи фонд часова за сваки облик рада 

Облици наставе: 

II разред  

 Предмет се реализује кроз следеће облике наставе: 

 вежбе (108 часова) кроз симулацију рада у виртуелном привредном друштву (3 часa ) 

 практична настава у блоку- 30 часова у реалном привредном друштву 

III разред  

 Предмет се реализује кроз следеће облике наставе: 

 вежбе (175 часова) кроз симулацију рада у виртуелном привредном друштву (5 часова) 

 практична настава у блоку – 60 часова у реалном привредном друштву 

IV разред 

 Предмет се реализује кроз следеће облике наставе: 

 вежбе (192 часа) кроз симулацију рада у виртуелном привредном друштву (6 часова)  

 практична настава у блоку - 60 часова у реалном привредном друштву 

 
2. ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА: 

 Стицање основних радних навика;  

 Оспособљавање за послове оснивања привредног друштва и заснивање радног односа; 

 Стицање вештина за обављање послова набавке; 

 Стицање вештина за обављање послова складишта; 

 Стицање вештина за обављање послова продаје; 

 Стицање вештина за обављање послова набавке у иностранству; 

 Стицање вештина за обављање послова продаје у иностранству; 

 Стицање вештина за обављање послова финансијско-рaчуноводствене службе. 
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3. НАЗИВ И ТРАЈАЊЕ МОДУЛА ПРЕДМЕТА  

 

Разред: други 

НАЗИВ МОДУЛА 
Трајање модула 

(часови) 
Специфичности програма 

Оснивање и почетак пословања привредног друштва 108 Фаза јединственог рада 

Пословање у реалном привредном друштву 30 Практична настава у блоку 

 

 

Разред: трећи 

НАЗИВ МОДУЛА 
Трајање модула 

(часови) 
Специфичности програма 

Успостављање организационе структуре предузећа 5 

Фаза подељеног рада - Послови по 

службама се реализују током целе 

школске године истовремено 

Послови набавне службе велетрговинског предузећа 45 

Послови продајне службе велетрговинског предузећа 45 

Послови финансијско рачуноводствене службе велетрговинског предузећа 40 

Послови складишне службе велетрговинског предузећа 40 

Блок настава у предузећу 60 Практична настава у блоку 

 

 

Разред:  четврти 

НАЗИВ МОДУЛА 
Трајање модула 

(часови) 
Специфичности програма 

Набавна служба спољнотрговинског предузећа 48 
Послови по службама се реализују 

током целе школске  године 

истовремено 

Складишна служба спољнотрговинског предузећа 48 

Продајна служба спољнотрговинског предузећа 48 

Финансијско рачуноводствена служба спољнотрговинског предузећа 48 

Рад у спољнотрговинском предузећу 60 Практична настава у блоку 
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4. ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ, ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ И НАЧИНИ ОЦЕЊИВАЊА МОДУЛА  

 

Назив модула: Оснивање и почетак пословања привредног друштва 

Трајање модула: 108 часова 

ЦИЉ МОДУЛА 
ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у стању да: 
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  

МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНО УПУТСТВО 

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ МОДУЛА 

 Познавање поступка 

оснивања привредног 

друштва 

 Стицање вештина за 

отварање пословних 

књига и обављање 

послова набавке и 

продаје са 

књиговодственом 

евиденцијом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 изради кодекс пословног понашања  

 спроведе поступак оснивања привредног друштва 

 састави  пријаву за посао  

 састави почетни биланс стања  

 отвори пословне књиге 

 одабере робну групу и дефинише асортиман 

 истражи тржиште добављача  

 састави план набавке   

 изради и пошаље упит 

 креира обрасце и документацију 

 евидентира излазну- улазну пошту и интерна 

документа у деловодник 

 изабере и предложи најповољнију понуду 

 изради поруџбину на основу налога послодавца и 

пошаље добављачу 

 евидентира приспеле рачуне у књигу примљених 

рачуна и улазних фактура 

 састави калкулацију продајне цене  

 спроведе евиденцију набавке у финансијском 

књиговодству 

 спроведе евиденцију набавке у аналитици  

 изврши плаћања по приспећу фактура  

 креира лагер листу 

 истражи тржиште купаца 

 изради понуду и пошаље је купцима 

 састави и пошаље рачун- отпремницу 

 спроведе евиденцију продаје у финансијском 

књиговодству  

 спроведе евиденцију продаје у аналитици  

 евидентира послате рачуне у књигу издатих рачуна и 

књигу излазних фактура 

 ажурира лагер листу 

 спроведе евиденцију уобичајених расхода 

 спроведе евиденцију платног промета  

 изврши контролу докумената 

 функционално организује своје радно место  

 планира редослед обављања активности  

 Оснивање привредног 

друштва 

 Отварање текућег рачуна 

 Отварање пословних књига 

 Послови набавке елемената 

процеса рада  

 Послови продаје 

 Послови платног промета 

 Књиговодствена евиденција 

набавке, продаје, плаћања, 

расхода и друге евиденције 

 

 

 

На почетку модула ученике упознати са циљевима 

и исходима наставе/учења, планом рада и начинима 

оцењивања 

 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике наставе:) 

 вежбе (108 часова) 

 

Подела одељења на групе 

 Одељење се дели на 2  групе  

 

Место реализације наставе 

 Биро за обуку (виртуално привредно друштво) 

 

Препоруке за реализацију наставе 

 Симулација пословања се одвија као фаза 

јединственог рада ученика. 

 Наставник покреће послове привредног друштва 

тако што припрема импулсе помоћу којих 

симулира окружење. На тај начин иницира 

активности ученика којима се остварују 

наведени исходи 

 Наставник креира једноставне импулсе како би 

се симулирали основни процеси  

 При креирању импулса наставник користи 

знања и вештине које су ученици савладали из 

других предмета 

 У реализацији наставе наставник треба да 

сарађује са колегама у оквиру школских тимова 

 
 У фази јединственог рада ученици оснивају 

привредно друштво. Обављају све активности 

неопходне за отпочињање посла, спроводе 

процедуру набавке и продаје са 

књиговодственом евиденцијом. Путем 

интернета прикупљају потребне податке. 

Састављају план активности и организују 
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 прати реализацију планираних активности 

 систематизује податке у рачунару 

 одложи и чува документацију у одговарајућим 

фасциклама 

 састави извештаје о раду  

 поштује кодекс пословног понашања   

 користи информатичку технологију и савремена 

средства комуникације за обављање послова  

 поштује принципе економичности и ефикасности 

пословање.  

 На систематичан начин одлажу и чувају 

документацију и распоређују податке у 

одговарајуће фолдере у рачунару. Ученици 

документују и презентују резултате свог рада 

путем извештаја и употребом одговарајућих 

медија за презентацију.  

 Задатке обављају одговорно и у складу са 

принципима економичног и ефикасног 

пословања 

 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 прегледање документације  

 активност на часу 

 писани извештај 

 самостални практичан рад 

 посматрање индивидуалног и тимског рада 

 тест практичних вештина 
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Назив модула: Пословање у реалном привредном субјекту (настава у блоку) 

Трајање модула: 30 часова  

ЦИЉ МОДУЛА 
ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у стању да: 
ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ  МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНО УПУТСТВО 

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ МОДУЛА 

 Повезивање знања и 

вештина стечених у 

виртуелном привредном 

друштву са пословима у  

привредном субјекту 

 

 представи организациону структуру привредног 

субјекта у коме обавља блок наставу  

 објасни начин организације рада у службама 

 спроведе послове набавке и продаје   

 спроведе послове платног промета  

 спроведе књиговодствену евиденцију 

 објасни токове кретања документације у привредном 

субјекту 

 кратко опише пословне активности и сарадњу 

привредног субјекта са окружењем 

 упореди начин пословања виртуeлног привредног 

друштва и привредног субјекта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Упознавање са реалним 

привредним субјектом 

 Платни промет  

 Послови са комитентима 

 Послови набавке и продаје 

 Приходи и расходи 

 Контрола и архивирање 

документације 

 

 

 

На почетку модула ученике упознати са циљевима и 

исходима блок наставе, планом рада и начинима 

оцењивања  

 

Облик наставе 

 Практична настава у блоку (30 часова) 

 

Препоруке за реализацију наставе 
 Блок наставу реализовати у другом полугодишту у 

недељи пре или након пролећног распуста, пет 

дана у континуитету 

 Блок настава се реализује у привредним 

субјектима у којима је могуће реализовати 

наведене исходе 

 Наставник ученицима даје задатке који се односи 

на послове дефинисане исходима учења. 

Прегледањем Дневника практичне наставе 

наставник проверава и оцењује оствареност 

дефинисаних исхода 

 Ученици  самостално израђују добијене задатке у 

оквиру реализације блок наставе. По повратку са 

блок наставе, предају наставнику Дневник 

практичне наставе о извршеним активностима. 

Које ће активности ученици реализовати зависи 

од послова који постоје у конкретном 

привредном субјекту. Сазнања и искуства 

стечена на блок настави ученици могу да 

презентују користећи одговарајуће медије за 

презентацију 

Оцењивање 

 Вредновање остварености исхода вршити кроз 

прегледање дневника практичне наставе 
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Назив модула: Успостављање организационе структуре предузећа 

Трајање модула: 5 часовa 

 

ЦИЉ МОДУЛА 
ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у стању да: 
ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ  МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНО УПУТСТВО 

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ МОДУЛА 

 Упознавање са 

oрганизационом 

структуром предузећа  

 Повезивање знања и 

вештина стечених у 

оквиру  стручних 

предмета са пословима 

предузећа  

 

 

 

 сагледа токове кретања документације у предузећу  

 стекне увид у обим пословних активности и обим 

сарадње служби у предузећу упореди начин 

пословања предузећа у коме обавља праксу са 

пословањем виртуелног предузећа 

 координира рад свих служби у предузећу 

 

 

 организациона шема 

предузећа  

 дефинисање послова свих 

службе у оквиру предузећа 

 

На почетку модула ученике упознати са циљевима и 

исходима наставе/учења, планом рада и начинима 

оцењивања 

 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

 вежбе  (5 часовa) 

 

Подела одељења на групе 

 Одељење се дели на 2  групе  

 

Место реализације наставе 

 Биро за обуку (виртуелно предузеће) 

 

 

Препоруке за реализацију наставе 

 На бази раније стеченог зања у фази јединственог 

рада наставник са ученицима анализира 

активности предузећа у претходној години. 

 Ученици самостално дефинишу хронолошки 

редослед активности у свим службама. 

 Врши се груписање ученика по службама  

 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 прегледање документације  

 активност на часу 

 писани извештај 

 самостални практичан рад 

 посматрање индивидуалног и тимског рада 

 тест практичних вештина 
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Назив модула: Послови набавне службе велетрговинског предузећа 

Трајање модула: 45 часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 
ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у стању да: 
ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ  МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНО УПУТСТВО 

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ МОДУЛА 

 Стицање вештина и 

рутине за обављање 

послова набавке 

 

 

 

 прошири асортиман на основу захтева продајне 

службе 

 истражи тржиште добављача 

 састави листу нових добављача  

 састави план набавке   

 изради и пошаље упите 

 обради приспеле понуде и предложи најповољнију  

 изради поруџбину на основу усаглашених елемената 

и пошаље добављачу 

 ажурира базу података о добављачима  

 евидентира улазне рачуне у књигу примљених 

рачуна и књигу улазних фактура 

 састави калкулацију продајне цене  

 евидентира набавку кроз књигу евиденције (КЕПУ) 

 прати ток плаћања 

 прикупи доказе о извршеном плаћању, по потреби, и 

шаље их на увид добављачу 

 изради рекламацију 

 комплетира документа у вези са обављеним послом 

набавке и достави их књиговодству са пратећом 

документацијом 

 ажурира лагер листу 

 функционално организује своје радно место  

 сарађује са другим службама 

 се понаша одговорно у раду на радном месту 

 користи информатичку технологију и савремена 

средства комуникације за обављање послова набавке  

 прати и примењује важеће правне прописе из 

области набавке 

 одложи и чува документацију набавне службе у 

одговарајућим фасциклама 

 систематизује документацију набавне службе у 

одговарајуће фолдере у рачунару 

 састави дневне и периодичне извештаје о раду у 

набавној служби 

 креира обрасце за послове набавке који се често 

понављају 

 

 План набавке 

 Избор добављача 

 Прикупљање и процена 

понуда 

 Поручивање робе 

 База података о 

добављачима: назив 

добављача, седиште, 

динамика и услови набавке 

 Калкулација продајне цене 

 Праћење токова плаћања 

 Рекламација 

 Контрола послова набавке 

 Извештај о раду 

 

 

 

 

На почетку модула ученике упознати са циљевима и 

исходима наставе/учења, планом рада и начинима 

оцењивања 

 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

 вежбе  (45 часова) - (5) недељно 

 

Подела одељења на групе 

 Одељење се дели на 2  групе  

 

Место реализације наставе 

 Биро за обуку (виртуелно предузеће) 

 

Препоруке за реализацију наставе 

 На бази раније стеченог зања у фази јединственог 

рада наставник са ученицима анализира активности 

предузећа у претходној години. 

 Ученици самостално дефинишу хронолошки 

редослед активности у свим службама. 

 Врши се груписање ученика по службама  

 

 

 Симулација пословања се одвија  као фаза 

подељеног рада – рад по службама 

 Наставник покреће послове предузећа тако што 

припрема импулсе помоћу којих симулира 

окружење предузећа. На тај начин иницира 

активности ученика којима се остварују наведени 

исходи 

 Наставник креира импулсе којима ће се 

симулирати послови набавке сложенији у односу 

на фазу јединстваног рада 

 При креирању импулса наставник користи знања и 

вештине које су ученици савладали из других 

предмета, а процесе симулира на начин да се 

обезбеди индивидуални и тимски рад ученика 

 Наставник врши правилне периодичне ротације 
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 изврши контролу докумената процеса набавке 

 изврши периодичну електронску заштиту података 

набавне службе 

 се понаша у складу са принципима економичности и 

ефикасности 

ученика по службама како би сваки ученик 

савладао послове сваке службе у једном 

полугодишту - сваки ученик треба да проведе 

приближно једнак број часова у свакој служби (4 

ротације у школској години) 

 Наставник подстиче сарадњу набавне службе са 

осталим службама, нарочито са продајном 

 У реализацији наставе наставник треба да сарађује 

са колегама у оквиру школских тимова 

 

 Ученици планирају и управљају целокупним 

процесом набавке оријентисано на купца. Они 

утврђују потребу за набавком, одређују 

добављаче у земљи, прикупљају понуде, 

процењују их на основу утврђених критеријума и 

спроводе планирану набавку.  

 Ученици калкулушу продајну цену и воде 

потребне евиденције. Прате токове  плаћања 

рачуна и воде рачуна о терминима у оквиру 

процеса набавке. Реагују приликом евентуалних 

недостатка робе и предузимају мере за њихово 

отклањање.  

 За организацију процеса набавке ученици користе 

информационо-комуникационе системе, помоћу 

којих планирају активности процеса набавке, 

прате њихово остварење и спроводе сталну 

контролу активности и документације. Пореде 

остварену набавку са планираном и предузимају 

корективне мере у случају неслагања. Утврђују и 

распоређују  одговорности унутар службе и 

сарађују са осталим службама у предузећу. 

