А2: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ

ПРИНЦИПИ ЕКОНОМИЈЕ
1. ОСТВАРИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА - ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ
НАСТАВА
РАЗРЕД
Теоријска настава
Вежбе
Практична настава
Настава у блоку
I
111
II
72
Напомена: у табели је приказан годишњи фонд часова за сваки облик рада

ПРАКСА

УКУПНО
111
72

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 регулисању количине новца у оптицају;
 Стицање знања о промени вредности новца и промени нивоа цена;
 Стицање основних знања о незапослености као макроекономској варијабли.
3. НАЗИВ И ТРАЈАЊЕ МОДУЛА ПРЕДМЕТА
Разред:
први
НАЗИВ МОДУЛА
Економска наука: развој, принципи и методи анализе
Понуда, тражња и функционисање тржишта
Трошкови производње
Тржишне структуре и понашање предузећа
Тржишта фактора производње и функционална расподела доходака
Разред:

Трајање модула
(часови)
21
30
21
24
15

други
НАЗИВ МОДУЛА

Макроекономија: теорија, анализа и политика
Систем националних рачуна
Финансијски систем
Новац у макроекономији
Инфлација
Незапосленост

Трајање модула
(часови)
8
16
16
16
8
8
11

4. ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ, ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ И НАЧИНИ ОЦЕЊИВАЊА МОДУЛА
Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
 Стицање основних
знања о развоју
економије,
принципима,
методима и моделима
који се користе у
економској науци




























Економска наука: развој, принципи и методи анализе
21 час
ИСХОДИ МОДУЛА
ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
По завршетку модула ученик ће бити у стању да:
САДРЖАЈИ МОДУЛА
дефинише предмет изучавања економије као
 Дефинисање економије као науке
науке
 Настанак и развој економске науке
разликује најрепрезентативније школе
(Меркантилизам, Физиократизам,
економске мисли
Класична политичка економија,
наведе основне идеје репрезентативних школа
карактеристике Марксове теорије)
економске мисли
 Маргиналистичка револуција и
идентификује значај одређених школа економске
неокласична економија
мисли за развој економске науке
 Развој економије у двадесетом веку
дефинише потребе
 Кејнизијанизам и монетаризам
наводи различите врсте потреба
 Економија понуде, Теорија рационалних
доведе у везу неопходност размене добара ради
очекивања, Нови кејнзијанци
задовољења потреба
 Потребе – појам и врсте (биолошке,
дефинише реткост и избор
културно-историјске, личне, заједничке,
наведе принципе индивидуалног одлучивања
минималне, просечне, луксузне)
дефинише опортунитетни трошак и граничне
 Основни принципи економског
(маргиналне) промене
резоновања
препозна утицај подстицаја на понашање људи и  Принципи индивидуалног одлучивања
друштва
 Интеракције људи у економским
наведе принципе међусобног деловања људи
активностима
препозна користи од учешћа у трговини
 Начин организовања економских
дефинише тржишну привреду и тржиште
активности
препозна значај тржишта за организовање
 Принципи функционисања привреде
економских активности
 Научни метод у економији
дефинише појам „тржишни неуспех“,
 Моделирање економских појава
„екстерналије“ и „тржишна моћ“
 Графички прикази у економији
наведе принципе функционисања привреде
 Економски модели: дијаграм кружног
дефинише појам „продуктивност“
тока и граница производних могућности
опише утицај продуктивности на ниво животног  Микроекономија и макроекономија
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

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе, односно учења,
планом рада и начинима оцењивања
Облици наставе
Модул се реализује кроз теоријску наставу (21
час)
Место реализације наставе
 Учионица
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:
 усмено излагање
 тестове знања
 активност на часу
 домаћи задатак
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објасни дијаграм кружног тока
прикаже графички границу производних
могућности
идентификује принципе економског резоновања
на примеру границе производних могућности
дефинише микроекономију и макроекономију
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Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
 Стицање знања о
функционисању
тржишта

Понуда, тражња и функционисање тржишта
30 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у стању
да:
 дефинише понуду и тражњу
 дефинише тражену количину добара
 прикаже графички криву тражње и криву
тржишне тражње (збир тражње појединаца)
 разликује променљиве које утичу на тражњу
 дефинише понуђену количину добара
 прикаже графички криву понуде и криву
тржишне понуде (збир понуда свих
продаваца)
 разликује променљиве које утичу на понуду
 дефинише тржишну равнотежу, равнотежну
цену и равнотежну количину
 прикаже графички тржишну равнотежу
 објасни закон понуде и тражње
 анализира промену тржишне равнотеже
 дефинише ценовну еластичност тражње
 наведе факторе који утичу на ценовну
еластичност тражње
 израчуна ценовну еластичност тражње
 разликује криве тражње на основу њихових
еластичности
 прикаже графички криве тражње са
различитим коефицијентима еластичности
 дефинише укупан приход
 објасни промену укупног прихода услед
промене цена у зависности од еластичности
тражње
 дефинише доходну и 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

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
МОДУЛА
























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

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе, односно учења,
планом рада и начинима оцењивања
Облици наставе
Модул се реализује кроз теоријску наставу (30
часова)
Место реализације наставе
 Учионица
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:
 усмено излагање
 тестове знања
 активност на часу
 домаћи задатак
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Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
 Стицање основних
знања о трошковима
предузећа












Трошкови производње
21 час
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у стању
да:
дефинише појам трошкова
разликује експлицитне и имплицитне
трошкове
разликује економски профит и
рачуноводствени профит
дефинише производну функцију
дефинише маргинални производ и 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

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
МОДУЛА













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

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе, односно учења,
планом рада и начинима оцењивања
Облици наставе
Модул се реализује кроз теоријску наставу (21
час)
Место реализације наставе
 Учионица
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:
 усмено излагање
 тестове знања
 активност на часу
 домаћи задатак
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Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
 Стицање основних
знања о понашању
предузећа у
различитим
тржишним
структурама






















Тржишне структуре и понашање предузећа
24 часа
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у стању
да:
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

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
МОДУЛА


















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

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе, односно учења,
планом рада и начинима оцењивања
Облици наставе
Модул се реализује кроз теоријску наставу (24
часа)
Место реализације наставе
 Учионица
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:
 усмено излагање
 тестове знања
 активност на часу
 домаћи задатак
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Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
 Стицање знања о
тржиштима фактора
производње и
функционалној
расподели дохотка











Тржишта фактора производње и функционална расподела доходака
15 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
По завршетку модула ученик ће бити у стању
МОДУЛА
да:
дефинише факторе производње
 Фактори производње (рад, земља, капитал)
препозна карактер тражње за факторима
 Тражња за радом и понуда рада
производње
 Производна функција и маргинални
препозна специфичности тражње и понуде
производ рада
рада
 Вредност маргиналног производа рада и
дефинише маргинални производ рада
тражња за радом
израчуна вредност маргиналног производа
 Равнотежа на тржишту рада
рада
 Остали фактори производње – земља и
опише како се успоставља равнотежа на
капитал
тржишту рада
 Равнотежа на осталим тржиштима
дефинише појам капитал
 Функционална расподела дохотка (наднице,
препозна како се успоставља равнотежа на
профити, ренте)
осталим тржиштима
објасни функционалну расподелу дохотка

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе, односно учења,
планом рада и начинима оцењивања
Облици наставе
Модул се реализује кроз теоријску наставу (15
часова)
Место реализације наставе
 Учионица
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:
 усмено излагање
 тестове знања
 активност на часу
 домаћи задатак
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Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
 Стицање знања о
важности проучавања
економских
активности на нивоу
привреде као целине










Макроекономија: теорија, анализа и политика
8 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
По завршетку модула ученик ће бити у стању
МОДУЛА
да:
доводи у везу микроекономију и
 Микроекономија и макроекономија –
макроекономију
сличности и разлике
дефинише макроекономију
 Макроекономија као економска дисциплина
препозна макроекономске варијабле и значај  Кључна макроекономска питања
њиховог проучавања
 Реална и монетарна макроекономија: кружни
разликује активности учесника у економским
ток економских активности
трансакцијама
 Макроекономија и економска политика
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

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА


На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе, односно
учења, планом рада и начинима оцењивања

Облици наставе
Модул се реализује кроз теоријску наставу (8
часова)
Место реализације наставе
 Учионица
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:
 усмено излагање
 тестове знања
 активност на часу
 домаћи задатак
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Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
 Стицање основних
знања о могућностима
и начинима мерења
резултата друштвене
производње

















Систем националних рачуна
16 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у стању
да:
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 и суфицит“
доводи у везу штедњу и инвестиције у
рачунима националног дохотка
дефинише номинални БДП и реални БДП
дефинише БДП дефлатор
објасни употребу БДП дефлатора
наведе недостатке БДП као мерила
друштвеног благостања
дефинише национални доходак

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
МОДУЛА







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

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе, односно учења,
планом рада и начинима оцењивања
Облици наставе
Модул се реализује кроз теоријску наставу (16
часова)
Место реализације наставе
 Учионица
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:
 усмено излагање
 тестове знања
 активност на часу
 домаћи задатак
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Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
 Стицање основних
знања о улози
финансијског система
у усклађивању
штедње и инвестиција
















Финансијски систем
16 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у стању
да:
дефинише финансијски систем, финансијске
институције и 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 и реалну каматну
стопу
препозна утицај суфицита и дефицита
државног буџета на понуду и тражњу
зајмовних средстава

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
МОДУЛА









Финансијски систем – појам
Финансијске институције
Финансијска тржишта
Финансијски посредници
Тржиште зајмовних средстава
Понуда и тражња зајмовних средстава
Каматна стопа
Номинална и реална камата

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе, односно учења,
планом рада и начинима оцењивања
Облици наставе
Модул се реализује кроз теоријску наставу (16
часова)
Место реализације наставе
 Учионица
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:
 усмено излагање
 тестове знања
 активност на часу
 домаћи задатак
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Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
 Стицање основних
знања о новцу,
креирању новца и
регулисања количине
новца у оптицају























Новац у макроекономији
16 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у стању
да:
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

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
МОДУЛА













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

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе, односно учења,
планом рада и начинима оцењивања
Облици наставе
Модул се реализује кроз теоријску наставу (16
часова)
Место реализације наставе
 Учионица
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:
 усмено излагање
 тестове знања
 активност на часу
 домаћи задатак
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Назив модула:
Трајање модула:

Инфлација
8 часова

ЦИЉЕВИ МОДУЛА
 Стицање знања о
промени вредности
новца и промене
нивоа цена















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

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
МОДУЛА







Инфлација– појам
Врсте инфлације
Понуда и тражња за новцем
Монетарна равнотежа
Брзина оптицаја новца
Квантитативна теорија новца
-

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА


На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе, односно
учења, планом рада и начинима оцењивања

Облици наставе
Модул се реализује кроз теоријску наставу (8
часова)
Место реализације наставе
 Учионица
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:
 усмено излагање
 тестове знања
 активност на часу
 домаћи задатак
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Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
 Стицање основних
знања о
незапослености као
макроекономској
варијабли




















Незапосленост
8 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у стању
да:
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

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
МОДУЛА









Незапосленост – појам
Мерење незапослености (стопа
незапослености)
Природна стопа незапослености
Циклична незапосленост
Фрикциона незапосленост
Структурна незапосленост
Незапосленост и економска политика државе
Синдикати и колективно преговарање

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА


На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе, односно
учења, планом рада и начинима оцењивања

Облици наставе
Модул се реализује кроз теоријску наставу (8
часова)
Место реализације наставе
 Учионица
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:
 усмено излагање
 тестове знања
 активност на часу
 домаћи задатак

5. КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА
 Статистика
 Банкарско пословање
 Осигурање
 Пословна економија
 Национална економија

23

КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ
1. ОСТВАРИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА - ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ

РАЗРЕД

НАСТАВА
Теоријска настава

I
II

Вежбе

Практична настава

74
72

Настава у блоку
30

ПРАКСА

УКУПНО
74
102

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 куцања;
 Оспособљавање ученика за обликовање текстова и коришћење елемената и форми пословних писама;
 Развијање способности тимског рада;
 Стицање вештина за систематично планирање, организовање и прађење канцеларијских активности;
 Развијање смисла за тачност, ажурност, уредност, одговорност, систематичност, стрпљивост и предусретљивост, при обављању свакодневних дужности и задатака;
 Оспособљавање ученика за коришћење програма за обраду текста;
 Оспособљавање ученика за обраду слика;
 Оспособљавање за израду мултимедијалних презентација;
 Оспособљавање ученика за креирање публикација;
 Упознавање ученика са појмом и облицима електронског банкарства.
3. НАЗИВ И ТРАЈАЊЕ МОДУЛА ПРЕДМЕТА
Разред: први
НАЗИВ МОДУЛА
Канцеларијски простор, опрема и канцеларијски потрошни материјал
Техника куцања
Обликовање текстова и елементи и форме пословних писама
Рад са поштом
Евиденција и класификација

Трајање модула
(часови)
8
32
18
8
8

Разред: други
НАЗИВ МОДУЛА
Кодекс пословног понашања и изградња пословног имиџа
Пословна писма, службена акта, јавне и кратке исправе
Израда публикација и презентација за потребе банке и осигуравајућег друштва
Електронско банкарство
Блок настава

Трајање модула
(часови)
12
30
20
10
30
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4. ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ, ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ И НАЧИНИ ОЦЕЊИВАЊА МОДУЛА
Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
 Упознавање ученика са
основним канцеларијским
условима за рад и
канцеларијским потрошним
материјалом

Канцеларијски простор, опрема и канцеларијски потрошни материјал
8 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
По завршетку модула ученик ће бити у стању
САДРЖАЈИ МОДУЛА
да:
 објасни значај услова за рад у канцеларији
 Савремена канцеларија
 опише изглед канцеларијског простора
 Услови за рад:
 разликује канцеларијску опрему, алате и
 просторни услови
прибор
 физички услови
 разликује врсте потрошног материјала
 климатски услови
 користи обрасце
 технички услови
 оверава документацију
 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

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И
НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе/учења, планом
рада и начинима оцењивања
Облици наставе
 Модул се реализује кроз вежбе (8 часова)
Подела одељења на групе
 Одељење се дели на 2 групе (до 15
ученика) приликом реализације вежби
Место реализације наставе
 Вежбе се реализују у кабинету 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:
 усменa проверa знања
 тестови знања
 активност на часу
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Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
 Оспособљавање ученика за
коришћење технике куцања

Техника куцања
32 часа
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у стању
да:
 користи технику куцања у
алфанумеричком делу тастатуре
 користи технику куцања у нумеричком
делу тастатуре




ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И
НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА

Правила при куцању
Алфанумеричка и нумеричка тастатура

На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе/учења, планом
рада и начинима оцењивања
Облици наставе
 Модул се реализује кроз вежбе (32 часа)
Подела одељења на групе
 Одељење се дели на 2 групе (до 15
ученика) приликом реализације вежби
Место реализације наставе
 Вежбе се реализују у кабинету за
канцеларијско пословање
Препоруке за реализацију наставе
 Користити 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:
 усмена провера знања
 тестови знања
 активност на часу
 тест практичних вештина
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Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
 Оспособљавање ученика за
обликовање текстова и
коришћење елемената и
форми пословних писама

Обликовање текстова и елементи и форме пословних писама
18 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
По завршетку модула ученик ће бити у стању
САДРЖАЈИ МОДУЛА
да:
 обликује текстове у блок форми
 Блок форма за обликовање текстова
 обликује текстове у зупчастој форми
 Зупчаста форма за обликовање текстова
 обликује текстове у ступцима
 Вишестубачна опција за обликовање
 разликује обавезне и необавезне елементе
текстова
пословних писама
 Појам и елементи пословног писма
 разликује елементе службеног дописа
 Појам и елементи службених дописа
 разликује форме обликовања пословних
 Форме обликовања пословних писама и
писама
службених дописа (зупчаста, блок и
 обликује пословна писма из датих
модификована)
елемената
 Пословна биографија (CV)

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И
НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе/учења, планом
рада и начинима оцењивања
Облици наставе
 Модул се реализује кроз вежбе (18 часова)
Подела одељења на групе
 Одељење се дели на 2 групе (до 15
ученика) приликом реализације вежби
Место реализације наставе
 Вежбе се реализују у кабинету 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:
 усмена провера знања
 тестови знања
 активност на часу
 тест практичних вештина
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Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
 Оспособљавање ученика за
рад са поштом

Рад са поштом
8 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у стању
да:
 наведе фазе у раду са текућом поштом
 објасни рад у појединим фазама рада са
текућом поштом
 спроведе процедуру рада по појединим
фазама на конкретном примеру
 објасни правила комуникације путем
електронске поште
 примени правила за писање електронских
писама (e-mail)

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА




Фазе: пријем, завођење, разврставање,
отварање и прегледање, сигнирање,
достављање у рад, враћање решених
предмета писарници, отпремање поште
Електронска пошта

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И
НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе / учења,
планом рада и начинима оцењивања
Облици наставе
 Модул се реализује кроз вежбе (8 часова)
Подела одељења на групе
 Одељење се дели на 2 групе (до 15
ученика) приликом реализације вежби
Место реализације наставе
 Вежбе се реализују у кабинету 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:
 усмена провера знања
 тестови знања
 активност на часу
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Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
 Оспособљавање ученика за
вођење евиденција и
класификацију
документације

Евиденција и класификација
8 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у стању
да:
 дефинише појам, врсте и значај
евиденција
 евидентира дневне и недељне обавезе
 дефинише појам, врсте и значај
класификација
 класификује документацију према задатим
параметрима
 класификује е-докумената

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА




Појам, врсте и значај евиденција
Евиденциона средства
Појам, врсте и значај класификација

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И
НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе / учења,
планом рада и начинима оцењивања
Облици наставе
Модул се реализује кроз вежбе (8 часова)
Подела одељења на групе
 Одељење се дели на 2 групе (до 15
ученика) приликом реализације вежби
Место реализације наставе
 Вежбе се реализују у кабинету 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:
 усмена провера знања
 тестови знања
 активност на часу
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Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
 Усвајање пословног
понашања као предуслова за
успешну пословну
комуникацију

Кодекс пословног понашања и изградња пословног имиџа
12 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
По завршетку модула ученик ће бити у стању
САДРЖАЈИ МОДУЛА
да:
 објасни основе пословне културе
 Пословна култура
 разликује врсте комуникација
 Врсте комуникације
 објасни предности и недостатке усмене и
 Предности и недостаци усмене и писмене
писмене комуникације
комуникације
 разликује вербалну и невербалну
 Вербална и невербална комуникација
комуникацију
 Појам и значај пословног кодекса
 разликује неформално и формално
 Одећа и изглед канцеларијског радника
понашање
 Изграђивање пословног односа са
 објасни важност прилагођавања
руководиоцима, колегама и сарадницима
понашања условима пословног окружења  Изграђивање и неговање добрих
 тумачи кодекс пословне културе
пословних односа са партнерима и
 разликује намену средстава комуникације
странкама
 користи средства комуникације
 Тимски рад и прилагођавање понашања
 примени правила пословног кодекса
раду у тиму
везана за изглед и одевање
 Технике решавања конфликата
 примени правила пословног кодекса у
 Фразе и изрази који се користе за
хоризонталној и вертикалној
решавање конфликата
комуникацији
 Етика и морал у пословном понашању
 сарађује у тиму
(неподстицање националне, расне и родне
 примени технике решавања конфликата у
нетрпељивости , итд.)
тиму
 примени правила пословног кодекса у
комуникацији са пословним партнерима и
странкама
 примени правила пословног кодекса у
телефонском разговору
 наведе примере етичног и неетичног
пословног понашања

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И
НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе/учења, планом
рада и начинима оцењивања
Облици наставе
 Модул се реализује кроз вежбе (12 часова)
Подела одељења на групе
 Одељење се дели на 2 групе (до 15
ученика) 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:
 усмена провера знања
 тестови знања
 активност на часу
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Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
 Оспособљавање за
састављање и обликовање
текстова, пословних писама,
дописа, јавних и кратких
исправа

