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Б:ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

 

ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ 

 

 

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: 

 Оспособљавање ученика за креирање публикација 

 Оспособљавање ученика за израду интернет презентација 

 Упознавање ученика са основним појмовима електронског пословања 

 Оспособљавање ученика за коришћење електронског банкарства 

 Оспособљавање ученика за коришћење електронске трговине 

 

 

3. НАЗИВ И ТРАЈАЊЕ МОДУЛА ПРЕДМЕТА  

 

Разред:  четврти 

НАЗИВ МОДУЛА 
Трајање модула 

(часови) 

Израда публикација 10 

Интернет презентације 12 

Увод у електронско пословање 10 

Електронско банкарство 16 

Електронска трговина 16 
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4. ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ, ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ И НАЧИНИ ОЦЕЊИВАЊА МОДУЛА  

 

Назив модула: Израда публикација 

Трајање модула: 10 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 

креирање публикација 

 

 

 oбјасни значај публикације 

 направи једноставну публикацију 

 припреми публикацију за штампу и штампа 

публикацију 

 разликује штампане и електронске  публикације 

 користи направљену публикацију 

 

 Креирање просте публикације 

(позивница, резиме, визит карта, флајер, 

каталог...) 

 рад са текстом у публикацијама 

 убацивање слика  и облика 

 форматирање садржаја публикације 

 Креирање разних публикација за 

штампање 

 Креирање публикација за е-mail 

(newsletter...) 

 Припрема за штампу и штампање 

публикације 

 

На почетку модула ученике упознати са 

циљевима и исходима наставе / учења, 

планом рада и начинима оцењивања 

 

Подела одељења на групе 

 Одељење се дели на групе уколико 

предмет изабере више од 15 ученика 

 

Место реализације наставе 

 Кабинет за рачунарство и 

информатику  

 

Методе за реализацију наставе 

 Наставу реализовати методама 

активно оријентисане наставе. 

Препоручене методе: 

 ситуација 

 web quest 

 игра по станицама  

 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

 праћење остварености исхода 

 тестове знања 

 активност на часу 

 домаћи задатак  

 тестове практичних вештина 

 

 



193 

 

 

Назив модула: Интернет презентације 

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 

 Оспособљавање ученика за 

израду интернет презентација 

 објасни специфичности презентације на интернету 

 примени основна знања из маркетинга 

 дизајнира интернет презентацију  

 изради интернет презентацију 

 постави презентацију на интернет 

 

 

 

 

 Презентација на интернету и њене 

специфичности 

 Web страна 

 Web site, blog, rss 

 URL 

 Хипер текст (HTML, XML, CSS...) 

 Алати за израду Web презентације 

WYSIWYG и HTML едитори 

 Поступак прављења презентације 

 Израда Web страна 

 Рад са текстом 

 Рад са сликама 

 Повезивање (линковање) Web страна 

 Приказивање Web презентације 

 Постављање Web презентације на сервер 

(FTP протокол и алати) 

 

На почетку модула ученике упознати са 

циљевима и исходима наставе / учења, 

планом рада и начинима оцењивања 

 

Подела одељења на групе 

 Одељење се дели на групе уколико 

предмет изабере више од 15 ученика 

 

Место реализације наставе 

 Кабинет за рачунарство и 

информатику  

 

Методе за реализацију наставе 

 Наставу реализовати методама 

активно оријентисане наставе. 

Препоручене методе: 

 ситуација 

 web quest 

 игра по станицама  

 

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: Увод у електронско пословање 

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 

електронског пословања 

 објасни елементе и  основне функције електронског 

пословања 

 користи интернет у јавној управи и разуме концепт 

е-government-a 

 објасни телекомуникациони концепт у ЕП 

 користи заштиту и мере безбедности у ЕП 

 

 Облици електронског пословања  

 EDI 

 B2B модел електронског пословања  

 B2C модел електронског пословања 

 M-пословање 

 Телекомуникациони канали 

 Медијуми комуникације 

 Протоколи и интерфејси 

 GIS и GPS 

 Интернет у јавној управи и  

е-government 

 Заштита информационох система 

 Сигурност у електронском пословању 

На почетку модула ученике упознати са 

циљевима и исходима наставе / учења, 

планом рада и начинима оцењивања 

 

Подела одељења на групе 

 Одељење се дели на групе уколико 

предмет изабере више од 15 ученика. 

 

 

Место реализације наставе 

 Кабинет за рачунарство и 

информатику  

 

Методе за реализацију наставе 

 Наставу реализовати методама 

активно оријентисане наставе. 