 Ученици документују и презентују  резултате свог 

рада путем структурисаних извештаја и 

употребом одговарајућих медија за презентацију 

 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 прегледање документације  

 активност на часу 

 писани извештај 

 самостални практичан рад 

 посматрање индивидуалног и тимског рада 

 тест практичних вештина 

 



129 

 

 

 

Назив модула: Послови продајне службе велетрговинског предузећа 

Трајање модула: 45 часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 
ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у стању да: 
ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ  МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНО УПУТСТВО 

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ МОДУЛА 

 Стицање вештина и 

креативности у 

обављању послова 

продаје  

 

 састави план продаје 

 евидентира продају кроз књигу евиденције (КЕПУ)  

 изради понуду и пошаље је потенцијалним купцима 

 ажурира базу података о купцима  

 примени трговачке попусте  

 обради приспеле упите 

 обради приспеле поруџбине 

 комплетира послате понуде са примљеним 

поруџбинама 

 организује транспорт робе 

 састави и пошаље предрачун 

 састави и пошаље рачун и отпремницу 

 евидентира послате рачуне у књигу излазних и 

издатих рачуна 

 попуни и изда налог складишту да изда робу  

 комплетира документа у вези са обављеном продајом 

и достави књиговодству  

 утврди успешност остварене продаје у односу на план 

продаје 

 прати наплату по предрачунима 

 састави ургенцију 

 реши приспеле рекламације 

 креира упитник за истраживање тржишта купаца 

 креира промотивну поруку и изабере одговарајући 

медиј за пласирање поруке 

 креира и ажурира каталог  

 креира рекламни оглас за промоцију у новинама и 

часописима 

 креира промотивне флајере  

 презентује своје предузеће и робу коју продаје  

 функционално организује своје радно место  

 сарађује са другим службама 

 користи информатичку технологију и савремена 

средства комуникације за обављање послова продаје 

 одложи и чува документацију продајне службе у 

одговарајућим фасциклама 

 систематизује документацију продајне службе у 

одговарајуће фолдере у рачунару 

 План продаје  

 База података о купцима: 

назив купца, седиште, обим, 

динамика, редовност 

плаћања итд. 

 Прикупљање података о 

тржишту и купцима 

 Продајна документа и 

евиденције 

 Контрола наплате 

потраживања 

 Конрола послова продаје 

 Мере за побољшање продаје 

 Извештај о раду 

 

 

На почетку модула ученике упознати са циљевима и 

исходима наставе/учења, планом рада и начинима 

оцењивања 

 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

 вежбе  (45 часова) - (5 часова недељно) 

Подела одељења на групе 

 Одељење се дели на 2 групе  

 

Место реализације наставе 

 Биро за обуку (виртуелно предузеће) 

 

 

Препоруке за реализацију наставе 
 Симулација пословања се одвија  као фаза 

подељеног рада – рад по службама 

 Наставник покреће послове предузећа тако што 

припрема импулсе помоћу којих симулира 

окружење предузећа. На тај начин иницира 

активности ученика којима се остварују наведени 

исходи 

 Наставник креира импулсе којима ће се 

симулирати послови продаје, сложенији у односу 

на фазу јединстваног рада 

 При креирању импулса наставник користи знања 

и вештине које су ученици савладали из других 

предмета, а процесе симулира на начин да се 

обезбеди индивидуални и тимски рад ученика 

 Наставник врши правилне периодичне ротације 

ученика по службама како би сваки ученик 

савладао послове сваке службе у једном 

полугодишту - сваки ученик треба да проведе 

приближно једнак број часова у свакој служби (4 

ротације у школској години) 

 Наставник подстиче сарадњу продајне службе са 

осталим службама, нарочито са набавном 

 У реализацији наставе наставник треба да 
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 састави дневне и периодичне извештаје о раду у 

продајној служби 

 креира обрасце за послове продаје који се често 

понављају 

 се понаша одговорно у раду на радном месту 

 изврши контролу продајних докумената 

 изврши периодичну електронску заштиту података 

продајне службе 

 се понаша у складу са принципима економичности и 

ефикасности 

сарађује са колегама у оквиру школских тимова 

 

 Ученици израђују план продаје и управљају 

процесом продаје. Користе интернет за 

прикупљање и коришћење података о тржишту 

и купцима. Ученици обављају разговоре са 

купцима и владају пословном 

кореспонденцијом. Преузимају поруџбине, 

састављају продајна документа и воде потребне 

евиденције. 

 За организацију процеса продаје ученици 

користе информационо-комуникационе системе, 

помоћу којих планирају продајне активности, 

прате њихово остварење и спроводе сталну 

контролу извршених задатака и документације. 

 Контролишу плаћање и шаљу опомене у случају 

неблаговременог плаћања. У случају 

евентуалних сметњи при испоруци робе 

ученици се понашају у складу са правилима 

добрих пословних обичаја и негују добре 

пословне односе са купцима.  Ученици пореде 

остварени обим продаје са планираним, 

испитују разлоге евентуалних одступања и 

предузимају корективне мере. Осмишљавају 

промотивне огласе и поруке и учествују у 

осмишљавању других  мера за побољшање 

продаје. Ученици утврђују и распоређују  

одговорности унутар службе и сарађују са 

осталим службама у предузећу. Документују и 

презентују  резултате свог рада путем 

структурисаних извештаја и употребом 

одговарајућих медија за презентацију 

 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 прегледање документације  

 активност на часу 

 писани извештај 

 самостални практичан рад 

 посматрање индивидуалног и тимског рада 

 тест практичних вештина 
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Назив модула: Послови финансијско рачуноводствене службе велетрговинског предузећа 

Трајање модула: 40 часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 
ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у стању да: 
ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ  МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНО УПУТСТВО 

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ МОДУЛА 

 Стицање вештина и 

одговорности у 

обављању послова 

планирања, анализе и 

контроле на основу 

података из 

књиговодствених 

евиденција  

 Стицање основних 

радних навика  

 

 води књиговодствену евиденцију на налозима за 

књижење и кроз главну књигу 

 евидентира обавезе према добављачима аналитички и 

синтетички 

 евидентира потраживања од купаца аналитички и 

синтетички 

 евидентира набавку и продају робе у магацинском, 

робном и финансијском књиговодству 

 евидентира продају робе кроз екстерни и интерни 

став 

 евидентира улазни и излазни ПДВ у финансијском 

књиговодству 

 обрачунава ПДВ 

 попуњава пореску пријаву ПППДВ    

 заводи фактуре у књигу улазних и излазних фактура 

и књигу примљених и издатих рачуна 

 обрачунава остварену разлику у цени помоћу 

просечне процентне стопе разлике у цени 

 попуни инструменте платног промета 

 прокњижи промене на текућем рачуну по изводу 

 саставља  биланс успеха 

 анализира резултате пословања 

 функционално организује своје радно место  

 сарађује са другим службама 

 одговорно се понаша у раду на радном месту 

 спроведе контролу докумената 

 користи информатичку технологију за обављање 

послова финансијско рачуноводствене службе 

 

 Спроводити послове 

привредног друштва на 

начин да наставник спрема 

импулсе помоћу којих 

симулира окружење 

предузећа, а  који 

резултирају активностима 

ученика наведеним у 

рубрици исхода. 

 При креирању импулса 

наставник користи садржаје 

које су ученици савладали 

из других предмета 

 

 Послови финансијско-

рачуноводствене службе 

На почетку модула ученике упознати са циљевима и 

исходима наставе / учења, планом рада и начинима 

оцењивања 

 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике наставе:) 

 вежбе  (40 часова) - (5 часова недељно) 

 

Подела одељења на групе 

 Одељење се дели на 2  групе  

 

Место реализације наставе 

 Биро за обуку (виртуелно предузеће) 

 

Препоруке за реализацију наставе 
 Процесе симулирати на начин да се обезбеди 

индивидуални и групни рад ученика 

 Правилне периодичне ротације ученика по 

службама како би сваки ученик савладао послове 

сваке службе у једној школској години - сваки 

ученик треба да проведе приближно једнак број 

часова у свакој служби 

 Сваки радни дан у виртуелном предузећу 

задужити по једног ученика за рад са текућом 

поштом, тако да у току школске године сваки 

ученик савлада ове послове 

 Користити знања која су ученици стекли у оквиру 

других предмета и сарађивати са колегама у 

оквиру школских тимова ради усаглашавања 

наставе. 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 прегледање документације  

 активност на часу 

 писани извештај 

 самостални практичан рад 

 посматрање индивидуалног и тимског рада 

 тест практичних вештина 
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Назив модула: Послови складишне службе велетрговинског предузећа 

Трајање модула: 40 часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 
ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у стању да: 
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  

МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНО УПУТСТВО 

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ МОДУЛА 

 Стицање вештина  и 

одговорности у 

обављању послова 

складишта 

 Стицање основних 

радних навика  

 

 

 комплетира документацију везану за пријем робе у 

складиште  

 aжурира лагер листу 

 проследи набавној служби документа везана за пријем 

робе  

 унесе потребне податке о примљеној роби у 

одговарајућу електронску и штампану магацинску 

евиденцију и документацију 

 састави извештај о стању робе у складишту, по захтеву 

или у случају уочених недостатака и достави га 

службама набавке и продаје 

 упореди интерна и екстерна документа приликом 

пријема робе и утврди евентуалне недостатке приспеле 

робе 

 састави комисијски записник о квантитативним и 

квалитативним недостацима приспеле робе  

 састави пријемницу  

 изради отпремницу  и обезбеди потпис возача са 

бројем личне карте и регистарским бројем возила 

 унесе потребне податке о издатој роби у одговарајућу 

електронску и штампану магацинску евиденцију и 

документацију 

 достави документа о издатој роби продајној служби 

 функционално организује своје радно место  

 сарађује са другим службама 

 одговорно се понаша у раду на радном месту 

 спроведе контролу магацинских докумената 

 користи информатичку технологију у обављању 

складишног пословања 

 

 Спроводити послове 

привредног друштва на начин 

да наставник спрема импулсе 

помоћу којих симулира 

окружење предузећа, а  који 

резултирају активностима 

ученика наведеним у рублици 

исхода 

 При креирању импулса 

наставник користи садржаје 

које су ученици савладали из 

других предмета 

 

 Послови складиштења 

 

 

На почетку модула ученике упознати са циљевима и 

исходима наставе / учења, планом рада и начинима 

оцењивања 

 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике наставе:) 

 вежбе  (40 часова) - (5 часова недељно) 

Подела одељења на групе 

 Одељење се дели на 2  групе  

 

Место реализације наставе 

 Биро за обуку (виртуелно предузеће) 

 

Додатне препоруке за реализацију наставе 
 Процесе симулирати на начин да се обезбеди 

индивидуални и групни рад ученика 

 Правилне периодичне ротације ученика по 

службама како би сваки ученик савладао послове 

сваке службе у једној школској години - сваки 

ученик треба да проведе приближно једнак број 

часова у свакој служби 

 Сваки радни дан у виртуелном предузећу 

задужити по једног ученика за рад са текућом 

поштом, тако да у току школске године сваки 

ученик савлада ове послове 

 Користити знања која су ученици стекли у 

оквиру других предмета и сарађивати са 

колегама у оквиру школских тимова ради 

усаглашавања наставе 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 прегледање документације  

 активност на часу 

 писани извештај 

 самостални практичан рад 

 посматрање индивидуалног и тимског рада 

 тест практичних вештина 
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Назив модула: Рад у велетрговинском предузећу – блок настава 

Трајање модула: 60 часова  

ЦИЉ МОДУЛА 
ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у стању да: 
ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ  МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНО УПУТСТВО 

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ МОДУЛА 

 Упознавање са 

предузећем и рад у 

реалним условима 

пословања 

 Повезивање знања и 

вештина стечених у 

оквиру  стручних 

предмета са 

административним 

пословима предузећа  

 

 

 

 спроведе послове набавке  

 спроведе послове продаје   

 спроведе књиговодствене послове  

 спроведе складишне послове 

 представи организациону структуру предузећа у коме 

обавља праксу  

 сагледа начин организације рада у службама 

 сагледа ергономске услове радног места 

канцеларијског радника  

 сагледа токове кретања документације у предузећу  

 стекне увид у обим пословних активности и обим 

сарадње предузећа са другим предузећима и 

државним органима 

 упореди начин пословања предузећа у коме обавља 

праксу са пословањем виртуелног предузећа 

 

 

 

 

 

 При обављању послова у 

предузећу ученици користе 

знања и вештине које су 

усвојили у претходним 

разредима у оквиру 

различитих стручних 

предмета 

 Основни подаци о 

привредном друштву у коме 

се изводи блок настава (пун 

назив, оснивање, делатност, 

број запослених, капитал) 

 Пословни односи са 

пословним партнерима 

 Послови складиштења 

 Послови набавке 

 Послови продаје 

 Послови финансијско-

рачуноводствене службе 

 

 

На почетку модула ученике упознати са циљевима и 

исходима блок наставе, планом рада и начинима 

оцењивања 

 

Облик наставе 

 Практична настава у блоку (60 часова) 

 

Препоруке за реализацију наставе 
 Блок наставу реализовати на  у другом 

полугодишту  

 Блок настава се реализује у предузећу у коме је 

могуће реализовати наведене исходе 

 

 По повратку са блок наставе, ученици предају 

Дневник практичне наставе  у писаној форми 

наставнику који реализује обуку. Сазнања и 

искуства стечена на пракси у предузећу ученици 

презентују користећи одговарајуће медије за 

презентацију 

 

Оцењивање 

 Вредновање остварености исхода вршити кроз 

прегледање дневника практичне наставе 
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Назив модула: Набавна служба спољнотрговинског предузећа 

Трајање модула: 48 часова 

ЦИЉ МОДУЛА 
ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у стању да: 
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  

МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНО УПУТСТВО 

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ МОДУЛА 

 

 Стицање вештина и 

рутине у обављању 

послова набавке у 

иностранству 

 

 

 примењује правила INCOTERMS-а везана за набавку  

 користи приручнике међународних правила трговине 

(PAYTERMS, Приручник међународних привредних термина) 

при попуњавању формулара у пословној кореспонденцији) 

 тумачи и користи уобичајене скраћенице међународне 

трговине у пословној кореспонденцији осигурања и саобраћаја 

 формира и ажурира базу података о инопартнерима (назив 

добављача, седиште, квалитет, поштовање рокова испоруке,           

динамика - стални и повремени инопартнери...) 

 израђује и шаље пословна писма и документацију на 

одговарајућем језику 

 изврши интерно регистровање увозног посла (отвори и 

ажурира контролник) 

 региструје посао увоза код Народне банке Србије у случају 

склапања кредитног посла са иностранством (кредитна 

пријава)  

 изради чврсту поруџбину 

 саставља план набавке 

 изради и пошаље упит 

 формира и ажурира предмет за комерцијалну евиденцију 

 обради приспеле понуде, предложи најповољнију  и да 

писмено образложење налогодавцу  

 попуни интерни налог за плаћање по профактури и достави га 

финансијско-рачуноводственој служби 

 прати ток плаћања, прикупи доказе о извршеном плаћању и 

шаље их на увид добављачу (SWIFT) 

 контактира административне службе надлежних 

министарстава и одређених стручних служби, ради обезбеђења 

захтеваних формулара за увоз робе 

 попуни формуларе за увоз робе и прати промене њихове 

форме  

 попуњава формулар изјаве о крајњој намени робе 

 прибавља дозволе за увоз робе на посебном режиму од 

надлежног министарства или овлашћене установе  

 прибавља потврде о испуњењу санитарних, тржишних и 

техничких услова неопходних за увоз робе 

 прибавља сагласности и мишљења за увоз робе 

 прибавља потврде од Привредне коморе Србије за 

остваривање царинске повластице (ако има основа) 

 Спроводити послове привредног 

друштва на начин да  наставник 

спрема импулсе помоћу којих 

симулира окружење предузећа, а  који 

резултирају активностима ученика 

наведеним у рублици исхода 

 При креирању импулса наставник 

користи садржаје које су ученици 

усвојили из осталих предмета 

 

 Вођење пословне коресподенције 

 Састављање плана набавке 

 Израда пословних писама на 

одговарајућем  језику 

 Потребна документа за увозну 

калкулацију и њена израда 

 Прибављање потребних дозвола и 

формулара за увоз и извоз робе 

 

На почетку модула ученике упознати 

са циљевима и исходима наставе / 

учења, планом рада и начинима 

оцењивања 

 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће 

облике наставе:) 

 вежбе  (48 часова) - (6 часова 

недељно) 

 

Подела одељења на групе 

 Одељење се дели на 2  групе  

 

Место реализације наставе 

 Биро за обуку (виртуелно 

предузеће) 

 

Препоруке за реализацију наставе 
 Приликом симулирања радних 

процеса паралелно радити послове 

унутрашње и спољне трговине 

 Процесе симулирати на начин да се 

обезбеди индивидуални и групни 

рад ученика 

 Правилне периодичне ротације 

ученика по службама како би сваки 

ученик савладао послове сваке 

службе у једној школској години - 

сваки ученик треба да проведе 

приближно једнак број часова у 

свакој служби 

 Сваког радног дана у виртуелном 

предузећу задужити једног ученика 

за рад са текућом поштом, тако да у 

току школске године сваки ученик 

савлада ове послове 

 Користити знања која су ученици 

стекли у оквиру осталих предмета 
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 изда интерни налог за плаћање такси за обезбеђење свих 

потребних дозвола поступајућој служби 

 врши избор шпедитера и возара 

 изда налог за рад одабраном шпедитеру (диспозиција) 

 припреми и проследи потписано и оверено овлашћење за рад 

одабраном шпедитеру 

 изради и пошаље обавештење инодобављачу о одабраном 

шпедитеру 

 прибављања фактуре, пре приспећа робе, ради обезбеђења 

превода од стране овлашћеног лица, да би се спречили 

непотребни застоји у поступку царињења 

 попуни ДЦВ образац 

 потпише и овери контролник по обављеном увозном послу  

 комплетира документацију за увозно царињење ради 

достављања шпедитеру 

 контактира возара 

 изда интерни налог за плаћање поступајућој служби, на основу 

примљеног царинског рачуна 

 изда интерни налог за плаћање финансијско-рачуноводственој 

служби, на основу примљеног рачуна шпедитера 

 састави обрачун обављеног посла и достави га књиговодству 

са пратећом документацијом 

 састави увозну калкулацију  

 састави и шаље рекламацију добављачу 

 правда обављени посао Министарству финансија 

 комплетира предмет о обављеном послу за комерцијалну 

евиденцију 

 статистички прати, приказује и анализира послове набавке  

 сарађује са другим службама 

 користи информатичку технологију и савремена средства 

комуникације у обављању послова набавке 

и сарађивати са колегама у оквиру 

стручних тимова ради 

усаглашавања 

 Због израде пословних писама и 

попуњавања документа на 

енглеском  језику потребна је уска 

сарадња са наставником енглеског 

језика 

 Пословну кореспонденцију са 

партнерима у иностранству као и 

попуњавање докумената и 

формулара реализовати на српском 

и  енглеском језику. 

