
ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ 
ЗА СТИЦАЊЕ ОБРАЗОВАЊА У ТРОГОДИШЊЕМ И 

ЧЕТВОРОГОДИШЊЕМ ТРАЈАЊУ У СТРУЧНОЈ 
ШКОЛИ ЗА ПОДРУЧЈЕ РАДА ОСТАЛО - ЛИЧНЕ 

УСЛУГЕ 

Службени гласник РС - Просветни гласник, бр. 4/93, 5/2002, 13/2002, 3/2007, 
23/2007, 7/2013, 11/2013 и 14/2013 од 26.08.20013. године 

Члан 1. 

Овим правилником утврђује се наставни план за заједничке општеобразовне 
предмете, програм општеобразовних предмета српски језик и књижевност, ХЕМИЈА и 
екологија и заштита животне средине за трогодишње образовне профиле и програми 
општеобразовних предмета биологија и хемија за образовни профил сценски маскер-
власуљар у четворогодишњем трајању и наставни план и програм стручних предмвта за 
образовне профиле у трогодишњем и четворогодишњем образовању за подручје рада 
ОСТАЛО — ЛИЧНЕ УСЛУГЕ. 

Планови и програми из става 1. овог члана саставни су део овог правилника. 

Члан 2. 

Наставни план и програм садржи обавезне и факултативне облике образовно-
васпитног рада. 

Члан 3. 

Наставним планом утврђени су обавезни општеобра- зовни м стручни предмети, 
додатни рад, допунски рад, пракса и практични рад, припремни и друштвено-кори- сни 
рад, факултативни наставни предмети и факултааив- не ваннаставне аткивности. 

Члан 4. 

Општеобразовни и стручни предмети исказују се седмичним и годишњим бројем 
часова за сваки предмети разред. 

Факултативни наставни предмети исказују се седммчним или годишњим бројем 
часова, а обавезни и факултативни облици ваннаставних активности годишњим бројем 
часова или бројем радних дана. 

Члан 5. 

Ступањем на снагу овог правилника примењује се план и програм за заједничке 
општеобразовне предмете у подручју рада остало - личне услуге утврђен овим 
правилником. 

Члан 6. 

Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о плану образовања 
и васпитања за стручне предмете у стручној школи за подручје рада остало - личне услуге 



и програму образовања и васпитања за први разред („Службени гласник СР Србије - 
Просветни гласник", број 10/90). 

Члан 7. 

Овај правилник ступа на снагу осмог даиа од дана објављивања у „Просветном 
гласнику". 

 

Број 110-00-122/92-03 

У Београду, 3. фебруара 1993. године 

 

Миниетар просвете  

проф. др Данило Ж. Марковић, с. р. 

 

 

ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА  

ЗА ПОДРУЧЈЕ РАДА ОСТАЛО - ЛИЧНЕ УСЛУГЕ 

 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ 

 

ЖЕНСКИ ФРИЗЕР, (трогодишње трајање образовања); 

МУШКИ ФРИЗЕР (трогодишње трајање образовања); 

МАНИКИР И ПЕДИКИР, (трогодишње трајање обазовања); 

СЦЕНСКИ МАСКЕР И ВЛАСУЉАР (четворогодишње трајање образовања). 

 

 

Обравни профили: ЖЕНСКИ ФРИЗЕР, МУШКИ ФРИЗЕР, ПЕДИКИР И МАНИКИР 

 
Ред. 
број 

I ОБАВЕЗНИ 
НАСТАВНИ 

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД 

РАЗР. ЧАС. НАСТ. Настава РАЗР, ЧАС. НАСТ. Настава РАЗР. ЧАС. НАСТ. 



ПРЕДМЕТИ А. 
ОПШТЕОБРАЗОВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

седмич
но 

ГОДИШЊЕ 
у блоку 

год. 
седмнч

но 
ГОДИШ
ШЕ 

у блоку 
год. 

оедмично ГОДИШЊЕ 

т В Т В т В Т В Т в Т 

1. 
а. Српски језик и 
књижевност б. __ 
језик и књижевност* 

3  105   3  105   3  90 

2. 
Српски као 
нематерњи језик* 

2     2     2   

3. Странијезик 2  70   2  70   2  60 

4. Историја 3  105           

5. Музичка уметност      1  35      

6. Пиковна култура      1  35      

7. Физичко васпитање 2  70   2  70   2  60 

8. Математика 3  105   2  70      

9. 
Рачунарство и 
информатика 

 2  70          

10. Географија 2  70           

11. Физика 2  70   2  70      

12. Хемија 2  70   2  70   2  60 

13. 
Екологија и заштита 
животне средине 

2  70           

14. 
Устав и права 
грађана 

          1  30 

Укупно А: 21 2 735 70  15  525     

Свега часова 23 805  15 525  10 300 

 

Обравни профили: ЖЕНСКИ ФРИЗЕР, МУШКИ ФРИЗЕР, ПЕДИКИР И МАНИКИР 

Образовни профил: ЖЕНСКИ ФРИЗЕР, МУШКИ ФРИЗЕР 

В. СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ (теорија. 
всжбс. практична настава) 

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД 

Рачредно часонна настава 
Настава у 

блоку 
год. 

Разредно часовна настава 
Настава у 

блоку 
год. 

НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ 

Т В Т В Т В Т В 

1. 
Основе анатомије и 
физиологије 

2   70               

2. Хигијена           2   70     

л Прва помоћ                   60 

4. Психологија           2   70     

5. Основе дерматологије                     

6. Књиговодство                     

7. Познавање препарата 2   70     2   70     

8. Естетико обликовање фризура                     

9. 
Практична настава са 
технологијом рада 

  5   175 60   11   385   

Укупно Б: 4 5 140 175 60 6 11 210 385 60 



Укупно Б: 9 315 60 17 595 60 

Укупно часова на годишњем нивоу: 375 655 

 

Образовни профил: ПЕДИКИР И МАНИКИР 

Б.СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ (теорија. 
вежбе. практична насгава) 

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД 

Разредно часовна настава Настава у 
блоку год. 

Разредно часовна настава Настава у 
блоку год. НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ НЕДЕЉНО ГОДИШИЕ 

Т В Т В Т В Т В 

1. Основе анатомије и 
физиологије 

2  70   
          

2. Хигијена      2  70   

3. Прва помоћ          60 

4. Психологија      2  70   

5. Основе дерматологије           

6. Књиговодство           

7. Познавање препарата 2  70   2  70   

8. Естетско педикирско и 
маникирско обликовање           

9. Практична настава са 
технологијом рада  5  175 60  11  385  

Укупно Б: 4 5 140 175 60 6 11 210 385 60 

Укупно Б: 9 315 60 17 595 60 

Укупно часова на годишњем нивоу 375 655 

 

Остали облици образовно-васпнтног рада током школске годнне 
 
  I РАЗРЕД часова II РАЗРЕД часова III РАЗРЕД часова УКУПНО часова 

Час одељењског старешине 70 70 60 200 

Додатни рад* до З0 до З0 до З0 до 90 

Допунски рад* до З0 до З0 до З0 до 90 

Припремни рад* до З до З0 до З0 до 90 

*Ако се укаже потреба за овим облицима рада Факултативни облици образовно-васпитног рада 
током школске године 

 

  I РАЗРЕД часова II РАЗРЕД часова III РАЗРЕД часова 

Екскурзија до 3 дана до 5 дана 
до5 наставних 
дана 

Језик другог народа или националне мањине са елементима 
национапне културе 

2 часа недељно 

Други страни језик 2 часа недељно 

Други предмети* 1 - 2 часа недељно 

Стваралачке и слободне активности ученика (хор, секција и друго) 30 - 60 часова годишње 

Друштвене акгивности (ученички парламенг, ученичке задруге) 15-30 часова годишње 



Културна и јавна делатност школе 2 радна дана 

*Поред наведених предмета, школа може да органнзује, у складу са опредељењима ученика, 
факултативну наставу из предмега који су утврђени наставним плановима других образовних 
профила истог или другог подручја рада, наставним плановима гимназије или по програмима који 
су претходно донети. 

 

ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВНОГ ПЛАНА И ПРОГРАМА 

1. Остваривање програма по недељама 

 

  1 РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД 

Разредно-часовна настава 35 35 30 

Настава у блоку 2 1 4 

Обавезне ваннаставне активности 2 2 2 

Завршни испит     3 

Укупно радних недеља 39 39 39 

 

2. Подела одељења на групе 

У I разреду у свим наставним предметима у којима су предвиђене вежбе и практична 
настава у блоку, настава се остварује поделом одељења на две групе ученика, изузев у 
предмету практичне наставе са технологијом рада где се практична настава остварује са 
групом од шест до осам учесника. 

У II и III разреду у свим предметима у којима је предвиђена практична настава (у 
разредно-часовној организацији и у блоку) остварује се са групом од шест до осам 
учесника и изводи се, по правилу, под непосредним руководством наставника. Изузетак 
чиие часови практичне наставе који се остварују у фризерским и козметичким салонима 
(приватног или друштвеног сектора) као и позориштима када наставници (из школе) 
координирају рад и посредно прате ученика. 

 

НАСТАВНИ ПЛАНОВИ 

1. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

За образовне профиле у четворогодишњем образовању 

 

Подручје рада: ОСТАЛО - ЛИЧНЕ УСЛУГЕ 

Образовни профил: СЦЕНСКИ МАСКЕР И ВЛАСУЉАР 

Б. СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ (теорија. 
вежбе. практична настава) 

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД 

Разрелно часовна 
настава 

Настава 
у блоку 
год 

Разрелно часовна 
настава 

Настава 
у блоку 
год 

Разрелно часовна 
настава 

НЕДЕЛНО ГОДИШЊЕ НЕДЕЛ.Н0 ГОДИШЊЕ НЕДЕЉНО ГОДИШЊЕ 



Т В Т В Т В Т В Т В Т 

1. 
Основе анатомије и 
физиологије 

3  105           

2. Хигијена      2  70      

3. Прва помоћ          30    

4. Познавање препарата      3  105      

5. Дерматологија           2  70 

6. Психологија              

7. Историја позоришта                           

8. Књиговодство                           

9. Сценска ликовна уметност       2  70   2 2 70 

10. 
Основе фризуре и 
власуљарства 

1 4 35 140 60  5  175 30 1 6 35 

11. Сценска шминка           1 4 35 

Укупно Б: 4 4 140 140 60 7 5 245 175 60 6 12 210 

Укупно Б: 8 280 60 12 420 60 18 630 

Укупно часова на годишњем 
нивоу: 

340 480 690 

 

Остали обавезни облици образовно-васпитиог рада током школске године 
 

  I РАЗРЕД 
часова 

II РАЗРЕД часова III РАЗРЕД часова IV РАЗРЕД часова УКУПНО часова 

Час одељенског 
старешине 

70 70 70 60 270 

Додатни рад * до З0 до З0 до З0 до З0 до 120 

Допунски рад * до З0 до З0 до З0 до З0 до 120 

Припремни рад * до З0 до З0 до З0 до З0 до 120 

 *Ако се укаже потреба за овим облицима рада 

 

 

Факултативни облици образовно-васпитног рада током школске године по 
разредима 

  1 РАЗРЕД 
часова 

II РАЗРЕД 
часова 

III РАЗРЕД 
часова 

IV РАЗРЕД 
часова 

Екскурзија до 3 дана до 5 дана до 5 наставних 
дана 

до 5 наставних 
дана 

Језик другог народа или националне мањине са елементима 
националне културе 

2 часа недељно 

Трећи страни језик 2 часа недељно 

Други предмети * 1 - 2 часа недељно 

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

30 - 60 часова годишње 

Друштвене активности - ученички парламент, ученичке 
задруге 

15-30 часова годишње 

Културна и јавна делатност школе 2 радна дана 



*Поред наведених предмета школа може да организује, у складу са опредељењима ученика, 
факултативну наставу из предмета који су утврђени наставним планом других образовних профила 
истог или другог подручја рада, као и у наставним плановима гимназије, или по програмима који су 
претходно донети. 

 

2. Подела одељења на групе 

 

1. У I разреду у свим наставним предметима у којима су предвиђене вежбе и 
практична настава у блоку, настава се остварује поделом одељења на две групе ученика, 
изузев у предмету практичне наставе са технологијом рада где се практична настава 
остварује са групом од шест до осам ученика. 

2. У II, III и IV разреду у свим предметима у којима је предвиђена практична настава (у 
разредно-часовној организацији и у блоку) остварује се са групом од шест до осам 
ученика и изводи се, по правилу, под непосредним руководством наставника. Изузетак 
чине часови практичне наставе који се остварују у фризерским салонима (приватног или 
друштвеног сектора) где се настава остварује под непосредним руководством стручњака 
тих радних организација, а наставници (из школе) координирају рад и посредно прате  

 

I. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

А .  О П Ш Т Е О Б Р А З О В Н И  П Р Е Д М Е Т И  

Садржаји програма општеобразовних предмета који су заједнички за веђину 
образовних профила у трогодишњим, односно четворогодишњим стручним школама су: 
српски, језик и књижевност за образовни профил сценски маскер и власуљар, језик народа 
и народности као матерњи језик, српски језик као нематерњи језик, страни језик, 
социологија, филозофија, историја, музичка уметност, ликовна култура за I разред 
сценских маскера и власуљара и II разред мушких и женских фризера и маникир и 
педикир, физичко и здравствено васпитање, одбрана и заштита, математика, рачунарство 
и информатика, физика, географија, и устав и права грађана, објављени су у „Службеном 
гласнику РС - Просветном гласнику", бр. 6/90 и 4/91). 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

(за трогодишње школовање) 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

Циљ наставе српског језика и књижевноети јесте образовање и васпитање ученика као 
слободне, креативне и културне личности, критичког ума и оплемењеног језика и укуса. 