Препоручене методе: 

 ситуација 

 web quest 

 игра по станицама  

 

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: Електронско банкарство 

Трајање модула: 16 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 електронског 

банкарства 

 објасни елементе и функције електронског 

банкарства 

 користи електронски новац и електронски чек 

 користи дигитални потпис 

 користи јавни и приватни кључ 

 користи дигитални потпис и сертификат 

 

 Електронски платни промет и системи 

плаћања 

 Системи електронског плаћања 

 Електронски новац  

 Eлектронски чек 

 Мобилни телефон у ЕП 

 Дистрибуираност електронског 

банкарства 

 АТМ системи/банкомати 

 POS системи и фискалне касе 

 Телефонско банкарство 

 SMS банкарство 

 Мобилно банкарство 

 WАP банкарство 

 WЕB ТV 

 Оn-line PC банкарство 

 Интернет банкарство 

 Home Banking 

 Електронске мреже међубанкарских 

плаћања 

На почетку модула ученике упознати са 

циљевима и исходима наставе / учења, 

планом рада и начинима оцењивања 

 

Подела одељења на групе 

 Одељење се дели на групе уколико 

предмет изабере више од 15 ученика 

 

Место реализације наставе 

 Кабинет за рачунарство и 

информатику  

 

Методе за реализацију наставе 

 Наставу реализовати методама 

активно оријентисане наставе. 

Препоручене методе: 

 ситуација 

 web quest 

 игра по станицама  

 

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: Електронскa трговина 

Трајање модула: 16 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 електронске 

трговине 

 објасни елементе и функције електронске трговине     

 наручи робу и услуге електронским путем 

 купује у електронској продавници 

 изврши електронске трансакције 

 Електронска продавница  

 Електронска корпа 

 Портали 

 Трговина на Web-u 

 IT за обраду трансакција 

 

На почетку модула ученике упознати са 

циљевима и исходима наставе / учења, 

планом рада и начинима оцењивања 

 

Подела одељења на групе 

 Одељење се дели на групе уколико 

предмет изабере више од 15 ученика 

 

Место реализације наставе 

 Кабинет за рачунарство и 

информатику  

 

Методе за реализацију наставе 

Наставу реализовати методама активно 

оријентисане наставе. Препоручене 

методе: 

 ситуација 

 web quest 

 игра по станицама  

 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

 праћење остварености исхода 

 тестове знања 

 активност на часу 

 домаћи задатак  

 тестове практичних вештина 

 

 

5. КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА 

 

 Рачунарство и информатика 

 Обука у виртуелном предузећу 

 Маркетинг у трговини 
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МЕНАЏМЕНТ 

 

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 знања о улози менаџмента у организацијама;  

 Стицање знања о потреби планирања активности управљања; 

 Стицање знања о стратешком менаџменту; 

 Стицање знања о потреби и начинима организовања;  

 Стицање знања о лидерству/вођењу као активности управљања; 

 Стицање знања о важности тимског рада у организацијама; 

 Стицање знања о конфликтима и управљању конфликтима у организацијама; 

 Стицање знања о организационој култури; 

 Стицање знања о контроли као активности управљања. 

 

 

3. НАЗИВ И ТРАЈАЊЕ МОДУЛА ПРЕДМЕТА  

 

Разред:  четврти 

 

НАЗИВ МОДУЛА 
Трајање модула 

(часови) 

Улога менаџмента у  организацијама 10 

Планирање и стратешки менаџмент 12 

Организовање као активност управљања 15 

Вођење као активност управљања 12 

Организациона култура 6 

Контрола као активност управљања 9 
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4. ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ, ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ И НАЧИНИ ОЦЕЊИВАЊА МОДУЛА  

 

Назив модула: Улога менаџмента у организацијама 

Трајање модула: 10 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 улози 

менаџмента у организацијама  

 

 

 објасни улогу менаџмента у организацији 

 објасни развој менаџмента 

 објасни окружење предузећа и његове 

карактеристике 

 анализира утицај окружења на пословање предузећа 

 разликује активности управљања 

 објасни врсте одлука и методе доношења одлука 

 анализира процес доношења одлука 

 донесе одлуку на рационалан начин 

 објасни нивое менаџмента и вештине менаџера 

 објасни важност друштвено одговорног понашања 

предузећа 

 наведе примере етике у пословању предузећа 

 

 

 Увод у менаџмент (појам и значај) 

 Еволуција мисли о менаџменту 

 Окружење менаџмента и борба са 

утицајума окружења (опште 

карактеристике окружења, утицај 

окружења) 

 Активности (фазе) управљања 

(планирање, организовање, вођење и 

контрола) 

 Доношење одлука (врсте одлука, методе 

доношења одлука, процес рационалног 

доношења одлука) 

 Нивои менаџмента и вештине менаџера 

 Друштвена одговорност и етика у 

пословању 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: 

 теоријска настава  (10 часoвa) 

 

 

Место реализације 

 Учионица 

 

Препоруке за реализацију наставе 
 Сви исходи се реализују кроз двочас 

 Модули се реализују кроз методе 

активног учења  

 Препоручене методе: студија случаја,  

пројекат 

 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

 праћење остварености исхода 

 усмено излагање 

 тестове знања 

 активност на часу 
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Назив модула: Планирање и стратешки менаџмент 

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 потреби 

планирања активности 

управљања 

 Стицање знања о стратешком 

менаџменту 

 

 објасни важност дефинисања циљева организације 

 објасни важност планирања 

 разликује врсте планова 

 објасни хијерархију планова 

 дефинише стратегију 

 објасни концепт развоја стратегије 

 објасни процес стратешког менаџмента 

 разликује нивое стратегије у организацијама 

 објасни начине за институционализацију и 

операционализацију стартегије 

 анализира различите пословне стратегије 

 

 

 