 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

 прегледање документације  

 активност на часу 

 писани извештај 

 самостални практичан рад 

 посматрање индивидуалног и 

тимског рада 

 тест практичних вештина 

 

 



136 

 

 

Назив модула: Складишна служба спољнотрговинског предузећа 

Трајање модула: 48 часова 

ЦИЉ МОДУЛА 
ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у стању да: 
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  

МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНО УПУТСТВО 

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ МОДУЛА 

 

 Стицање вештина и рутине у 

обављању послова 

складишења 

 

 

 комплетира документацију везану за пријем робе у 

складиште  

 ажурира лагер листу 

 проследи набавној служби документа везана за 

пријем робе  

 унесе потребне податке о примљеној роби у 

одговарајућу електронску и штампану магацинску 

евиденцију и документацију 

 састави извештај о стању робе у складишту, по 

захтеву или у случају уочених недостатака и достави 

га службама набавке и продаје 

 упореди интерна и екстерна документа приликом 

пријема робе и утврди евентуалне недостатке 

приспеле робе 

 састави комисијски записник о квантитативним и 

квалитативним недостацима приспеле робе  

 састави пријемницу  

 изради отпремницу  и обезбеди потпис возача са 

бројем личне карте и регистарским бројем возила 

 унесе потребне податке о издатој роби у одговарајућу 

електронску и штампану магацинску евиденцију и 

документацију 

 достави документа о издатој роби продајној служби 

 сарађује са другим службама 

 користи информатичку технологију и савремена 

средства комуникације у обављању послова 

складиштења робе 

 

 Спроводити послове привредног 

друштва на начин да  наставник 

спрема импулсе помоћу којих 

симулира окружење предузећа, а  који 

резултирају активностима ученика 

наведеним у рублици исхода 

 При креирању импулса наставник 

користи садржаје које су ученици 

усвојили из других предмета 

 

 Магацинска евиденција 

 Издавање робе 

 

На почетку модула ученике упознати 

са циљевима и исходима наставе / 

учења, планом рада и начинима 

оцењивања 

 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће 

облике наставе:) 

 вежбе  (48 часова) - (6 часова 

недељно) 

 

Подела одељења на групе 

 Одељење се дели на 2  групе  

 

Место реализације наставе 

 Биро за обуку (виртуелно 

предузеће) 

 

Препоруке за реализацију наставе 
 Приликом симулирања радних 

процеса паралелно радити послове 

унутрашње и спољне трговине  

 Процесе симулирати на начин да се 

обезбеди индивидуални и групни 

рад ученика 

 Правилне периодичне ротације 

ученика по службама како би сваки 

ученик савладао послове сваке 

службе у једној школској години - 

сваки ученик треба да проведе 

приближно једнак број часова у 

свакој служби 

 Сваког радног дана у виртуелном 

предузећу задужити једног ученика 

за рад са текућом поштом, тако да у 

току школске године сваки ученик 

савлада ове послове 

 Користити знања која су ученици 

стекли у оквиру осталих предмета 
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и сарађивати са колегама у оквиру 

стручних тимова ради 

усаглашавања 

 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

 прегледање документације  

 активност на часу 

 писани извештај 

 самостални практичан рад 

 посматрање индивидуалног и 

тимског рада 

 тест практичних вештина 
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Назив модула: Продајна служба спољнотрговинског предузећа 

Трајање модула: 48 часова 

ЦИЉ МОДУЛА 
ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у стању да: 
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  

МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНО УПУТСТВО 

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ МОДУЛА 

 

 Стицање вештина и рутине у 

обављању послова продаје у 

иностранству 

 

 израђује пословна писма и документа у вези са 

продајом робе у иностранству 

 примењује правила INCOTERMS везана за продају 

 саставља план продаје  

 формира и ажурира базу података о инопартнерима 

(назив купца, седиште, обим, динамика, редовност 

плаћања, поштовање рокова о враћању амбалаже...) 

 припрема и шаље пословна писма и документе на 

одговарајућем језику 

 контактира административнe службe надлежних 

министарстава и одређених стручних служби, ради 

обезбеђења захтеваних формулара за извоз робе. 

 попуни формуларе за извоз робе и прати промене 

њихове форме  

 прибавља дозволе за извоз робе на посебном режиму 

од Министарства или овлашћене установе 

 прибавља потврде о испуњењу санитарних, 

тржишних и техничких услова неопходних за извоз 

робе 

 прибавља сагласности за извоз робе 

 примењује правила плаћања - PAYTERMS 

 прати ток наплате потраживања  (на основу 

извештаја о приливу девиза -743 i SWIFT-a) 

 изради понуду на основу обрађених приспелих упита 

 евидентира понуде 

 изради налог за рад и овлашћење одабраном 

шпедитеру за царињење робе 

 контактира возара о отпреми робе  

 изради и пошаље чврсту понуду (профактуру) према 

уговореним елементима инокупцу 

 изради фактуру на одговарајућем страном језику 

 комплетира документацију за извозно царињење 

(оригинал фактуре, превод фактуре на српском 

језику, оверен и потписан контролник извоза, 

сертификат о пореклу робе, документа о исправности 

и квалитету робе, упутства за употребу робе) 

 доставља извозна документа ангажованом шпедитеру 

 изда налог складишту за припрему робе за издавање 

 комплетира документацију о извршеном извозном 

 Спроводити послове привредног 

друштва на начин да  наставник 

спрема импулсе помоћу којих 

симулира окружење предузећа, а  који 

резултирају активностима ученика 

наведеним у рублици исхода 

 При креирању импулса наставник 

користи садржаје које су ученици 

усвојили из других предмета 

 

 Вођење пословне коресподенције 

 Израда пословних писама на 

одговарајућем  језику 

 Састављање плана продаје 

 Прибављање потребних дозвола и 

формулара за увоз и извоз робе 

 Царинска документација и поступак 

извоза робе 

 

На почетку модула ученике упознати 

са циљевима и исходима наставе / 

учења, планом рада и начинима 

оцењивања 

 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће 

облике наставе:) 

 вежбе  (48 часова) - (6 часова 

недељно) 

 

Подела одељења на групе 

Одељење се дели на 2  групе приликом 

реализације: 

 Практичне обуке путем 

симулације рада 

спољнотрговинског предузећа 

 

Место реализације наставе 

 Биро за обуку (виртуелно 

предузеће) 

 

Препоруке за реализацију наставе 
 Приликом симулирања радних 

процеса паралелно радити послове 

унутрашње и спољне трговине 

 Процесе симулирати на начин да 

се обезбеди индивидуални и 

групни рад ученика 

 Правилне периодичне ротације 

ученика по службама како би 

сваки ученик савладао послове 

сваке службе у једној школској 

години - сваки ученик треба да 

проведе приближно једнак број 

часова у свакој служби 

 Сваког радног дана у виртуелном 

предузећу задужити једног 

ученика за рад са текућом поштом, 
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царињењу робе (оверена царинска фактура и 

јединствена царинска исправа-ЈЦИ коју доставља 

шпедитер) 

 састави обрачун обављеног посла и достави га 

књиговодству са пратећом документацијом 

 проверава испоруку робе у зависности од уговореног 

паритета 

 реши рекламацију 

 статистички прати, приказује и анализира динамику 

продаје 

 Састави статистички извештај на основу података из 

продајне службе. 

 презентује робу  

 презентује своје предузеће  

 сарађује са другим службама 

 користи информатичку технологију и савремена 

средства комуникације у обављању послова продаје 

тако да у току школске године 

сваки ученик савлада ове послове 

 Користити знања која су ученици 

стекли у оквиру осталих предмета 

и сарађивати са колегама у оквиру 

стручних тимова ради 

усаглашавања 

 Због израде пословних писма и 

попуњавања документа на страном  

језику потребна је уска сарадња са 

наставником енглеског језика. 

 Пословну кореспонденцију са 

партнерима у иностранству као и 

попуњавање докумената и 

формулара реализовати на српском 

и  енглеском језику. 

 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

 прегледање документације  

 активност на часу 

 писани извештај 

 самостални практичан рад 

 посматрање индивидуалног и 

тимског рада 

 тест практичних вештина 
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Назив модула: Финансијско рачуноводствена служба спољнотрговинског предузећа 

Трајање модула: 48 часова 

ЦИЉ МОДУЛА 
ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у стању да: 
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  

МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНО УПУТСТВО 

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ МОДУЛА 

 

 Стицање вештина и рутине у 

обављању послова 

финансијско-

речуноводствене службе 

 

 

 води књиговодствену евиденцију на налозима за 

књижење и кроз главну књигу  

 формира закључак за увозни, односно извозни посао 

 евидентира обавезе према добављачима аналитички и 

синтетички 

 евидентира потраживања од купаца аналитички и 

синтетички 

 евидентира увоз робе 

 евидентира извоз робе 

 евидентира плаћања и наплату са иностранством 

 евидентира набавку и продају робе у магацинском, 

робном и финансијском књиговодству 

 евидентира продају робе кроз екстерни и интерни 

став 

 евидентира улазни и излазни ПДВ у финансијском 

књиговодству 

 обрачунава ПДВ 

 попуњава пореску пријаву ПППДВ    

 заводи фактуре у књигу улазних и излазних фактура 

 обрачунава остварену разлику у цени помоћу 

просечне процентне стопе разлике у цени 

 попуни инструменте платног промета са 

иностранством 

 прокњижи промене на текућем рачуну по изводу и 

девизном рачуну по SWIFT-у 

 саставља биланс стања и биланс успеха 

 анализира резултате пословања 

 сарађује са другим службама 

 користи информатичку технологију и савремена 

средства комуникације у обављању финансијско 

рачуноводствених послова 

 Спроводити послове привредног 

друштва на начин да  наставник 

спрема импулсе помоћу којих 

симулира окружење предузећа, а  који 

резултирају активностима ученика 

наведеним у рублици исхода 

 При креирању импулса наставник 

користи садржаје које су ученици 

усвојили из других предмета 

 

 

 Вођење пословне коресподенције 

 Послови финансијско-

рачуноводствене службе 

 Књиговодствена евиденција 

 

На почетку модула ученике упознати 

са циљевима и исходима наставе / 

учења, планом рада и начинима 

оцењивања 

 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће 

облике наставе:) 

 вежбе  (48 часова) - (6 часова 

недељно) 

 

Подела одељења на групе 

Одељење се дели на 2  групе приликом 

реализације: 

 Практичне обуке путем симулације 

рада спољнотрговинског предузећа 

 

Место реализације наставе 

 Биро за обуку (виртуелно 

предузеће) 

 

Препоруке за реализацију наставе 
 Приликом симулирања радних 

процеса паралелно радити послове 

унутрашње и спољне трговине 

 Процесе симулирати на начин да се 

обезбеди индивидуални и групни 

рад ученика 

 Правилне периодичне ротације 

ученика по службама како би сваки 

ученик савладао послове сваке 

службе у једној школској години - 

сваки ученик треба да проведе 

приближно једнак број часова у 

свакој служби 

 Сваког радног дана у виртуелном 

предузећу задужити једног ученика 

за рад са текућом поштом, тако да у 

току школске године сваки ученик 
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савлада ове послове 

 Користити знања која су ученици 

стекли у оквиру осталих предмета 

и сарађивати са колегама у оквиру 

стручних тимова ради 

усаглашавања 

 Због израде пословних писма и 

попуњавања документа на страном 

језику потребна је уска сарадња са 

наставником енглеског језика 

 Пословну кореспонденцију са 

партнерима у иностранству као и 

попуњавање докумената и 

формулара реализовати на српском 

и енглеском језику. 

 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

 прегледање документације  

 активност на часу 

 писани извештај 

 самостални практичан рад 

 посматрање индивидуалног и 

тимског рада 

 тест практичних вештина 
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Назив модула: Рад у спољнотрговинском предузећу – блок настава 

Трајање модула: 60 часова 

ЦИЉ МОДУЛА 
ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у стању да: 
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  

МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНО УПУТСТВО 

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ МОДУЛА 

 Оспособљавање ученика за 

обављање  комерцијалних 

послова спољнотрговинског 

предузећа 

 Повезивање знања и вештина 

стечених кроз стручне 

предмете са конкретним 

пословима комерцијалне 

службе спољнотрговинског 

предузећа 

 

 

 спроводи послове набавке у спољнотрговинском 

предузећу 

 изради пословна писма у вези са набавком робе у 

иностранству 

 попуни документа, формуларе и типске обрасце у 

пословима набавке робе у иностранству 

 спроводи послове продаје робе у 

спољнотрговинском предузећу 

 изради пословна писма у вези са продајом робе у 

иностранству 

 попуни документа, формуларе и типске обрасце у 

пословима продаје робе у иностранству 

 

 

 При обављању послова у комерцијалној 

служби ученици користе знања и 

вештине које су усвојили у предходним 

разредима  из различитих стручних 

предмета 

 Статус и организација привредног 

друштва у којем се обавља практична 

настава 

 Број пословних партнера и обим 

сарадње 

 Вођење пословне коресподенције 

 Састављање плана набавке 

 Израда пословних писама на 

одговарајућем језику 

 Потребна документа за увозну 

калкулацију и њена израда 

 Магацинска евиденција 

 Састављање плана продаје 

 Прибављање потребних дозвола и 

формулара за увоз и извоз робе 

 Обезбеђење шпедитера за извоз робе 

 Царинска документација и поступак 

извоза робе 

На почетку модула ученике упознати са 

циљевима и исходима блок наставе, 

планом рада и начинима оцењивања 

 

Облик наставе 

 практична настава у блоку ( 60 

часова) 

Препоруке за реализацију наставе 
 Блок наставу реализовати у 

последњем месецу школске године 

 Блок настава се реализује у 

спољнотрговинском предузећу 

 

 Ученици по повратку са блок 

наставе предају дневник практичне 

наставе, у писаној форми, 

наставнику који реализује обуку у 

виртуелном предузећу. 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз прегледање дневника 

практичне наставе 

 

5. КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА 

 Трговинско пословање 

 Канцеларијско пословање 

 Организација набавке и продаје 

 Комерцијално познавање робе 

 Обука у виртуелном предузећу 

 Рачунарство и информатика 

 Рачуноводство у трговини 

 Менаџмент - изборни 

 

 Статистика 

 Право 

 Менаџмент – изборни 

 Eнглески језик 

 Пословна информатика 
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ТРГОВИНСКО ПОСЛОВАЊЕ 

 

1. ОСТВАРИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА  - ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ  

 

РАЗРЕД 
НАСТАВА 

ПРАКСА УКУПНО 
Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

III 105     105 

IV 96     96 

Напомена:  у табели је приказан годишњи фонд часова за сваки облик рада 

 
2. ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА: 

 Схвати значај и улогу трговине као привредне делатности; 

 Стицање знања о организационим облицима трговине; 

 Стицање знања о тржишту и вези тржишта, трговине и транспорта; 

 Стицање знања о пословању трговинских предузећа; 

 Стицање знања о улози државе у трговинском пословању; 

 Упознавање ученика са основним појмовима у спољној трговини; 

 Оспособљавање ученика за девизно пословање; 

 Упознавање ученика са платним билансом; 

 Упознавање ученика са међународним кретањем капитала; 

 Упознавање ученика са улогом међународних финансијских организација; 

 Упознавање ученика са основним појмовима везаним за царине; 

 Упознавање ученика са улогом државе у регулисању спољне трговине и мерама које доноси. 