Задаци наставе српског језика и књижевности су: 

- упознавање књижевне уметности: 

- развијање хуманистичког и књижевног образовања на најбољим делима светске 
културне баштине; 



- усавршавање литературне рецепције, развијање књижевног укуса и стварање 
трајне читалачке навике; 

- упућивање ученика на истраживачки и критички одкос према књижевности и 
оспособљавање за самостално читање, доживљавање, разумевање, 
тумачење и оцењивање књижевноуметничких дела; 

- обезбеђивање функционалних знања из теорије и историје књижевности ради 
бољег разумвеања и успешнијег проучавања уметничких текстова; 

- оспособљавање ученика да се поуздано служе стручном литературом и другим 
изворима сазнања; 

- ширење сазнајног видика ученика и подстицања на критичко мишљење и 
оригинална гледишта; 

- васпитавање у духу општег хуманистичког прогреса и на начелу поштовања, 
чувања и богаћења културне и уметничке баштине, цивилизацијских 
тековина и материјалних добара у оквирима српске и светске заједнице; 

- увођење ученика у проучавање језиха као система; 

- развијање језичког сензибилитета и изражајних способности ученика; 

- оспособљавање ученика да теоријска знања о језичким појавама и правописној 
норми успешно примењује у пракси; 

- развијање умења у писменом и усменом изражавању; 

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

- оспособљавање ученика да се успешно служе разним облицима казивања и 
одгоаарајућим функционалним стиловима у различитим гоаорним 
ситуацијама; 

- подстицање трајног интересовања за нова сазнања, образовање и 
оспособљавање за стално самообразовање. 

 

I разред 

(3 часа недељно, 105 годишње) 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

 

А. КЊИЖЕВНОСТ (66) 

УВОД У ПРОУЧАВАЊЕ КЊИЖЕВНОГ ДЕЛА (12) 

Природа и смисао књижевности 

Појам и назив књижевности, књижешост као уметност, књижевност и друге уметности, 
усмека и писанакњижевност, улцга књижевне уметности у друштву, књижевност и 
проучавање књижевности, теорија, историја књижевности и књижевна критика. 

Уметнички доживљај, утисци разумевања, сазнавање и доживљавање уметничких 
вредности у књижевном делу. 

 



СТРУКТУРА КЊИЖЕВНОГ ДЕЛА 

Тема, мотив (мања тематска јединица, фабула и сиже, лик карактер тип, наратор, 
писац, идеје, мисли, поруке, смисао књижевно-уметничког дела, композиција књижевног 
дела (на примерима лирског, епског и драмског дела) језик у књижевно-уметничком делу 
(пишчев избор и распоређивање речи) средства уметничког изражавања 

 

ДЕЛА ЗА ОБРАДУ 

Сунце се девојком жени — лирска народна песма 

Бановић Страхиња — епска народна песма 

Девојка бржа од коња — народна приповетка 

Лаза Лазаревић: Први пут с оцем на јутрење — уметничка приповетка. 

Софоколе: — Антигона — трагедија 

Иво Андрић: О причи и причању (Беседа приликом примања Нобелове награде). 

 

КЊИЖЕВНОСТ СТАРОГ ВЕКА (10) 

Основне информације о развоју, врстама, тематици и особеностима књижевно-старог 
века. 

Еп о Гилгамешу (одломак) 

Хомер: Илијада (одломак VI певање) 

Библија — Из старог завета, Легенда о потопу, Из новог завета, Јеванђеље по Матеју 
(Страдање и васкрсење Христово) 

 

СРЕДЊЕВЕКОВНА КЊИЖЕВНОСТ (11) 

Почеци словенске писмености, значај рада Ћирила и Методија и њихових ученика. 
Најстарија словенска писма (глагољица, ћирилица) старословенски језик и рецензије 
старословенског језика, најстарији споменици јужнословенске културе (Башчанска плоча, 
Самуилов натпис, Брижински споменик, Мирослављево јеванђеље) међусобне везе и 
утицаји писане и усмене книжевности. 

Сава Немањић: Житије св. Симеона (одломак) Болест и смрт св. Симеона. 

Јефимија: Похвала кнезу Лазару 

Деспот Стефан Лазаревић: Слово љубве 

Усмено предање о св. Сави (народне песме, приче, легенде 

 

НАРОДНА УСМЕНА КЊИЖЕВНОСТ (11) 

Народна (усмена) књижевност: појам, битне одлике,основне теме и мотиви, уметничка 
вредност и значај (синтеза) 

Народна поезија и њен значај у животу и историји српског народа. 



Српска дјевојка — народна песма 

Кнежева вечера — иародна песма 

Марко пије уз рамазан вино — народна песма 

Диоба Јакшића — народна песма 

Ропство Јанковић Стојана — народна песма 

Бој на Мишару — народна песма 

 

ХУМАНИЗАМ И РЕНЕСАНСА (11) 

Хуманизам и ренесанса у Европи и код нас и главни представници (појам, особености, 
значај). 

Франческо Петрарка: Канцонијер (избор соната) Виљем Шекспир: Ромео и Јулија  

Мигел Сервантес: Дон Кихот (одломак)  

Шишко Менчетић: први поглед 

Џоре Држић: Горчије жалости јесу ли гди. кому  

Марин Држић: Новела од Станца 

 

БАРОК И КЛАСИЦИЗАМ (6) 

Барок и класицизам и њихови представници у Европи и код нас (појам, особености, 
значај). 

И. Гундулић: Осман (одломци из I и VIII певања)  

Молијер: Тврдица. 

 

ЛЕКТИРА (5) 

Данте Алигијери: Божанствена комедија (одломак из Пакла) 

Д. Киш: Рани јади 

Избор из поезије савремених песника према избору ученика и наставника (Д. Радовић, 
М. Антић, Љ. Симовић к др.). 

 

КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ 

На наведеним делима понављају се, проширују и систематизују основни 
књижевнотеоријски појмови. Лирско, епско, драмско песништво. Лирске (женске) и епске 
(јуначке) песме. Епски јунак. 

Епска поезија у прози: приповетка, новела, роман. Једноставнији облици епске прозе: 
мит, предање, бајка, прича. 

Житије (животопис, биографија), похвала, слово. Драмска поезија (одлике, подела) 
трагедија, комедија. 



Драмска поезија (одлике, подела) трагедија, комедија, драма у ужем смислу речи. 
Фарса. Драма и позориште. Драмски јунак. 

Стих и проза, Метрика, хексаметар, десетерац, цезура. 

Средства уметничког изражавања 

Епигет, поређење, персонификација, хипербола, градација, антитеза, метафора, 
лирски паралелизам. Симбол. Хуманизам, ренесанса, петраркизам, барок, класицизам. 

 

Б. ЈЕЗИК (25) 

 

ОПШТИ ПОЈМОВИ О ЈЕЗИКУ 

Језик као средство комуникације (основни појмови) Основни појмови о књижевном 
(стандардном) језику. Његов национални и културни значајгч 

 

ЈЕЗИЧКИ СИСТЕМ И НАУКЕ КОЈЕ СЕ ЊИМЕ БАВЕ 

Језик као систем знакова. 

Фонетика и фонологија, глас и фонема 

Финетика и фонологија, глас и фонема. Морфологија. Речи и морфеме. Творба речи. 
Синтакса. Реченица као језичка и комуникативна јединица. Лексикографија. Лексички 
фонд (богаћење речника, стручна терминологија). 

 

ПРАВОПИС 

Основни принципи правописа српског, књижевног језика. Писање великог слова 

 

Б. КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА (14) 

УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

Артикулација гласова, књижевна акцентуација, мелодија реченице, јачина, висина 
тона боје гласа, темпо изговора, пауза, логичка и психолошка и њихова изражајна 
функција. Акценат, речи, групе речи, реченице (смисаонице). Отклањање нестандардне 
акцентуације из ученичког говора. 

Изражајно читање и казивање напамет научених краћих прозних и дијалошких 
текстова. Рецитовање стихова. 

Коришћење грамофонских плоча, звучних записа и магнетофонских трака у 
подстицању, процени и снимању изражајног читања, казивања и рецитовања. 

 

СТИЛСКЕ ВЕЖБЕ 

Функционални стилови: разговорни књижевноуметнички језик. 

 

ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 



Правописне вежбе: писање великог слова. 

Стилске вежбе: сажимање писменог састава уз појачавање његове информативности, 
отклањање сувишних речи и неприкладних израза. 

Домаћи писмени задаци. 

Домаћи писмени задаци. 

Четири писмена задатка годишње 

 

II РАЗРЕД 
(3 часа недељно, 105 часова годишње) 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

А. КЊИЖЕВНОСТ (72) 

 

ПРОСВЕТИТЕЉСТВО (5) 

Просветитељство — реформаторски покрет у Европи: култ разума, прогреса, природног 
права, осећајности; верска толеранција. Геополитички и духовни оквири српског народа 
(Велика сеоба Срба). Између средњовековних и модерних појава у књижевности (барокне 
тенденције, Г. Ст. Венцловић, 3. Орфелин). Књижевност епохе просветитељства 
(сентиментализам, класицизам). 

Доситеј Обрадовић: Писмо Харалампију; Живот и прикљученија (I део) 

Јован Стерија Поповић: Тврдица 

 

РОМАНТИЗАМ (32) 

Романтизам у Европи и код нас (појам, особености, значај, главни представници). 
Поетика романтизма: однос према традицији и просветитељству, одлике стила, жанрова и 
мотивско-тематских тенденција, развој лирике, драме — трагедије и мешовитих облика. 

Поетика романтизма (В. Иго — „Предговор Кромвелу" — одломак) 

Џорџ Гордои Бајрон: Чајлд Харолд (одломак) 

Александар Сергејевић Пушкин: Цигани, Евгеније Оњегин (одломци) 

Шандор Петефи: Слобода света 

Хенрих Хајне: Лорелај 

Вук Стефановић Караџић: реформатор језика и правописа (из Предговора Српском 
рјечнику); лексикограф (Српски ријечник), сакупљач народних умотворина (О подјели и 
постању народних пјесама); књижевни критичар и полемичар (Критика на роман „Љубомир у 
Јелисиуму"); писац — историчар, биограф (Житије ХајдукВељка Петровића). 

Петар Петровић Његош: Горски вијенац 

Бранко Радичевић: Кад млидија умрети, Ђачки растанак 

Ђура Јакшић: Орао, Вече, Поноћ. 



Јован Јовановић Змај: Ђулићи: Ђулићи увеоци, Јутутунска народна химна 

Лаза Костић: Међу јавом и мед сном, SANTA MARIJA DELLA SALUTE 

Иван Мажуранић: Смрт Смаил-аге Ченгића 

Франце Прешерн: Сонетни венац. 

 

РЕАЛИЗАМ (30) 

Реализам у Европи и код нас (појам, особености, значај, главни представници). Поетика 
реализма: однос према стварности, ослонац на позитивистичку слику света, доминација 
прозе, обележје књижевног лика (мотивисаност, типичност, индивидуалност) и реалистичног 
стила. Реализам у Европи — поетика реализма (Балзак: Предговор Људској комедији — 
одломак). Поетика реализма у српској књижевности (Светозар Марковић: Певање и 
мишљење — одломак).  

Оноре де Балзак: Чича Горио 

Николај Васиљевич Гогољ: Ревизор 

Гиде Мопасан: Два пријатеља (новела) 

Јаков Игњатовић: Вечити младожења 

Милован Глишић: Глава шећера 

Лаза Лазаревић: Ветар 

Радоје Домановић: Данга 

Стеван Сремац: Зона Замфирова 

Бранислав Нушић: Народни посланик 

Симо Матавуљ: Поварета 

 

ЛЕКТИРА (5) 

Лав Николајевић Толстој: Ана Карењина или Рат и мир 

Иво Андрић: Мост на Жепи и друге приповетке 

Драгослав Михаиловић: Кад су цветале тикве 

 

КЊИЖЕВНО ТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ 

На наведеним делима Понављају се, проширују, усвајају и систематизују основни 
књижевнотеоријски појмови.  

Лирска поезија (особености књижевног рода); лирска песма: композициона структура 
лирске песме; песничка слика; књижевноуметнички (песнички) језик: сликовитост 
(конкретност), емоционалност, еимболичност, преображај значења, ритмичност и 
хармоничноет; версификација; системи версификације; трохеј, јамб, дактил; стил; строфа; 
рима. 

Реалистичка приповетка и роман. 



Средства уметничког изражавања (стилске фигуре); метафора, персонификација, 
алегорија, иронија, сарказам, асидент, полисиндет, анафора, епифора, симплоха. 
ономатопеја, алитерације, асонанца, игра речима. 

Писмо, аутобиографија, сонет, сонетни венац.  

Лирско-епска поезија (балада, романса, поема). 

 

Б. ЈЕЗИК (20 часова) 

 

КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК 

Стандардизација (постанак и развој) књижевног језика и правописа (XIX и XX век). 

Књиженнојезичке варијанте. Функционални стилови. 

Основни принципи језичке културе, Приручници за неговање језичке културе (и начин 
њиховог коришћења) 

 

МОРФОЛОГИЈА (У УЖЕМ СМИСЛУ) 

Врсте речи. Променљиве и непроменљиве речи. 

Именице. Именичке категорије (падеж и број; род). Врсте именица. Основно о 
деклинацији именица. 

Придеви. Придевске категорије (род, број, падеж, вид, степен поређења. Врсте 
придева. Основне карактеристике деклинације и компарације придева. 

Заменице. Именичке заменице: личне заменице; неличне именичке заменице 
(заменице ко, што итд.). Придевске заменице. Основно о промени заменица. 

Бројеви: главни и .редни бројеви. Врсте главних бројева: основни бројеви. збирни 
бројеви, бројне именице на -ица (двојица). тројица итд.). 

Глаголи. Непрелазни, прелазни и повратни глаголи Подела глагола по виду. 
Морфолошке глаголске категорије: време и начин; лице и број (и род — код облика који 
разликује м., ж., и с. род); стање (актив и пасив): потврдност/одричнос. Основно о 
конјугацији (глаголске основе, глаголске врсте, лични и нелични облици. облици пасива). 

Прилози. Врсте прилога. 

Помоћне речи: предлози, везници и речце. Узвици. 

 

ПРАВОПИС 

Састављено и растављено писање речи. Правописни знаци. Скраћенице. 
Растављање речи на крају ретка. 

 

В. КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА (13 часова )  

 

УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 



Причање догађаја и доживљаја (приказивање осећања). 

Описивање бића, предмета, радњи, појава (тачно, верно, сажето). 