 Важност циљева,  

 Хијерархија планова,  

 Разлика између стратешких и 

оперативних планова, 

 Развој концепта стратегије 

 Процес стратешког менаџмента,  

 Нивои стратегије 

 Примена стратегије 

(институционализација, 

операционализација) 

 

 

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 часoвa) 

 

Место реализације 

 Учионица 

 

Препоруке за реализацију наставе 
 Сви исходи се реализују кроз двочас 

 Модули се реализују кроз методе 

активног учења  

 Препоручене методе: студија случаја,  

пројекат 

 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

 праћење остварености исхода 

 усмено излагање 

 тестове знања 

 активност на часу 
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Назив модула: Организовање као активност управљања 

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 потреби и 

начинима организовања  

 објасни основне активности процеса организовања 

 разликује високу и равну хијерархију 

 објасни процес стварања организационе структуре – 

организациони дизајн 

 одабере концепт организационог дизајна у 

зависности од услова у окружењу 

 дефинише организациону структуру 

 разликује формалну и неформалну организациону 

структуру 

 објасни функционални модел организационе 

структуре 

 објасни дивизиони модел организационе структуре 

 објасни матрични модел организационе структуре 

 донесе закључак о избору модела организационе 

структуре на основу анализе услова пословања 

 разликује изворе моћи и ауторитета у организацији 

 објасни потребу делегирања ауторитета и 

предности и недостатке делегирања ауторитета 

 разликује централизацију и децентрализацију 

 планира људске ресурсе 

 врши регрутовање и селекцију кандидата за посао 

 препозна потребу за обуком и усавршавањем  

запослених 

 објасни критеријуме за оцену учинака и поступак 

утврђивања надокнаде запосленима 

 разликује облике померања запослених у оквиру 

организације 

 наведе примере ситуација у којима може доћи до 

унапређења, премештаја, деградирања и разрешења 

 Организовање – појам и активности   

 подела рада  

 подела на секторе 

 хијерархија – висока, равна 

 координација 

 Дизајн организације 

 Организациона структура 

(функционални модел, дивизиони модел, 

матрични модел) 

 Извори моћи и ауторитет у организацији  

 Делегирање ауторитета(предности, 

недостаци, отпори делегирању 

ауторитета, смернице за делегирање 

ауторитета, децентрализација – 

централизација)  

 Управљање људским ресурсима 

(планирање УЉР; регрутовање; 

селекција; увођење у радну средину; 

развој запослених кроз обуку и 

усавршавање; оцена учинка и 

утврђивање надокнаде;унапређења, 

премештаји, деградирања, разрешења) 

 

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 часoвa) 

 

Место реализације 

 Учионица 

 

Препоруке за реализацију наставе 
 Сви исходи се реализују кроз двочас 

 Модули се реализују кроз методе 

активног учења  

 Препоручене методе: студија случаја,  

пројекат 

 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

 праћење остварености исхода 

 усмено излагање 

 тестове знања 

 активност на часу 
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Назив модула: Вођење као активност управљања 

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 

лидерству/вођењу као 

активности управљања 

 Стицање знања о важности 

тимског рада у 

организацијама 

 Стицање знања о 

конфликтима и управљању 

конфликтима у 

организацијама 

 

 

 

 објасни значај вођења у организацијама 

 разликује факторе и стилове лидерсва 

 објасни значај мотивисања запослених  

 објасни  основне теорије мотивације  

 доведе у везу доминантне факторе мотиваације са 

обликом/начином лидерства  

 објасни потребу тимског рада у организацијама 

 разликује врсте тимова и њихове карактеристике 

 објасни фазе развоја тима 

 објасни вештине које мора да поседује тим да би 

ефикасно деловао 

 објасни значај различитих улога чланова тима и 

значај тимских норми 

 дизајнира тим у складу са дефинисаним циљем, 

водећи рачуна о различитим улогама и вештинама 

чланова тима  

 објасни врсте конфликата у тимовима 

 објасни основне карактеристике конфликата у 

организацијама 

 разликује персоналне и организационе узроке 

конфликата у организацијама 

 објасни стратегије за управљање конфликтима 

 примени одговарајућу  стратегију управљања 

конфликтима у зависности од врсте конфликта 

 Вођење као активност управљања, 

носиоци лидерства 

 Фактори вођства  

 личне карактеристике лидера 

 особине подређених 

 карактеристике средине 

 Приступи изучавању вођства – 

бихејвиористички приступ.... 

 Стилови вођства (класични и савремени) 

 Мотивација 

 Тимови и тимски рад (врсте тимова, фазе 

развоја тимова, улоге у тиму, предности 

и недостаци тимског рада..) 