 

 

3. НАЗИВ И ТРАЈАЊЕ МОДУЛА ПРЕДМЕТА  

 

Разред:  трећи 

НАЗИВ МОДУЛА 
Трајање модула 

(часови) 

Трговина као привредна делатност   9 

Организациони облици трговине   9 

Трговина, тржиште и транспорт 18 

Трговинско предузеће 33 

Средства предузећа 20 

Организационо понашање и организациона култура предузећа               10 

Улога државе у трговинском пословању  6 
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Разред:  четврти 

НАЗИВ МОДУЛА 
Трајање модула 

(часови) 

Спољнотрговинско пословање 22 

Девизно пословање 15 

Платни биланс и међународна размена 12 

Међународно кретање капитала 12 

Међународне финансијске организације 12 

Царинско пословање  12 

Улога државе у регулисању спољнотрговинског пословања 11 

 

4. ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ, ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ И НАЧИНИ ОЦЕЊИВАЊА МОДУЛА  

 

Назив модула: Трговина као привредна делатност 

Трајање модула: 9 часова 

ЦИЉ МОДУЛА 
ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у стању да: 
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  

МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНО УПУТСТВО 

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ МОДУЛА 

 

 Схвати значај и  улогу 

трговине као привредне 

делатности 

 

 објасни настанак, место, улогу и значај трговине 

као делатности 

 објасни функције трговине          

 објасни економске везе трговине са појединим 

привредним делатностима 
 

 Tрговина као делатност (појам, значај, 

место) 

 Учешће трговине у структури привреде 

 Економске везе трговине са појединим 

привредним делатностима 

 Економске предности трговине са 

становишта произвођача и потрошача 

 Функције трговине у привреди (опште 

привредне, робне и пословне) 

 

На почетку модула ученике упознати са 

циљевима и исходима наставе / учења, 

планом рада и начинима оцењивања 

 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике 

наставе: 

 теоријска настава (9 часова) 

 

 

Место реализације наставе 

 Теоријска настава се реализује у 

учионици 

 

Препоруке за реализацију наставе 
 Сви модули се реализују путем 

метода активно оријентисане 

наставе  

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

 праћење остварености исхода 

 усмено излагање 

 тестове знања 

 активност на часу 

 домаћи задатак 
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Назив модула: Организациони облици трговине 

Трајање модула: 9 часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 
ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у стању да: 
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  

МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНО УПУТСТВО 

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ МОДУЛА 

 Стицање знања о 

организационим облицима 

трговине 

 разликује облике трговине  

 објасни организационе облике трговине на 

велико 

 разликује врсте малопродаје према начину 

продаје 

 објасни место услуга у промету робе и њихов 

значај за кориснике 

 објасни привредне организације које се баве 

пружањем трговинских услуга     

 

 

 

 Организациони облици трговине: 

унутрашња, спољна, на велико и мало – 

појам и функције 

 Трговина на велико – појам и функције 

 Подела малопродаје према начину 

продаје 

 Привредне организаације које се баве 

пружањем трговинских услуга 

 

На почетку модула ученике упознати са 

циљевима и исходима наставе / учења, 

планом рада и начинима оцењивања 

 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике 

наставе: 

 теоријска настава (9 часова) 

 

Место реализације наставе 

 Теоријска настава се реализује у 

учионици 

 

Препоруке за реализацију наставе 
 Сви модули се реализују путем 

метода активно оријентисане 

наставе  

 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

 праћење остварености исхода 

 усмено излагање 

 тестове знања 

 активност на часу 

 домаћи задатак 
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Назив модула: Трговина, тржиште и транспорт 

Трајање модула: 18 часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 
ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у стању да: 
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  

МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНО УПУТСТВО 

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ МОДУЛА 

 Стицање знања о тржишту и 

вези тржишта, трговине и 

транспорта 

 разликује организационе облике тржишта 

 објасни тржишне институције гросистичког типа 

 објасни тржишне институције за послове 

малопродаје  

 објасни улогу конкуренције на тржишту и њене 

добре и лоше стране 

 разликује облике нарушавања конкуренције  

 објасни везу трговине и транспорта 

 објасни улогу и значај транспорта 

 разликује задатке у транспорту 

 разликује врсте и карактеристике превоза 

 објасни важност и поступак планирања транспорта 

 разликује коришћење сопствених од туђих 

средстава у транспорту и предности и недостатке 

 

 Међузависност тржишта и трговине 

 Тржишне институције гросистичког 

типа (тржнице на велико, сајмови 

узорака, робне берзе и аукције, 

привредне изложбе) 

 Тржишне институције за послове 

малопродаје (пијаце, трговински 

шопинг центри, хипермаркети итд.) 

 Конкуренција на тржишту 

 Облици нарушавања конкуренције: 

монопол, нелојална конкуренција, 

шпекулације, ограничавање тржишта 

 Појам значај и задаци транспорта 

 Планирање транспорта 

 Коришћење сопственог возног парка 

 Коришћење туђих услуга у транспорту 

 Избор транспортног средства у 

зависности од врсте робе 

 Избор возара 

На почетку модула ученике упознати са 

циљевима и исходима наставе / учења, 

планом рада и начинима оцењивања 

 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике 

наставе: 

 теоријска настава (18 часова) 

 

 

Место реализације наставе 

 Теоријска настава се реализује у 

учионици 

 

Препоруке за реализацију наставе 
 Сви модули се реализују путем 

метода активно оријентисане 

наставе  

 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

 праћење остварености исхода 

 усмено излагање 

 тестове знања 

 активност на часу 

 домаћи задатак 
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Назив модула: Трговинско предузеће 

Трајање модула: 33 часа 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 
ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у стању да: 
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  

МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНО УПУТСТВО 

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ МОДУЛА 

 Стицање основних знања о 

значењу и значају предузећа 

у тржишној привреди 

 Стицање знања о циљевима и 

врстама предузећа 

 Стицање знања о пословању 

трговинских предузећа 

 дефинише појам и услове за настанак предузећа 

 наведе карактеристике предузећа 

 дефинише предузеће као систем 

 наведе разлоге постојања предузећа 

 дефинише поделу рада и специјализацију 

 класификује предузећа на основу различитих 

критеријума 

 наведе карактеристике ортачког друштва 

 наведе карактеристике командитног друштва 

 наведе карактеристике друштва са ограниченом 

одговорношћу 

 наведе карактеристике акционарског друштва 

 дефинише јавна предузећа 

 наведе врсте јавних предузећа 

 препознаје делатности јавних предузећа 

 дефинише ефикасност и ефективност предузећа 

 идентификује значај циљева предузећа за 

ефикасност и ефективност предузећа 

 дефинише окружење предузећа 

 наведе врсте окружења предузећа  

 дефинише функције предузећа 

 разликује функције предузећа објасни циљ и 

задатак пословања трговинских предузећа 

 разликује елементе пословања трговинских 

предузећа 

 објасни пословне функције у трговинском 

предузећу  

 

 Предузеће – појам, настанак и 

карактеристике 

 Предузеће – самосталан економски 

субјекат 

 Предузеће – организована целина 

 Предузеће као систем 

 Разлози постојања предузећа 

 Подела рада и специјализација 

 Подела предузећа 

 Подела предузећа према делатностима 

– производна и услужна предузећа 

 Подела предузећа према величини – 

мала, средња и велика 

 Привредна друштва – подела  према 

Закону о привредним друштвима 

 Ортачко друштво 

 Командитно друштво 

 Друштво са ограниченом одговорношћу 

 Акционарско друштво 

 Јавно предузеће – појам, врсте и 

делатности 

 Ефикасност и ефективност предузећа  

 Значај циљева предузећа за ефикасност 

и ефективност предузећа 

 Окружење предузећа – појам и врсте  

 Трговинско предузеће – циљ, задаци и 

врсте 

 Елементи пословања 

 Пословне функције (службе) у 

трговинском предузећу 

 

На почетку модула ученике упознати са 

циљевима и исходима наставе / учења, 

планом рада и начинима оцењивања 

 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике 

наставе: 

 теоријска настава (33 часа) 

 

 

Место реализације наставе 

 Теоријска настава се реализује у 

учионици 

 

 

Препоруке за реализацију наставе 
 Сви модули се реализују путем 

метода активно оријентисане 

наставе  

 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

 праћење остварености исхода 

 усмено излагање 

 тестове знања 

 активност на часу 

 домаћи задатак 
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Назив модула:                      Средства предузећа 

Трајање модула:       20 часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 

ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у стању 

да: 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ  МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА 

 Стицање основних знања 

о средствима и изворима 

средстава предузећа 

 дефинише средства предузећа 

 препознаје критеријуме за поделу 

средстава предузећа 

 наведе врсте средстава предузећа 

 дефинише обртна средства 

 наведе врсте обртних средстава 

 израчуна коефицијент обрта обртних 

средстава 

 дефинише основна средства 

 наведе врсте основних средстава 

 разликује вредности основних средстава 

 обрачуна амортизацију по одговарајућој 

методи 

 разликује изворе средстава предузећа 

 опише контролу коришћења средстава 

 разликује врсте трошкова у трговини   

 

 

 

 

 

 

 

 Појам средстава предузећа 

 Критеријуми за поделу средстава 

предузећа 

 Врсте средстава предузећа 

 Обртна средства – појам и врсте 

 Коефицијент обрта обртних средстава  

 Основна средства – појам и врсте 

 Вредности основних средстава 

 Амортизација- врсте обрачуна 

 Извори средстава предузећа – појам и 

врсте  

 Контрола коришћења средстава 

 Трошкови трговинског предузећа 

 

На почетку модула ученике упознати са циљевима 

и исходима наставе, односно учења, планом рада и 

начинима оцењивања  

 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

 теоријска настава (20 часова) 

 

Место реализације наставе 

 Теоријска настава се реализује у учионици 

 

Препоруке за реализацију наставе 

 Настава се реализује као активно оријентисана 

настава 

 Ученике упознати са основним појмовима 

везаним за средства и изворе средстава 

предузећа 

  Ученицима  представити преглед средстава и 

извора средстава кроз билансна стања 

предузећа 

 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 праћење остварености исхода 

 усмено излагање 

 тестове знања 

 активност на часу 

 домаћи задатак 
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Назив модула:                      Организационо понашање и организациона култура предузећа 

Трајање модула:       10 часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 

ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити 

у стању да: 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ  МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

МОДУЛА 

 Стицање основних знања 

о организационом 

понашању и 

организационој култури 

 oпише појам организационог 

понашања 

 дефинише појам организационе 

културе 

 дефинише појам организационе 

климе 

 oбјасни врсте конфликата у 

организацији 

 наведе начине решавања 

конфликата у организацији  

 разликује позитиван и негативан 

утицај конфликата на 

функционисање организације  

 

 

 

 

 

 Појам организационог понашања 

 Појам организационе културе и 

организационе климе 

 Конфликти у организацији и 

њихово решавање 

 

 

 

На почетку модула ученике упознати са циљевима и исходима 

наставе, односно учења, планом рада и начинима оцењивања  

 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

 теоријска настава (10 часова) 

 

Место реализације наставе 

 Теоријска настава се реализује у учионици 

 

Препоруке за реализацију наставе 

 Настава се реализује као активно оријентисана настава 

 Ученике упознати са основним појмовима везаним за 

организационо понашање и организациону културу предузећа. 

  

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 праћење остварености исхода 

 усмено излагање 

 есеј 

 активност на часу 

 домаћи задатак 
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Назив модула: Улога државе у трговинском пословању 

Трајање модула: 6 часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 
ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у стању да: 
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  

МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНО УПУТСТВО 

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ МОДУЛА 

 Стицање знања о улози 

државе у трговинском 

пословању 

 објасни улогу државе у трговини и наброји 

прописе и мере које доноси  

 објасни које су законске обавезе трговца у погледу 

заштите потрошача    

 

 

 Политика потрошачког кредитирања 

 Робне интервенције 

 Стандардизација производа 

 Атест, произвођачке спецификације, 

сертификати 

 Инспекцијске службе 

 Ограничење у промету робе 

 Мере против шпекулације 

 Мере против нелојалне конкуренције 

 Заштита потрошача 

На почетку модула ученике упознати са 

циљевима и исходима наставе / учења, 

планом рада и начинима оцењивања 

 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике 

наставе: 

 теоријска настава (6 часова) 

 

Место реализације наставе 

 Теоријска настава се реализује у 

учионици 

 

 

Препоруке за реализацију наставе 
 Сви модули се реализују путем 

метода активно оријентисане 

наставе  

 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

 праћење остварености исхода 

 усмено излагање 

 есеј 

 активност на часу 

 домаћи задатак 
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Назив модула: Спољнотрговинско пословање 

Трајање модула: 22 часa 

ЦИЉ МОДУЛА 
ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у стању да: 
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНО УПУТСТВО 

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ МОДУЛА 

 Упознавање ученика са 

основним појмовима у 

спољној трговини 

 

 

 дефинише спољну трговину и наброји њене 

карактеристике 

 објасни улогу и значај спољне трговине 

 објасни значај спољне трговине за Републику 

Србију 

 објасни аргументе за ограничење трговине 

 објасни принципе спољнотрговинског пословања 

 разликује субјекте спољнотрговинског пословања 

у земљи и иностранству 

 објасни карактеристике предузећа и друштва  за 

увоз и извоз 

 разликује врсте спољнотрговинских послова 

 разликује облике спољнотрговинских послова 

 објасни режиме спољне трговине 

 разликује организације за пружање трговинских 

услуга у спољном промету и објасни их 

 објасни везу између спољне и унутрашње 

трговине 

 изабере одговарајућу лизинг понуду 

 израчуна трошкове лизинга 

 утврди предности односно недостатке различитих 

врста спољнотрговинског посла 

 

 

 Спољна трговина – појам и 

карактеристике 

 Укупан привредни значај спољне трговине 

 Трговински биланс – поређење у односу 

на претходне периоде 

 Извозни потенцијал наше земље – 

географски положај, снабдевеност 

сировинама, структура привреде 

 Аргументи у корист ограничења спољне 

трговине (о радним местима, националној 

безбедности, младој индустрији, 

нелојалној конкуренцији …)  

 Принципи спољнотрговинског пословања 

(пословни и производни стандарди, 

економски интерес, сигурност посла, 

чување угледа и поверења, заштита 

пословне тајне, спречавање нелојалне 

конкуренције) 

 Субјекти спољнотрговинског пословања у 

земљи и иностранству (предузећа, банке, 

организације итд) 

 Спољнотрговински послови – облици 

(трговина у своје име и свој рачун, 

трговина у туђе име и за туђ рачун – 

комисион) 

 Врсте (извоз и увоз робе, редован  увоз и 

извоз робе, везани  послови, лизинг, 

франшизинг и др.)                     