Пословна писма, службена акта, јавне и кратке исправе
30 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
По завршетку модула ученик ће бити у стању
САДРЖАЈИ МОДУЛА
да:
 разликује пословна писма, службена акта,
 Пословна писма– појам и врсте
решења и исправе
 Допис - појам
 познаје елементе пословних писама,
 Решења - појам и значај
службених аката, решења и исправа
 Елементи пословних писама и службених
 разликује форме пословних писама,
аката
службених аката и решења
 Форме пословних писама и службених
 обликује пословна писма и службене акте
аката
(обична блок, пуна блок, зупчаста и
 Обликовање и преобликовање пословних
комбинована форма)
писама и службених аката
 користи обрасце јавних исправа
 Јавне исправе - потврде, признанице,
 направи спецификацију при раду са
овлашћења, изјаве, реверси, сагласност
инструментима платног промета
(појам, врсте и значај)
 Спецификације у банкарским пословима

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И
НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе / учења, планом
рада и начинима оцењивања
Облици наставе
 Модул се реализује кроз вежбе (30 часова)
Подела одељења на групе
 Одељење се дели на 2 групе (до 15
ученика) 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:
 усмена провера знања
 тестови знања
 активност на часу
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Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
 Оспособљавање ученика за
креирање публикација, рад са
сликама и израду
мултимедијалних
презентација за потребе
банке

Израда публикација и презентација за потребе банке и осигуравајућег друштва
20 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
По завршетку модула ученик ће бити у стању
САДРЖАЈИ МОДУЛА
да:
 објасни значај публикације
 Програм за израду публикација: MS
 разликује штампане и електронске
Publisher
публикације
 Појам штампане и електронске
 врши унос и форматирање текста у
публикације
публикацији
 Текст у публикацији
 врши уметање и форматирање слика у
 Слике у публикацији
публикацији
 Штампане публикације:
 дизајнира визит карту
 позивница
 дизајнира позивницу и флајер
 постер
 дизајнира постер
 визит карта
 дизајнира каталог
 флајер
 изради електронску публикацију
 каталог
 мења димензије слике
 Припрема за штампу и штампање
 мења капацитет фајла слике
публикације
 унесе слајдове на презентацију
 Електронске публикације:
 врши унос и форматирање текст на слајду
 newsletter (електронске новине)
 врши израду и форматирање табеле на
 Програми: MS Office, Picture Manager, MS
слајду
Paint итд.
 врши уметање и форматирање слике на
 Представљање слика у рачунару
слајду
 Формати за чување слика
 изради графиконе и дијаграме на слајду
 Атрибути слика
 форматира графиконе и дијаграме на
 Основна обрада слика
слајду
 Појам презентације и слајда
 користи предложене теме за дизајн слајда
 Дефинисање дизајна садржаја и позадине
 израђује нове теме за дизајн слајда
слајда
 уметне интерне и екстерне везе на слајд
 Текст на слајду
 користи презентацијске ефекте
 Слике на слајду
 изврши припрему за штампу
 Графикони и дијаграми у презентацији
 штампа презентације и презентације
 Презентацијски ефекти (анимација,
 сачува презентацију у различитим
прелази)
форматима
 Хиперлинк
 Приказивање презентације
 Штампа презентације

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И
НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе/учења, планом
рада и начинима оцењивања
Облици наставе
 Модул се реализује кроз вежбе (20 часова)
Подела одељења на групе
 Одељење се дели на 2 групе (до 15
ученика) приликом реализације вежби
Место реализације наставе
 Кабинет за канцеларијско пословање
Препоруке за реализацију наставе
Модул реализовати кроз методе активне
наставе
 Препоручује се да ученици израђују
презентацију користећи банкарске
садржаје и садржаје из осигурања
 Користећи интернет и друге медије
ученици проналазе информације о
публикацијама различитих банака и
осигуравајућих компанија. Користећи
упутства за израду публикација креирају
пропагандни материјал и припремају га и
штампају


Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити
кроз:
 усмена провера знања
 тестови знања
 активност на часу
 тест практичних вештина
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Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
 Разумевање примене система
самоуслуге у приближавању
услуга клијентима
 Упознавање са системима за
самопослуживање

Електронско банкарство
10 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у стању
да:
 разликује самоуслужне системе у
банкарском пословању
 објасни елементе и основне функције
система банкомата
 објасни елементе и функције POS система
 објасни елементе и функције homebanking
система
 објаснити елементе и функције
телефонског (мобилног и фиксног)
говорног комуникационог система

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА






ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И
НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА

Системи за самопослуживање у
банкарском пословању
Системи банкомата
POS системи
Homebanking системи
Говорни комуникациони системи

На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе/учења, планом
рада и начинима оцењивања
Облици наставе
 Модул се реализује кроз вежбе (10 часова)
Подела одељења на групе
 Одељење се дели на 2 групе (до 15
ученика) приликом реализације вежби
Место реализације наставе
 Кабинет за канцеларијско пословање

Препоруке за реализацију наставе
 Модул реализовати кроз методе активне
наставе
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити
кроз:
 усмена провера знања
 тестови знања
 активност на часу
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Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
 Повезивање знања стечених
кроз изучавање наставних
предмета релевантних за
обављање канцеларијских
послова
 Примена стечених знања у
обављању канцеларијских
послова

Блок настава
30 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у стању
да:
 обавља самостално послове и задатке на
радном месту у канцеларији

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА


Садржаји модула који су реализовани у
предходном периоду, а које је могуће
обављати у конкретној канцеларији у којој
ученик обавља наставу у блоку.



Теме за наставу у блоку:
 Привредно друштво (статус и
организација)
 Услови за рад и канцеларијски
потрошни материјал
 Канцеларијске активности
 Вођење евиденције и класификација
документације
 Пословна писма, дописи, јавне и
кратке исправе
 Рад са поштом
 Пословни бонтон

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И
НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе у блоку,
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 привредом
друштву
 У току реализације овог модула ученици
морају да воде дневник практичне наставе
 Садржај дневника практичне наставе чине
теме које су дате у претходној колони
Оцењивање
 Вредновање остварености исхода вршити
кроз прегледање дневника практичне
наставе

5. КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА
 Банкарско пословање
 Осигурање
 Право
 Комуникација у продаји
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РАЧУНОВОДСТВO
1. ОСТВАРИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА - ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ
РАЗРЕД

НАСТАВА
Теоријска настава

Вежбе

Практична настава

Настава у блоку

I
37
74
II
36
72
Напомена: у табели је приказан годишњи фонд часова за сваки облик рада

ПРАКСА

УКУПНО
111
108

2. ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА:
 Оспособљавање за спровођење књиговодствених процедура, правила и метода у евидентирању пословних промена;
 Упознавање ученика са значајем принципа двојности и једнообразности за систем двојног књиговодства;
 Стицање знања о специфичностима књиговодства банака и друштава за осигурање;
 Оспособљавање за примену евидентирања пословних промена по систему двојног књиговодства, уз употребу Контног оквира банака и друштава за осигурање према
Међународним рачуноводственим стандардима ( МРС);
 Развијање тачности, поузданости и ажурности у спровођењу процедура обављања послова рачуноводствене евиденције.
3. НАЗИВ И ТРАЈАЊЕ МОДУЛА ПРЕДМЕТА
Разред: први
НАЗИВ МОДУЛА
Основни појмови о рачуноводству
Двојно књиговодство и пословне промене
Потраживања, обавезе и платни промет
Основна и обртна средства
Расходи, приходи, резултат пословања

Трајање модула
(часови)
15
27
30
24
15

Разред: други
НАЗИВ МОДУЛА
Банкарско рачуноводство
Рачуноводство осигуравајуће компаније

Трајање модула
(часови)
54
54
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4.

ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ, ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ И НАЧИНИ ОЦЕЊИВАЊА МОДУЛА

Назив модула:
Трајање модула:

Основни појмови о рачуноводству
15 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у стању
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
да:
 разликује појмове рачуноводство и
 Упознавање ученика са
књиговоство
значењем појмова у
 објасни улогу књиговодства у оквиру
рачуноводству
рачуноводства
 Упознавање ученика са

објасни значај рачуноводства у пословном
значајем рачуноводства у
одлучивању
пословном одлучивању
 објасни значај рачуноводствених
информација за кориснике
 класификује средства и изворе средстава
 објасни значај инвентарисања
 објасни поступак инвентарисања
 разврста билансне позиције у билансу
стања
 разликује врсте биланса стања

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА






Рачуноводство: појам, делови, задаци и
корисници
Књиговодство: појам, циљ, задаци,
Средства и извори средстава: појам,врсте
Инвентар: појам, врсте, организација
инвентарисања
Биланс стања
Врсте биланса стања

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И
НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
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 (до 15
ученика) приликом реализације 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 акривно
оријентисана настава симулирајући реалне
ситуације из праксе
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити
кроз:
 усмено излагање
 тестове знања и практичних вештина
 активност на часу
 домаће задатке
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Назив модула:
Трајање модула:

Двојно књиговодство и пословне промене
27 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у стању
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
да:
 дефинише двојно књиговодство
 Упознавање ученика са
значајем принципа двојности  разликује врсте конта
 разликује законом одређене пословне
и једнообразности за систем
књиге двојног књиговодства
двојног књиговодства
 објасни појам једнообразног књиговодства
 Стицање знања о утицају
 разуме значај употрбе контног оквира
пословних догађаја на
 објасни утицај пословних догађаја на
имовину и њено порекло
промене стања имовине
 Упознавање ученика са
 провери исправност књиговодствених
значајем рачуноводствене
докумената
функције у евидентирању
 објасни сврху чувања књиговодствених
пословних догађаја
докумената
 примени правила евидентирања на
активним и пасивним контима

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА







Двојно књиговодство и пословне књиге
двојног књиговодства
Једнообразно књиговодство и Контни
оквир (правни основ, начела и МРС међународни рачуноводствени стандарди)
Пословне промене и књиговодствена
документа: појам, значај, елементи, врсте,
употреба, контрола и чување
Књиговодствени рачуни: појам, врсте,
функције, правила евидентирања

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И
НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
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 (18 часова )
Подела одељења на групе
 Одељење се дели на 2 групе (до 15
ученика) приликом реализације 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 акривно
оријентисана настава симулирајући реалне
ситуације из праксе
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити
кроз:
 усмено излагање
 тестове знања и практичних вештина
 активност на часу
 домаће задатке
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Назив модула:
Трајање модула:

Потраживања, обавезе и платни промет
30 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у стању
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
да:
 разликује појмове купци и добављачи и
 Стицање знања о настанку и
дужници и повериоци
значају потраживања и
 разликује документацију везану за купце и
обавеза
добављаче
 Оспособљавање ученика за
 евидентира потраживања и обавезе на
обављање послова платног
основу докумената о насталим пословним
промета
променама
 прати наплату потраживања
 објасни настанак обавезе на основу
примљених рачуна од добављача
 прати измирење обавеза
 дефинише ПДВ
 наведе врсте стопа ПДВ
 дефинише појам благајне
 објасни улогу благајне
 наведе врсте благајни
 попуни благајничку документацију
 састави благајнички извештај
 закључи благајну
 изврши књижења по текућем рачуну
 попуни инструменте платног промета
 користи информације са извода банке

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА










Потраживања од купаца
Обавезе према добављачима
Порез на додату вредност – појам и врсте
стопа
Појам и врсте благајни
Благајничко пословање
Благајничка документација
Текући рачун
Инструменти платног промета
Извод банке

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И
НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
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)
 вежбе (20 часова )
Подела одељења на групе
 Одељење се дели на 2 групе (до 15
ученика) приликом реализације 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 акривно
оријентисана настава симулирајући реалне
ситуације из праксе
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити
кроз:
 усмено излагање
 тестове знања и практичних вештина
 активност на часу
 домаће задатке
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Назив модула:
Трајање модула:

Основна и обртна средства
24 часа
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у стању
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
да:
 дефинише основна средства
 Стицање знања о основним
средсвима ткао делу имовине  идентификује врсте основних средстава
 разликује вредности основних средстава
 Стицање знања о залихама
 евидентира промене на основним
као делу имовине
средствима на основу примљене
документације
 дефинише обртна средства
 разликујеврсте обртних средстава
 евидентира промене на обртним
средствима
 дефинише залихе
 разликује врсте залиха
 наведе врсте цена за евиденцију залиха
 попуњава документацију
 евидентира промене на залихама

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА








Основна средства: појам и врсте
Вредност основних средстава (набавна,
отписана и садашња)
Евиденција основних средстава
Обртна средства – појам и врсте
Залихе: појам, врста, цена, вредност и
евиденције
Евиденција обртних средстава
Документација

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И
НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
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 (до 15
ученика) приликом реализације 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 акривно
оријентисана настава симулирајући реалне
ситуације из праксе
 Употреба контног оквира
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити
кроз:
 усмено излагање
 тестове знања и практичних вештина
 активност на часу
 домаће задатке
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Назив модула:
Трајање модула:

Расходи, приходи, резултат пословања
15 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у стању
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
да:
 дефинише расходе
 Стицање знања о утицају
 наведе врсте расхода
расхода и прихода на
 дефинише приходе
резултат пословања
 наведе врсте прихода
 евидентира расходе, приходе и утврди
резултат пословања
 објасни значај биланса успеха
 састави биланс успеха

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА




Расходи: појам, врсте и евиденција
Приходи: појам, врсте и евиденција
Утврђивање резултата пословања

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И
НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
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 (до 15
ученика) приликом реализације 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 акривно
оријентисана настава симулирајући реалне
ситуације из праксе
 Употреба контног оквира
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити
кроз:
 усмено излагање
 тестове знања и практичних вештина
 активност на часу
 домаће задатке
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Назив модула:
Трајање модула:

Банкарско рачуноводство
54 часа
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у стању
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
да:
 наведе специфичности рачуноводства у
 Оспособљавање за примену
банкама
правила процедура и правне
 објасни структуру биланса стања и
регулативе у евиденцији
биланса успеха банаке
пословних промена у
 евидентира промене на основним
банкама
средствима применом Контног оквира
 Развијање способности
банака
рачуновдственог праћења
 евидентира хартије од вредности
банкарских послова
 објасни знача текућег рачуна за банку и
 Оспособљавање за
њене комитенте
прецизност и поузданост у
 дефинише изворе средстава банке
евиденцији пословања банка
 евидентира пласмане и кредите
 евидентира депозите
 евидентира улоге на штедњу
 обајасни значај резерви и резервисања у
банкама
 евидентира стања и промене капитала,
резерви и резервисања
 евидентира расходе и приходе банке
 утврђује резултат пословања
 израђује финансијске извештаје у банкама

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА
















Специфичности рачуноводства и
пословних књига друштва банака
Контни оквир банке
Евиденција извора средстава и имовине
банке
Евиденција основних средстава
Евиденција хартија од вредности
Евиденција новчаних средстава у благајни
Готовински еквиваленти и готовина
Евиденција новчаних средстава на
текућем рачуну
Извори и пласмани средстава банке
Евиденција депозита, улога на штедњу и
кредита
Евиденција обавеза
Евиденција капитала и резерви
Евиденција дугорочних резервисања
Расходи и приходи
Финансијски резултат

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И
НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
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)
 вежбе (36 часова недељно )
Подела одељења на групе
 Одељење се дели на 2 групе (до 15
ученика) приликом реализације 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 акривно
оријентисана настава симулирајући реалне
ситуације из праксе
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити
кроз:
 усмено излагање
 тестове знања и практичних вештина
 активност на часу
 домаће задатке
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Назив модула:
Трајање модула:

Рачуноводство осиграувајуће компаније
54 часа
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у стању
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
да:
 наведе специфичности рачуноводства у
 Оспособљавање за примену
осигурању
правила процедура и правне
 објасни структуру биланса стања и
регулативе у евиденцији
биланса успеха осигуравајуђег друштва
пословних промена у
 објасни специфичност контног оквира
осигуравајућој компанији
осигуравајућих друштава
 Развијање способности

евидентира потраживања
рачуновдственог праћења
 евидентира обавезе
послова осигурања
 евидентира техничке и гарантне резерве
 Оспособљавање за
 препознаје у активи биланса стања облике
прецизност и поузданост у
пласмана средстава резерви
евиденцији пословања
 евидентира промене на текућем рачуну,
осигуравајуће компаније
благајни и готовинским еквивалентима
 евидентира расходе и приходе
 утврђује резултат пословања

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА












Специфичности књиговодства и
пословних књига друштва за осигурање
Биланс стања и биланс успеха
осигуравајућих друштава
Контни оквир осигуравајућих друштава
Евиденција потраживања
Евиденција обавеза
Евиденција резерви и пласмана резерви
Евиденција новчаних средстава на
текућем рачуну
Евиденција техничких резерви
неживотног осигурања
Евиденција техничких резерви животног
осигурања
Евиденција расхода и прихода
Финансијски резултат

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И
НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
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)
 вежбе (36 часова )
Подела одељења на групе
 Одељење се дели на 2 групе (до 15
ученика) приликом реализације 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 акривно
оријентисана настава симулирајући реалне
ситуације из праксе
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити
кроз:
 усмено излагање
 тестове знања и практичних вештина
 активност на часу
 домаће задатке

5.





КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА
Банкарско пословање
Осигурање
Банкарска обука
Обука у осигуравајућем друштву
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БАНКАРСКО ПОСЛОВАЊЕ
1. ОСТВАРИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА - ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ
НАСТАВА

РАЗРЕД

Теоријска настава
Вежбе
Практична настава
I
74
II
108
III
70
IV
64
Напомена: у табели је приказан годишњи фонд часова за сваки облик рада.