 Конфликти у организацијама и њихово 

решавање  

 карактеристике 

 узроци 

 стратегије управљања конфликтима 

 

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 часoвa) 

 

Место реализације 

 Учионица 

 

Препоруке за реализацију наставе 
 Сви исходи се реализују кроз двочас 

 Модули се реализују кроз методе 

активног учења  

 Препоручене методе: студија случаја,  

пројекат 

 

 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

 праћење остварености исхода 

 усмено излагање 

 тестове знања 

 активност на часу 
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Назив модула: Организациона култура 

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 

организационој култури 

 објасни утицај организационе културе на пословање 

и пословне резултате организације 

 разликује когнитивне и симболичке елементе 

организационе културе 

 разликује основне типове организационе културе 

 објасни различите субкултуре у организацијама 

 Организациона култура - појам, значај 

 Утицај организационе културе на 

функционисање организације 

 Садржај орг. културе (когнитивни и 

симболички елементи) 

 Класификација орг. култура (култура 

моћи, култура улога, култура задатка, 

култура подршке) 

 Оргaнизациона култура и субкултуре 

 Мултикултурализам корпорација    

 

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 часoвa) 

 

Место реализације 

 Учионица 

 

Препоруке за реализацију наставе 
 Сви исходи се реализују кроз двочас 

 Модули се реализују кроз методе 

активног учења препоручене методе: 

студија случаја,  пројекат 

 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

 праћење остварености исхода 

 усмено излагање 

 тестове знања 

 активност на часу 
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Назив модула: Контрола као активност управљања 

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 контроли 

као активности управљања 

 објасни циљ контроле као активности управљања 

 објасни значај и фазе у поступку контроле  

 објасни дизајнирање контролних система 

 објасни значај финансијске контроле 

 анализира резултате пословања на основу 

финансијских извештаја (биланс стања, биланс 

успеха, извештај о кретању готовине) 

 објасни буџетску контролу 

 објасни ревизију као начин контроле  

 Контрола као активност управљања - 

појам, функција и циљ контроле;  

 Фазе у поступку контроле: 

 утврђивање стандарда 

 мерење резултата 

 поређење остварених резултата са 

стандардима 

 предузимање корективних мера 

 Важност контроле  

 Дизајнирање контролних система: 

 кључне резултатске области 

 стратешке контролне тачке 

 Финансијска контрола (биланс стања, 

биланс успеха, извештај о кретању 

готовине) 

 Буџетска контрола,  

 Ревизија (интерна, екстерна) 

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 часoвa) 

 

Место реализације 

 Учионица 

 

Препоруке за реализацију наставе 
 Сви исходи се реализују кроз двочас 

 Модули се реализују кроз методе 

активног учења. Препоручене методе: 

студија случаја,  пројекат 

 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

 праћење остварености исхода 

 усмено излагање 

 тестове знања 

 активност на часу 

 

 

5. КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА 

 

 Предузетништво 

 Рачуноводство у трговини 

 Обука у виртуелном предузећу 

 Организација набавке и продаје 
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ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА 
 

1. ОСТВАРИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА –  ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ 

 

 

РАЗРЕД 

 

НАСТАВА  

ПРАКСА 

 

УКУПНО 
Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

III 70     70 

 

2.  ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА  

 

 Стицање основних знања о трошковима и врстама трошкова предузећа; 

 Стицање основних знања о калкулацијама трошкова предузећа;  

 Стицање основних знања о резултатима пословањa предузећа; 

 Стицање основних знања о економским принципима пословања предузећа.  

 

 

3.  НАЗИВ И ТРАЈАЊЕ МОДУЛА 
 

Разред:  трећи 

 

Ред.бр. НАЗИВ МОДУЛА 
Трајање модула 

(часови) 

1. Трошкови 30 

2. Резултати  пословања предузећа  20 

3. Економски принципи пословања предузећа 20 
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4.  ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ, ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА 

 

Назив модула:                      Трошкови 

Трајање модула:       30 часoвa 

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 и врстама 

трошкова предузећа 

 Стицање основних знања о 

калкулацијама трошкова 

предузећа 

 објасни процес трансформације уложених 

ресурса у резултате 

 дефинише трошење фактора производње 

 разликује појмове – трошкови и утрошци 

 наведе врсте трошења 

 наведе трошкове према местима настанка 

 наведе трошкове према везаности за носиоце 

 наведе трошкове према начину преношења 

на носиоце 

 разликује трошкове у кратком року 

 дефинише фиксне трошкове 

 дефинише варијабилне трошкове 

 дефинише граничне трошкове 

 опише динамику укупних трошкова 

 илуструје графички укупне и просечне,  

фиксне и варијабилне трошкове 

 илуструје графички укупне трошкове 

 израчуна поједине категорије трошкова  

 анализира добијене резултате 

 анализира динамику трошкова 

 разликује трошкове у дугом року 

 дефинише калкулације трошкова 

 разликује калкулације трошкова 

 израчуна цену коштања бирајући адекватну 

калкулацију  

 анализира добијене резултате 

 Трансформација уложених ресурса у 

резултате 

 Трошење фактора производње 

 Трошкови и утрошци 

 Врсте трошкова 

 Подела трошкова према факторима 

производње 

 Подела трошкова према местима 

настанка 

 Подела трошкова према везаности за 

носиоце 

 Подела трошкова према начину 

преношења на носиоце 

 Подела трошкова у зависности од 

динамике обима производње 

 Трошкови у кратком року 

 Фиксни трошкови 

 Варијабилни трошкови 

 Гранични трошкови 

 Динамика укупних трошкова 

 Трошкови у дугом року 

 Калкулације трошкова 

 Калкулације трошкова према времену 

израде 

 Калкулације трошкова према начину 

израде 

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  (30 часoвa) 

 

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 трошкове предузећа и начине 

обрачуна.  