 Режими спољне трговине (општи – 

слободан увоз и извоз LB   , посебни – 

контигенти по количини  Kk, дозволе D)    

 Трговинске услуге у спољном промету и 

организације које их врше – међународни 

транспорт и међународна шпедиција 

 Веза између спољне и унутрашње 

трговине 

На почетку модула ученике упознати 

са циљевима и исходима наставе / 

учења, планом рада и начинима 

оцењивања 

 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће 

облике наставе: 

 теоријска настава (22 часа) 

 

Mесто реализације наставе 

 Теоријска настава се реализује у 

учионици 

 

Препоруке за реализацију наставе 
 Модул се реализује методама 

активне наставе: пројекти, студије 

случаја, ситуацијски задаци и сл. 

 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

 усмено излагање 

 тестове знања 

 активност на часу 
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Назив модула: Девизно пословање 

Трајање модула: 15 часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 
ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у стању да: 
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  

МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНО УПУТСТВО 

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ МОДУЛА 

 Стицање знања о девизном 

пословању 

 разликује системе међународних плаћања 

 разликује средства међународних плаћања валуте и 

девизе 

 дефинише девизни курс и разликује врсте 

 дефинише девизно тржиште 

 разликује врсте девизног тржишта и субјекте који 

послују на њему 

 разликује инструменте платног промета са 

иностранством и објасни их 

 објасни облике плаћања према иностранству 

 објасни посебне ризике код спољнотрговинског 

пословања и предузимање превентивних мера 

 израчуна динарску противвредност за плаћање 

увоза 

 израчуна динарску противвредност за наплату 

извоза 

 упореди различите инструменте платног промета 

са иностранством 

 утврди ризике спољнотрговинског пословања 

 

 

 

 

 Међународна плаћања 

(мултилатеризам, билатеризам) 

 Средства међунарнодних плаћања – 

појам валута и девиза, валутни паритет, 

 Девизни курс –  врсте (фиксни и 

флексибилни) 

 Девизно тржиште (појам, врсте и 

субјекти) 

 Платни промет са иностранством 

 Облици плаћања (роба, новац, кредит)  

 Инструменти платног промета са 

иностранством (банкарска гаранција, 

банкарска дознака, налог за плаћање, 

међународни документарни акредитив, 

међународна меница, међународни чек, 

међународно кредитно писмо, Кредитна 

картица, међународни инкасо) 

 Ризици спољнотрговинског пословања 

(ризик цена, монетарни ризик, 

фактурисање у EUR, девизни 

термински послови, клаузула клизне 

цене, хечинг) 

 

На почетку модула ученике упознати са 

циљевима и исходима наставе / учења, 

планом рада и начинима оцењивања 

 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике 

наставе: 

 теоријска настава (15  часoва) 

 

Mесто реализације наставе 

 Теоријска настава се реализује у 

учионици 

 

Препоруке за реализацију наставе 
 Модул се реализује методама 

активне наставе: пројекти, студије 

случаја, ситуацијски задаци и сл. 

 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

 усмено излагање 

 тестове знања 

 активност на часу 
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Назив модула: Платни биланс и међународна размена 

Трајање модула: 12  часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 
ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у стању да: 
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  

МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНО УПУТСТВО 

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ МОДУЛА 

 Стицање знања о платном 

билансу  

 дефинише платни биланс 

 објасни садржај платног биланса и разликује врсте 

 објасни трговински биланс 

 разликује трансакције у платном билансу 

 објасни промене у структури међународне размене 

 објасни улогу и развој мултинационалних 

компанија 

 објасни значај и последице глобализације светске 

привреде 

 Платни биланс (појам, врсте, 

трансакције) 

 Динамика и структура међународне 

размене  

 Трговински биланс 

 Мултинационалне компаније 

 Глобализација светске привреде 

 

На почетку модула ученике упознати са 

циљевима и исходима наставе / учења, 

планом рада и начинима оцењивања 

 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике 

наставе: 

 теоријска настава (12  часoва) 

 

Mесто реализације наставе 

 Теоријска настава се реализује у 

учионици 

 

Препоруке за реализацију наставе 
 Модул се реализује методама 

активне наставе: пројекти, студије 

случаја, ситуацијски задаци и сл. 

 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

 усмено излагање 

 тестове знања 

 активност на часу 
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Назив модула: Међународно кретање капитала 

Трајање модула: 12 часова 

 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 
ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у стању да: 
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  

МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНО УПУТСТВО 

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ МОДУЛА 

 Стицање знања о 

међународном кретању 

капитала 

 дефинише међународно кретање капитала и његов 

значај 

 разликује облике међународног кретања капитала 

 објасни позитивне и негативне ефекте увоза 

капитала 

 објасни значај извоза капитала 

 објасни улогу кредита као облик међународног 

кретања капитала 

 објасни акције (појам, врсте и права која доносе) 

 објасни обвезнице (појам, садржај и врсте) 

 објасни директне стране инвестиције и њихов 

значај 

 објасни заједничка улагања као облик директних 

инвестиција и његове добре и лоше стране 

 Објасни значај и улогу SIEPA Агенције Републике 

Србије 

 Међународно кретање капитала – појам 

и облици (кредити, портфолио 

пласмани и директне стране 

инвестиције) 

 Ефекти увоза и извоза капитала 

 Заједничка улагања 

 SIEPA – Агенција за страна улагања и 

промоцију извоза Републике Србије 

 

На почетку модула ученике упознати са 

циљевима и исходима наставе / учења, 

планом рада и начинима оцењивања 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике 

наставе: 

 теоријска настава (12  часoва) 

Mесто реализације наставе 

 Теоријска настава се реализује у 

учионици 

Препоруке за реализацију наставе 
 Модул се реализује методама 

активне наставе: пројекти, студије 

случаја, ситуацијски задаци и сл. 

 Пратити актуелне сајтове 

међународних финансијских 

организација и институција 

 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

 усмено излагање 

 тестове знања 

 активност на часу 
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Назив модула: Међународне финансијске организације 

Трајање модула: 12 часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 
ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у стању да: 
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  

МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНО УПУТСТВО 

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ МОДУЛА 

 Упознавање ученика са 

улогом међународних 

финансијских организација 

 разликује међународне финансијске организације и 

објасни њихову улогу 

 разликује трговинске споразуме 

 објасни улогу WТО 

 објасни аргументе приступа интеграцијама у 

светској привреди 

 

 Међународне финансијске организације 

(ММF, МBOR, IDА, МIGA, IFC, EIB, 

EBRD) 

 Међународни споразуми и WТО 

 Европска унија – оснивање, развој, циљ 

 Остале интеграције у светској привреди 

(NAFTA, CEFTA, OECD, EFTA,) 

На почетку модула ученике упознати са 

циљевима и исходима наставе / учења, 

планом рада и начинима оцењивања 

 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике 

наставе: 

 теоријска настава (12  часoва) 

 

Mесто реализације наставе 

 Теоријска настава се реализује у 

учионици 

 

Препоруке за реализацију наставе 
 Модул се реализује методама 

активне наставе: пројекти, студије 

случаја, ситуацијски задаци и сл. 

 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

 усмено излагање 

 тестове знања 

 активност на часу 
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Назив модула: Царинско пословање 

Трајање модула: 12 часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 
ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у стању да: 
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  

МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНО УПУТСТВО 

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ МОДУЛА 

 Упознавање ученика са 

основним појмовима везаним 

за царине 

 објасни улогу и значај царине 

 разликује врсте царина и аргументе за њихово 

увођење 

 разликује основне појмове везане за царињење 

робе  

 израчуна царинске дажбине при увозу робе 

 објасни примену царинских олакшица 

 

 Царине  

 појам 

 врсте 

 аргументи за увођење царина   

 царинска тарифа  

 царинска основица 

 царинска стопа 

 Царина као јавни приход државе 

 Царина као инструмент заштите 

домаће производње 

 Царинске олакшице 

 

 

На почетку модула ученике упознати са 

циљевима и исходима наставе / учења, 

планом рада и начинима оцењивања 

 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике 

наставе: 

 теоријска настава (12  часoва) 

 

Mесто реализације наставе 

 Теоријска настава се реализује у 

учионици 

 

Препоруке за реализацију наставе 
 Модул се реализује методама 

активне наставе: пројекти, студије 

случаја, ситуацијски задаци и сл. 

 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

 усмено излагање 

 тестове знања 

 активност на часу 
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Назив модула: Улога државе у регулисању спољнотрговинског пословања 

Трајање модула: 11 часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 
ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у стању да: 
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  

МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНО УПУТСТВО 

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ МОДУЛА 

 Упознавање ученика са 

улогом државе у регулисању 

спољне трговине и мерама 

које доноси 

 објасни улогу државе у спољној трговини 

 наведе државне институције које учествују у 

регулисању увоза / извоза 

 објасни улогу институција у регулисању 

увоза/извоза 

 објасни значај девизно - документарне контроле 

 објасни улогу НБС у спољнотрговинском 

пословању 

 Улога државе у спољној трговини – 

регулативна и оперативна 

 Државне институције у спољној 

трговини 

 НБС 

 Девизно документарна контрола 

 Економски односи са иностранством 

На почетку модула ученике упознати са 

циљевима и исходима наставе / учења, 

планом рада и начинима оцењивања 

 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике 

наставе: 

 теоријска настава (11  часoва) 

 

Mесто реализације наставе 

 Теоријска настава се реализује у 

учионици 

 

Препоруке за реализацију наставе 
 Модул се реализује методама 

активне наставе: пројекти, студије 

случаја, ситуацијски задаци и сл. 

 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

 усмено излагање 

 тестове знања 

 активност на часу 

 

 

5. КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА 

 Међународна шпедиција 

 Организација набавке и продаје 

 Принципи економије 

 Обука у виртуелном предузећу 

 Пословна информатика 

 Предузетништво 

 Маркетинг у трговини 
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МЕЂУНАРОДНА ШПЕДИЦИЈА 

 

 

1. ОСТВАРИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА  - ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ  

 

РАЗРЕД 
НАСТАВА 

ПРАКСА УКУПНО 
Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

III 70     70 

Напомена:  у табели је приказан годишњи фонд часова за сваки облик рада 

 

2. ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА: 

 Упознавање ученика са основним појмовима међународног транспорта; 

 Упознавање ученика са пословима међународне шпедиције; 

 Оспособљавање ученика за коришћење одговарајуће документације у транспорту и шпедицији; 

 Упознавање ученика са основним појмовима транспортног осигурања. 

 

 

3. НАЗИВ И ТРАЈАЊЕ МОДУЛА ПРЕДМЕТА  

 

Разред:  трећи 

НАЗИВ МОДУЛА 
Трајање модула 

(часови) 

Међународни транспорт 16 

Послови међународне шпедиције 30 

Документација у транспорту и шпедицији 14 

Транспортно осигурање  10 
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4. ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ, ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ И НАЧИНИ ОЦЕЊИВАЊА МОДУЛА  

 

Назив модула: Међународни транспорт 

Трајање модула: 16 часова 

ЦИЉ МОДУЛА 
ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у стању да: 
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНО УПУТСТВО 

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ МОДУЛА 

 

 Упознавање ученика са 

основним појмовима 

међународног транспорта 

 

 

 објасни појам, улогу и значај међународне 

шпедиције у спољној трговини 

 разликује послове међународне шпедиције и 

међународног транспорта 

 објасни права и обавезе пошиљаоца и возара и 

посебне одговорности возара из уговора о 

превозу у различитим видовима транспорта  

 идентификује специфичности царињења код 

различитих видова транспорта  

 наведе поступке манипулисања робом 

 објасни палетизацију и контејнере 

 објасни транспортне системе и комбиновани 

транспорт 

 објасни посебну процедуру код транспорта 

опасних материја 

 

 

 Појам, улога и значај међународне 

шпедиције 

 Однос међународне шпедиције, 

међународне трговине и међународног 

транспорта 

 Превоз робе у међународном копненом 

(железничком и друмском), водном 

(поморском и речном), ваздушном и 

поштанском транспорту: 

 мeђусобна права и обавезе страна из 

уговора о превозу 

 посебне одговорности возара 

 поступак царињења 

 специфичности уговора о поморском 

транспорту 

 Поступци манипулисања робом (утовар, 

претовар, истовар, смештај, 

складиштење,  пуњење и пражњење 

контејнера)  

 Палетизација 

 Контејнери – врсте и технички услови 

 Транспортни системи „РО – РО“ и „ЛО – 

ЛО“  

 Комбиновани транспорт – 

карактеристике и предности 

 Процедура поступања са опасним 

материјама (обележавање и посебно 

паковање процена услова за пријем или 

искључење од превоза опасне робе, 

отклањање опасности  које настају њеним 

превозом) 

 

 

На почетку модула ученике упознати са 

циљевима и исходима наставе / учења, 

планом рада и начинима оцењивања 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике 

наставе: 

 теоријска настава (16 часова) 

Место реализације наставе 

 Теоријска настава се реализује у учионици 

Препоруке за реализацију наставе 
 Сви исходи се реализују кроз двочас 

 Модул се реализује кроз методе активно 

оријентисане наставе 

 препоручене методе: студија случаја,  

пројекти, игра улога 

  Пожељно је да ученици попуњавају 

документацију уз примену законских и 

уговорних одредби. Кроз игру улога, 

сагледавају потребе клијената за 

транспортом, саветују их код избора врсте 

транспорта, узимајући у обзир саобраћајно 

-политичке, еколошке, географске, 

привредне специфичности, информишу 

своје клијенте о могућностима обезбеђења 

од ризика. При томе воде рачуна о 

правилима INCOTERMS-a 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода вршити 

кроз: 

 праћење остварености исхода 

 усмено излагање 

 тестове знања 

 активност на часу 
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Назив модула: Послови међународне шпедиције 

Трајање модула: 30 часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 
ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у стању да: 
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНО УПУТСТВО 

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ МОДУЛА 

 Упознавање ученика са 

пословима                    

међународне шпедиције 

 наведе правну регулативу међународног 

транспорта и међународне шпедиције 

 класификује шпедитерске послове 

 објасни основне шпедитерске послове 

 објасни предрадње шпедитерског посла 

 одреди наименовање робе по царинској 

тарифи - тарифирање 

 објасни извршење шпедитерског посла извоза 

 објасни извршење шпедитерског посла увоза 

 објасни специјалне шпедитерске послове 

 

 

 

 

 Правна регулативу међународног 

транспорта и међународне шпедиције 

 Конвенције (Међународна конвенција о 

превозу робе на железницама, Бриселска 

конвенција ...) 

 Закони (Закон о спољнотрговинском 

пословању, Закон о облигационим 

односима …) 

 Трговачке узансе (Општи услови 

пословања  мећународних шпедитера) 

 Обичаји 

 Судска пракса 

 Врсте шпедитерских послова према 

различитим критеријумима 

 Основни шпедитерски послови 

(консултативни, пројектни, контролни, 

информативни) 

 Предрадње шпедитерског посла 

(одређивање наименовања по царинској 

тарифи, преткалкулација транспортних 

трошкова, анализа елемената 

купопродајног уговора који су значајни за 

транспорт  робе, шпедитерска понуда и 

закључење уговора о шпедицији) 

 Извршење извозног шпедитерског посла 

(пријем, диспозиција, отварање предмета, 

закључење уговора о превозу, пријем робе 

ради отпреме, организација инспекцијског 

прегледа робе, закључење уговора о 

осигурању робе, организација извозног 

царињења, авизирање пошиљке, праћење 

извршења транспорта, полагање рачуна 

комитенту, наплата послова и закључење 

предмета) 

 Извршење увозног шпедитерског посла 

(пријем, диспозиција, отварање предмета, 

опозив робе, закључење уговора о 

превозу, организација успутног 

претоварања и складиштења, организација 

На почетку модула ученике упознати са 

циљевима и исходима наставе / учења, 

планом рада и начинима оцењивања 

 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике 

наставе: 

 теоријска настава (30 часова) 

 

Место реализације наставе 

 Теоријска настава се реализује у 

учионици 

 

Препоруке за реализацију наставе 
 Сви исходи се реализују кроз двочас 

 Модул се реализује кроз методе активно 

оријентисане наставе 

 Препоручене методе: студија случаја,  

пројекти, игра улога.  