Настава у блоку

ПРАКСА

УКУПНО
74
108
70
64

2. ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА:
 Оспособљавање за спровођење принципа банкарског пословања;
 Оспособљавање за примену правила и процедура платног промета у земљи и са иностранством;
 Оспособљавање за спровођење банкарских правила и процедуре благајничко - трезорског пословања;
 Развијање поверљивости, прецизности и поузданости у раду са новцем;
 Развијање способности обављања послова са новчаним депозитима, штедним улозима и платним картицама;
 Оспособљавање за примену правила, процедура и техника отварања и вођења динарских девизних, штедних и других рачуна клијената;
 Оспособљавање за примену правила и процедура у обављању кредитних послова банке;
 Оспособљавање за обављање послова са хартијама од вредности;
 Стицање сазнања о савременим банкарским пословима у банкарству;
 Развијање способности сагледавања конкурентности на основу показатеља пословања банака;
 Стицање знања о функционисању међународних финансијских и парафинансијских међународних организација и институција.
3. НАЗИВ И ТРАЈАЊЕ МОДУЛА ПРЕДМЕТА
Разред:

први
НАЗИВ МОДУЛА

Основни појмови о банкарству и банкарском систему
Платни промет
Разред:

Трајање модула
(часови)
42
32

други
НАЗИВ МОДУЛА

Благајничко-трезорско пословање
Динарски послови са физичким лицима
Девизни послови са физичким лицима
Динарски послови са правним лицима

Трајање модула
(часови)
24
30
30
24
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Разред:

трећи
НАЗИВ МОДУЛА

Послови са хартијама од вредности
Кредит
Кредитни послови са физичким лицима
Кредитни послови са правним лицима
Девизни послови са правним лицима
Кредити у девизном пословању са правним лицима
Разред:

Трајање модула
(часови)
14
10
10
14
12
10

четврти
НАЗИВ МОДУЛА

Савремени банкарски послови
Банкарски систем
Финансијски показатељи пословања банака
Међународне и друге финансијске организације

Трајање модула
(часови)
14
16
10
24
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4. ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ, ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ И НАЧИНИ ОЦЕЊИВАЊА МОДУЛА
Назив модула:
Основни појмови о банкарству и банкарском систему
Трајање модула:
42 часа
ИСХОДИ МОДУЛА
ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
По завршетку модула ученик ће бити у стању
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
САДРЖАЈИ МОДУЛА
да:
 Појам и подела финансија
 Схватање значаја науке о  објасни финансијe као научну и практичну
дисциплину
 Појам, настанак и врсте новца (папирни,
финансијама
 објасни новац
ковани и електронски новац)
 Стицање знања о
 разликује врсте новца
 Настанак, развој и врсте банака
основним појмовима о
 дефинише појам банке
 Место, улога и значај банке у привредном
банкарству
 разликује врсте банака и њихове задатке
систему
 објасни појам и елементе банкарског
 Појам и елементи банкарског система
система
 Пословна банка – појам и улога у
 објасни место, улогу и значај банака у
банкарском систему
привредном систему
 Класификација банкарских послова према
 класификује банкарске послове
временском, функционалном и билансном
принципу

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе / учења, планом
рада и начинима оцењивања.
Облици наставе
 Модул се реализује као теоријска настава
(42 часа)
Место реализације наставе
 Учионица
Препоруке за реализацију наставе
 Сви модули се реализују путем метода
активно оријентисане наставе
 Све исходе обрађивати на појмовном нивоу
како би ученици стекли основу за даље
проширивање стручних знања.
 Користити шематски приказ привредног и
банкарског система
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
 усмено излагање
 тестове знања
 активност на часу
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Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
 Стицање знања о
правилима и
процедурама платног
промета у земљи и са
иностранством
 Стицање знања о
инструментима платног
промета

Платни промет
32 часа
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у стању
да:
 објасни појам и улогу платног промета
 разликује учеснике и носиоце платног
промета
 разликује платни промет у земљи и платни
промет са иностранством
 разликује готовински и безготовински
начин плаћања
 објасни појам и функцију текућег рачуна
 контролише инструменте платног промета у
земљи
 разликује инструменте плаћања са
иностранством

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА







Појам, врсте, учесници и носиоци платног
промета
Начини плаћања
Текући рачун
Инструменти платног промета у земљи
(налог за уплату, налог за исплату, налог за
пренос, налог за наплату и интерни налог за
пренос)
Инструменти плаћања са иностранством

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе / учења, планом
рада и начинима оцењивања.
Облици наставе
 Модул се реализује као теоријска настава
(32 часа)
Место реализације наставе
 Учионица
Препоруке за реализацију наставе
 Сви модули се реализују путем метода
активно оријентисане наставе
 Попуњавање оригиналних образаца
инструмената платног промета у земљи.
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
 усмено излагање
 тестове знања
 активност на часу
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Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
 Оспособљавање за рад са
готовим новцем
 Стицање знања о
благајничко – тезорском
пословању
 Развијање поверљивости,
прецизности и
поузданости у раду са
новцем

Благајничко – трезорско пословање
24 часа
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у стању
да:
 објасни функцију благајне у банци
 разликује документацију за рад у благајни
 разликује новац у оптицају и новац ван
оптицаја
 идентификује елементе заштите новца
 објасни снабдевање благајне готовином
 објасни послове са страном ефективом
 разуме начин сортирања и паковања новца
 објасни уплате и исплате на благајни
 објасни контролу и закључак благајне
 објасни рад са трезором

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА













Благајна у банци
Припрема документације за рад у благајни
Новац у оптицају
Новац ван оптицаја
Елементи заштите новчаница
Снабдевање благајне готовином
Процедура рада са готовим новцем
Поступак рада са оштећеним и неважећим
новчаницама
Поступак рада са благајничким мањковима
и вишковима
Појам и обележја трезора
Снабдевање трезора готовином
Уношење и изношење вредности из трезора

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе / учења, планом
рада и начинима оцењивања.
Облици наставе
 Модул се реализује као теоријска настава
(24 часа)
Место реализације наставе
 Учионица
Препоруке за реализацију наставе
 Сви модули се реализују путем метода
активно оријентисане наставе
 Коришћење „правог“ новца
 Игра улога – однос благајник и клијент
 Групни рад – комуникација између клијента
и благајника
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
 усмено излагање
 тестове знања
 активност на часу
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Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
 Стицање знања о депо
пословима и руковању
сефом
 Стицање знања за
обављање послова са
новчаним депозитима,
штедним улозима и
платним картицама
 Стицање знања о
правилима, процедурама
и техници отварања и
вођења динарских
рачуна клијената

Динарски послови са физичким лицима
30 часовa
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у стању
да:
 разликује врсте депоа
 oбјасни процедуру депо послова
 објасни руковање сефом
 разликује мере безбедности сефа
 разуме функцију кредитног бироа
 објасни процедуру отварања, вођења и
затварања текућих рачуна физичких лица
 објасни начине располагања средствима на
текућем рачуну
 oбјасни штедњу грађана
 објасни поступак отварања и вођења
штедних рачуна
 разликује штедну картицу од штедне
књижице
 објасни штедњу по виђењу
 објасни орочену штедњу
 разликује функцију текућег рачуна од
функције штедног рачуна
 објасни платне и кредитне картице
 објасни амортизацију штедних рачуна
 објасни салдацију динарских рачуна
 објасни процедуру гашења динарских
рачуна

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА















Појам и карактеристике депоа
Сеф, појам и правна природа сефа
Кредитни биро
Отварање, вођење и затварање динарских
рачуна физичких лица
Појам и врсте штедних улога
Отварање, вођење и затварање динарских
штедних рачуна
Платне и кредитне картице
Услови за издавање платних и кредитних
картица
Коришћење платних и кредитних картица
Начини располагања средствима на текућем
рачуну (налог за исплату, налог за пренос,
трајни налог, чек, платна катрица)
Штедња грађана
Штедни рачуни
Амортизација и салдација рачуна

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе / учења, планом
рада и начинима оцењивања.
Облици наставе
 Модул се реализује као теоријска настава
(30 часова)
Место реализације наставе
 Учионица
Препоруке за реализацију наставе
 Сви модули се реализују путем метода
активно оријентисане наставе
 Игра улога - однос благајник и клијент
 Групни рад - комуникација између клијента
и банкарског службеника
 Групни рад: могућности коришћења
банковних рачуна, дискусија
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
 усмено излагање
 тестове знања
 активност на часу
 домаћи задатак
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Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
 Стицање знања за
обављање девизних
послова са физичким
лицима и међународним
платним картицама
 Стицање знања о
правилима, процедурама
и техници отварања и
вођења девизних рачуна
клијената

Девизни послови са физичким лицима
30 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у стању
да:
 разликује појам валуте и девиза
 објасни врсте и начин формирања девизних
курсева
 разуме куповни, продајни, средњи курс и
курсне разлике
 објасни појам новчане масе и количине
новца у оптицају
 објасни облике монетарне неравнотеже
 објасни разлику између девалвације,
ревалвације, апресијације и депресијације
 објасни конвертибилност
 објасни мењачке послове
 објасни отварање, вођење и затварање
девизних рачуна
 објасни уплате и исплате преко девизних
рачуна
 објасни послове са међународним платним
картицама
 објасни отварање и вођење рачуна
нерезидента
 објасни трансфер новца (Western Union)

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА
















Појам валуте и валутног паритета
Појам и врсте девиза
Појам, врсте и начин формирања девизних
курсева
Новчана маса и количина новца у оптицају
Облици монетарне неравнотеже –
инфлација и дефлација
Вредности и промене вредности новца
(девалвација и ревалвација)
Конвертибилност
Мењачки послови
Девизни рачуни физичких лица (отварање,
затварање, уплате, исплате)
Платне картице
Инструменти у међународном платном
промету (чекови,акредитиви, банкарска
дознака, инкасо...)
Трезорско пословање
Рачуни нерезидената
Трансфер новца (Western Union)

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе / учења, планом
рада и начинима оцењивања.
Облици наставе
 Модул се реализује као теоријска настава
(30 часова)
Место реализације наставе
 Учионица
Препоруке за реализацију наставе
 Сви модули се реализују путем метода
активно оријентисане наставе
 Групни рад - комуникација између клијента
и банкарског службеник
 Игра улога – мењачки послови
 Игра улога-отварање девизних
рачуна,уплата-исплата, затварање рачуна
 Лифлети о платним картицама банака
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
 усмено излагање
 тестове знања
 активност на часу
 домаћи задатак
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Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
 Стицање знања за
обављање послова са
новчаним депозитима,
штедним улозима и
платним картицама
 Стицање знања о
правилима, процедурама
и техници отварања и
вођења динарских
рачуна клијената

Динарски послови са правним лицима
24 часа
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у стању
да:
 објасни процедуру отварања и вођења
динарских рачуна правних лица
 објасни процедуру отварања и вођења
наменских рачуна правних лица
 објасни послове: компензацијe, цесијe и
асигнацијe
 објасни блокаду рачуна правних лица
 објасни процедуру гашења динарских
рачуна









ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА

Отварање динарских рачуна правних лица
код банке
Промене података у регистру рачуна
Вођење досијеа клијента
Уплате и исплате (основна правила)
Обрачунска плаћања
Блокада рачуна
Гашење рачуна

На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе / учења, планом
рада и начинима оцењивања.
Облици наставе
 Модул се реализује као теоријска настава
(24 часа)
Место реализације наставе
 Учионица
Препоруке за реализацију наставе
 Сви модули се реализују путем метода
активно оријентисане наставе
 Групни рад - комуникација између клијента
и банкарског службеника
 Игра улога: отварање рачуна, уплатаисплата, затварање рачуна
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
 усмено излагање
 тестове знања
 активност на часу
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Назив модула:
Трајање модула:

Послови са хартијама од вредности
14 часoва
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у стању
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
да:
 објасни финансијско тржиште и његову
 Развијање способности
улогу
примене правила и
 разликује учеснике на финансијском
процедура у пословању
тржишту
са хартијама од
 објасни хартије од вредности
вредности
 објасни врсте финансијских тржишта:
 Стицање знања о
 новчано тржиште
пословима са хартијама
од вредности
 тржиште новца
 тржиште капитала
 девизно тржиште
 објасни берзанско пословање
 разуме трговање хартијама од вредности
 објасни процедуру отварања и вођења
рачуна хартија од вредности
 објасни пријем и спровођење налога
клијената по рачунима хартија од вредности
 објасни поступак при закључивању уговора
о заступању клијената
 објасни новчане трансакције у купопродаји
хартија од вредности
 објасни купопродају хартија од вредности
преко шалтера (ванберзанских)
 разликује индосирање менице, акцептирање
и авалирање менице

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА
















Финансијско тржиште и његови елементи
Новчано тржиште
Тржиште новца
Тржиште капитала
Девизно тржиште
Берза – појам и учесници на берзи
Берзанско пословање
Појам и врсте хартија од вредности (акције,
обвезнице, благајнички записи, депозитни
цертификат, менице, комерцијални запис)
Репо трансакције, есконт и ломбард
Отварање рачуна хартија од вредности
Располагање средствима са рачуна хартија
од вредности
Отварање наменских рачуна за рад са
хартијама од вредности
Услови за располагање наменских рачуна за
рад са хартијама од вредности
Ванберзански послови на шалтерима банке

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе / учења, планом
рада и начинима оцењивања.
Облици наставе
 Модул се реализује као теоријска настава
(14 часова)
Место реализације наставе
 Учионица
Препоруке за реализацију наставе
 Сви модули се реализују путем метода
активно оријентисане наставе
 Користити шематске приказе берзанског
пословања
 Дискусија о могућностима трговања
хартијама од вредности
 Анализирати тренутну ситуацију на нашој и
светској берзи
 Игра улога – брокер и клијент
 Користити сајт берзе
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
 усмено излагање
 тестове знања
 активност на часу
 домаћи задатак
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Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
 Стицање знања о
кредитима

Кредит
10 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у стању
да:
 разуме кредит као активaн банкарски посао
 објасни значај кредита
 разликује кредитне услове
 анализира камату као цену кредита
 разликује начине обрачуна камате
 објасни врсте камате:
 фиксну
 променљиву
 eфективну
 интеркаларну
 затезну








ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА

Кредит као активaн банкарски посао
Значај кредита
Кредитни услови
Камата као цена кредита
Начини обрачуна камате
Камата фиксна, променљива, ефективна,
интеркаларна, затезна

На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе / учења, планом
рада и начинима оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује као теоријска настава (10
часова)
Место реализације наставе
 Учионица
Препоруке за реализацију наставе
 Сви модули се реализују путем метода
активно оријентисане наставе
 Групни рад и дискусија о кредитном
пословању банке
 Игра улога – подношење кредитног
захтева,обрада,одобрење
 Анализа пропагандног материјала
кредитних банака –камате, рок отплате
 Интернет истраживања о кредитним
условима различитих банака
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
 усмено излагање
 тестове знања
 активност на часу
 домаћи задатак
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Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
 Стицање знања о
правилима и
процедурама у обављању
кредитних послова са
физичким лицима
 Развијање тачности,
поузданости и
ажурности у спровођењу
кредитне процедуре

Кредитни послови са физичким лицима
10 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у стању
да:
 разликује врсте кредита
 наведе услове и документацију неопходне
за одобравање кредита
 објасни пријем захтева и документације за
поједине врсте кредита физичких лица
 објасни инструменте обезбеђења кредита:
жиранте, меницу, учешће, хипотеку
 објасни обраду и реализацију кредитних
захтева за физичка лица
 објасни поступак при закључивању уговора
о кредиту
 разликује инструменте отплате кредита
 објасни праћење отплате кредита
 објасни ликвидирање кредита

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА









Врсте кредита физичким лицима
(готовински, потрошачки, стамбени,
готовински са валутном клаузулом,
девизни, динарски, рефинансирајући)
Услови за одобравање кредита физичким
лицима
Поступак и техника одобравања кредита
физичким лицима
Инструменти обезбеђење кредита физичким
лицима
Инструменти отплате кредита (трајни налог,
административна забрана)
Праћење отплате кредита
Ликвидирање кредита

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе / учења, планом
рада и начинима оцењивања.
Облици наставе
 Модул се реализује као теоријска настава
(10 часова)
Место реализације наставе
 Учионица
Препоруке за реализацију наставе
 Сви модули се реализују путем метода
активно оријентисане наставе
 Групни рад и дискусија о кредитном
пословању банке
 Игра улога – подношење кредитног
захтева,обрада,одобрење
 Анализа пропагандног материјала
кредитних банака –камате, рок отплате
 Интернет истраживања о кредитним
условима различитих банака
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
 усмено излагање
 тестове знања
 активност на часу
 домаћи задатак
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Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
 Стицање знања о
правилима и
процедурама у обављању
кредитних послова са
правним лицима
 Развијање тачности,
поузданости и
ажурности у спровођењу
кредитне процедуре

Кредитни послови са правним лицима
14 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у стању
да:
 разликује врсте кредита правним лицима
 разликује кредитне послове са малим и
средњим предузећима од кредитних
послова са великим предузећима
 објасни кредитне услове (висина кредита,
каматна стопа, накнада, рочност, начин
отплате, грејс период, обезбеђење)
 објасни кредитне стандарде (карактер
клијента, капацитет, колатерално
обезбеђење, кондиције)
 наводи услове и документацију неопходне
за одобравање кредита
 објасни пријем захтева и документације за
поједине врсте кредита правних лица
 објасни обраду и реализацију кредитних
захтева правних лица
 објасни поступак при закључивању уговора
о кредиту
 разликује инструменте обезбеђења плаћања
 објасни праћење отплате кредита
 објасни ликвидирање кредита

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА












Врсте кредита правним лицима
Позиција кредитног одељења у банци
Услови за одобравање кредита правним
лицима (висина кредита, кам. стопа,
накнада, рочност, начин отплате, грејс
период, колатерал)
Кредитни стандарди “5к”
Потребна документација приликом
подношења захтева
Класификација клијената
Поступак и техника одобравања кредита
правним лицима
Инструменти обезбеђење кредита правним
лицима
Праћење отплате кредита
Ликвидирање кредита

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе / учења, планом
рада и начинима оцењивања.
Облици наставе
Модул се реализује као теоријска настава (14
часова)
Место реализације наставе
 Учионица
Препоруке за реализацију наставе
 Сви модули се реализују путем метода
активно оријентисане наставе
 Групни рад и дискусија о кредитном
пословању банке
 Игра улога – подношење кредитног захтева,
обрада, одобрење
 Анализа пропагандног материјала
кредитних банака – камате, рок отплате
 Интернет истраживања о кредитним
условима различитих банака
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
 усмено излагање
 тестове знања
 активност на часу
 домаћи задатак
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Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
 Стицање знања о
девизним пословима са
правним лицима

Девизни послови са правним лицима
12 часoва
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у стању
да:
 објасни отварање, вођење и затварање
девизног рачуна правног лица
 објасни плаћање и наплату из иностранства
– лоро, ностро
 објасни откуп и продају девиза
 објасни исплату девиза за службена
путовања у иностранство
 разликује инструменте плаћања са
иностранством:
 међународни документарни акредитив
 инкасо
 банкарску дознаку
 међународну меницу и чек
 банкарску гаранцију
 разуме значај интерне и екстерне девизне
контроле

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА















Девизни рачуни правних лица (отварање,
затварање)
Платне картице
Депозитни послови са правним лицима
Плаћање и наплата из иностранства – лоро и
ностро
Откуп и продаја девиза
Исплата девиза за службено путовање у
иностранство
Инкасо послови
Акредитив
Банкарска дознака
Међународна меница, чек
Банкарска гаранција
Појам и органи контроле
Девизна контрола
Девизни прекршаји

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе / учења, планом
рада и начинима оцењивања.
Облици наставе
 Модул се реализује као теоријска настава
(12 часова)
Место реализације наставе
 Учионица
Препоруке за реализацију наставе
 Сви модули се реализују путем метода
активно оријентисане наставе
 Коришћење оригиналне документације
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
 усмено излагање
 тестове знања
 активност на часу
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Назив модула:
Трајање модула:

Кредити у девизном пословању са правним лицима
10 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у стању
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
да:
 разликује врсте кредита

 Стицање знања о
 наведе услове и документацију неопходне
правилима и процедурама
за одобравање кредита

у обављању кредитних
 објасни пријем захтева и документације за

послова у девизном
поједине врсте кредита правних лица

пословању са правним
 објасни инструменте обезбеђења кредита

лицима

објасни
поступак
при
закључивању
уговора
 Развијање тачности,
о кредиту

поузданости и ажурности у
 разликује инструменте отплате кредита
спровођењу кредитне
 објасни праћење отплате кредита
процедуре
 објасни ликвидирање кредита

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА
Захтев и документација за одобрење
кредита у земљи и из иностранства
Инструменти обезбеђења кредита
Коришћење кредита узетих у земљи
Коришћење кредита узетих у иностранству
Обавештавање НБС о свим променама по
основу кредита узетих у иностранству
Ликвидација кредита

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе / учења, планом
рада и начинима оцењивања.
Облици наставе
 Модул се реализује као теоријска настава
(10 часава)
Место реализације наставе
 Учионица
Препоруке за реализацију наставе
 Сви модули се реализују путем метода
активно оријентисане наставе
 Групни рад и дискусија о кредитном
пословању банке
 Игра улога – подношење кредитног
захтева, обрада, одобрење
 Анализа пропагандног материјала
кредитних банака – камате, рок отплате
 Интернет истраживања о кредитним
условима различитих банака
 Користити сајт НБС
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
 усмено излагање
 тестове знања
 активност на часу
 домаћи задатак
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Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
 Стицање знања о
савременим банкарским
пословима

Савремени банкарски послови
14 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у стању
да:
 уочи значај савременог банкарског
пословања
 разликује традиционалане од савремених
банкарских послова
 разликује савремене банкарске послове:
 финансијске саветодавне услуге
 управљање готовином
 врсте лизинга опреме
 услуге одобравања зајма за започињање
пословања
 објасни појам електронског банкарства
 разликује дистрибутивне мреже
електронског банкарства
 објасни производе електронског банкарства

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА









Савремено банкарско пословање
Електронско банкарство
Финансијске саветодавне услуге
(асистирање при изради пореских пријава,
консултантске услуге, израда финансијских
планова...)
Управљање готовином – инвестирање
суфицита
Појам и врсте лизинга
Услуге одобравања зајма за започињање
пословања – високо ризични послови
Нови производи електронског банкарства:
 банкомати – АТМ
 POS терминали
 телефонско банкарство
 СМС банкарство
 мобилно банкарство
 WAP банкарство
 WEB TV
 On – line PS банкарство (home banking)
 интернет банкарство

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе / учења, планом
рада и начинима оцењивања.
Облици наставе
 Модул се реализује као теоријска настава
(14 часова)
Место реализације наставе
 Учионица
Препоруке за реализацију наставе
 Сви модули се реализују путем метода
активно оријентисане наставе
 Користити документацију из банке
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
 усмено излагање
 тестове знања
 активност на часу
 домаћи задатак
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Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
 Развијање способности
повезивања елемената и
начина функционисања
банкарског система