Самостално излагање у функцији интерпретације књижевног текста. Уочавање 
језичких поступака и стилогених места књижезног текста (читањем и образлагањем). 
Дијалог у функцији обраде текста. 

Изражајно казивање напамет научених лирских песама и краћих монолошких 
текстова. Доследно усвајање ортоепске норме и усвајање вештине говорења. 

Стилске вежбе, функционални стилови; научни. 

 

ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

Правописне вежбе: писање бројева и одричних облика глагола. Писање скраћеница. 

Писмени састави: Израда плана писменог састава усавршаиања текста; писање 
побољшане верзије писменог састава (уношење нових података, отклањање безначајних 
појединости)- 

Четири школска писмена задатка. 

 

III РАЗРЕД 

(3 часа недељно, 90 часова годишње) 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

 

А. КЊИЖЕВНОСТ (60)  

 

МОДЕРНА (25) 

Модерна у европској и српској књижевности. Поетика модерне (импресионизам и 
симболизам).  

Шарл Бодлер: Албатрос  

Антон Чехов: Ујка Вања 

Богдан Поповић: Антологија новије српске лирике 

Алекса Шантић: Претпразничко вече, Вече на шкољу 

Јован Дучић: Залазак сунца, Јабланови 

Милан Ракић: Искрена пеима, Долап 

Владислав Петровић Дис: Тамница, Можда спава 

Сима Пандуровић: Светковина 

Антон Густаа Матош: Јесење вече 

Бора Станковић: Коштана, Нечиста крв 

Јован Скерлић: О Коштани  

Петар Кочић: Мрачајски прото. 



 

МЕЂУРАТНА РАТНА КЊИЖЕВНОСТ (30) 

Европска књижевност у првим деценијама XX века (појам особености и значај); 
манифести футуризма, ексиресипиизма и надреализма; књижежни покрети и стртује у 
српској књижевности између два рата (експресионзам, надреализам, социјална 
књижевност). Ратна књижевност. 

Владимир Мајаковски: Облак у панталонама 

Федерико Гарсија Лорка: Романса месечарка 

Рабидрант Тагора: Градинар 

Милутин Бојић; Плава гробница 

Душаи Васиљев: Човек пева после рата 

Милош Црњански: Суматра, Сеобе I 

Иво Андрић: Екс Понто 

МОМЧИЛО Настасијевић: Туга у камену 

Тин Ујевић: Свакидашња јадиковка 

Коста Рацин: Берачи дувана 

Исак Самоковлија: Рафина авлија 

Вељко Петровић: Салашар 

Растко Петровић: Љуци говоре 

Исидора Секулић: Госпа Нола 

Мироспав Крлежа: Господа Глембајеви 

Добриша Цесарић: Облак 

Оскар Давичо: Хана (I песма) 

Иван Горан Ковачић: Јама 

Ацо Шопов: Очи 

 

ЛЕКТИРА (5) 

Избор из лирике европске модерне: (Рилке, Блок, Аполинер) 

Избор из међуратне поезије (Д. Максимовић, Р. Петровић). 

Ернест Хемингвеј: Старац и море,  

Иво Андрић: На Дрини Ћуприја  

Михаил А. Шолохов: Тихи Дон (одломци) 

 

КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ 

На наведеним делима понављају се, проширују, усвајају и систематизују основни 
књижевнотеоријски појмови. 



Лирика. Модерна лирска песма (структура). Песма у прози. 

Стих: једанаестерац, дванаестерад, слободан стих. Средства књижевноуметничког 
изражавања (стилске фигуре): метонимија, синегдоха, парадокс, алузија, апострофа, 
реторско питање, инверзија, елипса, рефрен. 

Епика. Облици уметничког изражавања: причање (нарација), описивање (дескрипција), 
дијалог, монолог, унутрашњи монолог, доживљени говор, пишчев коментар; казивање у 
првом, другом и трећем лицу. 

Драма: Драма у ужем смислу (особине): модерна драма, (психолошка, симболистичка, 
импресионистичка); драмска ситуација; сценски језик (визуелни и акустички сценски 
знакови); публика, глумац. глума, режија, лектор, сценограф. 

 

Б. ЈЕЗИК (20) 

 

ГРАЂЕЊЕ РЕЧИ 

Основни појмови о извођењу (деривацији) речи. Важнији модели за извођење 
именица, придева и глагола. 

Основни појмови о рађању сложеница. Полусложенице. Правописна решења. 

 

ЛЕКСИКОЛОГИЈА (СА ЕЛЕМЕНТИМА ТЕРМИНОЛОГИЈЕ И ФРАЗЕОЛОГИЈЕ) 

Значењски (семантички) и формални односи међу лексемама (синонимија; 
антонимија; полисемија и хомонимија; метафорична и метонимијска значења). 

Стиска вредност лексема: лексика и функционални стилови; поетска лексика, 
варијантска лексика, дијалектизми и регионализми; архаизми и историзми; неологизми; 
жаргонизми; вулгаризми; повезати са употребом речника). 

Речи из страних језика и калкови (дословне преведнице), однос према њима. Речници 
страних речи. Разумевање најважнијих префикса (и префиксоида) и суфикса (и 
суфиксоида) пореклом из класичних језика. 

Основни појмови о терминологији и терминима. Терминолошки речници. 

Основни појмови о фразеологији и фразеолошким јединицама. Стилска вредност 
фразеолошких јединица. Клишеи и помодни изрази. 

 

СИНТАКСА 

Синтаксичке јединице; .реченнце у ширем смислу (комуникативне реченице) и 
реченице у ужем смислу (предикатске реченице); речи (лексеме и морфосинтаксичке 
речи); синтагме (именичке, придевске, прилошке и глаголске). 

Основне конструкције (и њихови модели) предикат- ске реченице: субјекатско-
предикатска кокструкција, рекцијске конструкције (с правим и неправим објектом), 
копулативне и семикатулативне конструкције (с именским и допунским предикативом). 
Прилошке одредбе. Безличне реченице. 

Именичке синтагме. Типови атрибута. Апозитив и апозиција. 



 

ПРАВОПИС 

Транскрипција речи из страних језика (основни принпипи и примери).  

 

В. КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА (10) 

 

УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

Казивање и рецитовање напамет научених књижевноуметничких текстова. 

Стилистика. Функционални стилови: публицистички. 

 

ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ 

Стилистика. Лексичка синонимија и вишезначност речи, избор речи (прецизност). 
Појачавање и ублажавање исказа; обичио, ублажено и увећаио знамење речи; пренесена 
значења речи (фигуративна употреба именица, глагола и придева), 

Писмене вежбе. новинарска вест, чланак, извештај, интервју, коментар и др. Приказ 
књижевно-сценског или филмског дела. Увежбавање технике израде писмених састава. 

Домаћи писмени задаци (читање и анализа на часу). 

Четири писмена задатка. 

 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТСТВО) 

 

УВОДНА ОБЈАШЊЕЊА 

Програм српског језика и књижевности намењен је трогодишњем образовању и 
васпитању у подручју рада личне услуге. 

Зависно од разреда и садржаја годишњи фонд часова наставе овог предмета 
распоређен је тако да је за подручје књижевност издвојено око 60 одсто, за друга два 
(језик и култура изражавања) око 40 одсто часова. 

У оквиру тог фонда планирани садржаји се обрађују са 70 одсто часова. Осталих 30 
одсто часова, предвиђено је за понављање, утврђивање, вежбање и систематизовање 
програма. 

Циљ и задаци чине целину и остварују се током четири односно три године — 
систематски и континуирано — у свим предвиђеним програмско-тематским подручјима и 
облицима рада. 

Сви садржаји распоређени су по разредима, подручјима, областима и темама са 
применом начела поступности, корелације, интеграције и примерености узрасту. 

Садржаји програма за трогодишње стручне школе (I, II и Ш разред) редуковани су у 
односу на садржаје програма четворогодишњих стредњих стручних школа (I,II, Ш и IV 
разред). 



Садржаји књижевности конркетизовани су по разредима, сегмеитима (књижевност и 
лектира), а обухватају књижевнотеоријско и књижевноисторијско проучавање 
књижевноуметничких дела и књижевности жанровски распоређених. 

Подручје језик обухватв изучавање језика као система. У садржаје овог подручја 
уграђени су елементи лингвистике и правописа. 

Подручје култура изражавања обухвата облике и врсте у области усменог и писменог 
изражавања (по разредима). У овој области планиране су говорне и писмене вежбе, 
домаћи задаци и писмени задаци који треба да се раде наизменично ћирилицом и 
латиницом. 

Ради што успешније реализације бројних захтева и садржаја неопходна је и стална 
сарадњв наставника српског језика и књижеввости с наставницима других предмета, 
стручним сардницима (школским библиотекаром - медијатекаром, педагогом, психологом) 
и органима (стручним активом и већима), родитељима ученика и просветно-педагошком 
службом (надзорницима за срп- ски језик и књижевност); такође је корисна сарадња 
наставника и са одређеним институциј ама (народном би- блиотеком, домом културе, 
биоскопом, локалним новинама, радио-станицом и др,). 

Квалитет и трајност знања, умења, вештина и навика ученика умногоме зависе од 
принципа, облика, метода и средстава који се користе у образовно-васпитном процесу. 
Због тога савремена настава српског језика и књижевности претпоставља остваривање 
битних задатака и садржаја програма уз максимално могућу мисаону активност ученика 
(субјеката у настави), поштовање одређених дидактичких принципа (посебно; свесне 
активности ученика, научности, примерености, поступности, систематичности и 
очигледности), као и адекватну примену оних наставних облика, метода, поступака и 
средсгава чију су вредност утврдиле и потврдиле савремена пракса и методика наставе 
српског језика и књижевно- сти (пре свега: разни видови групног и индивидуалног рада 
примерени могућностима ученика, методе — дијалошка, текстуално-графичке 
демонстрације и самосталних радова ученика, средства — уџбеници, приручници. разне 
врсте текстова и графичких приказа, графолије, плоче и касете, наставни и други 
филмови, радио и телевизијске емисије и сл.). Избор одређених наставних облика, 
метода, поступака и средстава условљен је, пре свега, наставним садржајем и циљевима 
(образовним, васпитним и функционалним), које треба остварити на једном часу српског 
језика и књижевности. 

Редовна настава српског језика и књижевности изводи се у специјализованим 
учионицама и кабинетима за овај предмет, који треба да буду опремљени у складу са 
нормативима за средње стручне школе. Делимично. она се организује и у другим 
школским просторијама (библиотеци-медијатеци, читаоници, аудиовизуелној сали и сл.). 

У настави српског језика и књижевности користе се уџбеници и приручници (које је 
одобрило Министарство просвете) и библиотечко-информацијска грађа од значаја за 
остваривање задатака и садржаја програма овог предмета, односно за сицуематско 
оспособљавање ученика за самостално коришћење разних извора сазнања у настави и 
ван ње. 

У односу на досадашњи, овај програм доноси извесне промене и новине, које треба 
имати у виду приликом планирања (глобалног и оперативног) и реализације предвиђених 
задатака и садржаја. Посебно су значајне ове промене и новине у програму: измењен је 
недељни и годишњи фонд часова као и начин расподеле предвиђеног годишњег фонда 
часова на поједине сегменте програма; обезбеђен је адекватнији однос између часова 
обраде и других типова часова: кориговани су циљ и задаци наставе; измењени су 
структура и садржаји подручја књижевност и језик; у програм је укључен садржај из 



проучавања књижевног дела. Уведена је област лектире, укључени су нови аутори и 
наслови; одређени су основни књижевнотеоријски појмови који се усвајаду током обраде 
одговарајућих дела: створени су предуслови за креативно испољавање наставника и 
прилагођавање васпитно-образовног рада различитим ситуацијама у у пракси, као и за 
појачавање стваралачке сарадње наставника и ученика. 

 

А. КЊИЖЕВНОСТ 

Ово програмско-тематско подручје обухвата најзначајнија дела из српске и светске 
књижевности, која су распоређена у књижевноисторијском континуитету од старог века до 
данас. 

Од историјског континуитета одступа се само у поглављу увод у проучавање 
књижевног дела у I разреду као и у поглављу лектира (у сва три разреда). 

Програм I разреда је за почетак предвидео увод у у проучавање књижевног дела 
(књижевнотеоријска присуп) како би се избегло нагло прелажење са тематског 
проучавања, карактеристичног за наставу овог предмета у основној школи, на проучавање 
историје књижевности, тј. изучавање књижевноуметчичких дела у историјском контексту 
како је конципирано у овом програму за средње стручне школе. Уз тај основни разлог 
треба имати у виду и друга преимућства оваквог приступа: наставник ће стећи увид у 
књижевнотеоријска знања која су ученици понели из основне школе. Та знања ће се 
систематизовати. проширити и продубити, чиме ће се остварити ваљанији пут за 
сложенији и студиознији приступ књижевним делима какав захтева програм књижевности 
у средњим стручним школама. 

Наставник српског језика и књижевности у средњим стручним школама треба да пође 
од претпоставке да је ученик у основној школи стекао основна знања: 

- из теорије књижевности: тема, мотив, фабула; лик карактер; структура прозног 
књижевног дела; књижевни родови и врсте; основна језичкостилска изражајна средства; 
усмена и писана књижевност; структура лирске песме; стих, строфа, рима, ритам; 
структура драмског дела; дијалог, монолог, драмска врста, драма и позориште, филм, 
радио-драма, телевизијска драма; 

- из основа сценске и филмске културе: слика, реч, звук, филмска музика, ситуација, 
радња, јунаци филма, елементи филмског израза, филмске врсте, од синопсиса до 
сценарија; филм, телевизија, књижевност (сличност и разлике). 

Са стеченим знањима, која су у програму средњих стручних школа проширују и 
продубљују, ученик може активно да учествује у интерпретацији књижевног дела. 

Интерпретативно-аналитички методички систем је основни вид наставе књижевности 
и њега треба доследно примењивати приликом учениковог упознавања изабраних 
књижевних дела која су предвиђена програмом. Наравно, не треба очекивати да се сва 
програмом предвиђена дела обрађују на нивоу интерпретације као најпотребнијег 
аналитичко-синтетичког приступа књижевном делу. Наставник треба да процени на којим 
ће делима радити интерпретацију, а на којим осврт, приказ, или, пак, проблемско-
стваралачки методички систем. 