 Употреба графичких приказа за поједине 

категорије трошкова. 

 Утврдити цену коштања на конкретним  

примерима  

 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 праћење остварености исхода 

 усмено излагање 

 тестове знања 

 активност на часу 

 домаћи задатак 
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Назив модула:                      Резултати пословања 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 

резултатима пословањa 

предузећа 

 дефинише приход предузећа 

 разликује врсте прихода предузећа 

 дефинише просечан и маргиналан приход 

 идентификује факторе који утичу на приход 

предузећа 

 анализира везу укупног прихода и тражње за 

производима предузећа 

 дефинише профит предузећа 

 објасни изворе профита предузећа 

 наведе врсте прихода предузећа 

 израчуна укупан приход и профит предузећа 

 

 

 

 Приход предузећа  - појам и врсте 

 Укупан приход 

 Просечан приход 

 Маргиналан приход 

 Фактори који утичу на приход 

предузећа 

 Укупан приход и тражња за 

производима предузећа 

 Профит предузећа – појам и извори 

 Врсте профита предузећа 

 

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 приход и профит предузећа. 

 Утврдити резултат пословања предузећа на 

конкретним  примерима  

 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 праћење остварености исхода 

 усмено излагање 

 тестове знања 

 активност на часу 

 домаћи задатак 
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Назив модула:                      Економски принципи пословања 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 

економским принципима 

пословања предузећа 

 разликује парцијалне економске принципе 

пословања 

 дефинише продуктивност 

 доводи у везу производњу и продуктивност 

 доводи у везу технологију и продуктивност 

 наводи циљеве мерења продуктивности 

предузећа 

 описује значај пораста продуктивности 

 доводи у везу људске ресурсе и 

продуктивност 

 дефинише економичност 

 идентификује изворе економичности 

 успоставља односе између трошкова и 

унапређења економичности 

 дефинише рентабилност  

 наведе значење и значај рентабилности 

предузећа 

 наведе циљеве мерења рентабилности 

предузећа 

 идентификује факторе унапређења 

рентабилности 

 израчунава економске принципе пословања 

предузећа 

 упореди израчунате показатеље 

 анализира израчунате показатеље 

 Парцијални економски принципи 

пословања предузећа 

 Појам продуктивности 

 Производња и продуктивност 

 Технологија и продуктивност 

 Мерење продуктивности 

 Показатељи продуктивности 

 Циљеви мерења продуктивности 

предузећа 

 Значај пораста продуктивности 

 Људски ресурси и продуктивност 

 Појам економичности 

 Анализа економичности 

 Извори економичности 

 Поређење трошкова и унапређење 

економичности 

 Значење и значај рентабилности 

предузећа 

 Анализа рентабилности предузећа 

 Мерење рентабилности предузећа 

 Унапређење рентабилности 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 економске принципе пословања. 

 Утврдити економске принципе пословања 

предузећа на конкретним  примерима  

 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 праћење остварености исхода 

 усмено излагање 

 тестове знања 

 активност на часу 

 домаћи задатак 

 

5. КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА 

 

 Принципи економије 

 Рачуноводство у трговини 

 Обука у виртуелном предузећу 

 Право 

 Организација набавке и продаје 
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ПОСЛОВНИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  

 

 

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: 

 Усвајање знања из страног језика и јачање самопоуздања код ученика да у усменој и писаној комуникацији користи језик и да се компетентно и самосвесно споразумева 

са људима из других земаља; 

 Оспособљавање ученика да упозна језик струке у оноликој мери која му омогућава да користи страни језик ради вођења пословне комуникације, праћења новина у 

струци и ширењу пословних веза. 
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ЦИЉ 

ИСХОДИ НА КРАЈУ 

ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА  

Ученик ће бити у стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНЕ  

 СТРУЧНЕ  ТЕМЕ  

КОМУНИКАТИВНЕ 

ФУНКЦИЈЕ 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

СЛУШАЊЕ 

 Оспособљавање 

ученика за 

разумевање 

усменог говора 

 разуме основне поруке и 

захтеве исказане јасним 

стандардним језиком када 

је реч о блиским стручним 

темама   

 разуме глобално суштину 

нешто дужих разговора 

или дискусија на 

састанцима, који се односе 

на  мање сложене садржаје 

из струке, уколико се 

говори разговетно 

стандардним језиком, 

поставља питања и тражи 

објашњења у вези са темом 

дискусије/разговора 

 

 

 

 

ТЕМЕ  

(Ове теме произилазе из описа 

стандарда занимања и оне се обрађују 

током четворогодишњег образовања 

узимајући у обзир програм стручних 

предмета ради корелације са тематиком  

из страног језика ) 

 

 Основна терминологија која се односи 

на послове из домена општих, 

правних и кадровских послова и 

послова набавке и продаје 

 Примена информационих технологија 

у домену струке 

 Вођење евиденције и документације у 

администрацији 

 Праћење новина у области 

међународних правно-

административних послова   

  Примене међународних стандарда и 

законске реуглативе 

 Основе пословне комуникације и 

коресподенције ( пословна преписка и 

комуникација у писаној и усменој 

форми) 

 

УЖЕСТРУЧНА ТЕМАТИКА  

 Начини преговарања 

 Истраживање тржишта 

 Иновације у послу 

 Конкуренција  

 Продаја на велико и на мало 

 

Напомена: Језички садржаји  су 

идентични као и  за опште-

образовни предмет СТРАНИ ЈЕЗИК 

1. Представљање себе и 

других 

2. Поздрављање (састајање, 

растанак; формално, 

неформално, специфично по 

регионима) 

3. Идентификација и 

именовање особа, објеката, 

боја, бројева итд.) 