Банкарски систем
16 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у
стању да:
 објасни циљ, кључну улогу и
функције централне банаке
 разликује органе централне банке
 објасни циљање инфлације
 објасни инструменте монетарне
политике
 разуме потребу контроле и надзора
банака
 наведе позитивну законску
регулативу у банкарском сиситему
 објасни основна начела банкарског
пословања












ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
МОДУЛА

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА

Централна Банка – НБС:
 настанак
 органи
 функције
Монетарна стратегија – циљање инфлације
Инструменти монетарне политике (есконтна
стопа, обавезне резерве - стопе, основице и
камате, операције на отвореном тржишту,
сталне олакшице (кредитне и депозитне)
Монетарна мултипликација
Контролна функција
Упутства за примену законске регулативе у
банкарском систему:
 Закон о банкама
 Закон о НБС
 Закон о тржишту хартија од вредности
 Закон о платном промету
 Закон о спречавању прања новца
 Закон о девизном пословању
 Закон о осигурању депозита,
 Закон о стечају и ликвидацији банака
Основна начела банкарског пословања
 начело ликвидности
 начело ефикасности
 начело рентабилитета

На почетку модула ученике упознати са циљевима
и исходима наставе / учења, планом рада и
начинима оцењивања.
Облици наставе
 Модул се реализује као теоријска настава (16
часова)
Место реализације наставе
 Учионица
Препоруке за реализацију наставе
 Сви модули се реализују путем метода активно
оријентисане наставе
 Користити позитивне законске прописе
 Користити материјал са сајта НБС
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
 усмено излагање
 тестове знања
 активност на часу
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Назив модула:
Трајање модула:

Финансијски показатељи пословања банака
10 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у стању
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
да:
 објасни финансијску анализу банке
 Развијање способности
 користи биланс стања и биланс успеха
сагледавања
банке
конкурентности на
 разуме индикаторе ликвидности,
основу показатеља
профитабилности, финансијске структуре,
пословања банака
нето каматне марже и ефикасности
 Стицање знања о

тумачи израчунате ROE, ROA, CIR
квалитету банака
 објасни израчунате LLC и билансну суму
по раднику
 оцени успешност банке





ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА

Појам - финансијска анализа банке
Биланс стања и биланс успеха банке
Анализа пословања банке на основу
показатеља:
 тржишно учешће у билансној суми
 раст билансне суме
 тржишно учешће у пласманима
 тржишно учешће у депозитима, ROE,
ROA, LLC
 билансна сума по раднику

На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе / учења, планом
рада и начинима оцењивања.
Облици наставе
 Модул се реализује као теоријска настава
(10 часова)
Место реализације наставе
 Учионица
Препоруке за реализацију наставе
 Сви модули се реализују путем метода
активно оријентисане наставе
 Користити материјал са сајта НБС
 Израчунавање појединих показатеља на
основу доступних података
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
 усмено излагање
 тестове знања
 активност на часу
 домаћи задатак
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Назив модула:
Трајање модула:

Међународне и друге финансијске организације
24 часа
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у стању
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
да:
 објасни основне карактеристике
 Стицање знања о
међународних финансијских институција
међународним
(настанак, циљеви, органи, одлучивање,
финансијским
средства, квоте, кредити, СПВ)
институцијама и другим
 разликује међународне финансијске
финансијским
институције и њихове афилијације
организацијама
 објасни врсте и специфичности других
финансијских организација
 објасни врсте и специфичности
међународних парафинансијских
организација

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА








Међународни монетарни фонд
Светска банка:
 Међунардна банка за обнову и развој –
IBRD
 Међународно удружење за развој – IDA
 Међународна финансијска корпорација
– IFC
 Међународна агенција за гарантовање
инвестиција – MIGA
Европска банка за обнову и развој – EBRD
Европска инвестициона банка – EIB
Банка за међународна поравнања – BIS
Међународне парафинансијске
огранизације:
 инвестициони фондови
 пензиони фондови
 дилерско-брокерске куће
 осигуравајуће организације
 лизинг компаније
 штедионице

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе / учења, планом
рада и начинима оцењивања.
Облици наставе
 Модул се реализује као теоријска настава
(24 часа)
Место реализације наставе
 Учионица
Препоруке за реализацију наставе
 Сви модули се реализују путем метода
активно оријентисане наставе
 Све исходе обрађивати на нивоу
разумевања и примене
 Користити материјал са сајта НБС.
 Интернет истраживања о другим
финансијским организацијама.
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
 усмено излагање
 тестове знања
 активност на часу
 домаћи задатак

5. КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА
 Принципи економије
 Канцеларијско пословање
 Рачуноводство
 Право
 Пословне финансије
 Банкарска обука
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ОСИГУРАЊЕ

1. ОСТВАРИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА - ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ
НАСТАВА

РАЗРЕД

Теоријска настава
Вежбе
Практична настава
I
74
II
108
III
70
IV
64
Напомена: у табели је приказан годишњи фонд часова за сваки облик рада

Настава у блоку

ПРАКСА

УКУПНО
74
108
70
64

2. ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА:









Упознавање ученика са специфичностима осигурања;
Стицање знања о елементима осигурања;
Стицање знања о учесницима и документима у пословима осигурања;
Стицање знања о врстама осигурања;
Стицање знања о осигурању имовине;
Стицање знања о осигурању живота;
Стицање знања о продаји различитих врста осигурања.

3. НАЗИВ И ТРАЈАЊЕ МОДУЛА ПРЕДМЕТА
Разред:

први
НАЗИВ МОДУЛА

Специфичности делатности осигурања
Елементи осигурања
Учесници у осигурању
Документа у осигурању
Разред:

Трајање модула
(часови)
16
40
10
8

други
НАЗИВ МОДУЛА

Осигурање имовине
Осигурање ствари
Осигурање моторних возила

Трајање модула
(часови)
51
30
27
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Разред:

трећи
НАЗИВ МОДУЛА

Осигурање живота
Осигурање од последица несрећног случаја
Добровољно здравствено осигурање
Добровољно пензијско осигурање
Разред:

Трајање модула
(часови)
35
15
10
10

четврти
НАЗИВ МОДУЛА

Осигурање транспорта
Осигурање пољопривреде
Осигурање кредита

Трајање модула
(часови)
26
20
18
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4. ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ, ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ И НАЧИНИ ОЦЕЊИВАЊА МОДУЛА
Назив модула:
Трајање модула:

Специфичности делатности осигурања
16 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у стању
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
да:
 опише развој осигурања у свету и код нас
 Упознавање ученика са
 објасни појам, значај и функције
специфичностима осигурања
осигурања
и општим начелима
 наведе задатке и елементе техничке
осигурања
организације осигурања,
 објасни општа начела осигурања
(узајамности и солидарности)
 разликује реосигурање и саосигурање

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ МОДУЛА






Развој осигурања
Појам, значај и функције осигурања
Техничка организација осигурања: задаци
и елементи
Општа правила (начела) осигурања:
узајамности и солидарности
Појам реосигурања и саосигурања

ПРЕПОРУЧЕНО УПУТСТВО
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе, односно
учења, планом рада и начинима оцењивања
Облици наставе
 Модул се реализује као теоријска настава
(16 часова)
Место реализације наставе
 Учионица
Препоруке за реализацију наставе
 Модул се реализује кроз методе активног
учења
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити
кроз:
 усмено излагање
 тестове знања
 писање есеја
 активност на часу
 домаћи задатак
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Назив модула:
Трајање модула:

Елементи осигурања
40 часова

ЦИЉЕВИ МОДУЛА
 Стицање знања о ризику
 Стицање знања о елементима
осигурања

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


























наведе елементе осигурања (ризик,
осигурања, премија, осигурани случај,
накнада)
разликује ризик и неизвесност
објасни врсте ризика
разликује чисте и шпекулативне ризике
објасни управљање ризиком
дефинише предмет осигурања
објасни суму осигурања
уочава значај премија са становишта
осигураника и осигуравача
израчуна преносну премију
објасни појам и структуру премије
разликује бруто и нето премију
разликује премију животног и неживотног
осигурања
објасни ризико и штедну премију
анализира факторе који утичу на висину
премије
објасни франшизу,
разликује бонус од малуса
дефинише тарифу
објасни структуру техничке резерве у
неживотном и животном осигурању
објасни намену математичке резерве
објасни осигурани случај и време
остваривања осигураног случаја
објасни место настанка осигураног
случаја
утврђује обавезе осигуравача и
осигураника приликом настанка
осигураног случаја
објасни накнаду из осигурања

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ МОДУЛА






















Елементи осигурања
Појам и врсте ризика
Елементи ризика (услови за постојање
ризика)
Управљање ризиком
Фазе управљања ризиком
Предмет осигурања
Сума осигурања
Премија осигурања
Преносна премија
Структура бруто премије: нето премија
(техничка премија додатак за превентиву),
режијски додатак, ризико премија, штедна
премија (премија сигурности,
математичка премија)
Фактори који утичу на висину премије
Франшиза, бонус и малус
Појам тарифе и тарифне стопе
Појам и структура техничких резерви у
неживотном осигурању
Резерве за настале пријављене и настале
непријављене штете
Појам и структура техничких резерви у
животном осигурању
Математичка резерва
Осигурани случај: појам, време
реализације, место настанка, обавезе
осигураника и осигуравача
Накнада из осигурања

ПРЕПОРУЧЕНО УПУТСТВО
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе, односно
учења, планом рада и начинима оцењивања
Облици наставе
 Модул се реализује као теоријска настава
(40 часова)
Место реализације наставе
 Учионица
Препоруке за реализацију наставе
 Модул се реализује кроз методе активног
учења
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити
кроз:
 усмено излагање
 тестове знања
 активност на часу
 домаћи задатак
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Назив модула:
Трајање модула:

Учесници у осигурању
10 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у стању
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
да:
 Стицање знања о учесницима  наведе лица у осигурању
 дефинише: осигуравача, осигураника,
у осигурању
уговарача осигурања, корисника
осигурања, осигурано лице
 разликује осигураника од уговарача
осигурања
 наведе агенте у осигурању (посредник и
заступник)
 разликује посреднике од заступника у
осигурању

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ МОДУЛА


Лица у осигурању:
 осигуравач,
 осигураник,
 уговарач осигурања,
 корисник осигурања,
 осигурано лице,
 носилац стварних права на осигураној
ствари,
 прибавилац осигуране ствари,
 треће оштећено лице код осигурања од
одговорности,
 агенти осигурања - заступници и
посредници

ПРЕПОРУЧЕНО УПУТСТВО
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе, односно
учења, планом рада и начинима оцењивања
Облици наставе
 Модул се реализује као теоријска настава
(10 часова)
Место реализације наставе
 Учионица
Препоруке за реализацију наставе
 Модул се реализује кроз методе активног
учења
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити
кроз:
 усмено излагање
 тестове знања
 писање есеја
 активност на часу
 домаћи задатак
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Назив модула:
Трајање модула:

Документа у осигурању
8 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у стању
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
да:
 наведе документа у осигурању
 Стицање занања о
 објасни понуду осигурања
документима у осигурању
 разликује основне елементе понуде
 објасни полису осигурања
 разликује елементе полисе осигурања
 наведе различите врсте полиса
 дефинише лист покрића, цертификат
осигурања, потврду о осигурању, slip и
cover note
 дефинише винкулацију

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ МОДУЛА










Документа у осигурању: појам и врсте
Понуда осигурања
Полиса осигурања: појам, елементи
полисе (предмет осигурања, уговорне
стране, ризик обухваћен осигурањем,
трајање осигурања итд.)
Лист покрића
Цертификат осигурања
Потврда о склопљеном осигурању
Sip и cover note
Винкулација

ПРЕПОРУЧЕНО УПУТСТВО
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе, односно
учења, планом рада и начинима оцењивања
Облици наставе
 Модул се реализује као теоријска настава
(8 часова)
Место реализације наставе
 Учионица
Препоруке за реализацију наставе
 Модул се реализује кроз методе активног
учења
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити
кроз:
 усмено излагање
 тестове знања
 активност на часу
 домаћи задатак
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Назив модула:
Трајање модула:

Осигурање имовине
51 час
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у стању
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
да:
 објасни осигурање имовине са аспекта
 Оспособљавање ученика за
осигуравача и осигураника
продају, евиденцију и
 објасни основна начела осигурања
ликвидацију штета у
имовине (начело материјалног интереса и
осигурању имовине
начело обештећења)
 разликује врсте осигурања имовине
 објасни елементе за одређивање накнаде
 објасни методе за процену накнаде из
осигурања
 користи тарифе за осигурање имовине
 израчуна накаду на основу методе
пропорционалне одговорности, методе
првог ризика и методе граничне
одговорности
 објасни разлику између подосигурања и
надосигурања дајући пример
 објасни поступак ликвидације имовинске
штете

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ МОДУЛА







Појам и карактеристике осигурања
имовине
Начела осигурања имовине (начело
материјалног интереса и начело
обештећења)
Врсте осигурања имовине
Подосигурање и надосигурање
Поступак ликвидације штете код
осигурања имовине

ПРЕПОРУЧЕНО УПУТСТВО
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе, односно
учења, планом рада и начинима оцењивања
Облици наставе
 Модул се реализује као теоријска настава
(51 час)
Место реализације наставе
 Учионица
Препоруке за реализацију наставе
 Модул се реализује кроз методе активног
учења
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити
кроз:
 усмено излагање
 тестове знања
 писање есеја
 активност на часу
 домаћи задатак
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Назив модула:
Трајање модула:

Осигурање ствари
30 часoва
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у стању
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
да:
 објасни осигурање имовине од пожара
 Стицање знања за продају,
(основни и допунски ризици)
евиденцију и ликвидацију
 разликује предмет у осигурању од
штета у осигурању ствари
пожара
 разликује основне и допунске ризике у
осигурању од пожара и других опасности
 користи тарифу у осигурању од пожара
 саставља понуду у осигурању од пожара
(основни и допунски ризици)
 објасни осигурање имовине од провалне
крађе и разбојништа
 разликује предмет у осигурању од
провалне крађе и разбојништа
 разликује ризике у осигурању од
провалне крађе и разбојништа
 користи тарифу у осигурању од провалне
крађе
 саставља понуду у осигурању од провалне
крађе и разбојништва
 објасни осигурање стакла од лома
 разликује предмет у осигурању стакла од
лома
 разликује ризике у осигурању стакла од
лома
 користи тарифу у осигурању стакла од
лома
 саставља понуду у осигурању стакла од
лома

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ МОДУЛА







Појам и карактеристике осигурања ствари
Врсте осигурања ствари
Осигурање имовине од пожара и других
опасности
Осигурање имовине од провалне крађе и
разбојништва
Осигурање стакла од лома
Ликвидација штете у осигурању ствари

ПРЕПОРУЧЕНО УПУТСТВО
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе, односно
учења, планом рада и начинима оцењивања
Облици наставе
 Модул се реализује као теоријска настава
(30 часова)
Место реализације наставе
 Учионица
Препоруке за реализацију наставе
 Модул се реализује кроз методе активног
учења
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити
кроз:
 усмено излагање
 тестове знања
 писање есеја
 активност на часу
 домаћи задатак
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Назив модула:
Трајање модула:

Осигурање моторних возила
27 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у стању
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
да:
 објасни осигурање моторних возила
 Стицање знања за продају,
 разликује врсте осигурања моторних
евиденцију и ликвидацију
возила
штета код осигурања
 идентификује ризике у зависности од
моторних возила
врсте осигурања
 разликује делимичну и тоталну штету у
осигурању моторних возила
 користи тарифу
 саставља полису у осигурању од аутоодговорности
 користи тарифу у каско осигурању
 саставља понуду у каско осигурању
 користи коефицијенте корекције премије
код каско осигурања моторних возила
 ликвидира штету у осигурању моторних
возила

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ МОДУЛА








Појам и врсте осигурања моторних
возила
Осигурање од аутоодговорности
Каско осигурање
Полиса осигурања од аутоодговорности
Понуда и полиса за каско осигурање
Коефицијенти корекције премије код
каско осигурања
Ликвидација штете у осгурању моторних
возила

ПРЕПОРУЧЕНО УПУТСТВО
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе, односно
учења, планом рада и начинима оцењивања
Облици наставе
 Модул се реализује као теоријска настава
(27 часова)
Место реализације наставе
 Учионица
Препоруке за реализацију наставе
 Модул се реализује кроз методе активног
учења
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити
кроз:
 усмено излагање
 тестове знања
 активност на часу
 домаћи задатак
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Назив модула:
Трајање модула:

Осигурање живота
35 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у стању
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
да:
 објасни појам и значај осигурања лица
 Стицање знања за продају,
 разликује врсте осигурања лица
евиденцију и ликвидацију
 објасни појам и значај осигурања живота
штета код осигурања живота
 разликује ризике у животном осигурању
 наведе осигуране случајеве у животном
осигурању
 објасни уговарање премије осигурања
живота
 разликује начине плаћања премије
 рачуна осигурану суму
 користи тарифе у осигурању живота
 наведе учеснике у осигурању живота
 објасни осигурање у корист трећих лица
 наведе врсте осигурања живота
 објасни осигурање за случај смрти
 објасни мешовито осигурање капитала
 објасни допунско осигурање лица од незгоде
уз осигурање живота
 објасни рентно осигурање
 објасни осигурање доживотне личне ренте
без гарантованог периода исплате
 објасни осигурање привремене личне ренте
 израчуна осигурану суму и премију за
различите врсте осигурања живота
 користи тарифу у осигурању за случај смрти
 саставља понуду у осигурању за случај
смрти
 користи тарифу у мешовитом осигурању
 саставља понуду у мешовитом осигурању
 користи тарифу у допунском осигурању
лица од незгоде
 саставља понуду у допунском осигурању
лица од незгоде
 користи тарифе у осигурању личне ренте
 ликвидира штету насталу по основу
осигурања живота

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ МОДУЛА























Појам и значај осигурања лица
Карактеристике и подела осигурања
лица (осигурање живота и осигурање од
последица несрећног случаја)
Појам и значај осигурања живота
Елементи осигурања живота (ризик,
осигурани случај, премија осигурања,
осигурана сума)
Капитализација у осигурању живота
Учесници у свим врстама животних
осигурања
Тарифе (основа обрачуна тарифа у
осигурању лица)
Осигурање у корист трећег лица
Врсте животних осигурања према
различитим критеријумима
Осигурање за случај смрти - ризико
осигурање
Мешовито осигурање
Допунско осигурање лица од незгоде уз
осигурање живота
Рентно осигурање
Израчунавање осигуране суме и премије
Једнократно и плаћање премије у ратама
Састављање понуде
Закључивање уговора о осигурању
Поступак ликвидације штете и исплате
накнаде из осигурања (пријава насталог
осигураног случаја, прибављање
документације, утврђивање права на
накнаду, оцена лекара, утврђивање
висине накнаде, контрола и одобравање
исплате, писање налога за исплату,
поступак исплате накнаде)
Рента за школовање деце

ПРЕПОРУЧЕНО УПУТСТВО
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе, односно
учења, планом рада и начинима оцењивања
Облици наставе
 Модул се реализује као теоријска
настава (35 часова)
Место реализације наставе
 Учионица
Препоруке за реализацију наставе
 Модул се реализује кроз методе
активног учења
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити
кроз:
 усмено излагање
 тестове знања
 писање есеја
 активност на часу
 домаћи задатак
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Назив модула:
Трајање модула:

Осигурање од последица несрећног случаја
15 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у стању
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
да:
 дефинише осигурање од последица
 Стицање знања за продају,
несрећног случаја
евиденцију и ликвидацију
 разликује елементе осигурања од
штета код осигурања од
последица несрећног случаја
последица несрећног случаја
 разликује ризике осигурања од последица
несрећног случаја
 наведе осигуране случајеве осигурања од
последица несрећног случаја
 објасни осигурану суму у осигурању од
последица несрећног случаја
 обрачуна премију осигурања од
последица несрећног случаја
 објасни каренцу
 користи тарифе у осигурању од
последица несрећног случаја
 разликује врсте осигурања од последица
незгоде према врсти ризика
 разликује врсте осигурање од несрећног
случаја према начину настанка
 наведе врсте осигурање од несрећног
случаја према броју осигураника
осигурања
 саставља понуду
 ликвидира штету насталу по основу
осигурања од последица незгоде