Нема сумње да овакав програм књижевности у средњим стручним школама 
повремено тражи и примену ексликативног методичког система када се мора чути 
наставкикова реч, и то најчешће приликом давања информација о епохама које се 
проучавају, као и у свим другим ситуацијама у којима наставник не може рачунати на 
ученикова предзнања (на пример: основне информације о почецима писмености и 



књижевности). Наставник књижевности не сме заборавити да је његов говор модел 
правилног, чистог и богатог језика каквом треба да теже његови ученици. 

Књижевна дела из програма Лектира имају равноправан гретман с делима из 
обавезног програма књижевности и обрађују се по истом методичком систему. Треба 
напоменути да се из лектире која је дата по избору ученика и наставника не морају 
обрадити сви писци, већ књижевно дело оног писца за које се опредељују ученици и 
наставници. 

 

Б. ЈЕЗИК 

Програм наставе језика у средњим стручним школа- ма конципиран је тако да омогући 
ученицима стицање знања и о језику као друштвеној појави и о језику као систему знакова. 
Циљ је да ученици, поред знања о свом матерњем језику, стекну и опште лингвистичке 
односно социолиигвистичка знања неопходна образованом човеку. Ова општа знања су 
функционално повезана са настаВОМ матерњег језика. Главни део тих знања обрађује се у 
сегменту општи појмови о језику (на почетку програма за први и на крају програма за 
четврти разред). Као у уводном делу сегмента књижевни језик (у првом разреду) и 
сегменту језички систем и науке које се њиме. баве: али се општи појмови обрађују и 
током целе наставе — у вези са одговарајућим партијама о српскохрватском као 
матерњем језику, Инсистирање на једном теоријски и методички вишем нивоу изучавању 
језичких појава даје нови квалитет настави која обухвата и знања с којима су се ученици 
сретали у основној школи Ова знања, поред своје општеобразовне вредности и значаја за 
олакшавање и побољшавање наставе српског језика, треба да послуже и лакшем 
савлађивању градива из страних језика. 

Део програма књижевни језик (први и други разред), вишеструко је значајан. Његовом 
реализацијом ученици треба да стекну знања и изграде одговарајуће ставове о српском 
књижевном језику, Овај део програма укључује и наставу о развоју књижевних језика на 
српском језичком подручју и посебно о поступку и развоју модерног српског књижевног 
језика, што је од посебног значаја и за наставу књижевности. 

У сегменту програма посвећеног организацији и функционисању језичког система не 
обрађују се само чисто граматички аспекти језичког система већ се обухватају и 
функционални аспекти. Зато су, између осталог, у синтаксу унети и елементи лингвистике 
текста и граматике. Посебан је значај дат лексикологији (која се надовезује на део о 
грађењу речи), и то не само да би ученици стекли више знања о речничком благу свога 
језика него и да би развили правилан однос према разним појавама у лексици. 

У обради свих сегмената програма треба се надовезивати на знања која су ученици 
стекли током претходног школовања. Међутим, овде није реч о простом обнављању и 
утврђивању раније стечених знања, него о добијању целовите слике о српском језику, и 
као што је већ речено, о усвајању једног квалитативно вишег приступа проучавању језичке 
организације и језичких законитости. 

Веома је важно да се настава језика повеже са осталим деловима овог наставног 
предмета. Наиме, ова настава пружа лингвистичка знања која ће бити подлога за 
тумаччење језика и стила књижевних дела, с тим што ова дела пружају и одговарајући 
материјал за уочавање естетске функције језика. С друге. стране, настава језика се мора 
ловезати и са наставом културе изражавања. Тиме ће лингвистичка знања (о акценатском 
систему, творби речи, лексикологији, синтакси итд.), као и проучавање правописа, 
допринети да ученици боље и потпуније усвоје књижевнојезичку норму и да побољшају 
своје изражајне способноети; 



 

В. КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА  

Вежбе у усменом изражавању треба у средњим стручним школама да дају одређени 
степен правилне артикулације, дикције, интонације, ритма и темпа у читању и казивању 
лирског, епског и драмског текста. Ове се вежбе, по правилу, реализују у току обраде 
књижевног текста на тај начин што ће наставник, директно, својим читањем, говорењем 
или уз помоћ грамофонске плоче или магнетофонског снимка, анализирати одговараjуће 
елементе правилног усменог изражавања како би их ученици уочили. Стечена сазнања 
трансформишу се у вештине и умења на тај начин што ученици интерпретирањем 
књижевних текстова настоје да сами достигну одговарјаући степен вештине и умења ове 
врсте. Стечене способности се даље увежбавају различитим облицима усменог 
изражавања ученика (извештавање, расправљање, реферисање и др.). Већина 
предвиђених облика ове наставе непосредно се укључучје у наставу књижевности или 
припреме за израду писмених састава. 

У првом разреду (делимично и у другом) веома је упутно да наставник ученицима 
демонстрира методологију израде писменог састава. У том смислу корисно је 
комбиновати индукцију и дедукцију. На одабраном узорку (расправа, извештај и др.) треба 
анализирати његову композицију, функцију одељка и остале елементе (примереност - 
стила и сл.). Затим се ученицима може дати задатака да припреме грађу о једној теми, 
али да при- купљену грађу не обликују већ да се то уради на часу. Вежба у методологији 
израде писменог састава на, основу прикупљене грађе требало би да буде демонстрација 
целокупгог поступка израде писменог састава: од анализе теме, одређивања њеног 
тежишта, селекције прикупљене грађе, распореда појединости с гледишта добре 
композиције, до обликовања грађе и. рада на усавршавању текста. Рационализација 
наставе у овом послу постиже се на тај начин што ће узорак текста бити у вези с 
књижевним делом из програма за одређени разред. 

И диференцирање функционалним стилова ваља обављати на узорцима које је 
наставник одабрао. Да би ученик био оспособљен да свој језик и начин изражавања 
подеси врсти. писменог састава (излагања), треба да напише конкретан састав (припреми 
излагање). Вежбе ове врсте треба понављати све док сваки ученик не буде оспособљен 
да се служи одређеним облицима изражавања. Да би се постигао већи наставни учинак, 
корисно је наћи неопходну психолошку мотивацију. Због тога ученике треба обавестити не 
само о коначном. циљу који се жели постићи одређеним системом вежбања него и.о 
сврсисходности појединих парцијалних вежбања која чине интегралну целину. Тако, на 
пример, ако су ученици обавештени да ће следећи писмени задатак бити у форми 
расправе или приказа, онда и конкретне вежбе треба да буду лодређене том циљу. 
Наставник, ће на одабраном моделу конкретног облика изражавања показати ученицима 
његове битне карактеристике, подразумевајући ту и примереност језика и етила. После 
тога ученици у форми домаћег задатка чине прве покушаје да самостално напишу састав 
одређене врсте. Читањем и коментарисањем домаћих задатака ученици се даље 
оспособљавају у писменом изражавању и овладавању одређеним врстама састава. Када 
је наставник стекао утисак да су сви ученици релативно овладали одређеном врстом 
писменог изражавања, утврђује час израде школског писменог задатка. Резултати таквог 
поступка показују се у школском писменом задатку, па се на основу њих планира даљи 
рад на усавршавању културе изражавања ученика. Ако више ученика не постигне 
одређени успех, цео се процес понавља. 

Оквирни број часова који је предвиђен за усмено и писмено изражавање означава 
укупно време, а не и број вежби у току наставне године (препоручује се организовање 
већег број а краћих вежби с прецизно одређеним циљевима). 



Током наставне године ученицима се дају писмени задаци (у складу са облицима и 
врстама наведеним у: програму културе изражавања). По правилу, наставник је обавезан 
да прегледа и анализира задатке свих ученика. Одабрани задаци (не само најуспешнији) 

читају се и коментаришу на часу (делу часа). Поред писмених, у складу са захтевима 
програма, наставник даје ученицима и друге врсте конкретних домаћих задатака (усмених, 
практичних — примерених могућностима ученика и њиховој оптерећености разним 
обавезама). 

Израда школског писменог задатка, по правилу, трат је Дедан час. Изузетно, кад то 
поједини облици писменог изражавања изискују, израда задатака може трајти и дуже од 
једног часа. 

 

 

Образовни профил: ЖЕНСКИ ФРИЗЕР, МУШКИ ФРИЗЕР, ПЕДИКИР И 
МАНИКИР И СЦЕНСКИ МАСКЕР И ВЛАСУЉАР 

 

ХЕМИЈА 

Циљ и задаци 

Циљ наставе хемије је развој флексибилног система хемијског знања и развој општих 
когнитивних и комуникацијских способности као оспособљавање за примену хемијских 
знања у струци и свакодневном животу, оспособљавање за решавање проблема у новим 
и непознатим ситуацијама и развијање одговорног односа према себи, другима и животној 
средини. 

Задаци наставе хемије су да ученици: 

– развију хемијску научну писменост и способност комуникација у хемији; 

– развију функционални систем хемијског знања као подршке за изучавање стручних 
предмета; 

– разумеју однос између структуре супстанци, њихових својстава као и могућности 
њихове примене, посебно у области личних услуга; 

– оспособе се за претраживање хемијских информација применом савремених 
информационих технологија;  

– разумеју основе научног метода у хемији; 

– примењују основне хемијске концепте (корпускуларни концепт, концепт одржања 
материје, концепт равнотеже, концепт развојности хемијских теорија) за тумачење 
хемијских структура и процеса: 

– овладају основним техникама лабораторијског рада; 

– разумеју значај хемије и хемијске производње за савремено друштво и одрживи 
развој; 

– развију свест о повезаности хемије у систему природних наука са техничко-
технолошким, социо-економским и друштвеним наукама; 



– развију одговоран став према коришћењу супстанци у свакодневном животу и 
професионaлном раду; 

– буду оспособљени за заштиту од потенцијалних ризика у хемији и науче да 
адекватно реагују при хемијским незгодама у пракси и у свакодневном животу; 

– развију осетљивост за проблеме и способност решавања проблема, логичко и 
критичко мишљење; 

– развију одговорност, систематичност, прецизност у раду и позитиван став према 
учењу; 

– развију свест о сопственом знању и потреби за перманентним хемијским 
образовањем; 

– унапреде сарадњу и тимски рад. 

I РАЗРЕД 
(2 часа недељно, 70 годишње – 62 теорије и 8 вежби) 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

ОСНОВНИ ПОЈМОВИ И ЗАКОНИТОСТИ ХЕМИЈЕ  

Појам и врсте супстанци. Хемијски симболи, формуле и једначине. Релативна атомска 
и молекулска маса. Количина супстанце. Моларна маса. Основи хемијског изрaрачунања. 

СТРУКТУРА СУПСТАНЦИ  

Грађа атома, атомски и масени број. Изградња електронског омотача атома. 
Електронска конфигурација атома и Периодни систем елемената. Периодична својства 
елемената. 

Ковалентна веза. Поларност хемијске везе, поларност молекула. Водонична веза. 
Јонска веза. Молекулски, атомски и јонски кристали.  

Демонстрациони огледи: 

Бојење пламена. 

Реаткивност елемената 1. групе.  

Реактивност елемената 17. групе. 

Променљивост својстава елемената треће периоде. 

Растварање аполарних и поларних ковалентних једињења у води и провођење струје 
кроз ове растворе. 

ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ  

Кретање честица као услов за хемијски процес Енергетске промене при хемијским 
реакцијама (егзотермне и ендотермне реакције). 

Брзина хемијске реакције.Фактори који утичу на брзину хемијске реакције. Хемијска 
равнотежа. Чиниоци који утичу на равнотежне концентрације реактаната и производа 
реакције. 



Демонстрациони огледи: 

Разлагање водоник-пероксида уз присуство манган(IV)-оксида. 

ВЕЖБЕ (4) 

Утицај концентрације, температуре и природе реактаната на брзину хемијске реакције  

Утицај концентрације и притиска на хемијску равнотежу. 

РАСТВОРИ И ЕЛЕКТРИЧНА СВОЈСТВА ВОДЕНИХ РАСТВОРА  

Дисперзни системи. Растворљивост. Састав раствора (количинска концентрација и 
масени удео). 

Електролитичка дисоцијација. Киселине и базе. Неутрализација. Јонски производ 
воде. рН. 

Оксидоредукциони процеси и електрохемијски низ елемената. Хемијски извори 
електричне енергије (примарни и секундарни). Корозија. Електролиза. Практични значај. 

Демонстрациони огледи: 

Одређивање рН водених раствора киселина, база и соли универзалним индикатором. 

Реакције алуминијум-хидроксида са киселинама и базама. 

Понашање гвожђа у раствору цинк-сулфата и бакар(II)-сулфата. 

ВЕЖБЕ  

Припремање раствора познатог масеног садржаја.  

Припремање раствора познате количинске концентрације. 

Реакција сулфатне киселине са карбонатима и ацетатима. 

Припремање и испитивање својстава колоидног раствора. 

Одређивање рН водених раствора различитих супстанци универзалним индикатором. 
Поређење редукционе способности различитих метала. 

II РАЗРЕД  
(2 часа недељно, 70 часова годишње) 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

ВОДОНИК  

Водоник, изотопи. Једињења водоника: хидриди и оксиди. 

Демонстрациони огледи: 

Добијање водоника и испитивање његових својстава 

ЕЛЕМЕНТИ 1. ГРУПЕ ПЕРИОДНОГ СИСТЕМА ЕЛЕМЕНАТА  



Упоредна својства слемената у групи. Својства, значај и примена једињења: натријум-
хлорид, натријум-хидроксид, натријум-карбонат и калијум-нитрат. 

Демонстрациони огледи: 

Реакције натријума и калијума с водом. 

ЕЛЕМЕНТИ 2. ГРУПЕ ПЕРИОДНОГ СИСТЕМА ЕЛЕМЕНАТА  

Упоредна својства слемената у групи. Својства, примена и значај једињења: 
магнезијум-сулфат и магнезијум-карбонат, калцијум-оксид, калцијум-хидроксид и 
калцијум-карбонат. 