4. Давање једноставних 

упутстава и 

команди 

5. Изражавање молби и 

захвалности 

6. Изражавање извињења 

7. Изражавање потврде и 

негирање 

8. Изражавање допадања и 

недопадања 

9. Изражавање физичких 

сензација и потреба 

10. Исказивање просторних и 

временских односа 

11. Давање и тражење 

информација и обавештења 

12. Описивање и упоређивање 

лица и предмета 

13. Изрицање забране и 

реаговање на забрану 

14. Изражавање припадања и 

поседовања 

15. Скретање пажње 

16. Тражење мишљења и 

изражавање слагања и 

неслагања 

17. Тражење и давање дозволе 

18. Исказивање честитки 

19. Исказивање препоруке 

20. Изражавање хитности и 

обавезности 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  

 Комуникативна настава страних језика 

подразумева поимање језика као средства 

комуникације; инсистира на употреби  

циљног језика у учионици у добро осмишљеним 

контекстима од интереса за ученике; 

претпоставља примену тзв. Teacher  talk, одн. 

прилагођавање говорне делатности наставника 

интересовањима и знањима ученика;  инсистира 

на комуникативном аспекту употребе језика, 

одн. на значењу језичке поруке, а не толико на 

граматичној прецизности исказа ; претпоставља 

да се знања ученика мере прецизно 

дефинисаним релативним, а не толико 

апсолутним критеријумима тачности. Један од 

кључних елемената комуникативне наставе је и 

социјална интеракција кроз рад у учионици. Она 

се базира на групном или индивидуалном 

решавању проблема, потрази за информацијама 

и мање или више комплексним задацима. У тим 

задацима увек су јасно одређени контекст, 

процедура и циљ, чиме се унапређује квантитет 

језичког материјала који је неопходан услов за 

било које учење језика.  

Такозвана комуникативно-интерактивна 

парадигма у настави страних језика, између 

осталог, укључује и следеће компоненете:  

 усвајање језичког садржаја кроз циљано и 

осмишљено учествовање у друштвеном чину 

 поимање наставног програма као динамичне, 

заједнички припремљене и ажуриране листе 

задатака и активности  

  наставник је ту да омогући приступ и 

прихватање нових идеја  

 ученици се третирају као одговорни, 

креативни, активни учесници у друштвеном 

чину 

  уџбеници су само један од  ресурса; осим 

њих препоручује се и примена других извора 

информација и дидактичких  
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21. Исказивање сумње и 

несигурности 

 

 

 

 

 

 материјала, поготову кад је реч о стручним 

темама  

 учионица постаје простор који је могуће 

реструктурирати из дана у дан  

  Важан циљ у учењу страног језика у 

средњим стручним школама је овладавање 

језиком струке, и то у оноликој мери која је 

неопходна  да се језик користи ради  

информисаности  и оспособљености за 

једноставну комуникацију у усменом и 

писаном облику на страном језику. Тај 

сегмент наставе страног језика који се 

прогресивно увећава од 20 до 50% током  

четворогодишњег образовања мора да буде 

јасно дефинисан и у складу са исходима 

везаним за квалификације струке.  

 Неопходно је да стручна тематика која се 

обрађује на страном језику прати исходе 

појединих стручних предмета и буде у 

корелацији са њима. Реализација наставе 

језика струке се много више огледа у 

развијању рецептивних вештина него  

продуктивних јер је сврха учења страног 

језика, у првој линији, усмерена на то  да се 

ученици оспособе да прате одређену 

стручну  литературу у циљу информисања, 

праћења иновација и достигнућа у области 

струке, усавршавања и напредовања.  

 Стога је спектар текстова који се 

препоручују велики: шематски прикази, 

упутства о примени апарата, инструмената 

или пак материјала, хемикалија, рецепти, 

декларације, краћи стручни текстови чији је 

садржај релевантан за тематске садржаје 

стручних предмета, извештаји, каталози, 

програми сајамских активности и сл.  

 Веома је битно у раду са таквим текстовима 

одредити добру дидактичку подршку. Добро 

осмишљени налози упућују на то да 

одређене текстове, у зависности од тежине и 

важности информација које они носе, треба 

разумети глобално, селективно или пак 

детаљно. 