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ МОДУЛА
















Појам осигурања од последица
несрећног случаја (незгоде)
Елементи осигурања последица од
несрећног случаја
Врсте ризика
Осигурани случај
Осигурана сума
Обрачун премија осигурања од последица
незгоде
Каренца
Права и обавезе учесника у осигурању
Тарифе и разреди опасности
Врсте осигурања од несрећног случаја
према начину настанка
 Добровољно
 Обавезно – осигурање путника у
јавном саобраћају
Врсте осигурања од несрећног случаја
према броју осигураника осигурања
 Индивидуално
 Колективно
Састављање понуде
Поступак ликвидације

ПРЕПОРУЧЕНО УПУТСТВО
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе, односно
учења, планом рада и начинима оцењивања
Облици наставе
 Модул се реализује као теоријска настава
(15 часова)
Место реализације наставе
 Учионица
Препоруке за реализацију наставе
 Модул се реализује кроз методе активног
учења
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити
кроз:
 усмено излагање
 тестове знања
 писање есеја
 активност на часу
 домаћи задатак
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Назив модула:
Трајање модула:

Добровољно здравствено осигурање
10 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у стању
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
да:
 oбјасни здравствено осигурање
 Стицање знања за продају
 разликује обавезно здравствено од
добровољног здравственог
добровољног здравственог осигурања
осигурања
 разликује осигуране ризике од осигураних
случајева
 наведе права и обавезе учесника
осигурања
 објасни путно здравствено осигурање
 израђује полису за путно здравствено
осигурање
 објасни здравствено осигурање лица од
последица тежих болести
 објасни здравствено осигурање лица за
случај хирушких интервенција

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ МОДУЛА









Појам и врсте здравственог осигурања
 обавезно
 добровољно
Добровољно здравствено осигурање
Врсте ризика добровољног здравственог
осигурања
Права и обавезе учесника у здравственом
осигурању
Врсте добровољног здравственог
осигурања
Путно здравствено осигурање
Здравствено осигурање лица од последица
тежих болести и за случај хирушких
интервенција

ПРЕПОРУЧЕНО УПУТСТВО
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе, односно
учења, планом рада и начинима оцењивања
Облици наставе
 Модул се реализује као теоријска настава
(10 часова)
Место реализације наставе
 Учионица
Препоруке за реализацију наставе
 Модул се реализује кроз методе активног
учења
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити
кроз:
 усмено излагање
 тестове знања
 писање есеја
 активност на часу
 домаћи задатак
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Назив модула:
Трајање модула:

Добровољно пензијско осигурање
10 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у стању
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
да:
 објасни пензијско осигурање
 разликује обавезно пензијско осигурање
 Стицање знања о
од обавезног допунског пензијског
добровољном пензијском
осигурања
осигурању
 објасни добровољно приватно пензијско
осигурање
 објасни индивидуалне пензијске рачуне

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ МОДУЛА




Пензијско осигурање
Основне карактеристике три стуба
пензијског осигурања
Индивидуални пензијски рачун

ПРЕПОРУЧЕНО УПУТСТВО
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе, односно
учења, планом рада и начинима оцењивања
Облици наставе
 Модул се реализује као теоријска настава
(10 часова)
Место реализације наставе
 Учионица
Препоруке за реализацију наставе
 Модул се реализује кроз методе активног
учења
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити
кроз:
 усмено излагање
 тестове знања
 активност на часу
 домаћи задатак
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Назив модула:
Трајање модула:

Осигурање транспорта
26 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у стању
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
да:
 објасни танспортно осигурање
 Стицање знања о осигурању
 наведе специфичности транспортног
транспорта
осигурања
 разликује елементе уговора у осигурању
транспорта
 документи у транспортном осигурању
 објасни карактеристике полисе
транспортног осигурања
 објасни осигуране ризике
 разликује основне транспортне ризике од
допунских транспортних ризика
 објасни поморско, копнено и ваздушно
транспортно осигурање
 објасни карго осигурање
 објасни каско осигурање
 објасни одговорност превозника у
међународном друмском транспорту

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ МОДУЛА











Појам, развој и врсте осигурања у
транспорту
Специфичности транспортног осигурања
Уговор о осигурању транспорта
Документа у транспортном осигурању
Полиса у транспортном осигурању
Осигурани ризици
Основни и допунски транспортни ризици
Осигурање поморског, копненог и
ваздушног транспорта
Карго и каско осигурање
Одговорност превозника у међународном
друмском транспорту

ПРЕПОРУЧЕНО УПУТСТВО
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе, односно
учења, планом рада и начинима оцењивања
Облици наставе
 Модул се реализује као теоријска настава
(26 часова)
Место реализације наставе
 Учионица
Препоруке за реализацију наставе
 Модул се реализује кроз методе активног
учења
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити
кроз:
 усмено излагање
 тестове знања
 писање есеја
 активност на часу
 домаћи задатак
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Назив модула:
Трајање модула:

Осигурање пољопривреде
20 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у стању
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
да:
 наведе врсте осигурања пољопривреде
 Стицање знања за продају
 објасни осигурање усева и плодова
осигурања пољопривреде
 наведе осигуране ризике у осигурању
усева и плодова
 наведе превентивне мере у осигурању
усева и плодова
 објасни права и обавезе осигураника у
осигурању усева и плодова
 објасни осигурање животиња
 наведе осигуране ризике у осигурању
животиња
 наведе превентивне мере код осигурања
животиња
 објасни права и обавезе осигураника у
осигурању животиња

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ МОДУЛА











Појам и врсте
 Осигурање усева и плодова
 Осигурање животиња
Предмет осигурања усева и плодова
Ризици у пољопривреди
Осигурани ризици у осигурању усева и
плодова
Права и обавезе осигураника у осигурању
усева и плодова
Превентивне мере
Предмет осигурања животиња
Осигурани ризици у осигурању животиња
Права и обавезе осигураника у осигурању
животиња

ПРЕПОРУЧЕНО УПУТСТВО
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе, односно
учења, планом рада и начинима оцењивања
Облици наставе
 Модул се реализује као теоријска настава
(20 часова)
Место реализације наставе
 Учионица
Препоруке за реализацију наставе
 Модул се реализује кроз методе активног
учења
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити
кроз:
 усмено излагање
 тестове знања
 активност на часу
 домаћи задатак
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Назив модула:
Трајање модула:

Осигурање кредита
18 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у стању
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
да:
 објасни кредитна осигурања
 Стицање знања o савременим
 наведе врсте кредитних осигурања
облицима осигурања кредита
 објасни del kredere осигурање кредита
 објасни кауцијско осигурање
 објасни осигурање против злоупотребе
поверења
 наведе врсте ризика код осигурања
кредита
 разликује међународна кредитна
осигурања
 разликује домаћа кредитна осигурања

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ МОДУЛА










Појам и значај кредитних осигурања
Врсте кредитних осигурања
Delkredere осигурање кредита
Кауцијско осиграње
Осигурање против злоупотребе поверења
Комерцијални, политички и
катастрофални ризици код осигурања
кредита
Међународна кредитна осигурања
Домаћа кредитна осигурања

ПРЕПОРУЧЕНО УПУТСТВО
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе, односно
учења, планом рада и начинима оцењивања
Облици наставе
 Модул се реализује као теоријска настава
(18 часова)
Место реализације наставе
 Учионица
Препоруке за реализацију наставе
 Модул се реализује кроз методе активног
учења
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити
кроз:
 усмено излагање
 тестове знања
 активност на часу
 домаћи задатак

5. КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА, ОДНОСНО МОДУЛИМА







Принципи економије
Канцеларијско пословање
Рачуноводство
Право
Комуникација у продаји
Обука у осигуравајућем друштву
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ПРАВО
1. ОСТВАРИВАЊE ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА - ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ
РАЗРЕД
I
II
III

НАСТАВА
Теоријска настава

Вежбе

Практична настава

Настава у блоку

74
72
70

ПРАКСА

УКУПНО
74
72
70

2. ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА:
 Стицање основних знања о држави и праву;
 Стицање знања о врстама, положају, настанку и престанку привредних субјеката;
 Оспособљавање ученика у комуникацији са државним органима у пословима осигурања;
 Оспособљавање ученика за заснивања радног односа и остваривања права из радног односа;
 Oспособљавање ученика за разумевање уговора финансијских организација;
 Развијање свести код ученика да схватe значај банкарских послова у свакодневном животу;
 Стицање знања из области права у поступку продаје осигурања;
 Оспособљавање ученика да квалификује штету са правног становишта;
 Праћење позитивно важећих прописа и стручне литературе.
3. НАЗИВ И ТРАЈАЊЕ МОДУЛА ПРЕДМЕТА
Разред: први
Ред.бр.
1.
2.

НАЗИВ МОДУЛА
Основни правни појмови
Привредни субјекти

Трајање модула
(часови)
50
24

Разред: други
Ред.бр.
1.
2.
3.

НАЗИВ МОДУЛА
Права и обавезе из радног односа
Комуникација са државним органима
Облигациони однос

Трајање модула
(часови)
20
20
32

Разред: трећи
Ред.бр.
1.
2.

НАЗИВ МОДУЛА
Уговори финансијских организација
Наступање штетног догађа

Трајање модула
(часови)
50
20
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4. ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ, ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ И НАЧИНИ ОЦЕЊИВАЊА МОДУЛА
Назив модула:
Трајање модула:

Основни правни појмови
50 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у стању
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
да:
 објасни елементе државе
 Стицање основних знања о
 разликује функције државе
држави и праву
 објасни државну организацију
 Праћење стручне литературе
 класификује државне органе
и прописа
 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
 одреди елементе 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
 анализира ЈМБГ
 објасни пуномоћје
 састави пуномоћје
 разликује објекте права
 објасни 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
 објасни значај жалбе

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА































Појам и eлементи 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, елементи 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
ЈМБГ
Заступници
Правно овлашћење и правна обавеза
Појам и врсте објеката права
Појам и врсте ствари
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

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И
НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе, односно
учења, планом рада и начинима оцењивања
Облик рада
 Модул се реализује као теоријска настава
(50 часова)
Место реализације наставе
 Учионица
Препоруке за реализацију наставе
 Модул се реализује кроз активно
орјентисану наставу, користећи реалне
ситуације из праксе
 Препоручене методе: студија случаја и
игра улога
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити
кроз:
 усмено излагање
 тест
 активност на часу

78

Назив модула:
Трајање модула:

Привредни субјекти
24 часа
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у стању
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
да:
 наведе врсте привредних субјеката које
 Стицање знања о врстама,
предвиђа позитивно важећи закон;
положају, настанку и
 објасни значај индивидуалних обележја
престанку привредних
привредног друштва;
субјеката
 објасни предузетника;
 Стицање знања о
 објасни појединачне облике привредних
неопходности праћења
друштава;
позитивно важећих
 објасни врсте и класе акција
прописа и стручне
 разликује начине оснивање акционарска
литературе и прописа
друштва
 разликује финансијске институције;
 објасни значај јавних предузећа;
 разликује стечај и ликвидацију као начин
престанка рада привредног друштва

ОБАВЕЗНИ ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
МОДУЛА










Појам и врсте привредних субјеката
Атрибути привредног субјекта
Предузетник
Обележја и врсте привредних друштава
(ортачко, командитно друштво и друштво
са ограниченом одговорношћу)
Акционарско друштво (појам и
одговорност за обевезе)
Акције (појам, врсте и класе)
Банке, берзе и осигуравајуће организације
Стечај и ликвидација

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе, односно учења,
планом рада и начинима оцењивања
Облик рада
 Модул се реализује као теоријска настава
(24 часа)
Место реализације наставе
 Учионица
Препоруке за реализацију наставе
 Модул се реализује кроз активно
орјентисану наставу, користећи реалне
ситуације из праксе
 Препоручене методе: студија случаја и
игра улога
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
 усмено излагање
 тест
 активност на часу
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Назв модула:
Трајање модула:

Право и обавезе из радног односа
20 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у стању
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
да:
 наведе битне елементе радног односа
 Оспособљавање ученика за
 наведе опште и посебне услове за
заснивање радног односа и
заснивање радног односа
остваривање права из радног
 наведе радње у поступку заснивања
односа
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

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА

















Појам и елементи радног односа
Услови за заснивање радног односа
Поступак заснивања радног односа
Пријава на оглас; CV
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

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И
НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе, односно учења,
планом рада и начинима оцењивања
Облик рада
 Модул се реализује као теоријска настава
(20 часова)
Место реализације наставе
 Учионица
Препоруке за реализацију наставе
 Модул се реализује кроз активно
орјентисану наставу, користећи реалне
ситуације из праксе
 Препоручене методе: студија случаја и
игра улога
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити
кроз:
 усмено излагање
 тест
 активност на часу
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Назив модула:
Трајање модула:

Комуникација са државним органима
20 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у стању
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
да:
 објасни управни поступак
 Оспособљавање ученика у
 одреди надлежне државне органе органе
комуникацији са државним
за поједине видове наступања штете
органима
 препозна службено лице у управном
поступку
 објасни правни аспект поднесака
 објасни правни значај записника
државних органа
 препозна рокове у управном поступку
 наведе карактеристике и елементе
правних аката у комуникацији са
државним органима
 објасни правни значај решење и закључак
у управном поступку

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА










Појам управног поступка
Министарство унутрашњих послова,
Ватрогасне службе, Завод за здравствено
и социјално осигурање, Национална
служба за запошљавање, Инспекције,
вештаци одређене стуке ...
Појам службеног лица
Поднесци, молбе, захтеви – правни аспект
Елементи и садржина записника
Појам рока и његово рачунање
Поврат у пређашње стање
Појам и елементи решења

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И
НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе, односно учења,
планом рада и начинима оцењивања
Облик рада
 Модул се реализује као теоријска настава
(20 часова)
Место реализације наставе
 Учионица
Препоруке за реализацију наставе
 Модул се реализује кроз активно
орјентисану наставу, користећи реалне
ситуације из праксе
 Препоручене методе: студија случаја и
игра улога
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити
кроз:
 усмено излагање
 тест
 активност на часу
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Назив модула:
Трајање модула:

Облигациони однос
32 часа
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у стању
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
да:
 дефинише облигациони однос
 Стицање знања о дужничко
 објасни елементе и предмет облигационог
поверилачком односу
односа
 Стицање знања о увовору као
 разликује врсте облигација
најважнијем правном
 разликује правне послове
институту
 објасни елементе уговора
 разликује врсте уговора по одређеним
критеријумима
 наведе дејство уговора према уговорним
странама
 наведе дејства уговора према трећим
лицима
 објасни средства обезбеђења уговора
 рачуна рокове у уговорном односу
 објасни застарелост потраживања
 објасни начине престанка уговора

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА


















Појам , елементи и предмет облигација
Подела облигација према различитим
критеријумима: карактер санкције,
предмет , начин испуњења и време
трајања; дељивост предмета и множина
субјеката
Појам и врсте правних послова
Појам и елементи уговора
Подела уговора према: законском
регулисању, нужним условима за
настанак, према односу права и обавеза,
према дужини трајања, према карактеру
престације, начину закључивања,
зависности уговара једног од других,
личности уговореника, предуговор
Дејство теретних уговора (одговорност за
физичке и материјалне недостатке
ствари)
Одговорност за прекомерно оштећење
Средства обезбеђења уговора
Рокови и доцња
Раскид или измена уговора због
промењених околности
Ништави и рушљиви уговори
Раскид уговора (споразумни и
једнострани; због неизвршења; због
оштећења преко половине, раскидање
уговора са узастопним обавезама)
Немогућност испуњења уговора

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И
НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе, односно учења,
планом рада и начинима оцењивања
Облик рада
 Модул се реализује као теоријска настава
(32 часа)
Место реализације наставе
 Учионица
Препоруке за реализацију наставе
 Модул се реализује кроз активно
орјентисану наставу, користећи реалне
ситуације из праксе
 Препоручене методе: студија случаја и
игра улога
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити
кроз:
 усмено излагање
 тест
 активност на часу
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Назив модула:
Трајање модула:

Уговори финансијских организација
50 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у стању
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
да:
 објасни појам, својства и елементе
 Oспособљавање ученика за
уговора о продаји
разумевање правног аспекта
 објасни права и обавезе продавца
уговора у привреди
 објасни уговоре у привреди
 Стицање знања из области
 наведе карактеристике и елементе
права у поступку продаје
уговора о осигурању
осигурања

објасни однос уговора и полисе у
 Развијање свести код ученика
осигурању
да схватe значај банкарских
 објасни последице неплаћања премије
послова у свакодневном
 наброји обавезе уговорних страна у
животу
осигурању
 кратко опише период трајања уговорa о
осигурању
 објасни предности трајности уговора о
осигурању
 објасни правно дејство реосигурања
 објасни губитак права из осигурања
 правно дефинише надосигурање и
подосигурање
 објасни последице отуђења осигуране
ствари
 дефинише суброгацију
 дефинише уговор о заступању
 објасни појам и врсте банкарских послова
 објасни карактеристике уговора о кредит
 разликује врсте кредита
 објасни право банке на обрачун главнице
и камате
 објасни инструменте обезбеђења кредита
 објасни карактеристике уговора о
текућем рачуну
 објасни остале пасивне банкарске
послове
 објасни неутралне банкарске послове
 састави уговор о сефу на основу задатих
елемената
 објасни дилерско-брокерске послове
 објасни правни оквир електронског
потписа

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА



























Појам, својства и елементи уговора о
продаји
Закључивање уговора о продаји
Обавезе продавца и купца
Уговори у привреди
 уговор о цесији
 уговор о асигнацији
 уговор о компензацији
 уговор о залози
 уговор о зајму
 уговор о лизингу
 уговор о факторингу
Уговор о осигурању
Полиса осигурања, лист покрића
Премија осигурања, осигурана сума,
накнада из осигурања и осигурани случај
као елементи уговора
Обавезе осигураника и осигуравача
Период трајања уговора о осигурању
Период одложности
Рокови код уговора о осигурању
Реосигурање као уговорни однос
Престанак права из уговора о осигурању
Појам надосигурања и подосигурања
Прелаз уговора и исплата накнаде из
осигурања другоме
Прелаз осигураникових права према
одговорном лицу на осигуравача
(суброгација)
Уговорне стране, права и обавезе,
„delcredere“ провизија
Пуномоћје
Појам и врсте банкарских послова
Уговор о кредиту:појам, елементи и
карактеристике уговора о кредиту
Врсте кредита (есконт, реесконт, ломбард
и реломбард)
Начин обрачуна главнице и камате
Инструменти обезбеђење кредита

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И
НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе, односно учења,
планом рада и начинима оцењивања
Облик рада
 Модул се реализује као теоријска настава
(50 часова)
Место реализације наставе
 Учионица
Препоруке за реализацију наставе
 Модул се реализује кроз активно
орјентисану наставу, користећи реалне
ситуације из праксе
 Препоручене методе: студија случаја и
игра улога
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити
кроз:
 усмено излагање
 тест
 активност на часу
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разликује фазе поступка принудне
наплате
састави предлог за извршење

















Уговор о текућем рачуну
Уговор о штедњи
Емисиони банкарски послови –
инвестиционо банкарство
Издавање обвезница и благајничких
записа
Уговор о депозиту
Банкарске гаранције
Уговор о сефу
Клириншки послови
Дилерско-брокерски послови
Кастоди послови
Електронски потпис
Појам принудне наплате
Поступак принудне наплате
 претходни поступак
 извршни поступак
 предлог за извршење
Решење о дозволи извршења
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Назив модула:
Трајање модула:

Наступање штетног догађаја
20 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
стању да:
 објасни штету као извор
 Оспособљавање ученика да
облигационоправног односа
квалификује штету са
 разликује врсте штете
правног становишта
 опише грађанскоправну одоговорност
за штету
 објасни разлику између деликтне и
уговорне одговорности
 наведе видове деликтне одговорности
 препозна проширење, ограничење и
искључење одговорности
 објасни доказна средства везана за
насталу штету
 дефинише кривично дело
 објасни специфична кривична дела у
осигурању
 објасни карактеристике појединих
врста хартија од вредности
 наброји врсте хартија од вредности
 објасни преносивост хартија од
вредности
 објасни полису као хартију од
вредности
.