 У настави користити сву правну 

регулативу везану за послове 

међународне шпедиције 

  Пожељно је да ученици попуњавају 

документацију уз примену законских и 

уговорних одредби. Кроз игру улога, 

сагледавају потребе клијената за 

транспортом, саветују их код избора 

врсте транспорта, узимајући у обзир 

саобраћајно-политичке, еколошке, 

географске, привредне специфичности, 

информишу своје клијенте о 

могућностима обезбеђења од ризика. 

При томе воде рачуна о правилима 

INCOTERMS-a 

 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода вршити 

кроз: 

 праћење остварености исхода 
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инспекцијског прегледа робе, 

организација извозног царињења, предаја 

робе примаоцу, праћење извршења 

транспорта, полагање рачуна комитенту, 

наплата трошкова послова и закључење 

предмета) 

 Специјални шпедитерски послови 

(оргацизација збирног транспорта, 

паковање и маркирање, вагање и 

сортирање, узорковање, долеђивање, 

храњење и појење живих животиња, 

контрола квалитета и квантитета робе, 

издавање FIATA докумената , издавање 

гарантних писама , заступање и 

кредитирање докумената, сајамски 

послови, саобраћајно-агенцијски послови 

итд.) 

 усмено излагање 

 тестове знања 

 активност на часу 

 домаћи задатак 
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Назив модула: Документација и транспорт у шпедицији 

Трајање модула: 14 часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 
ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у стању да: 
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНО УПУТСТВО 

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ МОДУЛА 

 Оспособљавање ученика 

за коришћење 

одговарајуће 

документације у 

транспорту и шпедицији 

 објасни  транспортна документа 

 објасни  шпедитерска документа 

 Појам, елементи, делови и улога 

докумената (товарни лист у железничком 

превозу – СIM, товарни лист у друмском 

превоозу робе - CMR, карнет - TIR, 

складишница, теретница – коносман - B/L, 

речни товарни лист , ваздухопловни 

товарни лист) 

 Шпедитерска FIATA документа 

      (FCR, RCT, FBL, FWR) 

 

На почетку модула ученике упознати са 

циљевима и исходима наставе / учења, 

планом рада и начинима оцењивања 

 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике 

наставе: 

 теоријска настава (14 часова) 

 

Место реализације наставе 

 Теоријска настава се реализује у 

учионици 

 

Препоруке за реализацију наставе 
 Сви исходи се реализују кроз двочас 

 Модул се реализује кроз методе 

активно оријентисане наставе 

 Препоручене методе: студија случаја,  

пројекти, игра улога 

 Ученици попуњавају документацију уз 

примену законских и уговорних 

одредби 

 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода вршити 

кроз: 

 праћење остварености исхода 

 усмено излагање 

 тестове знања 

 активност на часу 

 домаћи задатак 
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Назив модула: Транспортно осигурање 

Трајање модула: 10 часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 
ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у стању да: 
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  

МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНО УПУТСТВО 

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ МОДУЛА 

 Упознавање ученика са 

основним појмовима 

транспортног осигурања 

 

 објасни значај осигурања робе 

 наброји врсте осигурања робе 

 објасни танспортно осигурање 

 наведе ризике у међународном транспорту 

робе 

 објасни уговарање осигурања и накнаду штете 

 објасни реосигурање 

 Осигурање – појам, значај и субјекти 

 Врсте осигурања према предмету 

осигурања, покрићу ризика, подручју 

делатности 

 Транспортна осигурања (карго и каско) 

 Ризици у међународном транспорту 

робе (основни, допунски, ратни, 

политички ...) 

 Уговарање осигурања (упит, квотација, 

пријава за осигурање) 

 Уговарање накнаде штете (наступање 

осигураног случаја и накнада штете) 

 Реосигурање 

На почетку модула ученике упознати са 

циљевима и исходима наставе / учења, планом 

рада и начинима оцењивања 

 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике 

наставе: 

 теоријска настава (10 часова) 

 

Место реализације наставе 

 Теоријска настава се реализује у учионици 

 

Препоруке за реализацију наставе 
 Сви исходи се реализују кроз двочас 

 Модул се реализује кроз методе активно 

оријентисане наставе 

 Препоручене методе: студија случаја,  

пројекти, игра улога.  

  Пожељно је да ученици попуњавају 

документацију уз примену законских и 

уговорних одредби. Кроз игру улога, 

сагледавају потребе клијената за 

транспортом, саветују их код избора врсте 

транспорта, узимајући у обзир саобраћајно 

–политичке, еколошке, географске, 

привредне специфичности, информишу 

своје клијенте о могућностима обезбеђења 

од ризика. При томе воде рачуна о 

правилима INCOTERMS-a 

 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода вршити 

кроз: 

 праћење остварености исхода 

 усмено излагање 

 тестове знања 

 активност на часу 

 домаћи задатак 
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5. КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА 

 Трговинско пословање 

 Канцеларијско пословање 

 Организација набавке и продаје 

 Обука у виртуелном предузећу 

  

 Статистика 

 Право 

 Менаџмент – изборни 

 Вештина комуникације - изборни 
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СТАТИСТИКА 

 

1. ОСТВАРИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА –  ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ 

 

РАЗРЕД 

НАСТАВА 

ПРАКСА УКУПНО 
Теоријска настава Вежбе 

Практична 

настава 
Настава у блоку 

III  105    105 

 

2. ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА  

 

 Стицање основних знања о статистици и основним статистичким појмовима;  

 Стицање основних знања о прикупљању, сређивању, обради и приказивању  података;  

 Стицање основних знања о мерама централне тенденције и мерама дисперзије, као и могућностима њихове примене; 

 Стицање основних знања о простој линераној регресији и корелацији; 

 Стицање основних знања о индексним бројевима и анализи временских серија; 

 Оспособљавање ученика за коришћење индексних бројева и анализе временских серија на конкретним емпиријским примерима; 

 Повезивање добијених знања и вештина са осталим стручним предметима. 

 

 

3. НАЗИВ И ТРАЈАЊЕ МОДУЛА 
 

Разред:  трећи 

 

НАЗИВ МОДУЛА 

Трајање модула 

(часови) 

 

Увод у статистику 12 

Дескриптивна статистика 39 

Проста линеарна регресија и корелација 24 

Индексни бројеви и анализа временских серија 30 
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4. ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ, ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА 

 

Назив модула:                      Увод у статистику 

Трајање модула:       12 часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 
ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у стању да: 
ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ  МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА 

 Стицање основних знања 

о статистици и основним 

статистичким појмовима  

 

 дефинише појам „статистика“ 

 наведе предмет статистичког истраживања 

 наведе области статистике 

 дефинише основни скуп 

 дефинише узорак 

 објасни значење јединице посматрања 

 објасни значење појма „променљива“ 

 објасни значење појма „податак“ 

 разликује структурне и временске серије 

 наведе изворе података 

 

 Статистика – појам  

 Предмет статистичког 

истраживања 

 Области статистике: дескриптивна 

статистика и статистичко 

закључивање 

 Основни скуп и узорак 

 Основни појмови у статистици: 

јединица посматрања, променљива 

и податак 

 Структурне и временске серије 

 Извори података 

 

На почетку модула ученике упознати са циљевима и 

исходима наставе, односно учења, планом рада и 

начинима оцењивања  

 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике наставе 

 вежбе (12 часова) 

Подела одељења на групе 

Одељење се дели на 2  групе приликом реализације: 

вежби 

Место реализације наставе 

 Кабинет са рачунарском опремом и прикључком 

на интернет 

Препоруке за реализацију наставе 

 Сви исходи се реализују кроз трочас 

 Модул се реализује кроз методе активно 

оријентисане наставе 

 Користити презентације 

 Користити шеме  

 Ученике упознати са основним појмовима 

основни скуп, узорак, попис, анкета наводећи 

адекватне емпиријске примере. 

 Указати на доступност тачних и одговарајућих 

података за добијање поузданих резултата 

 Наводити примере података из интерних и 

екстерних извора 

 Ученицима дати упутства за обављање 

статистичких анализа коришћењем софтвера 

(Еxcel-а и/или других одговарајућих софтвера 

који су на располагању). 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 тест 

 домаћи задатак 

 активност на часу 

 праћење практичног рада 

 тест практичних вештина 
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Назив модула:                      Дескриптивна статистика  

Трајање модула:       39 часoва 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 

ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у стању 

да: 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ  МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА 

 Стицање основних знања о 

прикупљању, сређивању, 

обради и приказивању  

података  

 Стицање основних знања о 

мерама централне 

тенденције и мерама 

дисперзије, као и 

могућностима њихове 

примене 

 доведе у везу прикупљање, сређивање и 

обраду података 

  дефинише циљ истраживања 

 наведе врсте мерних скала 

 наведе методе прикупљања података 

 објасни различите методе прикупљања 

података 

 разликује серије структуре и временске 

серије 

 направи одговарајуће статистичке табеле у 

функцији статистичког истраживања 

 илуструје графички посматрану појаву у 

правоугаоном координатном систему 

коришћењем софтвера  

 илуструје графички посматрану појаву у 

поларном координатном систему 

коришћењем софтвера 

 илуструје графички посматрану појаву у 

ван координатном систему коришћењем 

софтвера 

 одредити адекватну врсту графичког 

приказа за презентацију различитих 

резултата статистичког истраживања   

 наведе мере централне тенденције 

негруписних података 

 дефинише аритметичку средину 

негруписаних података 

 дефинише медијану као меру централне 

тенденције 

 дефинише модус као меру централне 

тенденције 

 доведе у везу однос између аритметичке 

средине, медијане и модуса 

 наведе мере дисперзије негруписаних 

података 

 дефинише интервал варијације 

 дефинише варијансу 

 дефинише стандардну девијацију 

 Прикупљање, сређивање и обрада 

података 

 Циљ истраживања 

 Мерне скале 

 Методи прикупљања података 

(попис, извештај, узорак, сређивање 

и обрада) 

 Приказивање података (серије 

структуре и временске серије) 

 Табеларно приказивање података 

 Графичко приказивање података (у 

правоугаоном координатном 

систему, у поларном координатном 

систему, у ван координатном 

систему) 

 Дескриптивне мере 

 Мере централне тенденције 

негруписаних података 

 Аритметичка средина 

 Медијана  

 Модус 

 Односи између аритметичке 

средине, медијане и модуса 

 Мере  дисперзије негруписаних 

података 

 Интервал варијације 

 Варијанса 

 Стандардна девијација 

 Аритметичке средина, варијанса и 

стандардна девијација груписаних 

података 

 Геометријска средина 

 Хармонијска средина 

 

 

 

 

На почетку модула ученике упознати са циљевима и 

исходима наставе, односно учења, планом рада и 

начинима оцењивања  

 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике наставе 

 вежбе (39 часова) 

 

Подела одељења на групе 

Одељење се дели на 2  групе приликом реализације: 

 вежби 

Место реализације наставе 

 Кабинет са рачунарском опремом и прикључком 

на интернет 

Препоруке за реализацију наставе 

 Сви исходи се реализују кроз трочас 

 Модул се реализује кроз методе активно 

оријентисане наставе 

 Користити презентације 

 Користити шеме  

 Ученике упознати са основним појмовима 

основни скуп, узорак, попис, анкета наводећи 

адекватне емпиријске примере. 

  Указати на доступност тачних и одговарајућих 

података за добијање поузданих резултата 

 Наводити примере података из интерних и 

екстерних извора 

 Ученицима дати упутства за обављање 

статистичких анализа коришћењем софтвера 

(Еxcel-а и/или других одговарајућих софтвера 

који су на располагању). 

 Модул структурисати на начин да се одређени 

број часова подели на више појединачних тема 

које су везане за фазе статистичког истраживања. 

Други део модула реализовати као пројекат  да би 

се знање ученика систематизовало. 

 Ученици у групама решавају задати пројекат 

тако што спроводе статистичко истраживање на 
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 објасни аритметичку средину, варијансу и 

стандардну девијацију груписаних 

података 

 дефинише геометријску средину 

 дефинише хармонијску средину 

 израчуна мере централне тенденције 

коришћењем софтвера 

 израчуна мере дисперзије коришћењем 

софтвера 

 анализира на конкретним примерима 

израчунате мере централне тенденције и 

мере дисперзије 

задату тему. На крају пројекта ученици 

презентују и анализирају своје резултате. 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 тест 

 домаћи задатак 

 активност на часу 

 праћење практичног рада 

 тест практичних вештина 
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Назив модула:                      Проста линеарна регресија и корелација 

Трајање модула:       24 часа 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 

ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у стању 

да: 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ  МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА 

 Стицање основних знања о 

простој линераној 

регресији и корелацији  

 наведе циљеве регресионе и корелационе 

анализе 

 дефинише појам регресије, односно 

линеарног регресионог модела  

 дефинише дијаграм распршености 

(растурања) 

 објасни метод најмањих квадрата 

 наведе могућности примене просте 

линеране регресије 

 дефинише стандардну грешку регресије 

 дефинише коефицијент детерминације 

 дефинише линеарну корелацију 

 дефинише коефицијент просте линеарне 

корелације 

 анализира на конкретном примеру 

употребу простог линераног регресионог 

модела коришћењем софтвера 

 

 

 

 Циљеви регресионе и корелационе 

анализе 

 Проста линеарна регресија 

 Дијаграм распршености (растурања) 

 Оцењивање: Метод најмањих 

квадрата 

 Примена просте линеарне регресије 

 Стандардна грешка регресије 

 Коефицијент детерминације 

 Проста линеарна корелација 

 Коефицијент просте линеарне 

корелације 

 Употреба простог линераног 

регресионог модела 

 

На почетку модула ученике упознати са циљевима и 

исходима наставе, односно учења, планом рада и 

начинима оцењивања  

 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике наставе 

 вежбе (24 часа) 

 

Подела одељења на групе 

Одељење се дели на 2  групе приликом реализације: 

 вежби 

 

Место реализације наставе 

 Кабинет са рачунарском опремом и прикључком 

на интернет 

Препоруке за реализацију наставе 

 Сви исходи се реализују кроз трочас 

 Модул се реализује кроз методе активно 

оријентисане наставе 

 Користити презентације 

 Користити шеме  

 Ученицима дати упутства за обављање 

статистичких анализа коришћењем софтвера 

(Еxcel-а и/или других одговарајућих софтвера 

који су на располагању). 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 тест 

 домаћи задатак 

 активност на часу 

 праћење практичног рада 

 тест практичних вештина 
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Назив модула:                      Индексни бројеви и анализа временских серија 

Трајање модула:       30 часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 

ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у стању 

да: 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ  МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА 

 Стицање основних знања о 

индексним бројевима и 

анализи временских серија 

  Оспособљавање ученика 

за коришћење индексних 

бројева и анализе 

временских серија на 

конкретним емпиријским 

примерима 

 

 дефинише појам  „индексни бројеви“ 

 разликује врсте индексних бројева 

 дефинише индивидуалне индексе 

 израчуна индивидуалне индексе 

коришћењем софтвера 

 анализира на конкретним примерима 

израчунате индивидуалне индексе 

 дефинише групне индексе 

 разликује методе конструкције групних 

индекса 

 израчуна групне индексе методом агрегата 

коришћењем софтвера 

 израчуна групне индексе методом  

просечних цена коришћењем софтвера  

 израчуна индексе зарада на конкретним 

примерима коришћењем софтвера 

 израчуна индексе продуктивности рада на 

конкретним примерима коришћењем 

софтвера 

 анализира израчунате резултате индекса 

зарада и индекса продуктивности 

 објасни анализу временских серија 

 дефинише појам „тренд компонета“ 

 дефинише појам „линеарни тренд“ 

 дефинише појам „експоненцијални тренд“ 

 дефинише појам „сезонска компонента“ 

 разликује методе мерења сезонских 

варијација 

 Индексни бројеви – појам и врсте 

 Индивидуални индекси 

 Израчунавање индивидуалних 

индекса 

 Групни индекси 

 Метод агрегата и метод просечних 

односа 

 Примена индексних бројева 

 Индекс зарада 

 Индекс продуктивности рада 

 Анализа временских серија 

 Тренд компонента 

 Линеарни тренд 

 Експоненцијални тренд 

 Сезонска компонента  

 Мерење сезонских варијација 

 

На почетку модула ученике упознати са циљевима и 

исходима наставе, односно учења, планом рада и 

начинима оцењивања  

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике наставе 

 вежбе (30 часова) 

Подела одељења на групе 

Одељење се дели на 2  групе приликом реализације: 

 вежби 

Место реализације наставе 

 Кабинет са рачунарском опремом и прикључком на 

интернет 

Препоруке за реализацију наставе 

 Сви исходи се реализују кроз трочас 

 Модул се реализује кроз методе активно 

оријентисане наставе 

 Користити презентације и шеме  

 Ученицима дати упутства за обављање 

статистичких анализа коришћењем софтвера 

(Еxcel-а и/или других одговарајућих софтвера који 

су на располагању). 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 тест 

 домаћи задатак 

 активност на часу 

 праћење практичног рада 

 тест практичних вештина 

 

5. КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА 

 Рачуноводство у трговини 

 Рачунарство и информатика 

 Математика 

 Обука у виртуелном предузећу 

 Послвна информатика 

 Предузетништво 

 Маркетинг у трговини 
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МАРКЕТИНГ У ТРГОВИНИ 

 

       1.  ОСТВАРИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА - ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ 

РАЗРЕД 
НАСТАВА 

ПРАКСА УКУПНО 
Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

IV 96         96 

           Напомена: у табели је приказан годишњи фонд часова за сваки облик рада 

       

 

       2.  ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА: 

      Стицање знања о маркетингу и његовој улози у трговини; 

      Стицање знања о истраживању тржишта; 

      Стицање знања о производу и асортиману као инструменту маркетинга у трговини; 

      Стицање знања о цени као инструменту маркетинга у трговини; 

      Стицање знања о дистрибуцији као инструменту маркетинга у трговини; 

      Стицање знања о промоцији као инструменту маркетинга у трговини; 

      Стицање основних знања о међународном маркетингу. 