ЧИТАЊЕ 

 Оспособљавање 

ученика за 

разумевање 

прочитаних 

текстова 

 разуме  текстове блиске 

струци ( стандардна писма, 

информације о процесу 

рада у струци) који су 

писани обичним језиком 

или језиком струке 

 разуме основни садржај 

као и важније детаље у 

извештајима, брошурама и 

уговорима везаним за 

струку 

 

ГОВОР 

 Оспособљавање 

ученика за 

кратко 

монолошко 

излагање на 

страном језику 

 једноставним средствима 

опише статус и 

образовање, будуће 

запослење 

 опише делатност, фирму, 

процес рада или пак 

преприча телефонски 

разговор или одлуке неког 

договора у оквиру познате 

лексике 

 образложи краће своје 

намере, одлуке, поступке  

ПИСАЊЕ 

 Оспособљавање 

ученика за 

писање краћих 

текстова 

различитог 

садржаја 

 попуњава рачуне, 

признанице и хартије од 

вредности 

 напише пословно писмо 

према одређеном моделу 

различите садржине 

 опише и појасни садржај 

схема и графикона  везаних 

за струку 

ИНТЕРАКЦИЈА 

 Оспособљавање 

ученика за 

учешће у 

дијалогу на 

 поведе, настави и заврши 

неки једноставан  разговор, 

под условом да је лице у 

лице са саговорником 

 буде схваћен у размени 
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страном језику и 

размену краћих 

писаних порука 

идеја и информација о 

блиским темама у 

предвидљивим, 

свакодневним ситуацијама 

на послу 

 Продуктивне вештине треба  

ограничити на строго функционалну 

примену реалну за захтеве струке. То 

подразумева писање кратких порука, 

мејлова у оквиру пословне комуникације, 

попуњавање формулара, рачуна и др. 

административних  паира (поруџбенице, 

рекламације, захтеви, молбе) и вођење 

усмене комуникације која омогућава 

споразумевање на основном нивоу било у 

директном контакту са саговорником или у 

телефонском разговору.  

 

МЕДИЈАЦИЈА 

 Оспособљавање 

ученика да 

преводи, сажима 

и препричава 

садржај краћих 

усмених и 

писаних текстова 

 сажима садржај текста, 

филма, разговара и сл. 

МЕДИЈСКА 

ПИСМЕНОСТ 

 Оспособљавање 

ученика да 

користе медије 

као изворе 

информација и 

развијају 

критичко 

мишљење у вези 

са њима 

 идентификује различита 

гледишта о истој теми 

 

ЗНАЊЕ О ЈЕЗИКУ  коректно употребљава 

једноставне структуре 

користећи зависне 

реченице  
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ВЕШТИНE   КОМУНИКАЦИЈЕ 

  

 

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 начинима и средствима интерне и екстерне комуникације; 

 Упознавање ученика са правилима пословног бон-тона; 

 Оспособљавање ученика за комуницирање са представницима разних народа; 

 Оспособљавање ученика за успешно обављање телефонског разговора и правилно састављање е-маил порука; 

 Оспособљавање ученика за активно слушање и превазилажење конфликтних ситуација; 

 Оспособљавање ученика за обављање продајног разговора. 

 

 

3. НАЗИВ И ТРАЈАЊЕ МОДУЛА ПРЕДМЕТА  

 

Разред:  трећи 

 

НАЗИВ МОДУЛА 
Трајање модула 

(часови) 

Врсте комуникације 6 

Пословни бонтон 12 

Културолошке различитости народа 12 

Телефонирање и електронска комуникација 12 

Баријере у комуникацији 14 

Продајни разговор 14 
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4. ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ, ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ И НАЧИНИ ОЦЕЊИВАЊА МОДУЛА  

 

Назив модула: Врсте комуникације 

Трајање модула: 6 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 начинима и 

средствима интерне 

и екстерне 

комуникације 

 

 

 разликује врсте комуникације      

 објасни предности и недостатке усмене и 

писмене комуникације   

 објасни разлику између вербалне и 

невербалне комуникације  

 разликује намену средстава комуникације 

(телефон, факс, компјутер) и користи их    

 

 Врсте комуникације 

 Предности и недостаци усмене и писмене 

комуникације 

 Вербална и невербална комуникација 

 Средства комуникације – врсте и начин 

коришћења 

 

На почетку модула ученике упознати са циљевима 

и исходима наставе / учења, планом рада и 

начинима оцењивања 

 

Подела одељења на групе 

 Одељење се дели на групе уколико предмет 

изабере више од 15 ученика 

 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

 Вежбе  (6 часoва) 

 

Mесто реализације наставе 

 Часови  се реализују у специјализованој 

учионици (кабинет опремљен рачунарима  и 

пројектором, модерацијском таблом, флип 

чартом, телефоном са факс машином) 

 

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 практичног рада 

 усмено излагање 

 тестове знања 

 активност на часу 

 тест практичних вештина 
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Назив модула: Пословни бонтон 

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 правилима 

пословног бон-тона 

 понаша се у складу са правилима пословног 

бон-тона   

 примени правила хоризонталне и вертикалне 

комуникације у предузећу и конкретној 

служби   

 примени правила екстерне комуникације 

 

 

 

 Правила пословног понашања (пословни 

бон-тон) 

 Формална и неформална интерна 

комуникација 

 Функционалне фразе и изрази који се 

употребљавају у екстерној комуникацији 

 

На почетку модула ученике упознати са циљевима 

и исходима наставе / учења, планом рада и 

начинима оцењивања 

 