Демонстрациони огледи: 

Реакција калцијум-карбоната са хлороводоничном киселином. 

ЕЛЕМЕНТИ 13. ГРУПЕ ПЕРИОДНОГ СИСТЕМА ЕЛЕМЕНАТА  

Упоредна својства слемената у групи. Алуминијум. Својства, примена и значај 
алуминијум-оксида. Алуминати. Двогубе соли. Легуре алуминијум 

Демонстрациони огледи: 

Добијање и реакције алуминијум-хидроксида са хлороводоничном киселином и 
натријум-хидроксидом. 

ЕЛЕМЕНТИ 14. ГРУПЕ ПЕРИОДНОГ СИСТЕМА ЕЛЕМЕНАТА  

Упоредна својства елемената у групи. Угљеник.Својства, примена, значај и 
физиолошко дејство једињења угљеника: оксиди, карбиди, цијаниди. Силицијум. 
Силикати. Калај, олово и њихова једињења у прегледу. 

Демонстрациони огледи:  

Добијање и својства угљеник (IV) -оксида. 

ЕЛЕМЕНТИ 15. ГРУПЕ ПЕРИОДНОГ СИСТЕМА ЕЛЕМЕНАТА  

Упоредна својства елемената у групи. Азот. Својства, примена и значај једињења 
азота: хидрид, оксиди, киселине и њихове соли. Фосфор. својства, примена и значај 
једињења фосфора: хидрид, оксиди, киселине и њихове соли 

Демонстрациони огледи: 

Добијање и испитивање својстава амонијака. 

Испитивање својстава нитратне киселине. 

ЕЛЕМЕНТИ 16. ГРУПЕ ПЕРИОДНОГ СИСТЕМА ЕЛЕМЕНАТА  

Упоредна својства елемената у групи. Кисеоник. Оксиди. Сумпор. Својства, примена и 
значај једињења сумпора: хидрид, оксиди, киселине и њихове соли. 

Демонстрациони огледи: 



Добијање и испитивање својстава кисеоника. 

Топљење сумпора. 

Дејство разблажене сумпорне киселине на гвожђе, цинк, бакар и олово. 

ЕЛЕМЕНТИ 17. ГРУПЕ ПЕРИОДНОГ СИСТЕМА ЕЛЕМЕНАТА  

Упоредна својства елемената у групи. Флуор. Хлор. Бром. Јод. Халогеноводоничне и 
кисеоничне киселине и њихове соли. 

Демонстрациони огледи: 

Реакција хлороводоничне киселине са сребро-нитратом н натријум-ацетатом. 

ЕЛЕМЕНТИ 18. ГРУПЕ ПЕРИОДНОГ СИСТЕМА ЕЛЕМЕНАТА  

Упоредна својства слемената у групи. Једињења. 

ПРЕЛАЗНИ ЕЛЕМЕНТИ  

Упоредна својства прелазних метала. 

Елементи 6. групе ПСЕ. Хром и преглед важнијих једињења.  

Елементи 7. групе ПСЕ. Манган и преглед важнијих једињења. 

Елементи 8. 9. и 10. групе ПСЕ. Гвожђе. Својства, значај и примена једињења гвожђа, 
кобалта и никла. 

Елементи 11. групе ПСЕ. Бакар, сребро и њихова важнија једињења.  

Важније легуре прелазних метала 

Демонстрациони огледи: 

Добијање бакар( II )-хидроксида и његово растварање у амонијаку. 

Оксидационо својство калијум-перманганата у киселој, неутралној и базној средини. 

Елементи 12. групе ПСЕ. Цинк, жива и њихова важнија једињења. 

III РАЗРЕД 
(2 часа недељно, 60 часова годишње за образовне профиле  

трогодишњег образовања и 70 часова годишње за образовне  
профиле четворогодишњег образовања) 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

ХЕМИЈСКА ВЕЗА И СТРУКТУРА ОРГАНСКИХ МОЛЕКУЛА  

Својства угљениковог атома. Структура органских молекула. Класификација органских 
једињења. Формуле органских молекула. 

АЛКАНИ  



Структура, хомологи низ, структурна изомерија. Номенклатура. Представници – 
примена. Добијање. Нафта. 

Демонстрациони огледи: 

Добијање и испитивање својства метана.  

АЛКЕНИ  

Структура молекула алкена. Хомологи низ. Номенклатура и изомерија алкена. 
Добијање, физичка и хемијска својства. Представници и примена.  

Демонстрациони огледи: 

Добијање и својства етена. Оксидација етена калијум-перманганатом. 

АЛКИНИ  

Структура молекула алкина. Хомологи низ. Номенклатура и изомерија. Добијање, 
физичка и хемијска својства алкина. Представници и примена. 

Демонстрациони огледи: 

Добијање и испитивање особива етина.. 

АРЕНИ  

Структура бензена. Ароматичност. Номенклатура, добијање, физичка и хемијска 
својства арена. 

АЛКИЛ И АРИЛ-ХАЛОГЕНИДИ  

Структура и номенклатура. Добијање алкил халогенида. Физичка и хемијска својства. 
Представници и примена. Арил- -халоганиди, физичка и хемијска својства 

Демонстрациони огледи: 

Доказивање присуства халогена. 

АЛКОХОЛИ И ФЕНОЛИ  

Структура молекула алкохола. Својства хидроксилне групе. Подела алкохола. 

Добијање, физичка и хемијска својства монохидроксилних, ацикличних засићених 
алкохола. Значај и употреба метанола, етанола, гликола и глицерола. Структура, 
номенклатура, добијање, физичка и хемијска својства фенола. 

Демонстрациони огледи: 

Оксидација етанола калијум-дихроматом у киселој средини. 

ЕТРИ  

Структура, номенклатура, представници и примена. 



АЛДЕХИДИ И КЕТОНИ  

Својства карбонилне прупе. Структура и номенклатура карбонилних једињења. 
Добијање, физичка својства и реакције алдехида и кетона. Значај и примена метанала, 
етанала и пропанона. 

Демонстрациони огледи: 

Оксидација алдехида Фелинговим и Толенсовим раствором. 

КАРБOКСИЛНЕ КИСЕЛИНЕ  

Својства карбоксилне групе. Класификација и номенклатура карбоксилних киселина. 
Добијање, физичка и хемијска својства монокарбоксилних, ацикличних, засићених 
киселина. Значај и примена важнијих киселина. Незасићене киселине. Засићене и 
незасићене дикарбоксилне киселине. Важнији представници. Ароматичне киселине.  

Деривати киселина; хлориди, анхидриди, естри и амиди.  

Демонстрациони огледи: 

Реакција метала и органских киселина. 

Добијање естара. 

НИТРОЈЕДИЊЕЊА И АМИНИ  

Нитроједињења. Својства нитро (-NО2) групе. Својства амино (-NH2) групе. Структура, 
номенклатура, физичка својства и реакције амина. Ароматични амини. 

ХЕТЕРОЦИКЛИЧНА ЈЕДИЊЕЊА  

Структура представника хетероцикличних једињења са петочланим и шесточланим 
прстеном (пирол, пиридин, пиримидин). Хемоглобин. Хлорофил. 

АЛКАЛОИДИ И АНТИБИОТИЦИ  

Природни извори и подела алкалоида. Физиолошко дејство, значај, употреба и 
злоупотреба појединих алкалоида. Природни извори и изоловање антибиотика. 
Механизам деловања антибиотика. 

УГЉЕНИ ХИДРАТИ  

Структура и номенклатура. Подела. Моносахариди.Структура 
моносахарида.Глукозиди, глукозидне везе, дисахариди. Полисахариди: скроб и целулоза. 

Демонстрациони огледи: 

Доказивање глукозе и фруктозе. Хидролиза сахарозе. Доказивање скроба, хидролиза 
скроба и испитивање својстава хидролизата. 

ЛИПИДИ 



Више масне киселине. Неутралне масти: добијање, физичка и хемијска својства. 
Сапуни и детергенти. Воскови. Стероиди, холестерол, витамин D. 

Демонстрациони огледи: 

Растворљивост масти и уља. .Акролеинска реакција на масти. Добијање сапуна. 

ПРОТЕИНИ  

Аминокиселине: структура, подела, номенклатура. Пептидна веза. Структура 
протеина, подела, својства протеина. Ензими: подела, својства, механизам деловања. 

Демонстрациони огледи: 

Доказивање присусва амино групе у аминокиселинама. Испитивање својстава 
протеина. Доказивање протеина у месу и коси. Биуретска реакција. 

НУКЛЕИНСКЕ КИСЕЛИНЕ  

Нуклеозиди. Нуклеотиди. Структура и функција ДНК (дезоксирибонуклеинска 
киселина). Структура и функција РНК (рибонуклеинска киселина).  

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  

Током реализације наставног програма хемије неопходно је имати у виду високи 
дидактички потенцијал хемије као наставног предмета и когнитивне узрасне 
карактеристике ученика, те сходно томе активности ученика и наставника у наставном 
процесу ускладити са дефинисаним циљевима и задацима наставе. Посебну пажњу треба 
обратити на коришћење интерактивних метода наставе и учења због њихове високе 
образовне и мотивационе вредности у свим сегементима наставе. 

Садржаји овог програма хемије су организовани тако да се у првом разреду изучавају 
садржаји опште, у другом разреду садржаји неорганске, а у трећем разреду садржаји 
органске хемије. 

Хемија као наставни предмет има висок дидактички потенцијал јер:  

– хемија омогућава ученицима потпуније и дубље размевање природних појава и 
процеса; 

– хемија омогућава и олакшава ученицима прелазак са конкретног на апстрактно 
мишљење;  

– хемија је наука са изузетном динамиком развоја и на хемији се заснива развој 
многих савремених технологија важних за развој људског друштва; 

– хемијски процеси у технолошкој производњи носе и озбиљне ризике за друштвене 
заједнице и одрживи развој друштва је могућ само уз адекватно хемијско образовање. 

Динамика савременог развоја хемијских научних дисциплина резултује огромним 
повећањем корпуса хемијских знања. Ученици, као основне идеје хемије, треба да 
разумеју да су својства супстанци и могућности њихове примене непосредно условљене 
њиховом хемијском структуром. За разумевање ових идеја и концепата у настави хемије је 
потребно синхронизовано представљање хемијских знања на макро, микро и симболичком 
нивоу репрезентације. Когнитивне карактеристике ученика омогућавају већу заступљеност 
микроскопског и симболичког нивоа репрезентације, као и интеграцију и симултану 
примену сва три нивоа. Mеђутим, у настави хемије увек треба поћи од тога да је хемијски 



експеримент, као примарни извор знања и као основни метод сазнавања у хемији, кључни 
механизам за корелацију међу свим нивоима репрезентације знања. При томе посебну 
пажњу треба посветити прецизности примене хемијског језика (на пример, изводи се 
хемијска реакција, а пише се хемијска једначина). Симултана примена различитих нивоа 
репрезентације знања у хемији може да изазове когнитивно преоптерећење услед 
дељења пажње. У таквим случајевима треба сегментисати садржаје (делити их у мање 
целине).  

У почетним разредима, посебно код изучавања високоапстрактних појмова опште 
хемије (структура супстанци, ток хемијске реакције, хемијска кинетика, термохемија) 
пожељно је према потреби користити и инструкције примерене конкретно операционој 
фази мишљења уз већи удео макроскопског нивоа представљања знања. Основне 
хемијске концепте (корпускуларни концепт, концепт одржања материје, концепт 
равнотеже) треба засновати на брижљиво одабраним садржајима са високом 
информативном вредношћу за ученике, при чему наставне ситуације треба дизајнирати 
тако да мотивишу ученике за њихово изучавање везујући их за проблематику струке и 
свакодневног живота. Посебно је важно да ученици разумеју развојност концепата и 
теорија у хемији, (на пример, развојност корпускуларног концепта кроз развојност теорија 
о структури атома и развојност теорија хемијске везе). За разумевање хемијских 
концепата од највећег је значаја хемијска писменост која на овом степену подразумева 
познавање хемијске терминологије, номенклатуре и симболике на нивоу који је потребан 
да особа нормално функционише у погледу хране и исхране, здравља и услова 
становања у савременом животу. 

У области неорганске и органске хемије, због многобројности изучаваних објеката 
(хемијских елемената и њихових једињења), важно је бавити се проблематиком 
класификација, класификационих система и хијерархијских односа у њима, а посебну 
пажњу треба посветити класификацијама материјала . Посебно је важно инсистирати на 
систематском организовaњу знања применом концептних мапа, као и радити на развоју 
критеријума за класификације. Изузетну пажњу треба посветити функционалним и 
описним критеријумима за класификације супстанци које су од важности за струку. 
Потребно је истаћи да је Периодни систем елемената најсавршенији класификациони 
систем у природним наукама и оспособити ученике да га користе за дедукцију својстава 
хемијских елемената и њихових једињења.  

Настава хемије треба да омогући ученицима стицање неопходних техничко-
технолошких знања. Такође је важно да хемијска знања буду функционална тако да се 
примењују у изучавању стручних предмета. С обзиром да ученици средњошколског 
узраста разумеју узрочно-последичне везе у изучавању оваквих садржаја, треба 
инсистирати на корисности и ризицима од хемијске производње као и употребе одређених 
супстанци. При томе посебно треба истицати убрзани техничко-технолошки развој и 
неопходност перманентног образовања у овој области. Садржаје о хемијским аспектима 
заштите животне средине радити у корелацији са наставом биологије, превасходно 
екологије, а посебну пажње посветити мерама заштите од хемијских загађивача у области 
личних услуга и у свакодневном животу. 

Настава хемије треба да оспособи ученике за самостално коришћење савремених 
информационих технологија у учењу хемије, претраживању хемијских информација и 
савременој комуникацији у хемији.  

Настава хемије треба да допринесе даљем развоју комуникацијских способности. За 
развој комуникацијских способности посебно је погодна метода ученичких пројеката. 
Овакви пројекти треба да буду у функцији развоја функционалности система хемијског 
знања, те је пожељно и да тематски буду у вези са проблемима струке. Израда 



самосталних или групних ученичких пројеката у хемији мотивише ученике да претражују 
изворе хемијских информација, изнесу сопствене идеје у форми хипотеза, да их 
образложе, планирају истраживање, спроведу га, елаборирају, критички процењују 
добијене резултате и преузимају одговорност.  