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
МОДУЛА























Штета као извор облигационо правног односа
Имовинска и неимовинска штета
Конретна , апстрактна
Постојећа, будућа и евентуална
(Не) предвидива
(Не) посредна
Одговнорно лице
Деликтна и уговорна одговорност
Врсте деликтне одговорности (субјективна
одговорност, одговорност за другога и
објективна одговорност)
Штета настала: вишом силом, случајем,
радњом трећег лица, радњом оштећеног,
вршењем права, злоупотребом права, у
нужној одбрани, крајњој нужди, дозвољеној
самопомоћи, у вршењу службене дужности,
отклањању опасности штете, уклањању
извора штете
Предмет доказивања: спорне и неспорне
чињенице
Терет и поступак доказивања
Појам и врсте доказних средстава
Појам кривичних дела
Крађа
Разбојништво
Разбојничка крађа
Утаја, фалсификат, превара
Хартије од вредности – појам, права и врсте
(меница, чек)
Преносивост хартија од вредности

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И
НАЧИН
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе, односно
учења, планом рада и начинима оцењивања
Облик рада
 Модул се реализује као теоријска
настава (20 часова)
Место реализације наставе
 Учионица
Препоруке за реализацију наставе
 Модул се реализује кроз активно
орјентисану наставу, користећи реалне
ситуације из праксе
 Препоручене методе: студија случаја и
игра улога
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити
кроз:
 усмено излагање
 тест
 активност на часу

5. КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА, ОДНОСНО МОДУЛИМА
 Канцеларијско пословање
 Осигурање
 Комуникација у продаји
 Банкарско пословање
 Банкарска обука
 Обука у осигуравајућем друштву
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КОМУНИКАЦИЈА У ПРОДАЈИ
1. ОСТВАРИВАЊE ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА - ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ
НАСТАВА

РАЗРЕД

Теоријска настава

Вежбе

Практична настава

Настава у блоку

II
72
Напомена: у табели је приказан годишњи фонд часова за сваки облик рада.

ПРАКСА

УКУПНО
72

2. ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА:
 Оспособљавање ученика за пружање услуга у области банкарства и осигурања;
 Оспособљавање ученика за нове тенденције у продаји услуга из области банкарства и осигурања;
 Оспособљавање ученика за дугорочно одржавање контаката са клијентима;
 Развијање комуникацијских вештина.
3. НАЗИВ И ТРАЈАЊЕ МОДУЛА ПРЕДМЕТА
Разред:

други
НАЗИВ МОДУЛА

Корисници услуга у банкарству и осигурању
Припрема продајног разговора
Вођење продајног разговора
Дугорочно неговање односа са клијентима

Трајање модула
(часови)
12
20
26
14
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4. ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ, ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ И НАЧИНИ ОЦЕЊИВАЊА МОДУЛА
Назив модула:
Трајање модула:

Корисници услуга у банкарству и осигурању
12 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у стању
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
да:
 разликује факторе који утичу на
 Упознавање са
понашање корисника услуга
специфичностима корисника
 препознаје очекивања корисника услуга у
услуга и њиховог понашања
конкретној ситуацији
 разликује индивидуалне потрошаче и
пословне субјекте и факторе њиховог
понашања
 разликује банкарске производе од
производа у осигурању
 наводи права потрошача
 информише потрошача о његовим
правима у конкретној ситуацији

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА






Понашање потрошача
Сатисфакција корисника услуга
Понашање становништва и пословних
субјеката као клијената
Фактори понашања корисника услуга
Права потрошача

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе / учења,
планом рада и начинима оцењивања.
Облици наставе
 Модул се реализује кроз вежбе (12
часова)
Подела одељења на групе
 Одељење се дели на 2 групе (до 15
ученика) приликом реализације вежби
Место реализације наставе
 Учионица
Препоруке за реализацију наставе
 Модули се реализују кроз методе
активног учења. Препоручене методе:
студија случаја и игра улога
 Симулирати факторе који утичу на
понашање потрошача
 Групни рад: могуће реакције потрошача
на креиране услуге и могуће реакције
предузећа на креиране услуге
Оцењивање
Вредновањеостварености исхода вршити
кроз:
 усмено излагање
 тестове знања и практичних вештина
 активност на часу
 домаће задатке
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Назив модула:
Трајање модула:

Припрема продајног разговора
20 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у стању
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
да:
 објасни задатке и организацију продаје
 Оспособљавање ученика за
припрему продајног разговора  разликује начине продаје
 демонстрира личну продају
 израђује план сопствене продаје
 формира листу потенцијалних купаца
 иницира контакт са клијентом
 организује продајни разговор

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА









Продаја: појам, задаци и организација
Начини продаје:
 директна
 индиректна
Лична продаја-појам и значај
Предности и недостаци личне продаје
Планирање продаје
Постављање и разрада сопственог плана
продаје
Организација продајног разговора (место,
време и материјал)

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе / учења,
планом рада и начинима оцењивања.
Облици наставе
 Модул се реализује кроз вежбе (20
часова)
Подела одељења на групе
 Одељење се дели на 2 групе (до 15
ученика) приликом реализације вежби
Место реализације наставе
 Учионица
Препоруке за реализацију наставе
 Модули се реализују кроз методе
активног учења. Препоручене методе:
студија случаја и игра улога
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити
кроз:
 усмено излагање
 тестове знања
 тестове практичних вештина
 активност на часу
 домаће задатке
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Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
 Оспособљавање ученика за
вођење продајног разговора

Вођење продајног разговора
26 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у стању
да:
 објасни фазе продајног разговора
 симулира продајни разговор по фазама

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА


Фазе продајног разговора:
 отварање продајног разговора
 презентација
 дискусија
 затварање продајног разговора

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе / учења,
планом рада и начинима оцењивања.
Облици наставе
 Модул се реализује кроз вежбе (26
часова)
Подела одељења на групе
 Одељење се дели на 2 групе (до 15
ученика) приликом реализације вежби
Место реализације наставе
 Учионица
Препоруке за реализацију наставе
 Модули се реализују кроз методе
активног учења. Препоручене методе:
студија случаја и игра улога
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити
кроз:
 усмено излагање
 тестове знања
 тестове практичних вештина
 активност на часу
 домаће задатке
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Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
 Оспособљавање ученика за
дугорочноодржавање
контаката са клијентима

Дугорочно неговање односа са клијентима
14 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у стању
да:
 наведе елементе захтева клијента
 обавештава клијента о релевантним
променама
 саставља извештај о обављеној продаји
 прима рекламацију
 решава рекламацију
 одговара на рекламацију
 израђује писмо захвалности за клијента
 обавешава клијенте о новим производима

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА







Захтев клијента
Извештаји о оствареној продаји
Обавештавање клијената (о дуговању, о
рекламацији...)
Рекламација
Писмо захвалности клијенту
Нови производи у банкарству и
осигурању

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе / учења,
планом рада и начинима оцењивања.
Облици наставе
 Модул се реализује кроз вежбе (14
часова)
Подела одељења на групе
 Одељење се дели на 2 групе (до 15
ученика) приликом реализације вежби
Место реализације наставе
 Учионица
Препоруке за реализацију наставе
 Модули се реализују кроз методе
активног учења. Препоручене методе:
студија случаја и игра улога
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити
кроз:
 усмено излагање
 тестове знања

тестове практичних вештина
 активност на часу
 домаће задатке

5.







КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА/МОДУЛИМА
Канцеларијско пословање
Банкарско пословање
Oсигурање
Право
Банкарска обука
Обука у осигуравајућем друштву
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ПОСЛОВНЕ ФИНАНСИЈЕ
1. ОСТВАРИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА - ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ
РАЗРЕД
III

НАСТАВА
Теоријска настава

Вежбе

Практична настава

Настава у блоку

70

ПРАКСА

УКУПНО
70

2. ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА:
 Стицање основних знања о пословним финансијама;
 Оспособљавање ученика да уоче како пословне промене утичу на биланс стања и биланс успеха;
 Стицање знања о пословним ризицима;
 Оспособљавање ученика за спровођење финансијске анализе;
 Оспособљавање ученика за коришћење различитих извора података, биланса стања и биланса успеха;
 Оспособљавање ученика за израду, анализу и тумачење добијених резултата;
 Доношење закључака на основу резултата финансијских анализа.
3. НАЗИВ И ТРАЈАЊЕ МОДУЛА ПРЕДМЕТА
Разред: трећи
НАЗИВ МОДУЛА
Основни појмови пословних финансија
Ризици и квалитативна анализа
Управљање ризицима на основу финансијских извештаја

Трајање модула
(часови)
20
25
25
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4. ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ, ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ И НАЧИНИ ОЦЕЊИВАЊА МОДУЛА
Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
 Стицање основних
знања о пословним
финансијама и
финансијској
функцији у
предузећу

Основни појмови пословних финансија
20 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у стању да:
 дефинише пословне финансије
 наведе функције пословних финансија
 идентификује задатке финансијске функције
 наведе облике (форму) организације
финансијске функције
 наведе факторе који утичу на организацију
финансијске функције и њено
функционисање
 кратко опише могуће моделе организације
финансијске функције
 дефинише финансијску политику
 дефинише финансијско планирање
 класификује финансијске планове према
различитим критеријумима
 успоставља везу између пословних
финансија и рачуноводства
 наводи рачуноводствене извештаје који се
користе за финансијску анализу

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
МОДУЛА
 Појам и функције пословних финансија
 Прибављање средстава
 Пласирање средстава
 Управљање финансијским средствима
 Појам и задаци финансијске функције
(планирање, анализа, контрола, евиденција,
одлучивања)
 Организација финансијске функције
 Фактори који утичу на организацију
финансијске функције
 Модели организације финансијске функције
 Појам и значај финансијске политике
 Појам финансијског планирања
 Подела планова према рочности и
редовности састављања
 Повезаност пословних финансија и
рачуноводства
 Рачуноводствени извештаји који се користе
за финансијску анализу (биланс стања,
биланс успеха, извештај о готовинским
токовима)

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И
НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе/учења, планом
рада и начинима оцењивања.
Облик рада
 Модул се реализује кроз као теоријска
настава (20 часова)
Место реализације наставе
 Теоријска настава се реализује у учионици
Препоруке за реализацију наставе
 Модул се реализује кроз активно
орјентисану наставу
 Kоришћење примера из праксе
 Извештај о пословању предузећа
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
 усмено излагање
 тестове знања
 активност на часу
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Назив модула:
Трајање модула:

Ризици и квалитативна анализа
25 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у стању да:
 дефинише ризик
 Стицање знања о
 објасни однос између ризика, шансе и штете
ризицима и ризицима
 дефинише ризик у пословању
у пословању
 објасни врсте ризика:
 Оспособљавање
 тржишни ризик
ученика за
управљање ризицима
 оперативни ризик
на основу бизнис
 ликвидоносни ризик
плана и
 кредитни ризик
нефинансијске
 каматни ризик
анализе
 девизно валутни ризик
 ризик плаћања
 ризик репутације
 ризик земље
 објасни управљање ризицима
 објасни значај посете зајмотражиоцу са
аспекта процене висине пословног ризика
 састави листу питања за посету
зајмотражиоцу
 опише елементе бизнис плана
 анализира пример бизнис плана
(финансијсики план)
 повеже резултате анализе финансијског
плана са ризицима
 објасни значај бизнис плана у доношењу
одлука о одобравању кредита
 наведе слабости, снаге, шансе, претње

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
МОДУЛА
 Ризик и његов значај
 Пословни ризици банке
 Бизнис план
 SWOT анализа

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И
НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе/учења, планом
рада и начинима оцењивања.
Облик рада
 Модул се реализује као теоријска настава
(25 часова)
Место реализације наставе
 Теоријска настава се реализује у учионици
Препоруке за реализацију наставе
 Модул се реализује кроз активно
орјентисану наставу
 Kоришћење примера из праксе
 Извештај о пословању предузећа
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
 усмено излагање
 тестове знања
 активност на часу
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Назив модула:
Трајање модула:

Управљање ризицима на основу финансијских извештаја
25 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ
По завршетку модула ученик ће бити у стању
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
МОДУЛА
да:
 опише финансијске извештаје
 Појам финансијске анализе
 Оспособљавање
 Биланс стања и биланс успеха
ученика за спровођење  дефинише финансијску анализу
 дефинише ликвидност и обавезе
 Биланс новчаних токова
финансијске анализе
 израчуна показатеље:
 Анекси и извештај о пословању
 Оспособљавање
 Показатељи ликвидности
 општи рацио ликвидности
ученика за коришћење
 Показатељи активности
различитих извора
 ригорозни рацио ликвидности
 Показатељи финансијске структуре
података
 нето обртни фонд
 Показатељи рентабилности
 Оспособљавање
 рацио финансирања имобилизација
 Leveridž 2 (Bank Gearnиng)
ученика за анализу и
 дужину трајања обрта потраживања
 Leveridž 1 (Gearnиng)
тумачење добијених
(купац) и просечно време трајања обрта
 Анализа новчаних токова – cash flow
резултата
 дужину трајања обрта залиха и просечно
време трајања обрта
 период конверзије залиха у готовину
 дужину трајања обрта добављача и
просечно време трајања обрта
 коефицијент обрта укупних обртних
средстава, просечно време обрта и
просечан добитак по обрту
 коефицијент обрта фиксних средстава
 стопу задужености
 стопу сопственог капитала
 коефицијент покрића камата добитком
 коефицијент финансијске структуре
 однос дугорочног дуга према укупној
капитализацији
 стопу приноса на сопствени капитал
(RОЕ)
 стопу повраћаја на укупну активу (ROA)
 leveridž I
 leveridž II
 тумачи добијене показатеље
 објасни хоризонтална правила финансирања
 изведе закључак о висини пословног ризика
за банку на основу анализе ликвидности
 изведе закључак о висини пословног ризика
за банку на основу анализе активности
 опише изворе финансирања и финансијску
структуру

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И
НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе/учења, планом
рада и начинима оцењивања.
Облик рада
 Модул се реализује као теоријска настава
(25 часова)
Место реализације наставе
 Теоријска настава се реализује у учионици
Препоруке за реализацију наставе
 Модул се реализује кроз активно
орјентисану наставу
 Kоришћење примера из праксе
 Извештај о пословању предузећа
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
 усмено излагање
 тестове знања
 активност на часу
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изведе закључак о висини пословног ризика
за банку на основу анализе извора средстава
објасни рентабилност
изведе закључак о висини пословног ризика
за банку на основу показатеља
рентабилности
објасни новчане токове
изврши cash flow анализу
изведе закључак о висини пословног ризика
за банку на основу добијених резултата

5. КОЛЕРАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА /МОДУЛИМА
 Рачунарство и информатика
 Принципи економије
 Рачуноводство
 Банкарско пословање
 Осигурање
 Банкарска обука
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БАНКАРСКА ОБУКА
1. ОСТВАРИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА - ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ
НАСТАВА

РАЗРЕД

Теоријска настава

Вежбе

Практична настава

III
210
IV
192
Напомена: у табели је приказан годишњи фонд часова за сваки облик рада.

Настава у блоку
30
30

ПРАКСА

УКУПНО
240
222

2. ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА:
 Упознавање ученика са упутствима о протоколарниим правилима понашања радника у банкама у функцији културног, делотворног и домаћинског комуницирања банке
са јавношћу;
 Ученик ће бити одговоран и способан при руковању банкарском опремом и банкарским софтвером;
 Развијање смисла за тачност, уредност, одговорност, систематичност и сталност;
 Самостално обављање банкарских послова;
 Самостално обављање почетних, завршних, позадинских и пратећих процедура у експозитури;
 Закључак рада благајне, трезора и експозитуре у експозитури;
 Праћење стручне литературе ради унапређeња сопственог рада;
 Развијање способности коришћења нових метода, примену нових техника и технологија.
3. НАЗИВ И ТРАЈАЊЕ МОДУЛА ПРЕДМЕТА
Разред:

трећи
НАЗИВ МОДУЛА

Правила понашања и оснoвe рада у банци
Послови са готовином
Динарски послови са физичким лицима
Девизни послови са физичким лицима
Послови са хартијама од вредности
Рад у реалној банци
Разред:

Трајање модула
(часови)
12
48
66
54
30
30

четврти
НАЗИВ МОДУЛА

Динарски послови са правним лицима
Кредитни послови са физичким лицима
Кредитни послови са правним лицима
Рад у реалној банци

Трајање модула
(часови)
54
66
72
30
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4. ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ, ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ И НАЧИНИ ОЦЕЊИВАЊА МОДУЛА
Назив модула:
Трајање модула:

Правила понашања и оснoвe рада у банци
12 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у стању
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
да:
 примени правила пословног понашања и
 Оспособљавање за употребу
одевања
банкарске опреме и софтвера
 познаје организацију простора и рада у
као и припрему
виртуелној банци
документације
 разликује банкарску опрему
 познаје основе банкарског софтвера
 разликује, сортира, сређује документацију
за рад у банци

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА






Кодекс понашања и одевања у банци
Организациа простора виртуелне банке
Организација рада у виртуелној банци
Банкарска опрема и банкарски софтвер
Документација у банци

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И
НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе / учења,
планом рада и начинима оцењивања.
Облици наставе
 Модул се реализује кроз вежбе (12
часова)
Подела одељења на групе
 Одељење се дели на 2 групе (до 15
ученика) приликом реализације вежби
Место реализације наставе
 Kабинет за банкарску обуку
 Обука се одвија два пута по 3 часа у
континуитету
Препоруке за реализацију наставе
 Употреба банкарске опреме и упознавање
са банкарским софтвером кроз
демонстрацију
 Оригинална документација
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити
кроз:
 активност на часу
 праћење практичног рада
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Назив модула:
Трајање модула:

Послови са готовином
48 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у стању
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
да:
 припреми документацију за рад са
 Стицање вештина за
готовином
самостално обављање
 сортира новац
послова са готовином
 врши пријаву и отварање благајне
 врши требовање и пријем новца од
трезора
 спроведе трансакције уплате у динарима
 спроведе трансакције исплате у динарима
 спроведе трансакције уплате у
ефективном страном новцу
 спроведе трансакције исплате у
ефективном страном новцу
 утврђује стварно стање благајне
 предаје сувишак новца трезору
 закључи благајну на крају рада смене и
штампа извештаје
 одлаже документацију

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА








Припрема документације и благајне за
рад са готовином
Примање, сортирање новца (дотација) од
трезора са пратећом докуменатцијом
Уплате и исплате у динарима и
ефективном страном новцу са пратећом
докуменатцијом
Предаја сувишка новца трезору са
пратећом докуменатцијом
Контрола и закључак благајне
Извештаји о благајни

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И
НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе / учења,
планом рада и начинима оцењивања.
Облици наставе
 Модул се реализује кроз вежбе (48
часова)
Подела одељења на групе
 Одељење се дели на 2 групе (до 15
ученика) приликом реализације вежби
Место реализације наставе
 Kабинет за банкарску обуку
 Обука се одвија два пута по 3 часа у
континуитету
Препоруке за реализацију наставе
 Употреба банкарске опреме и банкарског
софтвера
 Методом додељених улога симулирати
благајничко-трезорско пословање
 Периодично одредити контролора и
сакључаре како би сваки ученик у току
школске године савладао ове послове
 Користити „новац“, оригиналне налоге и
обрасце
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити
кроз:
 активност на часу
 тест практичних вештина
 праћење практичног рада
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Назив модула:
Трајање модула:

Динарски послови са физичким лицима
66 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у стању
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
да:
 припреми документацију за динарске
 Стицање вештина за
послове са физичким лицима
самостално обављање
 отвара динарске рачуне
динарских послова са
физичким лицима
 текући рачун
 штедни рачуни по виђењу
 орочени штедни рачуни
 спроведе поступак корекције података
 спроведе поступак одобравања и укидања
лимита
 врши издавање, замену и поништавање
чекова
 спроведе трансакције уплате на динарске
рачуне
 спроведе трансакције исплате са
динарских рачуна
 спроведе поступак одобравања
овлашћења по рачунима
 закључује трајни налог
 спроведе поступак разорочења
 врши пријем и обраду налога за
безготовинско плаћање
 гаси динарске рачуне
 издаје изводе, извештаје и потврде
 одлаже документацију