Подела одељења на групе 

 Одељење се дели на групе уколико предмет 

изабере више од 15 ученика 

 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

 Вежбе  (12 часoва) 

 

Mесто реализације наставе 

 Часови  се реализују у специјализованој 

учионици (кабинет опремљен рачунарима  и 

пројектором, модерацијском таблом, флип 

чартом, телефоном са факс машином) 

 

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 практичног рада 

 усмено излагање 

 тестове знања 

 активност на часу 

 тест практичних вештина 
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Назив модула: Културолошке различитости народа 

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 

 Оспособљавање 

ученика за 

комуницирање са 

представницима 

разних народа 

 одабере прикладне теме за разговор при 

првом сусрету са пословним партнером    

 сарађује са пословним партнерима из рaзних 

средина, поштујући њихове културолошке 

специфичности  

 негује и одржава односе са већ стеченим 

пословним партнерима   

 Културолошке карактеристике различитих 

народа и облици понашања у одређеним  

пословним ситуацијама 

 Међународни пословни календар 

 

На почетку модула ученике упознати са циљевима 

и исходима наставе / учења, планом рада и 

начинима оцењивања 

 

Подела одељења на групе 

 Одељење се дели на групе уколико предмет 

изабере више од 15 ученика 

 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

 Вежбе   (12 часoва) 

 

Mесто реализације наставе 

 Часови  се реализују у специјализованој 

учионици (кабинет опремљен рачунарима  и 

пројектором, модерацијском таблом, флип 

чартом, телефоном са факс машином) 

 

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 практичног рада 

 усмено излагање 

 тестове знања 

 активност на часу 

 тест практичних вештина 
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Назив модула: Телефонирање и електронска комуникација 

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 

 Оспособљавање 

ученика за успешно 

обављање 

телефонског 

разговора и правилно 

састављање е-маил 

порука 

 разликује елементе разговора вођеног у 

личном контакту и преко телефона      

 припреми се за успешно обављање 

телефонског разговора   

 прими и остави поруку преко телефона      

 успостави односе са новим пословним 

партнером     

 разјасни евентуалне неспоразуме са 

пословним партнером преко телефона    

 уговори пословни састанак преко телефона       

 даје упутства за проналажење седишта 

предузећа 

 састави e-mail поруке различитих намена     

 „Златна” правила вођења телефонског 

разговора 

 Функционалне фразе и изрази који се 

користе приликом телефонирања 

 Симулација телефонског разговора 

 Електронска комуникација- правила за 

писање е-маил порука 

На почетку модула ученике упознати са циљевима 

и исходима наставе / учења, планом рада и 

начинима оцењивања 

 

Подела одељења на групе 

 Одељење се дели на групе уколико предмет 

изабере више од 15 ученика 

 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

 Вежбе   (12 часoва) 

 

Mесто реализације наставе 

 Часови  се реализују у специјализованој 

учионици (кабинет опремљен рачунарима  и 

пројектором, модерацијском таблом, флип 

чартом, телефоном са факс машином) 

 

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 практичног рада 

 усмено излагање 

 тестове знања 

 активност на часу 

 тест практичних вештина 
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Назив модула: Баријере у комуникацији 

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 активно 

слушање и 

превазилажење 

конфликтнх 

ситуација 

 препозна могуће баријере у комуникацији  

 примени правила за активно слушање 

 примени различите методе решавања 

конфликтних ситуација 

 

 Могуће баријере у комуникацији 

 Методе решавања конфликтних ситуација 

 Уобичајене фразе и изрази који су 

прикладни за разјашњавање неспоразума 

На почетку модула ученике упознати са циљевима 

и исходима наставе / учења, планом рада и 

начинима оцењивања 

 

Подела одељења на групе 

 Одељење се дели на групе уколико предмет 

изабере више од 15 ученика 

 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

 Вежбе   (14 часoва) 

 

Mесто реализације наставе 

 Часови  се реализују у специјализованој 

учионици (кабинет опремљен рачунарима  и 

пројектором, модерацијском таблом, флип 

чартом, телефоном са факс машином) 

 

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 практичног рада 

 усмено излагање 

 тестове знања 

 активност на часу 

 тест практичних вештина 
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Назив модула: Продајни разговор 

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 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, демонстација робе, 

аргументација, третман, одговори на 

приговоре купца, закључак продајног 

разговора, појачавање одлуке купца, 

опроштај од купца) 

 Општа правила понашања продавца (не 

красти време – искориститi 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 

Подела одељења на групе 

 Одељење се дели на групе уколико предмет 

изабере више од 15 ученика 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

 Вежбе   (14 часoва) 

Mесто реализације наставе 

 Часови  се реализују у специјализованој 

учионици (кабинет опремљен рачунарима  и 

пројектором, модерацијском таблом, флип 

чартом, телефоном са факс машином) 

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 практичног рада 

 усмено излагање 

 тестове знања 

 активност на часу 

 тест практичних вештина 

 

5. КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА 

 

 Организација набавке и продаје 

 Менаџмент- изборни 

 Обука у виртуелном предузећу 

 Предузетништво 

 Српски језик и књижевност 

 Канцеларијско пословање 

 