Ученичка постигнућа треба континуирано пратити као усмену и писану евалуацију. 

Редослед наставних тема је обавезујући, а предлаже се следећи број часова, 
потребних за њихову реализацију, као оријентациони: 

У првом разреду – Основни појмови и законитости хемије (10), Структура супстанци 
(16), Хемијске реакције (13), Раствори и електрична својства водених раствора (23 ). 

Вежбе у првом разреду: Хемијске реакције (4), Раствори (4). 

У другом разреду – Водоник (3), Елементи 1. групе периодног система елемената (6), 
Елементи 2. групе периодног система елемената (6), Елементи 13. групе периодног 
систeма елемената (5), Елементи 14. групе периодног система (7), Елементи 15. групе 
периодног система елемената (8). Елементи 16. групе периодног система елемената (8), 
Елементи 17. групе периодног система елемената (6), Елементи 18. групе периодног 
система елемената (1), Прелазни метали (20). 

У трећем разреду – Хемијска веза и структура органских молекула (2), Алкани (3); 
Алкени (3); Алкини (3); Арени (2); Халогени деривати угљоводоника (2); Алкохоли и 
феноли (5); Етри (2); Алдехиди и кетони (4); Карбоксилне киселине (6); Нитро једињења и 
амини (3); Хетероциклична једињења (1), Алкалоиди и антибиотици (3), Угљени хидрати 
(8), Липиди (3); Протеини (6), Нуклеинске киселине (4). 

 

Oбразовни профили: МУШКИ ФРИЗЕР, ЖЕНСКИ ФРИЗЕР, ПЕДИКИР И 
МАНИКИР 

 

ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

Циљ и задаци 

Циљ наставе екологије и заштите животне средине је да ученици развију биолошку и 
jeзичку писменост, да развију способности, вештине и ставове корисне у свакодневном 
животу и раду, да развију мотивацију за учење и интересовања за екологију као науку уз 
примену концепта одрживог развоја, етичности и права будућих генерација на очувану 
животну средину.  

Задаци наставе екологије и заштите животне средине су да ученици: 

– усвоје наставне садржаје екологије и заштите животне средине са научног аспекта 
као основ за професионални развој и наставак школовања; 

– разумеју опште законитости које владају у природи и прихвате их као основ за 
формирање сопствених и општих норми понашања према средини у којој живе; 

– стекну способност интегративног-мултидисциплинарног приступа наставним 
садржајима;  



– развију способности посматрања, уочавања, упоређивања и анализирања; 

– развију способност критичког мишљења и решавања проблема; 

– развију способност за писану и вербалну комуникацију на матерњем језику у 
екологији као науци;  

– развијају функционална знања из екологије и заштите животне средине;  

– развију способност коришћења информационих технологија; 

– развију способност проналажења, прикупљања и анализе биолошких материјала и 
података; 

– разумеју значај биолошке (органске) производње; 

– развију способност за рад у тиму, самовредновање, самостално презентовање 
резултата рада и вршњачко учење; 

– прихвате да су очување природе и заштита животне средине, поштовање и чување 
националне и светске културне баштине, одговорно коришћење природних ресурса и 
заштита животиња њихови приоритетни задаци; 

– развију свест о важности здравља и практикују здраве стилове живота; 

– развију толерантно, хумано понашање без обзира на националне, религијске, полне 
и друге разлике међу људима; 

– формирају радне навике и одговоран однос према раду; 

– оспособе се за самостално и целоживотно учење.  

I РАЗРЕД 
(2 часа недељно, 70 часова годишње) 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

I. ОСНОВНИ ПОЈМОВИ И ПРИНЦИПИ ЕКОЛОГИЈЕ  

Основни појмови и принципи екологије. 

Предмет проучавања, значај екологије и нивои организације живог света. 

Услови живота и појам еколошких фактора.  

Адаптација на различите услове живота. Животна форма: појам, примери и 
класификација. 

Животно станиште. 

Појам и особине популације.  

Животна заједница (биоценоза) као систем популација и односи организама у 
биоценози.  

Екосистем као јединство биотопа и биоценозе и односи у екосистему. Класификација 
екосистема. 

Биосфера-јединствени еколошки систем Земље. Процеси кружења воде (хидролошки 
циклус), угљеника, азота, фосфора и сумпора. 



Животне области. Област мора и океана. Област копнених вода. Сувоземна област 
живота. 

II. ЗАШТИТА, УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  
И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ 

Концепт одрживог развоја. 

Човек и његов однос према неживој и живој природи. 

Еколошке промене у природи под утицајем човека. Промене физичких услова 
средине. Промене у саставу живог света. Процеси доместификације земљишта, биљака и 
животиња. Подизање насеља и услови живота у градовима.  

Загађивање и заштита животне средине. Појам, извори и врсте загађивања животне 
средине. Ефекти загађивања. Основни појмови екотоксикологије. Класификација 
токсиканата. Врсте и начини тровања. Токсични ефекти. Биолошке особености организама 
и могућности неутрализације штетног деловања токсичних супстанци. Генетички и 
здравствени ефекти нарушавања и загађивања животне средине. 

III. ЗАГАЂИВАЊЕ И ЗАШТИТА ВАЗДУХА 

Извори и класификација загађивача ваздуха. Најзначајнији загађивачи ваздуха и 
последице загађивања на живи свет и материјална и културна добра. 

Мере заштите ваздуха од загађивања. 

IV. ЗАГАЂИВАЊЕ И ЗАШТИТА ВОДА 

Врсте и извори загађивања вода. Физичко и хемијско загађивање вода. Биолошко 
загађивање вода. Загађивање мора и океана. Санитарна контрола вода. 

Заштита вода од загађивања. Систем затворених циклуса воде. Пречишћавање 
отпадних вода. Заштита вода од термалног загађивања. 

V. ЗАГАЂИВАЊА И ЗАШТИТА ЗЕМЉИШТА 

Извори загађивања земљишта. Загађивање земљишта чврстим отпацима. 
Загађивање земљишта таложењем загађујућих супстанци из ваздуха. Загађивање 
земљишта посредством загађене воде. Загађивање земљишта при пољопривредној 
производњи. 

Заштита земљишта од загађивања. Обрада отпадака из индустрије. Обрада и 
депоновање чврстих отпадака из насеља. Производња уз мању количину отпадака. 
Производни системи без отпадака. 

VI. ЗАГАЂИВАЊЕ И ЗАШТИТА ЖИВОТНИХ НАМИРНИЦА 

Појмови намирница и хране. Извори загађивања хране. Адитиви хране. Контаминанти 
хране. Пестициди. 

Заштита хране од загађивања. Мере контроле хемијских, радиолошких и биолошких 
загађивања.  



VII. РАДИОАКТИВНО ЗАГАЂИВАЊЕ И ЗАШТИТА 

Извори и врсте радијације. Природна и вештачка зрачења. Радиоактивно загађивање 
воде и земљишта. Биолошки ефекти зрачења. Радиоактивни отпаци и проблем њиховог 
депоновања. Контрола и заштита. 

VIII. БУКА И ВИБРАЦИЈЕ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ 

Извори буке. Деловање буке на организам човека и животиња. Вибрације. 

Мере заштите од буке и вибрација. 

IX. СИСТЕМ ПРАЋЕЊА ЗАГАЂИВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (МОНИТОРИНГ 
СИСТЕМ) 

Појам и класификација система мониторинга. Биолошки мониторинг и организми 
индикатори. Биолошка индикација загађености. Биохемијска индикација загађености. 
Морфофизиолошке и еколошке индикације загађености. 

X. ЗАШТИТА ПРИРОДЕ  

Проблеми угрожености живе и неживе природе. Савремени приступи и могућности 
заштите угрожене флоре, фауне, екосистема и предеоних целина. 

Национални паркови и природни резервати. 

XI. ЕКОЛОШКИ, ЗДРАВСТВЕНИ И СОЦИЈАЛНИ АСПЕКТИ ИНТЕГРАЛНОГ 
БИОЛОШКОГ ОБРАЗОВАЊА  
И ВАСПИТАЊА. 

Промоција здравих стилова живота. 

Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за проблематику 
угрожавања непосредне животне средине уз поштовање принципа одрживог развоја. 

Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за проблематику здраве 
исхране. 

Пројектна активност: тимски истраживачки токсикоманија и болести зависности. 

Дебата: тимски рад везан за проблематику односа међу половима. 

Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за проблематику 
репродуктивног здравља. 

Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за проблематику полно 
преносивих болести. 

Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за проблематику СИДА. 

Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за проблематику личне 
хигијене и хигијене животног простора. 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 



Садржаји програма наставног предмета екологија и заштита животне средине за 
образовне профиле у трогодишњим стручним школама имају ошптеобразовни и стручни 
карактер и треба да допринесу професионалном развоју ученика и формирању њихове 
опште културе. Истовремено, структура програма даје основу за боље разумевање 
садржаја стручних предмета. 

Програм је структуиран тако да су поједине области подељене на наставне теме, које 
представљају логичке целине. Наставне теме су рашчлањене на наставне јединице у 
оквиру којих се ближе одређују конкретни наставни садржаји. Број часова потребних за 
реализацију наставне теме (обрада новог градива, понављање, вежбање, 
систематизација) одређује наставник. 

За реализацију програма веома је важно добро планирање и припремање наставног 
процеса. Под тим се, између осталог, подразумева превасходно израда глобалног 
(годишњег) и оперативних (месечних) планова рада. 

Приликом реализације програма потребно је водити рачуна о циљевима и задацима 
наставе, узрасту ученика, њиховом претходно стеченом знању и корелацији екологије и 
заштите животне средине са другим наставним предметима. 

Узимајући у обзир структуру програмских садржаја предмета за ове образовне 
профиле, наставник може да примени широки опсег различитих облика, дидактичких 
модела, метода и средстава наставног рада. Нови садржаји, који нису пропраћени 
постојећим уџбеницима, могу се реализовати употребом адекватних текстуалних и видео 
материјала. 

Наставник треба да реализује дидактичке моделе који у себи интегришу различите 
облике, методе и средства наставног рада и усклађени су са програмским садржајима, 
циљевима и задацима наставе предмета.  

За реализацију еколошких садржаја могуће је применити проблемски, програмирани 
модел наставе и теренску наставу или наставну екскурзију. Предвиђене пројектне 
активности је потребно реализовати тимском наставом у школи или ван ње. Уколико се 
настава реализује у школи, најадекватнији објекат за то је кабинет. За реализацију 
програма неопходно је да школа обезбеди минимум наставних средстава, што је 
предвиђено и регулисано Правилником о нормативу школског простора, опреме и 
наставних средстава. 

С обзиром на то да се ученици обучавају за професионалну делатност, потребно је 
када је год то могуће, наставу изводити и у објектима изван школског комплекса који се 
карактеришу друштвеним значајем. То могу да буду различити објекти у области 
производње (пољопривредна добра, комбинати за производњу хране и сл.), објекти 
научног рада (научни институти, експериментална пољопривредна добра, 
експерименталне ветеринарске институције, мрестилишта...), објекти експонатног 
карактера (природњачки музеји, зоолошки вртови, ботаничке баште, национални паркови 
и друга заштићена природна добра). 

Приликом посете објектима у области производње, ученици треба да се што 
непосредније, потпуније и систематичније упознају са корелацијама које се остварују 
између људских делатности и природе.  

Учениково успешно савлађивање наставних садржаја зависи и од правилно одређених 
нивоа васпитно-образовних захтева. У том смислу, могу се дефинисати три широке 
категорије когнитивног домена (према Блумовој таксономији): ниво обавештености, ниво 
разумевања и ниво примене. 



На нивоу обавештености ученици треба да познају основне појмове и принципе 
екологије и концепта одрживог развоја.  

На нивоу разумевања ученици треба да исказују критички однос према проблемима 
загађивања, деградације и заштите животне средине, прихвате концепт одрживог развоја, 
етичности и права будућих генерација на очувану животну средину. 

На нивоу примене ученици треба да стечена знања из екологије, заштите, 
унапређивања животне средине и одрживог развоја примене у решавању проблема из ове 
области и показују одговоран однос према природи, њеној заштити и унапређивању. 

Савремени наставни процес захтева од наставника пуну ангажованост и перманентан 
рад на личном стручном усавршавању. Под тим се подразумева похађање адекватних 
акредитованих семинара и праћење савремене научне, стручне и методичке литературе. 

 

Образовни профили: СЦЕНСКИ МАСКЕР И ВЛАСУЉАР 

БИОЛОГИЈА 

Циљ и задаци 

Циљ наставе биологије је да ученици развију биолошку, општу научну и jeзичку 
писменост, да развију способности, вештине и ставове корисне у свакодневном животу и 
раду, да развију мотивацију за учење и интересовања за биологију као науку уз примену 
концепта одрживог развоја, етичности и права будућих генерација на очувану животну 
средину.  

Задаци наставе биологије су да ученици: 

– усвоје наставне садржаје биологије са научног аспекта као основ за професионални 
развој и наставак школовања; 

– разумеју опште законитости које владају у природи и прихвате их као основ за 
формирање сопствених и општих норми понашања према средини у којој живе; 

– стекну способност интегративног-мултидисциплинарног приступа наставним 
садржајима;  

– развију способности посматрања, уочавања, упоређивања и анализирања; 

– развију способност логичког, критичког мишљења, закључивања и решавања 
проблема; 

– развију научну писменост, способност за писану и вербалну комуникацију на 
матерњем језику у биологији као науци;  

– развијају функционална знања из биологије;  

– развију способност коришћења информационих технологија; 

– развију способност проналажења, прикупљања и анализе биолошких материјала и 
података; 

– разумеју значај биолошке (органске) производње; 



– развију способност за рад у тиму, самовредновање, самостално презентовање 
резултата рада и вршњачко учење; 

– прихвате да су очување природе и заштита животне средине, поштовање и чување 
националне и светске културне баштине, одговорно коришћење природних ресурса и 
заштита животиња њихови приоритетни задаци; 

– развију свест о важности здравља и практикују здраве стилове живота; 

– развију толерантно, хумано понашање без обзира на националне, религијске, полне 
и друге разлике међу људима; 

– формирају радне навике и одговоран однос према раду; 

– оспособе се за самостално и целоживотно учење.  