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА










Документација за динарске послове са
физичким лицима
Текући рачун
 Отварање
 Корекција података
 Одобравање и укидање лимита
 Рад са чековима (издавање, замена,
поништавање, исплата чеком)
 Уплате на текући рачун
 Исплате са текућег рачуна
 Трајни налог
 Давање и укидање овлашћења
 Трансакције по налогу овлашћеног
лица
 Гашење текућег рачуна
Штедни рачуни по виђењу
 Отварање (картица, књижица)
 Корекција података
 Уплате на рачун
 Исплате са рачуна
 Давање и укидање овлашћења
 Трансакције по налогу овлашћеног
лица
 Замена штедне књижице
 Издавање нове књижице
 Гашење рачуна
 Штедни рачун малолетним лицима,
лицима под старатељством
Штедни орочени рачуни
 Отварање (картица, књижица)
 Разорочење
Безготовинско плаћање
Изводи, извештаји и прегледи по рачуну

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И
НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе / учења,
планом рада и начинима оцењивања.
Облици наставе
 Модул се реализује кроз вежбе (66 часовa)
Подела одељења на групе
 Одељење се дели на 2 групе (до 15
ученика) приликом реализације вежби
Место реализације наставе
 Kабинет за банкарску обуку
 Обука се одвија два пута по 3 часа у
континуитету
Препоруке за реализацију наставе
 Употреба банкарске опреме и банкарског
софтвера
 Методом додељених улога симулирати
динарске послове са физичким лицима
 Користити „новац“ и оригиналну
документацију
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити
кроз:
 активност на часу
 тест практичних вештина
 праћење практичног рада

99

Назив модула:
Трајање модула:

Девизни послови са физичким лицима
54 часа
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у стању
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
да:
 припрема документацију за девизне
 Стицање вештина за
послове са физчким лицима
самостално обављање
 отвара девизне рачуне и рачуне девизне
девизних послова са
штедње
физичким лицима
 спроведе трансакције уплате на девизне
рачуне
 спроведе трансакције исплате са девизних
рачуна
 спроведе поступак одобравања и укидања
овлашћења по рачунима
 врши пријем и обраду налога за
безготовинско плаћање
 затвара рачуне
 врши откуп и продају валуте
 издаје изводе, извештаје и потврде
 одлаже документацију

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА








Документација за девизне послове са
физчким лицима
Девизни рачуни по виђењу
 Отварање (картица, књижица)
 Корекција података
 Уплате на рачун
 Исплате са рачуна (у валути, у
динарима и са конверзијом)
 Давање и укидање овлашћења
 Трансакције по налогу овлашћеног
лица
 Замена штедне књижице
 Издавање нове књижице
 Додавање нове валуте
 Гашење рачуна
 Рачун малолетнoм лицу
Девизни орочени рачуни
 Отварање (картица, књижица)
 Разорочење
Мењачки послови
Изводи, извештаји и прегледи по рачуну

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И
НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе / учења,
планом рада и начинима оцењивања.
Облици наставе
 Модул се реализује кроз вежбе (54 часа)
Подела одељења на групе
 Одељење се дели на 2 групе (до 15
ученика) приликом реализације вежби
Место реализације наставе
 Kабинет за банкарску обуку
 Обука се одвија два пута по 3 часа у
континуитету
Препоруке за реализацију наставе
 Употреба банкарске опреме и банкарског
софтвера
 Методом додељених улога уз коришћење
оригиналне документације, прибора,
опреме и рачунара симулирати девизне
послове са физичким лицима
 Користити „новац“ и оригиналну
документацију
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити
кроз:
 активност на часу
 тест практичних вештина
 праћење практичног рада
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Назив модула:
Трајање модула:
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
 Оспособљавање ученика
за самосталан рад са
хартијама од вредности

Послови са хартијама од вредности
30 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у стању
да:
 отвара наменске рачуне за куповину и
продају хартија од вредности
 симулира рад са налозима клијената по
рачунима хартија од вредности
 спроводи трансакције уплате за куповину
хартија од вредности
 издаје потврду о депонованим средствима
и блокира партију
 спроводи трансакције исплате са рачуна за
продају хартија од вредности
 изврши пренос средстава за брокерску
кућу, берзу и централни регистар
 врши пренос средстава са рачуна за
продају на рачун за куповину
 гаси наменске рачуне
 издаје прегледе по рачунима
 одлаже документацију











ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И
НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА

Рачуни хартија од вредности
 за куповину
 за продају
Налози клијената по рачунима хартија од
вредности (уплате, исплате, пренос)
Потврда о депонованим средствима
Блокада рачуна за куповину
Провизија за учеснике у трговини
хартијама од вредности
Пренос средства са рачуна за продају на
рачун за куповину
Гашење рачуна хартија од вредности
Прегледи по рачуну

На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе / учења, планом
рада и начинима оцењивања.
Облици наставе
 Модул се реализује кроз вежбе (30 часова)
Подела одељења на групе
 Одељење се дели на 2 групе (до 15
ученика) приликом реализације вежби
Место реализације наставе
 Kабинет за банкарску обуку
 Обука се одвија два пута по 3 часа у
континуитету
Препоруке за реализацију наставе
 Употреба банкарске опреме и банкарског
софтвера
 Методом додељених улога уз коришћење
оригиналне документације, опреме и
рачунара симулирати послове са хартијама
од вредности
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
 активност на часу
 тест практичних вештина
 праћење практичног рада
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Назив модула:
Трајање модула:

Рад у реалној банци
30 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у стању
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
да:
 самостално обавља послове и задатке на
 Повезивање знања стечених
радном месту у банци
кроз изучавање наставних
предмета релевантних за
обављање банкарских
послова
 Примена стечених знања у
обављању банкарских
послова

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И
НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА



Садржаји модула који су реализовани у
предходном периоду а које је могуће
обављати у конкретној банци у којој
ученик обавља наставу у блоку

На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе у блоку, планом
рада и начинима оцењивања.



Теме за наставу у блоку:
 Привредно друштво (статус и
организација)
 Благајна и благајничко пословање
 Текући рачуни физичких лица
 Штедни рачуни
 Девизни рачуни физичких лица

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 реалној банци
 У току реализације овог модула ученици
морају да воде дневник практичне наставе
 Садржај дневника практичног рада чине
теме које су дате у претходној колони
Оцењивање
 Вредновање остварености исхода вршити
кроз прегледање дневника практичне
наставе
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Назив модула:
Трајање модула:

Динарски послови са правним лицима
54 часа
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у стању
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
да:
 врши пријем и припрему документације
 Оспособљавање за
за рад са правним лицима
самостално обављање
 отвара текуће рачуне правних лица
динарских послова са
 формира досије текућег рачуна
правним лицима
 изврши корекцију података правног лица
 спроводи трансакције са:
 налогом за уплату (пазар, позајмица
оснивача)
 налогом за исплату (потребе благајне)
 налогом за пренос (плаћање обавеза,
пренос са рачуна на рачун истог
правног лица, обрачунска плаћања)
 налогом за наплату (пазар у чековима
грађана, меница, наплата по судском
решењу)
 отвори наменски рачун
 спроводи трансакције по наменском
рачуну
 издаје изводе и потврде на захтев
клијената
 спроведе поступак блокаде рачуна
 затвара текуће рачуне правних лица
 одлаже документацију

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА















Документација за рад са правним лицима
Отварање текућих рачуна
Промена делатности
Промена адресе
Промене у депо картону (додавање и
укидање овлашћења)
Налог за уплату (пазар, позајмица
оснивача ...)
Налог за исплату (потребе благајне)
Налог за пренос (плаћање обавеза и
остале врсте преноса средстава,
компензација, цесија и асигнација)
Налог за наплату (наплата потраживања
по овлашћењу и друге наплате)
Отварање и рад са наменским рачунима
Изводи, извештаји и прегледи по рачуну
Блокирање рачуна
Затварање текућих рачуна

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И
НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе / учења,
планом рада и начинима оцењивања.
Облици наставе
 Модул се реализује кроз вежбе (54 часа)
Подела одељења на групе
 Одељење се дели на 2 групе (до 15
ученика) приликом реализације вежби
Место реализације наставе
 Kабинет за банкарску обуку
 Обука се одвија два пута по 3 часа у
континуитету
Препоруке за реализацију наставе
 Употреба банкарске опреме и банкарског
софтвера
 Методом додељених улога, уз коришћење
оригиналне документације, прибора,
опреме и рачунара симулирати послове са
правним лицима
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити
кроз:
 активност на часу
 тест практичних вештина
 праћење практичног рада
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Назив модула:
Трајање модула:

Кредитни послови са физичким лицима
66 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у стању
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
да:
 врши пријем, припрему и обраду
 Оспособљавање за
различитих врста кредитних захтева
самостално обављање
 попуни захтев и сагласност за кредитни
кредитних послова са
биро
физичким лицима
 наплати накнаду за кредитни биро
 спроведе поступак одобравања кредита
 врши пријем и контолу инструмената
обезбеђења кредита
 закључи уговор о кредиту
 формира кредитни досије
 прати отплату кредита
 спроведе превермену отплату кредита
 ликвидира кредит
 одлаже документацију

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА










Документација за кредитне послове са
физчким лицима
Готовински кредит
Кредит са девизним депозитом и
валутном клаузулом
Кредитни захтев
Инструменти обезбеђења кредита
Кредитна партија
Отплата кредита
Ликвидација кредита
Картица комитента

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И
НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе / учења,
планом рада и начинима оцењивања.
Облици наставе
 Модул се реализује кроз вежбе (66
часова)
Подела одељења на групе
 Одељење се дели на 2 групе (до 15
ученика) приликом реализације вежби
Место реализације наставе
 Kабинет за банкарску обуку
 Обука се одвија два пута по 3 часа у
континуитету
Препоруке за реализацију наставе
 Употреба банкарске опреме и банкарског
софтвера
 Методом додељених улога, уз коришћење
оригиналне документације, прибора и
рачунара симулирати кредитне послове са
физичким лицима
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити
кроз:
 активност на часу
 тест практичних вештина
 праћење практичног рада
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Назив модула:
Трајање модула:

Кредитни послови са правним лицима
72 часа
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у стању
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
да:
 врши пријем, припрему и обраду
 Оспособљавање за
различитих врста кредитних захтева
самостално обављање
 попуни захтев и сагласност за кредитни
кредитних послова са
биро
правним лицима
 наплати накнаду за кредитни биро
 спроведе поступак одобравања кредита
 врши пријем и контролу инструмената
обезбеђења кредита
 закључи уговор о кредиту
 формира кредитни досије
 прати отплату кредита
 спроведе превермену отплату кредита
 ликвидира кредит
 одлаже документацију

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА
















Документација за кредитне послове са
правним лицима
Кредитни захтев
Краткорочни кредит
Дугорични кредит без грејс периода
Дугорични кредит са грејс периодом без
капитализације камате и без додатних
услова
Дугорични кредит са грејс периодом без
капитализације камате и са додатним
условима
Дугорични кредит са грејс периодом са
капитализацијом камате и са додатним
условима
Инструменти обезбеђења кредита
Кредитна партија
Отплата кредита
Ликвидација кредита
Картица комитента

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И
НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе / учења,
планом рада и начинима оцењивања.
Облици наставе
 Модул се реализује кроз вежбе (72 часа)
Подела одељења на групе
 Одељење се дели на 2 групе (до 15
ученика) приликом реализације вежби
Место реализације наставе
 Kабинет за банкарску обуку
 Обука се одвија два пута по 3 часа у
континуитету
Препоруке за реализацију наставе
 Употреба банкарске опреме и банкарског
софтвера
 Методом додељених улога, уз коришћење
оригиналне документације, прибора и
рачунара симулирати кредитне послове са
правним лицима
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити
кроз:
 активност на часу
 тест практичних вештина
 праћење практичног рада
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Назив модула:
Трајање модула:

Рад у реалној банци
30 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у стању
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
да:
 самостално обавља послове и задатке на
 Повезивање знања стечених
радном месту у банци
кроз изучавање наставних
предмета релевантних за
обављање банкарских
послова
 Примена стечених знања у
обављању банкарских
послова

5.

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И
НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА



Садржаји модула који су реализовани у
предходном периоду а које је могуће
обављати у конкретној банци у којој
ученик обавља наставу у блоку

На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе у блоку, планом
рада и начинима оцењивања.



Теме за наставу у блоку:
 Привредно друштво (статус и
организација)
 Кредитни биро - његова улога и значај
у банкарском систему
 Текући рачуни правних лица кредити
физичким лицима средства
обезбеђења (кредити физичких лица)
 Кредити правним лицима краткорочни
 Средства обезбеђења (кредити правних
лица)
 Western union и његова улога у
трансферу новца
 Обрачун рате, превремена отплата и
ликвидација кредита физичких и
правних лица
 Електронско банкарство

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 реалној банци
 У току реализације овог модула ученици
морају да воде дневник практичне наставе
 Садржај дневника практичне наставе чине
теме које су дате у претходној колони
Оцењивање
 Вредновање остварености исхода вршити
кроз прегледање дневника практичне
наставе

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА
 Рачунарство и информатика
 Принципи економије
 Канцеларијско пословање
 Рачуноводство
 Банкарско пословање
 Право
 Пословне финансије
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ОБУКА У ОСИГУРАВАЈУЋЕМ ДРУШТВУ

1. ОСТВАРИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА - ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ
РАЗРЕД

НАСТАВА
Теоријска настава

Вежбе

Практична настава

Настава у блоку

III
210
IV
192
Напомена: у табели је приказан годишњи фонд часова за сваки облик рада










ПРАКСА

30
30

УКУПНО
240
222

2. ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА:
Упознавање ученика са начином рада у осигуравајућим друштвима;
Повезивање теоријских и практичних знања кроз рад у бироу;
Упућивање у токове рада осигуравајућих друштава кроз симулацију радних процеса;
Примена стечених знања из других предмета у обављању послова у бироу (канцеларији);
Оспособљавање ученика за самостално обављање послова продаје неживотних и животних осигурања;
Оспособљавање ученика за самостално обављање послова контроле и праћења наплате премије неживотних и животних осигурања;
Оспособљавање ученика за самостално обављање послова ликвидирања штета неживотних и животних осигурања;
Стицање стручних компетенција за самостално обављање послова.

3. НАЗИВ И ТРАЈАЊЕ МОДУЛА
Разред:

трећи
НАЗИВ МОДУЛА

Продаја неживотног осигурања
Контрола и праћење наплате премије код неживотног осигурања
Ликвидирање штете код неживотног осигурања
Евиденција у неживотном осигурању
Рад у филијали осигуравајућег друштва за продају неживотног осигурања
Разред:

Трајање модула
(часови)
48
48
60
54
30

четврти
НАЗИВ МОДУЛА

Продаја животног осигурања
Контрола и праћење наплате премије код животног осигурања
Ликвидирање штетa код животног осигурања
Евиденција у животном осигурању
Рад у филијали осигуравајућег друштва за продају животног осигурања

Трајање модула
(часови)
54
48
48
42
30
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4. ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ, ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ И НАЧИНИ ОЦЕЊИВАЊА МОДУЛА
Назив модула:
Трајање модула:

Продаја неживотних осигурања
48 часoва
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
стању да:
 симулира заснивање радног односа
 Стицање вештина и рутине у
 симулира примену прописаних
обављању послова продаје
процедура продаје производа
неживотних осигурања
осигурања
 планира продају производа осигурања
 обради информације о потенцијалним
клијентима
 обави продајни разговор
 утврди потребе клијента
 прима захтев за осигурањем
 саставља понуду
 разврстава понуде по врстама
неживотног осигурања и ризицима
 изради полису за неживотна осигурања
 доставља документацију осталим
службама
 изради различите врсте извештаја (о
понудама, уговореним премијама …)
 архивира документацију

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА
















Пријављивање на посао (пријава и CV)
Интервју за посао
Заснивање радног односа
Служба продаје осигурања
Планирање продаје производа
осигурања
Обрада информације о потенцијалним
клијентима
Обављање продајног разговора
Потребе клијента
Захтев за осигурањем
Понуда
Понуде по врстама неживотног
осигурања и ризицима
Полиса за неживотна осигурања
Остала документација
Извештаји (о понудама, уговореним
премијама …)
Архивирање документације

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИНИ
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са циљевима
и исходима наставе / учења, планом рада и
начинима оцењивања
Облици наставе
 Модул се реализује кроз вежбе (48 часова)
Подела одељења на групе
 Одељење се дели на 2 групе (до 15 ученика)
приликом реализације вежби
Место реализације наставе
 Кабинет обуке у осигуравајућем друштву
 Обука се одвија два пута по 3 часа у
континуитету
Препоруке за реализацију наставе
 Практична обука путем симулације рада
осигуравајућег друштва
 Наставник спрема импулсе помоћу којих
симулира окружење друштва, а који
резултирају активностима ученика наведеним у
колони исхода
 При креирању импулса наставник користи
садржаје које су ученици усвојили из других
предмета
 Процесе симулирати на начин да се обезбеди
индивидуални и групни рад ученика методама
активног учења
 Препоручене методе: студија случаја, игра
улога, пројекат
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
 активност на часу
 праћење практичног рада
 тест практичних вештина
 самостални практични рад
 домаћи задатак
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Назив модула:
Трајање модула:

Контрола и праћење наплате премије код неживотног осигурања
48 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
По завршетку модула ученик ће бити у стању
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
САДРЖАЈИ МОДУЛА
да:
 обавештава клијента о дуговању
 Наплата премије
 Стицање вештина и рутине у
 обавештава клијента о новим
 Нови производи
обављању послова контроле
производима
 Промена услова у осигурању
и праћења наплате
 обавештава клијента о промени услова у
 Промена тарифе осигурања
осигурању
 Доспеће премије
 обавештава клијента о доспећу премије
 Кашњење плаћања премије
 обавештава клијента о обнови полисе
 Кореспонденција са клијентима
 прима захтеве пре издавања или за време
 Обнова полисе
трајања полисе
 Сарадња са интерним и екстерним
 сарађује са интерним и екстерним
службама
службама
 Франшиза, бонус и малус
 саветује клијенте
 обрачунава франшизу, бонус и малус

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И
НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе / учења,
планом рада и начинима оцењивања
Облици наставе
 Модул се реализује кроз вежбе (48
часова)
Подела одељења на групе
 Одељење се дели на 2 групе (до 15
ученика) приликом реализације вежби
Место реализације наставе
 Кабинет обуке у осигуравајућем друштву
 Обука се одвија два пута по 3 часа у
континуитету
Препоруке за реализацију наставе
 Наставник спрема импулсе помоћу којих
симулира окружење друштва, а који
резултирају активностима ученика
наведеним у колони исхода
 При креирању импулса наставник
користи садржаје које су ученици
усвојили из других предмета
 Процесе симулирати на начин да се
обезбеди индивидуални и групни рад
ученика методама активног учења
 Препоручене методе: студија случаја,
игра улога, пројекат
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити
кроз:
 активност на часу
 праћење практичног рада
 тест практичних вештина
 самостални практични рад
 домаћи задатак
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Назив модула:
Трајање модула:

Ликвидирање штетa код неживотног осигурања
60 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у стању
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
да:
 ликвидира типску штету:
 Стицање вештина и рутине у
обављању послова обраде
 прими и обради захтев за насталу
захтева по полисама код
штету
неживотног осигурања
 контактира екстерне сараднике
 прикупи доказну документацију
 израчуна накнаду
 изради решење за исплату накнаде
 проследи налог за исплату
финансијској служби
 обавештава клијента о исплати накнаде
 обавештава клијента о решењу по
захтеву
 изради различите врсте извештаја (о
насталим и исплаћеним штетама…)
 архивира документацију