           

 

        3. НАЗИВ И ТРАЈАЊЕ МОДУЛА ПРЕДМЕТА 

Разред: четврти 

  

НАЗИВ МОДУЛА 
Трајање модула 

(часови) 

Увод у маркетинг и истраживање тржишта 15 

Инструменти маркетинга (производ и асортиман) у трговини 18 

Цена као инструмент маркетинга у трговини 14 

Дистрибуција као инструмент маркетинга у трговини 14 

Промоција као инструмент маркетинга у трговини 20 

Међународни маркетинг 15 
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         4. ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ, ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ И НАЧИНИ ОЦЕЊИВАЊА МОДУЛА 

 

Назив модула: Увод у маркетинг и истраживање тржишта 

Трајање модула: 15 часова 

 ЦИЉ МОДУЛА 
ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у стању да: 
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНО УПУТСТВО ЗА ОСТВАРИВАЊЕ 

МОДУЛА 

 Стицање знања 

о маркетингу и 

његовој улози 

у трговини 

 

 Стицање знања 

о истраживању 

тржишта 

 објасни значај и улогу маркетинга у трговини 

 објасни настанак и развој маркетинга у 

трговини 

 објасни повезаност маркетинга са осталим 

функцијама предузећа 

 разиме значај и сврху истраживања тржишта 

 објасни сегментацију тржишта и основне 

факторе сегментације и различите стратегије 

наступа 

 разликује изворе прикупљања података 

 објасни методе прикупљања података 

 објасни начине обраде прикупљених података 

 

 Маркетинг - појам, значај и улога 

Место маркетинга у организационој 

структури предузећа 

Истраживање тржишта - циљ, предмет и 

значај 

 Истраживање тржишта у функцији 

разумевања потрошача 

 Развој дугорочних односа са потрошачима 

 Стратегија предузећа у ситуацији 

незадовољних потрошача 

 Управљање људима у трговинском 

предузећу 

 Сегментација тржишта - појам, сврха, 

тржишни сегменти, стратегије наступа на 

тржишту 

 Извори прикупљања података 

 Методе прикупљања података 

 Поступак обраде повратних информација  

 

На почетку модула ученике упознати са циљевима и 

исходима наставе/учења, планом рада и начинима 

оцењивања 

 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

 теоријска настава ( 15 часова ) 

 

Место реализације наставе 

 Теоријска настава се реализује у учионици 

 

Препоруке за реализацију наставе 

 Модул се реализује кроз методе активно 

оријентисане наставе  

  Препоручене методе: 

- Студије случаја 

- Пројекти 

- Ситуацијски задаци 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 праћење остварености исхода 

 усмено излагање 

 тестове знања 

 активност на часу 

 домаћи задатак 
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Назив модула: Инструменти маркетинга (производ и асортиман) 

Трајање модула: 18 часова 

 ЦИЉЕВИ 

МОДУЛА 

ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у стању да: 
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНО УПУТСТВО ЗА ОСТВАРИВАЊЕ 

МОДУЛА 

 Стицање знања о 

производу и 

асортиману као 

инструменту 

маркетинга у 

трговини 

 разликује инструменте маркетинга и њихову 

узајамну повезаност 

 објасни специфичности примене инструмената 

маркетинга у трговини 

 објасни производ као инструмент маркетинга 

 класификује производе према различитим 

критеријумима 

 објасни важност квалитета производа, дизајна, 

марке, стила, моде, паковања и услуге 

 објасни појам, значај и врсте асортимана 

 објасни политику асортимана и селекцију 

асортимана у трговини 

 објасни фазе животног циклуса производа и 

асортимана 

 разликује потрошаче у процесу прихватања 

новог производа  

 Инструменти маркетинга (производ, цена, 

дистрибуција, промоција) 

 Специфичности инструмената маркетинга 

у трговини 

 Производ као инструмент маркетинга 

 Врсте 

 Квалитет 

 марка и бренд 

 стил и мода 

 дизајн 

 услуге 

 нови производ 

 Класификације производа 

 Брендирање и позиционирање у сектору 

трговине 

 Асортиман производа - дубина, ширина, 

густина 

 Политика асортимана 

 Селекција асортимана 

 Животни циклус производа (асортимана) 

 Политика залиха 

 Процес прихватања новог производа  

На почетку модула ученике упознати са циљевима и 

исходима наставе/учења, планом рада и начинима 

оцењивања 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

 теоријска настава ( 18 часова ) 

 

Место реализације наставе 

 Теоријска настава се реализује у учионици 

 

Препоруке за реализацију наставе 

- Модул се реализује кроз методе активно оријентисане 

наставе  

Препоручене методе: 

- Студије случаја 

- Пројекти 

- Ситуацијски задаци 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 праћење остварености исхода 

 усмено излагање 

 тестове знања 

 активност на часу 

 домаћи задатак 
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Назив модула: Цена као инструмент маркетинга 

Трајање модула: 14 часова 

 ЦИЉЕВИ 

МОДУЛА 

ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у стању да: 
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНО УПУТСТВО ЗА 

ОСТВАРИВАЊЕ МОДУЛА 

 Стицање знања о 

цени као 

инструменту 

маркетинга у 

трговини 

 објасни цену као инструмент маркетинга у 

трговини 

 објасни политику цена и факторе који утичу на 

одлуке о ценама 

 објасни начине диференцирања 

(прилагођавања) цена робе 

 познаје психолошко и ексклузивно одређивање 

цена 

 Цена као инструмент маркетинга 

 Политика цена и маржи у трговини 

 Диференцирање цена (количинско, 

просторно, временско, на бази услова 

плаћања) 

На почетку модула ученике упознати са циљевима и 

исходима наставе/учења, планом рада и начинима 

оцењивања 

 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

 теоријска настава ( 14 часова ) 

 

Место реализације наставе 

 Теоријска настава се реализује у учионици 

 

 

Препоруке за реализацију наставе 

- Модул се реализује кроз методе активно 

оријентисане наставе  

Препоручене методе: 

- Студије случаја 

- Пројекти 

- Ситуацијски задаци 

 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 праћење остварености исхода 

 усмено излагање 

 тестове знања 

 активност на часу 

 домаћи задатак 
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Назив модула: Дистрибуција као инструмент маркетинга 

Трајање модула: 14 часова 

 ЦИЉЕВИ 

МОДУЛА 

ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у стању да: 
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ 

МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНО УПУТСТВО ЗА ОСТВАРИВАЊЕ 

МОДУЛА 

 Стицање знања о 

дистрибуцији 

као инструменту 

маркетинга у 

трговини 

 објасни дистрибуцију као инструмент 

маркетинга 

 објасни канале продаје (задатак, врсте, избор) 

 објасни физичку дистрибуцију 

 објасни значај локације продајних и 

складишних објеката 

 објасни факторе који утичу на избор локације 

 Врсте канала продаје (трговина на 

велико, трговина на мало, агенти и 

брокери) 

 Физичка дистрибуција 

 Локација продајних и складишних 

објеката 

 Управљање капацитетима и тражњом у 

трговинском сектору 

На почетку модула ученике упознати са циљевима и 

исходима наставе/учења, планом рада и начинима 

оцењивања 

 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

 теоријска настава ( 14 часова ) 

 

Место реализације наставе 

 Теоријска настава се реализује у учионици 

 

Препоруке за реализацију наставе 

 Модул се реализује кроз методе активно оријентисане 

наставе  

Препоручене методе: 

- Студије случаја 

- Пројекти 

- Ситуацијски задаци 

 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 праћење остварености исхода 

 усмено излагање 

 тестове знања 

 активност на часу 

 домаћи задатак 
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Назив модула: Промоција као инструмент маркетинга 

Трајање модула: 20 часова 

 ЦИЉЕВИ 

МОДУЛА 

ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у стању да: 
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНО УПУТСТВО ЗА ОСТВАРИВАЊЕ 

МОДУЛА 

 Стицање знања о 

промоцији као 

инструменту 

маркетинга у 

трговини 

 објасни промоцију као инструмент маркетинга 

 повеже облике промоције са врстама робе 

 разликује облике промоције 

 објасни облике директног маркетинга 

(наручивање поштом, путем каталога, 

телемаркетинг, трговина путем интернета, 

продаја путем мобилног телефона) 

 објасни личну продају 

 објасни публицитет 

 објасни мере унапређења продаје 

 објасни економску пропаганду 

 разликује пропагандна средства и пропагандне 

медије 

 објасни пропагандни микс 

 примењује правила презентације 

 припреми различите видове презентација 

 демонстрира карактеристике робе 

потенцијалним купцима 

 објасни улогу и значај донација и спонзорства 

 објасни трошкове економске пропаганде 

 објасни методе утврђивања трошкова 

економске пропаганде 

 објасни мерење успеха економске пропаганде 

 Облици промоције 

 Облици директног маркетинга 

 Развој електронске трговине 

 Лична продаја 

 Публицитет 

 Мере унапређења продаје 

 Економска пропаганда 

 Пропагандна средства и пропагандни 

медији 

 Презентација као део пропагандне 

активности (припреме, уређаји, 

принципи израде, приказивање...) 

 Трошкови економске пропаганде 

 Планирање трошкова економске 

пропаганде 

 Методе утврђивања трошкова економске 

пропаганде 

 Мерење успеха економске пропаганде  

На почетку модула ученике упознати са циљевима и 

исходима наставе/учења, планом рада и начинима 

оцењивања 

 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

 теоријска настава ( 20 часова ) 

 

Место реализације наставе 

 Теоријска настава се реализује у учионици 

 

Препоруке за реализацију наставе 

 Модул се реализује кроз методе активно оријентисане 

наставе  

Препоручене методе: 

- Студије случаја 

- Пројекти 

- Ситуацијски задаци 

 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 праћење остварености исхода 

 усмено излагање 

 тестове знања 

 активност на часу 

 домаћи задатак 

  



177 

 

 

Назив модула: Међународни маркетинг 

Трајање модула: 15 часова 

ЦИЉЕВИ 

МОДУЛА 

ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у стању да: 
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНО УПУТСТВО ЗА ОСТВАРИВАЊЕ 

МОДУЛА 

 Стицање 

основних знања 

о међународном 

маркетингу 

 објасни значај међународног маркетинга 

 објасни детерминанте међународног пословног 

окружења 

 објасни стратегије за освајање иностраних 

тржишта (међународно тржишно 

позиционирање) 

 објасни значај прилагођавања инструмената 

међународног маркетинг програма локалним 

условима страних тржишта 

 изради маркетиншки план наступа на страном 

тржишту 

 Изгледи на тржишту, тржишни 

потенцијал, конкурентска ситуација 

 Детерминанте међународног пословног 

окружења: политичке, правне, социо-

културне (култура, проблеми језика и 

споразумевања у различитим културама, 

религија, естетске вредности појединих 

култура, социјалне и вредносне 

димензије појединих култура) 

 Како ући на страно тржиште? (циљеви, 

методе, избор оптималне стратегије за 

улазак на међународно тржиште) 

 План наступа: избор одређеног 

производа и конкретне земље 

На почетку модула ученике упознати са циљевима и 

исходима наставе/учења, планом рада и начинима 

оцењивања 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

 теоријска настава (15 часова ) 

 

Место реализације наставе 

 Теоријска настава се реализује у учионици 

 

Препоруке за реализацију наставе 

 Модул се реализује кроз методе активно оријентисане 

наставе  

Препоручене методе: 

- Студије случаја 

- Пројекти 

- Ситуацијски задаци 

 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 праћење остварености исхода 

 усмено излагање 

 тестове знања 

 активност на часу 

 домаћи задатак 

 

5. КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА 

 Предузетништво 

 Обука у виртуелном предузећу 

 Менаџмент – изборни 

 Вештина комуникације -изборни 
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ФИНАНСИЈЕ 

 

1. ОСТВАРИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА  - ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ  

 

РАЗРЕД 

НАСТАВА 

ПРАКСА УКУПНО Теоријска 

настава 
Вежбе 

Практична 

настава 
Настава у блоку 

IV 64     64 

Напомена:  у табели је приказан годишњи фонд часова за сваки облик рада 

 
2. ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА: 

 Стицање основних знања пореском систему; 

 Стицање основних знања из монетарне сфере и кредита; 

 Стицање основних знања о хартијама од вредности; 

 Стицање основних знања о банкарском систему; 

 Упознавање са основним знањима у области финансија. 

 

 

3. НАЗИВ И ТРАЈАЊЕ МОДУЛА ПРЕДМЕТА  

 

Разред:  четврти 

 

НАЗИВ МОДУЛА 
Трајање модула 

(часови) 

Увод у финансије 12 

Појам и врсте кредита 13 

Хартије од вредности 17 

Банкарски систем 15 

Порески систем 7 
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4. ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ, ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ И НАЧИНИ ОЦЕЊИВАЊА МОДУЛА  

 

Назив модула: Увод у финансије 

Трајање модула: 12 часова 

ЦИЉ МОДУЛА 
ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у стању да: 
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  

МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНО УПУТСТВО 

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ МОДУЛА 

 

 Упознавање са основним 

знањима у области финансија 

 

 објасни појам и значај финансија 

 идентификује сегменте финансијског система 

 објасни функције новца 

 разликује вредности новца 

 објасни однос куповне снаге новца и цене 

 објасни инфлацију и дефлацију 

 објасни мере уравнотежавања спољне трговине и 

платног биланса 

 

 

 Финансије - појам и значај 

 Финансијски систем (банкарски систем, 

монетарно кредитни,  девизни, 

фискални) 

 Појам и функција  новца 

 Функционална и материјална вредност 

новца 

 Промена вредности новца 

 Девалвација и ревалвација 

 

На почетку модула ученике упознати са 

циљевима и исходима наставе / учења, 

планом рада и начинима оцењивања 

 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике 

наставе: 

 теоријска настава (12 часoва) 

 

Mесто реализације наставе 

 Теоријска настава се реализује у 

учионици 

 

Препоруке за реализацију наставе 
 Модул се реализује методама 

активне наставе: пројекти, студије 

случаја, ситуацијски задаци и сл. 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

 праћење остварености исхода 

 усмено излагање 

 тестове знања 

 активност на часу 
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Назив модула: Појам и врсте кредита 

Трајање модула: 13 часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 
ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у стању да: 
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  

МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНО УПУТСТВО 

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ МОДУЛА 

 Стицање основних знања из 

монетарне сфере и кредита 

 објасни појам и намену кредита 

 класификује кредите по врстама 

 објасни улогу монетарно кредитне политике 

 

 

 

 Кредити (појам и врсте) 

 Краткорочно, средњорочно и дугорочно 

финансирање, банкарски кредит, 

банкарски зајам, фекторинг, 

форфичеринг, кредити за извоз....) 