I РАЗРЕД 
(2 часа недељно, 70 часова годишње) 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

I. КАРАКТЕРИСТИКЕ ЖИВИХ БИЋА 

Биолошки системи и управљање биолошким системима (ћелија, ткива, систем органа, 
организам). 

II. БИОЛОГИЈА ЋЕЛИЈЕ  

Хемијски састав ћелије. Органска и неорганска једињења која учествују у изградњи 
ћелија. 

Грађа ћелије и функција ћелијских органела. 

Деоба ћелије, значај ћелијске деобе, регулација деобе и последица неконтролисане 
регулације – тумори. 

III. ВИРУСИ  

Грађа вируса. Размножавање вируса. Вируси као изазивачи различитих обољења. 

IV. БАКТЕРИЈЕ  

Опште одлике. Размножавање бактерија. Бактерије као изазивачи болести. Значај 
бактерија у индустрији, пољопривреди и генетичком инжењерингу. 

V. МЕТАБОЛИЗАМ  

Дефиниција метаболизма и значај за живи свет. 

Типови исхране живих бића. Фотосинтеза, њени продукти и значај за живот на Земљи. 

VI. БИОЛОГИЈА РАЗВИЋА ЖИВОТИЊА И ЧОВЕКА 



Полне ћелије (гамети). Оогенеза, сперматогенеза. 

Оплођење и рани ступњеви ембриогенезе. 

Органогенеза. 

Раст ћелије, органа и организма. 

Ембрионални омотачи. 

Рађање и постнатални период (неонатални период, јувенилни период, препубертални 
и пубертални период, адултни период). 

Старење. 

Планирање потомства. Значај планирања потомства. Најчешћи узроци стерилитета. 

VII. РАЗНОВРСНОСТ ЖИВОГ СВЕТА  

Услови живота на нашој планети. Савремена подела биљака и животиња. Разлике 
између биљака и животиња. Односи биљака и животиња.  

Опште карактеристике и класификација биљака, медицински и привредни значај 
биљака. 

VIII. РАЗНОВРСНОСТ БИЉНОГ СВЕТА 

Опште карактеристике и класификација биљака, медицински и привредни значај 
биљака. 

IX. МОРФОЛОГИЈА ОРГАНА СКРИВЕНОСЕМЕНИЦА  

Биљни органи (корен, изданак, стабло, лист, цвет, цвасти, плод, семе). 

X. КРАТАК ПРЕГЛЕД ИСТОРИЈЕ УПОТРЕБЕ БИЉАКА  
У ЛEЧЕЊУ 

Осврт на важност лековитих биљних сировина у прошлости. Кратак преглед историје 
употребе биљака у лечењу у нас. Берба и сушење лековитих биљака. 

XI. ГАЈЕЊЕ ЛЕКОВИТИХ И АРОМАТИЧНИХ БИЉАКА  

Савремена производња лековитог и ароматичног биља. Берба и сушење лековитог 
биља. 

Лековити састојци биљака. Алкалоиди, гликозиди, сапонини, танини, етарска уља, 
смоле и балзами, фитонциди, витамини, ензими, хормони, протеини, масти и уља, 
воскови, угљени хидрати, органске киселине, минерални састојци биљака. 

II РАЗРЕД 
(2 часа недељно, 70 часова годишње) 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 



I. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НАУКЕ О НАСЛЕЂИВАЊУ  

Молекулске основе наслеђивања. 

Гени. Дефиниција гена. 

Основна правила наслеђивања. 

Извори генетичке варибијалности. 

Генетика човека.Хромозоми човека. Детерминација пола човека. Промене у броју 
полних хромозома и генетичком материјалу. Последице укрштања у блиском сродству. 

Генетичко саветовање и рано откривање наследних болести као битан социјални 
фактор. 

Генетичка условљеност понашања људи (интелигенција, ментални поремећаји). 

Генетички инжењеринг и значај за човека (синтеза природног инсулина, интерферон и 
др.). 

Генетичка структура популације. 

Популација и генофонд. Варирање квалитативних и квантитативних особина. 

Селекција и оплемењивање биљака и животиња. 

II. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЕВОЛУЦИОНЕ БИОЛОГИЈЕ 

Теорија еволуције. 

Дарвинизам и савремена објашњења еволуционих процеса. 

Механизми еволуционих процеса: мутације, генетички дрифт, проток гена. 

Природна селекција и адаптације. 

Постанак врста и теорије специјације. 

Постанак живота. 

Еволуција и филогенија. 

Порекло човека. 

Биолошка и културна еволуција човека. 

Утицај човека на правац и брзину еволуционих процеса. 

III. ОСНОВНИ ПОЈМОВИ И ПРИНЦИПИ ЕКОЛОГИЈЕ 

Предмет проучавања, значај екологије и нивои организације живог света. 

Услови живота и појам еколошких фактора.  

Адаптација на различите услове живота. Животна форма: појам, примери и 
класификација. 

Животно станиште. 

Појам и особине популације.  



Животна заједница (биоценоза) као систем популација и односи организама у 
биоценози.  

Екосистем као јединство биотопа и биоценозе и односи у екосистему. Класификација 
екосистема. 

Биосфера – јединствени еколошки систем Земље. Процеси кружења воде 
(хидролошки циклус), угљеника, азота, фосфора и сумпора. 

Животне области. Област мора и океана. Област копнених вода. Сувоземна област 
живота. 

IV. ЗАШТИТА, УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  
И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ 

Концепт одрживог развоја. 

Еколошке промене у природи под утицајем човека. Промене физичких услова 
средине. Подизање насеља и услови живота у градовима. Генетички и здравствени 
ефекти нарушавања и загађивања животне средине. 

Загађивање и заштита животне средине: појам, извори и врсте загађивања животне 
средине. Ефекти загађивања. Основни појмови екотоксикологије. Класификација 
токсиканата. Врсте и начини тровања. Токсични ефекти. Биолошке особености организама 
и могућност неутрализације штетног деловања токсичних материја. 

1. Загађивање и заштита ваздуха. Извори и класификација загађивача ваздуха. 
Најзначајнији загађивачи ваздуха. Ефекти загађивања ваздуха на живи свет и 
материјална и културна добра. Мере заштите ваздуха од загађивања. 

2. Загађивање и заштита воде. Врсте и извори загађивања вода. Физичко и хемијско 
загађивање вода. Биолошко загађивање вода. Загађивање мора и океана. Заштита вода 
од загађивања. Систем затворених циклуса воде. Пречишћавање отпадних вода. Заштита 
вода од термалног загађивања. 

3. Загађивање и заштита земљишта. Извори загађивања земљишта. Загађивање 
земљишта чврстим отпацима. Загађивање земљишта таложењем загађивача из ваздуха. 
Загађивање земљишта посредством загађене воде. Загађивање земљишта при 
пољопривредној производњи. Заштита земљишта од загађивања. Обрада отпадака 
индустрије. Обрада и депоновање чврстих отпадака из насеља. Производња уз мању 
количину отпадака. Производни системи без отпадака. 

4. Загађивање и заштита хране. Извори загађивања хране. Адитиви хране. 
Контаминанти хране. Пестициди. Заштита хране од загађивања. 

5. Радиоактивно загађивање и заштита. Извори и врсте радијације. Природна и 
вештачка зрачења. Радиоактивно загађивање воде и земљишта. Биолошки ефекти 
зрачења. Радиоактивни отпаци и проблем њиховог депоновања. Контрола и заштита. 

6. Бука и заштита од буке. Извори буке. Деловање буке на организам човека и 
животиња. Вибрације. Мере заштите од буке и вибрација. 

7. Систем праћења загађивања животне средине (мониторинг систем). Појам и 
класификација система мониторинга.  

Пројектна активност: праћење и разматрање параметара животне средине на 
различитим локалитетима. 



8. Уређивање средине и изградња простора. Принципи и методе планирања и 
уређивања простора. Еколошке основе просторног планирања и уређења простора. 
Екологија предела. 

V. ЗАШТИТА ПРИРОДЕ 

Проблеми угрожености живе и неживе природе. Савремени приступи и могућност 
заштите угрожене флоре, фауне, екосистема и предеоних целина. 

Национали паркови и природни резервати. 

VI. ЕКОЛОШКИ, ЗДРАВСТВЕНИ И СОЦИЈАЛНИ АСПЕКТИ ИНТЕГРАЛНОГ 
БИОЛОШКОГ ОБРАЗОВАЊА  

И ВАСПИТАЊА. 

Промоција здравих стилова живота. 

Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за проблематику 
угрожавања непосредне животне средине уз поштовање принципа одрживог развоја. 

Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за проблематику здраве 
исхране. 

Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за проблематику 
токсикоманије и болести зависности. 

Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за проблематику односа 
међу половима. 

Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за проблематику полно 
преносивих болести. 

Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за проблематику СИДА. 

Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за проблематику личне 
хигијене и хигијене животног простора. 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Садржаји програма наставног предмета биологије за образовне профиле у 
четворогодишњим стручним школама имају општеобразовни и стручни карактер и треба 
да допринесу формирању опште културе ученика и његовом професионалном развоју. 
Истовремено, структура програма даје основу за боље разумевање садржаја стручних 
предмета. 

Програм је структуриран тако да су поједине области подељене на наставне теме, које 
представљају логичке целине. Наставне теме су рашчлањене на наставне јединице у 
оквиру којих се ближе одређују конкретни наставни садржаји. Број часова потребних за 
реализацију наставне теме (обрада новог градива, понављање, вежбање, 
систематизација) одређује наставник. 

За реализацију програма веома је важно добро планирање и припремање наставног 
процеса. Под тим се, између осталог, подразумева превасходно израда глобалног 
(годишњег) и оперативних (месечних) планова рада. 



Приликом реализације програма потребно је водити рачуна о циљевима и задацима 
наставе, узрасту ученика, њиховом претходно стеченом знању и корелацији биологије са 
другим наставним предметима. 

Узимајући у обзир структуру програмских садржаја биологије за ове образовне 
профиле, наставник може да примени широки опсег различитих облика, дидактичких 
модела, метода и средстава наставног рада. Нови садржаји, који нису пропраћени 
постојећим уџбеницима, могу се реализовати употребом адекватних текстуалних и видео 
материјала. 

Вежбе и други типови часова који су предвиђени, треба да се реализују превасходно 
применом: 

– природних наставних средстава (препарован ботанички и зоолошки материјал, 
микроскопски препарати, препарати у фиксативу, скелети и њихови делови, 
палеонтолошке збирке...); 

– активних наставних облика (рад у пару-кооперативни рад, рад у групи); 

– активних наставних метода (метода демонстрације, метода илустрације, метода 
практичних и лабораторијских радова). 

Наставник треба да реализује дидактичке моделе који у себи интегришу различите 
облике, методе и средства наставног рада, који су у складу са програмским садржајима, 
циљевима и задацима наставе биологије.  

Посебно је погодно за реализацију ботаничких и зоолошких програмских садржаја 
(систематика и филогенија организама) применити егземпларни модел наставе. Уколико 
су у питању еколошки садржаји, онда је могуће применити проблемски, програмирани 
модел наставе и теренску наставу или биолошку наставну екскурзију и различите 
пројектне активности. Предвиђене пројектне активности је потребно реализовати тимском 
наставом у школи или ван ње.  

Уколико се настава реализује у школи, најадекватнији објекат за то је кабинет. За 
реализацију програма биологије неопходно је да школа обезбеди минимум наставних 
средстава, што је предвиђено и регулисано Правилником о нормативу школског простора, 
опреме и наставних средстава. 

С обзиром да се ученици превасходно обучавају за професионалну делатност, 
потребно је када је год то могуће, наставу/школску праксу изводити у привредним 
објектима (изван школског комплекса). Уколико је у питању пољопривредна и 
ветеринарска струка, онда се настава може реализовати у различитим објектима у 
области производње (пољопривредна добра, комбинати за производњу хране и сл.), 
објекти научног рада (научни институти, експериментална пољопривредна добра, 
експерименталне ветеринарске институције, мрестилишта...), објекти експонатног 
карактера (природњачки музеји, зоолошки вртови, ботаничке баште, национални паркови 
и друга заштићена природна добра). 

Приликом посете објектима у области производње, ученици треба да се што 
непосредније, потпуније и систематичније упознају са корелацијама које се остварују 
између људских делатности и природе. Под тим се подразумева упознавање ученика са 
сировинама добијеним из природе и технологијама њихове прераде. Такође, ученици 
треба на тај начин да употпуне процесе сазнавања и развоја сопствене радне културе. 

Учениково успешно савлађивање наставних садржаја зависи и од правилно одређених 
нивоа васпитно-образовних захтева. У том смислу, могу се дефинисати три широке 



категорије когнитивног домена (према Блумовој таксономији): ниво обавештености, ниво 
разумевања и ниво примене. 

На нивоу обавештености ученици треба да познају: опште карактеристике живота, 
вирусе, бактерије као изазиваче болести; грађу ћелије и процесе у њој, биологију развића, 
принципе генетике и еволуције и исказују одговоран однос према природи, њеној заштити 
и унапређивању. 

На нивоу разумевања, ученици треба детаљније да познају грађу ћелије, процесе који 
су везани за живот ћелије и феномене који проистичу из тих процеса, да исказују критички 
однос према проблемима загађивања, деградације и заштите животне средине, прихвате 
концепт одрживог развоја, етичности и права будућих генерација на очувану животну 
средину. Такође је потребно да разумеју механизме наслеђивања и еволуционих промена 
и да схвате значај бактерија у индустрији, пољопривреди, медицини, шумарству и 
генетичком инжењерингу.  

На нивоу примене, потребно је да ученици умеју да повежу грађу ћелије са њеном 
функцијом, како би разумели суштину животних феномена и да стечена знања из 
екологије, заштите, унапређивања животне средине и одрживог развоја примене у 
решавању проблема из ове области.  

Савремени наставни процес биологије захтева од наставника пуну ангажованост и 
перманентан рад на личном стручном усавршавању. Под тим се подразумева похађање 
адекватних акредитованих семинара и праћење савремене научне и стручне биолошке и 
методичке литературе. 