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА


Процедуре пријаве, ликвидације и
исплате штета

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И
НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе / учења,
планом рада и начинима оцењивања
Облици наставе
 Модул се реализује кроз вежбе (60
часова)
Подела одељења на групе
 Одељење се дели на 2 групе (до 15
ученика) приликом реализације вежби
Место реализације наставе
 Кабинет обуке у осигуравајућем друштву
 Обука се одвија два пута по 3 часа у
континуитету
Препоруке за реализацију наставе
 Наставник спрема импулсе помоћу којих
симулира окружење друштва, а који
резултирају активностима ученика
наведеним у колони исхода
 При креирању импулса наставник
користи садржаје које су ученици
усвојили из других предмета
 Процесе симулирати на начин да се
обезбеди индивидуални и групни рад
ученика методама активног учења
 Препоручене методе: студија случаја,
игра улога, пројекат
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити
кроз:
 активност на часу
 праћење практичног рада
 тест практичних вештина
 самостални практични рад
 домаћи задатак
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Назив модула:
Трајање модула:

Евиденција у неживотном осигурању
54 часа
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у стању
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
да:
 води књигу штете
 Стицање вештина и рутине у
 води књигу „строге евиденције”
обављању послова
 фактурише премију
евиденције клијената
 евидентира продају неживотног
осигурања
 евидентира наплату премије осигурања
живота
 евидентира исплату штета
 изради различите врсте извештаја (о
понудама, исплаћеним штетама,
уговореним премијама…)
 архивира документацију

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА









Књига штета
Књига „строге евиденције”
Полиса
Фактура
Наплата премије осигурања
Исплата штета
Извештаји (о понудама, исплаћеним
штетама, уговореним премијама…)
Архивирање документације

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И
НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе / учења,
планом рада и начинима оцењивања
Облици наставе
 Модул се реализује кроз вежбе (54 часа)
Подела одељења на групе
 Одељење се дели на 2 групе (до 15
ученика) приликом реализације вежби
Место реализације наставе
 Кабинет обуке у осигуравајућем друштву
 Обука се одвија два пута по 3 часа у
континуитету
Препоруке за реализацију наставе
 Наставник спрема импулсе помоћу којих
симулира окружење друштва, а који
резултирају активностима ученика
наведеним у колони исхода
 При креирању импулса наставник
користи садржаје које су ученици
усвојили из других предмета
 Процесе симулирати на начин да се
обезбеди индивидуални и групни рад
ученика методама активног учења
 Препоручене методе: студија случаја,
игра улога, пројекат
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити
кроз:
 активност на часу
 праћење практичног рада
 тест практичних вештина
 самостални практични рад
 домаћи задатак
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Назив модула:
Трајање модула:

Рад у филијали осигуравајућег друштва за продају неживотног осигурања
30 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
По завршетку модула ученик ће бити у стању
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
САДРЖАЈИ МОДУЛА
да:
 самостално обавља послове и задатке на
 Садржаји модула који су реализовани у
 Повезивање знања стечених
радном месту у осигуравајућем друштву
претходном периоду, а које је могуће
кроз изучавање наставних
обављати у осигравајућем друштву у коме
предмета релевантних за
ученик обавља наставу у блоку
обављање послова у
осигурању
 Теме:
 Примена стечених знања у
 Прикупљање информација о
обављању послова осигурања
потенцијалним клијентима
 Обављање продајног разговора
 Састављање понуда
 Полиса
 Евидентирање штета
 Ликвидација штета

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И
НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе / учења,
планом рада и начинима оцењивања
Облик наставе
 Практична настава у блоку (30 часова)
Место реализације наставе
 Филијале осигуравајућих друштава за
продају неживотног осигурања
Препоруке за реализацију наставе
 Блок наставу реализовати у другом
полугодишту пет дана у континуитету.
 Наставник ученицима даје задатке који се
односи на послове дефинисане исходима
учења
 Ученици самостално израђују добијене
задатке у оквиру реализације блок наставе
 У току реализације овог модула ученици
морају да воде дневник рада
 Прегледањем Дневника практичне
наставе наставник проверава и оцењује
оствареност дефинисаних исхода
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити
кроз:
 активност на блок настави
 степен самосталности у раду
 самостални практични рад-пројекат
 дневник рада
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Назив модула:
Трајање модула:

Продаја животних осигурања
54 часа
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у стању
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
да:
 прикупи и обради информације о
 Стицање вештина и рутине у
потенцијалним клијентима
обављању послова продаје
 обави продајни разговор и утврди потребе
животних осигурања
клијента
 класификује ризик
 саставља понуду
 прими захтетв за животно осигурање
 разврста понуде по врстама животног
осигурања и ризицима
 изради полису за осигурање живота
 доставља документацију осталим
службама
 изради различите врсте извештаја (о
понудама, уговореним премијама…)
 архивира документацију

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА









Подаци о клијентима
Потребе клијента
Класификација ризика
Понуда
Захтев
Полиса
Извештаји (о понудама, уговореним
премијама …)
Архивирање документације

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И
НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе / учења,
планом рада и начинима оцењивања
Облици наставе
Модул се реализује кроз вежбе (54 часа)
Подела одељења на групе
 Одељење се дели на 2 групе (до 15
ученика) приликом реализације вежби
Место реализације наставе
 Кабинет обуке у осигуравајућем друштву
 Обука се одвија два пута по 3 часа у
континуитету
Препоруке за реализацију наставе
 Наставник спрема импулсе помоћу којих
симулира окружење друштва, а који
резултирају активностима ученика
наведеним у колони исхода
 При креирању импулса наставник
користи садржаје које су ученици
усвојили из других предмета
 Процесе симулирати на начин да се
обезбеди индивидуални и групни рад
ученика методама активног учења
 Препоручене методе: студија случаја,
игра улога, пројекат
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити
кроз:
 активност на часу
 праћење практичног рада
 тест практичних вештина
 самостални практични рад
 домаћи задатак
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Назив модула:
Трајање модула:

Контрола и праћење наплате премије код животног осигурања
48 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
По завршетку модула ученик ће бити у стању
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
САДРЖАЈИ МОДУЛА
да:
 обавештава клијента о дуговању
 Дуговање клијента
 Стицање вештина и рутине у
 обавештава клијента о новим производима
 Нови производи
обављању послова контроле
и услугама
 Промена услова осигурања
и праћење наплате премије
 обавештава клијента о промени услова у
 Доспеће премије
код животног осигурања
осигурању
 Захтеви пре издавања или за време трајања
 обавештава клијента о доспећу премије
полисе
 прима захтеве пре издавања или за време
 Саветовање клијената
трајања полисе
 Додатна плаћања и поврат премије
 сарађује са интерним и екстерним
службама
 саветује клијенте и обрачунава додатна
или повратна плаћања

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И
НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе / учења,
планом рада и начинима оцењивања
Облици наставе
 Модул се реализује кроз вежбе (48 часова)
Подела одељења на групе
 Одељење се дели на 2 групе (до 15
ученика) приликом реализације вежби
Место реализације наставе
 Кабинет обуке у осигуравајућем друштву
 Обука се одвија два пута по 3 часа у
континуитету
Препоруке за реализацију наставе
 Наставник спрема импулсе помоћу којих
симулира окружење друштва, а који
резултирају активностима ученика
наведеним у колони исхода
 При креирању импулса наставник користи
садржаје које су ученици усвојили из
других предмета
 Процесе симулирати на начин да се
обезбеди индивидуални и групни рад
ученика методама активног учења
 Препоручене методе: студија случаја, игра
улога, пројекат
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити
кроз:
 активност на часу
 праћење практичног рада
 тест практичних вештина
 самостални практични рад
 домаћи задатак
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Назив модула:
Трајање модула:

Ликвидирање штетa код животног осигурања
48 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у стању
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
да:
 планира сопствене активности
 Стицање вештина и рутине у
 ликвидира типске штету:
обављању послова обраде
захтева по полисама код
 прими и обради захтев за насталу
неживотног осигурања
штету
 контактира екстерне сараднике
 прикупи доказну документацију
 израчуна накнаду
 изради налог за исплату накнаде
 проследи налог за исплату
финансијској служби
 обавештава клијента о исплати накнаде
 обавештава клијента о решењу по
захтеву
 изради различите врсте извештаја (о
насталим и исплаћеним накнадама…)
 архивира документацију

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА


Процедуре пријаве, ликвидације и исплате
накнада

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И
НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе / учења,
планом рада и начинима оцењивања
Облици наставе
 Модул се реализује кроз вежбе (48 часова)
Подела одељења на групе
 Одељење се дели на 2 групе (до 15
ученика) приликом реализације вежби
Место реализације наставе
 Кабинет обуке у осигуравајућем друштву
 Обука се одвија два пута по 3 часа у
континуитету
Препоруке за реализацију наставе
 Наставник спрема импулсе помоћу којих
симулира окружење друштва, а који
резултирају активностима ученика
наведеним у колони исхода
 При креирању импулса наставник користи
садржаје које су ученици усвојили из
других предмета
 Процесе симулирати на начин да се
обезбеди индивидуални и групни рад
ученика методама активног учења
 Препоручене методе: студија случаја, игра
улога, пројекат
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити
кроз:
 активност на часу
 праћење практичног рада
 тест практичних вештина
 самостални практични рад
 домаћи задатак
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Назив модула
Трајање модула:

Евиденција у животном осигурању
42 часа
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у стању
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
да:
 планира сопствене активности
 Стицање вештина и рутине у
 води књигу штете
обављању послова
 води кљигу„строге евиденцију“
евиденције клијената
 фактурише премију
 евидентира продају осигурања живота
 евидентира наплату премије осигурања
живота
 евидентира исплату штета накнаде
 снабдева продајну мрежу потребним
материјалом
 изради различите врсте извештаја (о
понудама, исплаћеним штетама,
уговореним премијама…)
 архивира документацију

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА









Књига штета
Књига „строге евиденције”
Полиса
Фактура
Наплата премије осигурања
Исплата штета
Извештаји (о понудама, исплаћеним
штетама, уговореним премијама…)
Архивирање документације

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И
НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе / учења,
планом рада и начинима оцењивања
Облици наставе
 Модул се реализује кроз вежбе (42 часа)
Подела одељења на групе
 Одељење се дели на 2 групе (до 15
ученика) приликом реализације вежби
Место реализације наставе
 Кабинет обуке у осигуравајућем друштву
 Обука се одвија два пута по 3 часа у
континуитету
Препоруке за реализацију наставе
 Наставник спрема импулсе помоћу којих
симулира окружење друштва, а који
резултирају активностима ученика
наведеним у колони исхода
 При креирању импулса наставник користи
садржаје које су ученици усвојили из
других предмета
 Процесе симулирати на начин да се
обезбеди индивидуални и групни рад
ученика методама активног учења
 Препоручене методе: студија случаја, игра
улога, пројекат
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити
кроз:
 активност на часу
 праћење практичног рада
 тест практичних вештина
 самостални практични рад
 домаћи задатак

116

Назив модула:
Трајање модула:

Рад у филијали осигуравајућег друштва за продају животног осигурања
30 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
По завршетку модула ученик ће бити у стању
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
САДРЖАЈИ МОДУЛА
да:
 самостално обавља послове и задатке на
 Садржаји модула који су реализовани у
 Повезивање знања стечених
радном месту у осигуравајућем друштву
претходном периоду, а које је могуће
кроз изучавање наставних
обављати у осигравајућем друштву у коме
предмета релевантних за
ученик обавља наставу у блоку
обављање послова у
осигурању
 Теме:
 Примена стечених знања у
 Прикупљање информација о
обављању послова осигурања
потенцијалним клијентима
 Обављање продајног разговора
 Састављање понуда
 Полиса
 Евидентирање штета
 Ликвидација штета

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И
НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе / учења,
планом рада и начинима оцењивања
Облик наставе
 Практична настава у блоку (30 часова)
Место реализације наставе
 Филијале осигуравајућих друштава за
продају животног осигурања
Препоруке за реализацију наставе
 Блок наставу реализовати у другом
полугодишту пет дана у континуитету.
 Наставник ученицима даје задатке који се
односи на послове дефинисане исходима
учења
 Ученици самостално израђују добијене
задатке у оквиру реализације блок наставе
 У току реализације овог модула ученици
морају да воде дневник рада
 Прегледањем Дневника практичне наставе
наставник проверава и оцењује
оствареност дефинисаних исхода
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити
кроз:
 активност на блок настави
 степен самосталности у раду
 самостални практични рад-пројекат
 дневник рада

5. KОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА








Рачунарство и информатика
Приниципи економије
Канцеларијско пословање
Рачуноводство
Осигурање
Право
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ПРЕДУЗЕТНИШТВО
1. ОСТВАРИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА - ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ
РАЗРЕД

НАСТАВА
Теоријска настава

Вежбе

Практична настава

Настава у блоку

ПРАКСА

IV
64
Напомена: у табели је приказан годишњи фонд часова за сваки облик рада

УКУПНО
64

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 и критичког става у односу на пословне могућности;
 Оспособљавање ученика за израду и презентацију маркетинг плана;
 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;
 Оспособљавање ученика за израду и презентацију организационог плана као дела пословног плана;
 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;
 Разумевање значаја финансијске анализе у пословању предузећа и добијања повратне информације;
 Оспособљавање ученика за израду пословног плана;
 Оспособљавање ученика за презентацију пословног плана.
3. НАЗИВ И ТРАЈАЊЕ МОДУЛА ПРЕДМЕТА
Разред:

четврти
НАЗИВ МОДУЛА

Од пословне идеје до маркетинг плана
Организациони план као део пословног плана
Финансијски извештаји као део пословног плана

Трајање модула
(часови)
20
22
22
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4. ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ, ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ И НАЧИНИ ОЦЕЊИВАЊА МОДУЛА
Назив модула:
Трајање модула:

Од пословне идеје до маркетинг плана
20 часова
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у стању
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
да:
 наведе особине предузетника
 Оспособљавање ученика за
 открије сопствене предузетничке особине
израду и презентацију
 формулише сопствене циљеве
маркетинг плана
 примени технике избора, селекције и
вредновања пословних идеја
 наведе садржај бизнис плана
 oбјасни значај бизнис плана
 наведе садржај маркетинг плана
 објасни значај маркетинг плана
 одабере одговарајућу правну форму за
реализацију сопствене пословне идеје
 објасни међусобно деловање инструмената
маркетниг микса
 анализира снаге и слабости сопствене
пословне идеје
 анализира прилике и претње на тржишту
 састави маркетинг план као део
сопственог
 пословног плана
 процени важност маркетниг плана у
припреми пословног плана
 презентује маркетинг план

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА










Предузетништво (појам и значај
предузетништва)
Предузетник (појам и особине)
Креирање пословне идеје (извори
пословних идеја, селекција пословних
идеја и оцена пословног потенцијала
идеје)
Пословни план и елементи пословног
плана
Маркетинг план као елемент пословног
плана
Истраживање тржишта и анализа
добијених резултата
SWOT анализа
Маркетинг микс концепт
(производ/услуга, цена,дистрибуција и
промоција)

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И
НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе / учења,
планом рада и начинима оцењивања
Облици наставе
 Модул се реализује кроз вежбе (20 часова)
Подела одељења на групе
 Одељење се дели на 2 групе (до 15
ученика) приликом реализације вежби
Место реализације наставе
 Учионица
Препоруке за реализацију наставе:
 Ученици кроз пројекат овладавају
предузетничким вештинама. Уз помоћ и
координацију наставника израђују
маркетинг план.
 Могу се користити обрасци и вежбе из
приручника за обуку (Brainstoriming
SWOT анализа, Мини циљеви,
производња огрлица, Градња куле, Модел
левка, микроселекција Минимаркет ,
Тржиште чачкалица)
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити
кроз:
 усмену проверу знања
 тестове знања
 активност на часу
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Назив модула:
Трајање модула:

Организациони план као део пословног плана
22 часа
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у стању
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
да:
 разликује фазе процеса пословања
 Оспособљавање ученика за

планира нормативе материјалних и
израду и презентацију
људских ресурса на бази информација из
организационог плана као
маркетинг плана
дела пословног плана
 утврди нормативе материјалних и
људских ресурса на бази информација из
маркетинг плана
 креира одговарајућу организациону
структуру за пословну идеју
 утврди систематизацију радних места
 развија стратегије за побољшање процеса
рада
 планира утрошке и трошкове за
реализацију сопствене пословне идеје
 процени различите утицаје утрошака и
трошкова за реализацију сопствене
пословне идеје
 утврди цену коштања сопственог
производа -услуге
 планира обим пословања у складу са
принципом рентабилности
 изврши иновацију у пословању уз
смањење цене коштања
 изради временски план за сопствену
пословну идеју
 састави организациони план као део
пословног плана
 презентује организациони план

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА










Организација процеса рада
Припрема процеса рада
Реализација процса рада
Инжењеринг вредности
Управљање временом
Организациона структура
Управљање трошковима
Преломна тачка рентабилитета
Организациони план као саставни део
пословног плана
 (Сви наведени садржаји се обрађују са
аспректа примера конкретне пословне
идеје)

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И
НАЧИНИ ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА
На почетку модула ученике упознати са
циљевима и исходима наставе / учења,
планом рада и начинима оцењивања
Облици наставе
 Модул се реализује кроз вежбе (22 часа)
Подела одељења на групе
 Одељење се дели на 2 групе (до 15
ученика) приликом реализације вежби
Место реализације наставе
 Учионица
Препоруке за реализацију наставе:
 Ученици кроз пројекат овладавају
предузетничким вештинама. Уз помоћ и
координацију наставника израђују
организациони план.
 Могу се користити обрасци и вежбе из
приручника за обуку (Производња
коверти, Круне, Пикник, Инжењеринг
вредности, Картинг центар, Скитницапраг рентабилности...). Било би добро
обезбедити долазак предузетника на неки
од часова као помоћ при изради
организационог плана.
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити
кроз:
 усмену проверу знања
 тестове знања
 активност на часу

120

Назив модула:
Трајање модула:

Финансијски извештаји као део пословног плана
22 часa
ИСХОДИ МОДУЛА
По завршетку модула ученик ће бити у
ЦИЉЕВИ МОДУЛА
стању да:
 састави преглед имовине и извора

 Оспособљавање ученика за
средстава сопственог предузећа на бази

израду финансијског плана
информација из маркетниг и
као дела бизнис плана и
организационог плана

комплетирање бизнис идеје
 анализира изворе средстава са аспекта
рочности и порекла

 састави преглед пројектованих прихода

и расхода сопственог предузећа


утврди и анализира потенцијални
пословни резултат за сопствено
предузеће
 састави преглед прилива и одлива
новчаних средстава
 анализира потенцијалне приливе и
одливе
 идентификује начине за одржавање
ликвидности у пословању предузећа
 оцени важност повезаности сва три
финансијска извештаја сопственог
предузећа
 анализа пословања сопствног предузећа
кроз основне показатеље рацио анализе
 састави финансијски план као део
пословног плана
 презентује пословни план
инвеститорима

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ
САДРЖАЈИ МОДУЛА

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИНИ
ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА

Финансијски извештаји
Усклађивање токова готовине–
прилива и одлива новчаних средсава
Упоредна анализа финансијских
извештаја
Анализа помоћу рацио бројева
Финансијски план
Пословни план

На почетку модула ученике упознати са циљевима и
исходима наставе / учења, планом рада и начинима
оцењивања
Облици наставе
 Модул се реализује кроз вежбе (22 часа)
Подела одељења на групе
 Одељење се дели на 2 групе (до 15 ученика)
приликом реализације вежби
Место реализације наставе
 Учионица
Препоруке за реализацију наставе
 Ученици кроз пројекат овладавају
предузетничким вештинама. Уз помоћ и
координацију наставника израђују финансијски
план.
 На крају овладавају техникама израде и
анализе конкретних финансијских извештаја,
а све у циљу самосталног састављања и
презентације пословног плана пред
инвеститорима.
 Могу се користити обрасци и вежбе из
приручника за обуку (Фризерски салон «X»,
господин Тодор, тржиште корпи).
 При реализац. исхода користити информатичка
знања и ученика.
 Обезбедити ученицима што више средства за
визуализацију ради лакше презентације.
Оцењивање
Вредновање остварености исхода вршити кроз:
 усмену проверу знања
 тестове знања
 активност на часу
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КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА
 Принципи економије
 Канцеларијско пословање
 Рачуноводство
 Банкарска обука
 Пословне финансије
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