 Циљеви и задаци монетарне политике            

 

На почетку модула ученике упознати са 

циљевима и исходима наставе / учења, 

планом рада и начинима оцењивања 

 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике 

наставе: 

 теоријска настава (13  часoва) 

 

Mесто реализације наставе 

 Теоријска настава се реализује у 

учионици 

 

Препоруке за реализацију наставе 
 Модул се реализује методама 

активне наставе: пројекти, студије 

случаја, ситуацијски задаци и сл. 

 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

 праћење остварености исхода 

 усмено излагање 

 тестове знања 

 активност на часу 
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Назив модула: Хартије од вредности 

Трајање модула: 17 часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 
ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у стању да: 
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  

МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНО УПУТСТВО 

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ МОДУЛА 

 Стицање основних знања о 

хартијама од вредности 

 објасни улогу и сегменте финансијског тржишта 

 објасни појам и врсте хартија од вредности  

 објасни меницу као инструмент плаћања 

 разликује врсте меница 

 попуни меницу  

 разликује чек и меницу 

 

 Финансијско тржиште (новчано 

тржиште, девизно, тржиште капитала) 

 Хартије од вредности (појам и  врсте) 

  Елементи менице 

 битни  

 претпостављено битни 

 други  

 Меничне радње (индосирање, авал, 

издавање, акцепт, исплата) 

 Чек (специфичности као инструмента 

плаћања) 

 

 На почетку модула ученике 

упознати са циљевима и исходима 

наставе / учења, планом рада и 

начинима оцењивања 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике 

наставе: 

 теоријска настава (17  часoва) 

 

Mесто реализације наставе 

 Теоријска настава се реализује у 

учионици 

 

Препоруке за реализацију наставе 
 Модул се реализује методама 

активне наставе: пројекти, студије 

случаја, ситуацијски задаци и сл. 

 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

 праћење остварености исхода 

 усмено излагање 

 тестове знања 

 активност на часу 
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Назив модула: Банкарски систем 

Трајање модула: 15 часова 

 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 
ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у стању да: 
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  

МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНО УПУТСТВО 

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ МОДУЛА 

 Стицање основних знања о 

банкарском систему 

 дефинише банку као финансијску институцију 

 класификује банке по врстама 

 објасни функције, надлежности и одговорности 

Народне Банке Србије (НБС) 

 објасни предмет пословања  пословне банке 

 објасни и класификује банкарске послове  

 

 Банке - појам и врсте 

 Централна банка (функције, 

надлежности и одговорности) 

 Пословне банке (појам, предмет 

пословања) 

 Банкарски послови 

 депозитни, кредитни, мењачки, 

емисиони, депо, гаранцијски, послови 

с ефективама, специфични послови 

ПП 

 У своје име и за свој рачун, у своје име 

за туђ рачун 

На почетку модула ученике упознати са 

циљевима и исходима наставе / учења, 

планом рада и начинима оцењивања 

 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике 

наставе: 

 теоријска настава (15  часoва) 

 

Mесто реализације наставе 

 Теоријска настава се реализује у 

учионици 

 

Препоруке за реализацију наставе 
 Модул се реализује методама 

активне наставе: пројекти, студије 

случаја, ситуацијски задаци и сл. 

 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

 праћење остварености исхода 

 усмено излагање 

 тестове знања 

 активност на часу 
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Назив модула: Порески систем 

Трајање модула: 7 часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 
ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у стању да: 
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  

МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНО УПУТСТВО 

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ МОДУЛА 

 Стицање основних знања 

пореском систему 

 објасни  фискални систем и фискалну политику 

 разликује јавне приходе 

 класификује порезе по врстама 

 Фискални систем  и фискална политика      

 Врсте јавних прихода (порези, царине, 

таксе ... ) 

 Врсте пореза (по решењу, по одбитку...) 

 На почетку модула ученике 

упознати са циљевима и исходима 

наставе / учења, планом рада и 

начинима оцењивања 

 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике 

наставе: 

 теоријска настава (7  часoва) 

 

Mесто реализације наставе 

 Теоријска настава се реализује у 

учионици 

 

Препоруке за реализацију наставе 
 Модул се реализује методама 

активне наставе: пројекти, студије 

случаја, ситуацијски задаци и сл. 

 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

 праћење остварености исхода 

 усмено излагање 

 тестове знања 

 активност на часу 

 

5. КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА 

 

 Организација набавке и продаје 

 Обука у виртуелном предузећу 

 Право 

 Рачуноводство у трговини 
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ПРЕДУЗЕТНИШТВО 

 

1. ОСТВАРИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА  - ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ  

 

РАЗРЕД 
НАСТАВА 

ПРАКСА УКУПНО 
Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

IV  64    64 

Напомена:  у табели је приказан годишњи фонд часова за сваки облик рада 

 

2. ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА: 

 Препознавање особина предузетника;  

 Развијање предузетничких вештинa, стратегија и  идеја; 

 Оспособљавање ученика за реализацију пословне идеје; 

 Развијање свести о значају тржишне оријентације у пословању, критичког става у односу на пословне могућности, способности самооцењивања и значају тимског рада; 

 Развијање менаџерских способности и особина; 

 Оспособљавање за управљање трошковима и временску организацију активности; 

 Развијање свести о потреби иновација у пословању и рационалног размишљања и деловања; 

 Упознавање са реалним проблемима са којима се суочава предузетник на тржишту (конкуренција); 

 Упознавање са ефектима економије обима; 

 Оспособљавање за истраживачки рад и успешну презентацију; 

 Развијање преговарачких способности и толеранције; 

 Разумевање значаја биланса стања, биланса успеха и токова готовине као најважнијих финансијских извештаја у бизнис плану; 

 Препознавање профита/добити као основног мотива пословања; 

 Разумевање значаја ликвидности у пословању предузећа; 

 Схватање значаја финансијске анализе у пословању предузећа и добијања повратне информације. 

 

 

3. НАЗИВ И ТРАЈАЊЕ МОДУЛА ПРЕДМЕТА  

 

Разред:  четврти 

 

НАЗИВ МОДУЛА 
Трајање модула 

(часови) 

Од бизнис идеје до маркетинг плана 20 

Управљање пословањем 22 

Финансијски извештаји као део бизнис плана  22 
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4. ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ, ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ И НАЧИНИ ОЦЕЊИВАЊА МОДУЛА 

 

Назив модула: Од бизнис идеје до маркетинг плана 

Трајање модула: 20 часова 

ЦИЉ МОДУЛА 
ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у стању да: 
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  

МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНО УПУТСТВО 

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ МОДУЛА 

 Препознавање особина 

предузетника  

 Развијање предузетничких 

вештинa, стратегија и  идеја 

 Оспособљавање ученика за 

реализацију пословне идеје 

 Развијање свести о значају 

тржишне оријентације у 

пословању, критичког става у 

односу на пословне 

могућности, способности 

самооцењивања и значају 

тимског рада 

 

 

 

 процени сопствене мотивационе снаге  и особине 

предузетника 

 формулише   сопствене циљеве, идентификује 

препреке и пронађе решења да се препреке 

превазиђу 

 примени предузетничке особине: 

(упорност, посвећеност раду, трагање за 

квалитетом и ефикасношћу, преузимање ризика, 

тражење информација, постављање циљева, 

систематско планирање и посматрање, способност 

убеђивања и повезивања, самопоуздање) 

  препозна утицај друштва/културе на рад 

предузетника  

 примени креативне технике избора, селекције и 

вредновања  пословних идеја; 

 препозна садржај и  значај  бизнис плана 

 истражи међусобно деловање фактора који утичу 

на тржиште: цена, производ, место, промоција и 

личност 

 процени важност маркетинг плана у припреми 

бизнис плана 

 прикупи и анализира информације о тржишту и 

развија  индивидуалну маркетинг стратегију 

 развије самопоуздање у спровођењу теренских 

испитивања 

 презентује маркетинг план као део сопственог 

бизнис плана  

 

 Предузетничке способности и 

стратегије 

 Трагање за пословним идејама 

 Маркетинг и продаја 

 

 

На почетку модула ученике упознати са 

циљевима и исходима наставе / учења, 

планом рада и начинима оцењивања 

 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике 

наставе: 

 вежбе  (20 часова) 

 

Подела одељења на групе 

 Одељење се  дели на 2 групе 

 

 

Место реализације наставе 

 Вежбе се реализују у кабинету / 

учионици  

 

Препоруке за реализацију наставе: 
 Методе рада: мини предавања, 

дискусија, групни рад, играње улога, 

студије случаја, симулација, рад на 

терену, Brainstorming;  swot анализа, 

анкета/интервју, презентација 

 Циклус емпиријског учења 

 Дневник рада – објаснити вођење 

дневника рада 

 Место одржавања: довољно велики 

простор који омогућује рад у 

групама 

 Користити позитивне примере из 

праксе; организовати долазак 

успешног предузетника на час 

 Вежбе означене са **  се могу 

користити као замена или допуна  

 За предвиђене садржаје користити 

материјале из приручника за обуку 
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Предузетничке способности и 

стратегије 

 Бити или не бити 

 Мини циљ-циљеви предузетника                                  

 Производња огрлица                                                      

 Пикадо** 

 Градња куле                                                                             

Трагање за пословним идејама 

 Заједничко трагање за идејама и 

селекција – модел левка 

 Фабрика лопти ** 

 Структура и садржај  бизнис плана 

Маркетинг и продаја 

 Мини тржиште                                                    

 Освајање тржишта шибица ** 

 Увод у маркетинг план 

 Истраживање тржишта                                  

 Собна симулација тржишта**                        

 Презентација маркетинг плана  

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

 домаћи задатак 

 дневник рада 

 активност на часу 

 самостални практични рад 

 праћење практичног рада 
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Назив модула: Управљање пословањем 

Трајање модула: 22 часа 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 
ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у стању да: 
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  

МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНО УПУТСТВО 

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ МОДУЛА 

 Развијање менаџерских 

способности и особина 

 Оспособљавање за управљање 

трошковима и временску 

организацију активности 

 Развијање свести  о потреби 

иновација у пословању и 

рационалног размишљања и 

деловања 

 Упознавање са реалним 

проблемима са којима се 

суочава предузетник на 

тржишту (конкуренција) 

 Упознавање са ефектима 

економије обима 

 Оспособљавање за 

истраживачки рад и успешну 

презентацију 

 Развијање преговарачких 

способности и  толеранције 

 управља процесом рада (производња, промет робе, 

промет услуга) 

 разликује фазе у процесу рада  

 уради организацију процеса рада  

 планира процесе пословања  у зависности од циља  

 води пословне разговоре  

 планира и редукује трошкове  

 идентификује могућности за побољшање процеса 

управљања 

 развија стратегије за побољшање процеса рада   

 процени различит утицај  појединих категорија 

трошкова  

 планира обим пословања  који обезбеђује профит 

 организује време 

 препознаје  уско грло и празан ход у пословању 

предузећа   

 користи гантограм  

 изврши иновацију  у пословању уз смањење цене 

коштања 

 препозна  понашања која помажу или ометају 

процес комуникације  

 самостално или у групи развија  и примењује 

стратегије сарадње и конкуренције 

 процени како ограничено тржиште утиче на план 

реализације 

 утврди  продајну цену 

 препозна улогу и значај менаџера 

 изабере најповољнију организациону и правну 

форму привредне активности 

 планира трошкове  и организацију пословања за 

сопствени бизнис план 

 презентује  план пословања као део  сопственог 

бизнис плана 

 

 

 

 Организација набавке и продаје 

 Трошкови у трговини 

 Управљање временом 

 Инжењеринг вредности 

 Информисање, комуникација, 

конкуренција и упраљање продајом 

 Правни аспект покретања бизниса 

 Припрема за теренски рад и 

презентација пословног плана 

 

 

На почетку модула ученике упознати са 

циљевима и исходима наставе / учења, 

планом рада и начинима оцењивања 

 

 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике 

наставе: 

 вежбе  (22 часа) 

 

Подела одељења на групе 

 Одељење се  дели на 2 групе 

 

 

Место реализације наставе 

 Вежбе се реализују у кабинету / 

учионици 

 

Препоруке за реализацију наставе: 
 За предвиђене исходе и   користити  

материјале из приручника за обуку 

 

Организација   производње 
 Производња коверти  

 Појам и значај организације 

 Типови организације 

 Производња ранаца** 

 

Трошкови производње 

 Картинг центар 

 Праг рентабилности 

 

Управљање временом 

 Пикник  

 Гантограм 

 

Инжењеринг вредности 
 Инжињеринг вредности 
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Информисање, комуникација, 

конкуренција и упраљање производњом 
 Шупљи квадрат** 

 Најбољи посао** 

 Вежба са крунама 

 

Припрема за теренски рад и 

презентација производног плана 
 Лична карта предузећа 

 План инвестиција и трошкова 

 План производње 

 

 Обезбедити долазак предузетника. 

 Упутити ученике на комуникацију са 

релевантним службама: Агенција за 

привредне регистре, општина, банка, 

управа прихода и консалтинг 

предузећа 

 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

 домаћи задатак 

 дневник рада 

 активност на часу 

 самостални практични рад 

 праћење практичног рада 
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Назив модула: Финансијски извештаји као део бизнис плана 

Трајање модула: 22 часа 

 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 
ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у стању да: 
ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ  

МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНО УПУТСТВО 

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ МОДУЛА 

 Разумевање значаја биланса 

стања, биланса успеха и 

токова готовине као 

најважнијих финансијских 

извештаја у бизнис плану 

 Препознавање 

профита/добити  као 

основног мотива пословања 

 Разумевање значаја 

ликвидности у пословању 

предузећа 

 Схватање значаја финансијске 

анализе у пословању 

предузећа и добијања 

повратне информације 

 састави биланс стања 

 састави биланс успеха и утврди  пословни резултат 

 направи разлику између прихода и расхода с једне 

стране и прилива и одлива новца са друге стране 

 идентификује начине за одржавање ликвидности у 

пословању предузећа 

 схвати важност повезаности сва три финансијска 

извештаја 

 састави бизнис план за сопствену бизнис идеују 

 провери квалитет своје бизнис идеје и урађеног  

бизнис плана 

 Биланс стања 

 Биланс успеха 

 Биланс токова готовине (cash flow) 

 Упоредна анализа финансијских 

извештаја 

 Припрема и презентација бизнис плана 

пред инвеститорима 

 

На почетку модула ученике упознати са 

циљевима и исходима наставе / учења, 

планом рада и начинима оцењивања 

 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике 

наставе: 

 вежбе  (22 часа) 

 

Подела одељења на групе 

 Одељење се  дели на 2 групе 

 

Место реализације наставе 

 Вежбе се реализују у кабинету / 

учионици 

 

Препоруке за реализацију наставе: 
 За предвиђене исходе и садржаје 

користити  обрасце и вежбе из 

приручника за обуку 

 

Биланс стања 
 Т конто 

 

Биланс успеха 

 Фризерски салон „Зоран” 

 Алинин бизнис је у опасности 

 

Биланс токова готовине (cash flow) 

 Тржиште корпи 

 Продавци коња 

 Господин Тодор 

 Талични Том** 

 

Припрема и презентација бизнис 

плана пред инвеститорима 

 Јавна провера бизнис планова пред 

осталим учесницима, наставницима 
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и банкарима 

 Омогућити ученицима сва 

расположива средства за 

визуализацију 

 Систематизација - квиз знања 

 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

 домаћи задатак 

 дневник рада 

 активност на часу 

 самостални практични рад 

 праћење практичног рада 

 

 

5. КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА 

 

 Трговинско пословање 

 Канцеларијско пословање 

 Организација набавке и продаје 

 Рачуноводство у трговини 

 Обука у виртуелном предузећу 

 Вештина комуникације 

 Статистика 

 Маркетинг у трговини 

 Менаџмент – изборни 

 Принципи економије 

 

     

 

 

 

 

 

 