 
 
 

Б. СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 
 

ПРОГРАМИ ПРЕДМЕТА КОЈИ СУ ЗАЈЕДНИЧКИ ЗА СВЕ 
ООБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ 

 

Образовни профили у трогодишњем образовању: ЖЕНСКИ ФРИЗЕР, МУШКИ 
ФРИЗЕР, ПЕДИКИР И МАНИКИР 

 

ОСНОВЕ АНАТОМИЈЕ И ФИЗИОЛОГИЈЕ 

(Образовни профили: ЖЕНСКИ ФРИЗЕР, МУШКИ ФРИЗЕР, ПЕДИКИР И МАНИКИР) 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

Циљ наставе предмета основе анатомије и физиологије је стицање основних знања о 
грађи и функцијама органа, система органа и човечијег организма као целине; 



оспособљавање ученика да стечена знања повезују и примењују у изучавању других 
наставних тема и области, професионалном раду и свакодневном животу. 

Задаци наставе предмета основе анатомије и физиологије су да ученици: 

– стекну основна знања о пореклу човека; 

– разумеју процесе и механизме који се одигравају у људском организму; 

– усвоје основна знања о морфолошко-функционалним карактеристикама ћелија и 
ткива; 

– стекну квалитетна знања о грађи и функцијама локомоторног, кардиоваскуларног, 
респираторног, ендокриног, нервног, урогениталног и дигестивног система; 

– развију навику за коришћењем нових информационих технологија у циљу 
претраживања и прикупљања података о савременим достигнућима у проучавању 
човечијег организма, примерено узрасним могућностима разумевања; 

– развију свест о потреби за перманентним образовањем; 

– негују и развију способност тимског рада, интеракције и сарадње међу ученицима; 

– развију способност посматрања, уочавања, упоређивања, анализирања, критичког 
мишљења и закључивања. 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

I РАЗРЕД  
(2 часа недељно, 70 часова годишње) 

УВОД (1)  

Предмет проучавања анатомије и физиологије. 

ФУНКЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЧОВЕЧЈЕГ ОРГАНИЗМА (1)  

Функционална организација човечјег организма. Хомеостаза и механизми регулације. 

МОРФОЛОШКО-ФУНКЦИОНАЛНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЋЕЛИЈА И ТКИВА (7)  

Морфолошко-функционалне карактеристике ћелије.  

Транспорт кроз ћелијску мембрану.  

Појам и врсте ткива. Епително и везивна ткива.  

Раздражлива ткива – мишићно и нервно ткиво.  

Кожа – грађа и функције. Аднекси коже. 

ТЕЛЕСНЕ ТЕЧНОСТИ (1)  

Појам и подела телесних течности. Промет воде у организму. 



КРВ (6)  

Појам, запремина, боја и састав крви. Крвна плазма. Улоге крви. 

Ћелијски елементи крви: еритроцити, леукоцити и тромбоцити. 

Улоге крви. 

Крвне групе (АВО, Rh) и принципи трансфузије крви. 

ЛОКОМОТОРНИ СИСТЕМ (11)  

Општи појмови о костима – подела, грађа и улоге. 

Скелет главе. 

Скелет грудног коша. 

Скелет кичменог стуба и карлице. 

Скелет екстремитета. 

Грађа, облик и функционалне карактеристике скелетних мишића. 

Мускулатура главе, врата и екстремитета. Мускулатура трупа. 

НЕРВНИ СИСТЕМ (8)  

Основни појмови о нервном систему. Централни нервни систем. 

Кичмена мождина и рефлексна активност ЦНС-а. Продужена мождина, мождани мост 
и мали мозак.  

Средњи мозак и међумозак. 

Велики мозак. Можданице. Цереброспинална течност.  

Периферни нервни систем: спинални и кранијални нерви.  

Аутономни нервни систем. 

РЕЦЕПТОРНИ СИСТЕМ (4)  

Опште особине анализатора. Рецепција укуса, мириса и сензибилитета. 

Рецепција вида. 

Рецепција слуха и равнотеже. 

ЕНДОКРИНИ И РЕПРОДУКТИВНИ СИСТЕМ (7)  

Ендокрини систем – хормони: појам, улоге, подела и особине. 

Хипофиза. Ендокрини панкреас. 

Тироидна и паратироидне жлезде. Надбубрежне жлезде.  

Полне жлезде жене и мушкарца – грађа и функције.  

Женски полни органи и мушки полни органи – грађа и функције. 



КАРДИОВАСКУЛАРНИ СИСТЕМ (7)  

Срце – положај, величина, сполни изглед и грађа.  

Унутрашњи изглед срца – преткоморе, коморе и валвуларни апарат. Плућни и 
системски крвоток. 

Анатомија и физиологија крвних судова.  

Срчани циклус, фреквенца срца. 

Регулација срчаног рада. Артеријски крвни притисак и пулс. 

РЕСПИРАТОРНИ СИСТЕМ (6)  

Дисајни путеви – подела, грађа и улоге.  

Плућа, плућна марамица и медијастинум.  

Физиологија дисања – механизам дисајних покрета.  

Размена гасова у плућима и транспорт гасова путем крви. Регулација дисања. 

ДИГЕСТИВНИ СИСТЕМ (5)  

Анатомија дигестивног система.  

Анатомија јетре и улоге јетре.  

Варење у дигестивном систему. 

УРИНАРНИ СИСТЕМ (3)  

Анатомија бубрега и мокраћних путева.  

Физиологија уринарног система: функције бубрега и особине мокраће. 

ТЕЛЕСНА ТЕМПЕРАТУРА (2)  

Терморегулација – механизми стварања и одавања топлоте. 

ПРОМЕТ МАТЕРИЈЕ И ЕНЕРГИЈЕ (1)  

Метабизам угљених хидрата, масти и беланчевина и међусобна повезаност. 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТСТВО) 

Наставни предмет основе анатомије и физиологије представља основни 
општестручни предмет јер својим садржајима пружа ученицима знања неопходна за 
разумевање садржаја других стручних предмета у подручју рада и у функцији је 
професионалног оспособљавања. Садржајно се ослања на ученичка знања стечена у 
основној школи из области науке о човеку из наставног предмета биологија пружајући 
проширена и продубљена знања о системима органа човечијег организма, њиховом 
функционисању, међусобној функционалној повезаности и условљености. 



У наставном раду велику помоћ би представљало коришћење очигледних наставних 
средстава – слика, схема, мулажа појединих система органа, наставних филмова, 
анимација и сл. 

Посебно треба радити на перманентном повезивању знања у оквиру предмета како би 
ученици разумели функционисање једног система органа као део функционисања 
организма као јединствене целине. Због тога се за часове систематизације наставних 
садржаја препоручује осмишљавање задатака које ће ученици самостално или у групном 
раду решавати. То могу бити задаци упоређивања грађе појединих органа и система 
органа, утврђивања сличности и разлика у начину функционисања, откривања веза међу 
системима органа и сл. За израду оваквих задатака ученици ће користити знања стечена 
на часовима, уџбеник, али их је потребно упутити и на коришћење других извора знања – 
атласа, енциклопедија, интернета,... Презентације реализованих задатака могу бити у 
различитој форми – постера, наставних плаката, видео презентације, асоцијативних квиз 
питања,… 

Повратном информацијом о степену и квалитету усвојених садржаја континуирано 
обавештавати ученике чиме се подстиче мотивисаност за стицање нових знања и њихову 
примену. У ту сврху могуће је користити усмену проверу знања, кратке тестове и друге 
облике писмене провере знања, тестове на крају првог и другог полугодишта, семинарске 
радове и презентације и др.  

 

ХИГИЈЕНА 

(Образовни профили: ЖЕНСКИ ФРИЗЕР, МУШКИ ФРИЗЕР, ПЕДИКИР И МАНИКИР)  

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

Циљ наставе предмета хигијена је стицање основних знања из подручја опште 
хигијене, формирање позитивног става у односу на примену принципа хигијене у 
свакодневном животу и професионалном раду. 

Задаци наставе предмета хигијена су да ученици: 

– буду оспособљени за разумевање значаја и улоге одржавања личне хигијене и 
хигијенског начина живљења у превенцији болести; 

– стичу основна знања о значају и улози хигијене исхране у заштити и унапређивању 
здравља и упознају поремећаје и болести које настају као последица неправилне исхране; 

– развију свест о значају здравља и практикују здраве стилове живота; 

– усвоје знања о утицају штетних агенаса у радном и животном окружењу на 
нарушавање здравља људи; 

– усвоје хуманистичке ставове, развију и негују емпатију; 

– развију способност посматрања, уочавања, анализирања, тумачења, логичког 
закључивања, решавања проблема; 

– оспособе се за самостално и перманентно образовање и усавршавање; 

 



САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

II РАЗРЕД 
(2 часа недељно, 70 часова годишње) 

УВОД (2) 

Предмет изучавања, задаци и значај хигијене.  

Појам и дефиниција здравља. 

ЛИЧНА ХИГИЈЕНА (17) 

Одржавање телесне чистоће. 

Хигијена усне дупље. Зубни каријес – настанак и превенција. 

Хигијена косе и ноктију.  

Хигијена полних органа и полних односа. Болести које се преносе сексуалним 
контактом: гонореја и сифилис. 

AIDS и остале болести које се преносе сексуалним контактом. 

Колитис. 

Менструална хигијена и хигијена трудница. 

Медицински аспекти планирања породице. Контрацептивне методе. 

Контрацептивна средства. 

Болести прљавих руку: бактеријске инфекције коже и слузокожа инфекције 
дигестивног тракта. 

Паразитна обољења. педикулоза. Скабијес и гљивична обољења коже. 

Хигијена одевања. 

МЕНТАЛНА ХИГИЈЕНА (16) 

Ментална хигијена – однос соматског и менталног здравља. 

Фактори који утичу на ментално здравље. Здрава и зрела личност. 

Адолесценција и поремећаји у адолесценцији. 

Стрес и реакције на стрес. 

Наркоманија – појам, обележја и узроци. Класификација дрога. 

Депресори ЦНС-а. 

Стимуланси ЦНС-а. 

Халуциногени и канабис. превенција и лечење наркоманије. 

Никотизам. 

Алкохолизам – појам, узроци настанка и развојне фазе. 

Соматске и менталне последице алкохолизма. 



Социјално-економске последице алкохолизма. Превенција и лечење алкохолизма. 

ХИГИЈЕНА ИСХРАНЕ (11) 

Значај исхране и принципи правилни исхране. 

Хранљиве материје: угљени хидрати, масти и беланчевине. 

Витамини – подела, извори, улоге, авитаминозе. 

Минералне материје – извори, улоге, ефекти промене концентрације на организам. 

Животне намирнице. 

Енергетски биланс исхране. 

Потхрањеност и гојазност. 

Поремећаји изазвани неисправном исхраном. 

КОМУНАЛНА ХИГИЈЕНА (10) 

Утицај еколошких фактора на здравље људи (позитивни и негативни еколошки 
фактори). 

Хигијена ваздуха: нормалан састав и особине ваздуха. Врсте и штетна дејства 
аерозагађивача. 

Сунчево зрачење (позитивни и негативни ефекти). Вештачки извори (соларијум). 

Хигијена воде: улога и значај воде у организму. 

Физичке и хемијске особине воде. 

Снабдевање и пречишћавање пијаће воде. 

Хигијена земљишта. Загађивачи земљишта и отпадне материје. 

Хигијена становања. 

ХИГИЈЕНА У ВАНРЕДНИМ УСЛОВИМА (1) 

Хигијена у ванредним условима. 

ШКОЛСКА ХИГИЈЕНА (1) 

Школска хигијена. 

ХИГИЈЕНА РАДА (4) 

Физиологија рада. Замор, умор и премор. Радна способност и производност рада. 

Професионалне штетности и штетне ноксе. 

Професионална обољења и повреде при раду. 

Професионална оштећења здравља радника у делатности личних услуга 

Санитарно-технички услови у салонима за личне услуге. 



Дезинфекција и стерилизација (појам сепсе и антисепсе). 

ЗДРАВСТВЕНО-ВАСПИТНИ РАД (4) 

Здравствено-васпитни рад – појам, принципи. 

Методе, облици и средства здравствено-васпитног рада. 

Улога фризера/педикира и маникира у здравственом васпитању средине у којој ради. 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТСТВО) 

Хигијена је наставни предмет чији садржаји обезбеђују стицање опште здравствене 
културе ученика, која је неопходна и чини значајну компоненту њихове стручности, јер 
стицање специфичних знања из подручја опште и, посебно, личне хигијене представља 
услов за ваљано стручно обављање професионалних задатака у подручју рада 
образовних профила у делатности личних услуга. 

Садржаји програма хигијене конципирани су тако да заједно са програмима основи 
анатомије и физиологије, блок наставе прве помоћи, основе дерматологије и познавање 
препарата, обезбеђују квантум знања из подручја здравствене културе, који је пожељан и 
довољан за разумевање и препознавање основних проблема које овај кадар сусреће у 
свакодневном професионалном раду. Остваривање задатака програма наведених 
наставних дисциплина треба да формира позитиван став код ученика у односу на примену 
принципа у професионалном раду и шире у свакодневном начину живљења.  

При оперативном планирању, наставник треба да оствари увид у садржаје програма 
основе анатомије и физиологије и познавање препарата и у интерпретацији садржаја 
програма да се ослања на знања стечена из тих наставних области. То је могуће под 
условом добре сарадње и корелације у раду са наставницима који остварују програме тих 
наставних предмета. Истовремено, потребно је да наставник оствари увид у садржаје 
предмета блок наставе прве помоћи, основе дерматологије и одређене садржаје програма 
постави у функцију остваривања задатака програма тих наставних дисциплина. 

Највећи број часова је предвиђен за обраду тема које су битне за узраст ученика у 
којем се налазе, као лична хигијена и полно преносиве болести и заштита; ментална 
хигијена и болести зависности које су у порасту, као и принципе правилне исхране. Ове 
наставне теме ученици треба да усвоје на нивоу разумевања, као и последице истих. 

Хигијена рада и комунална хигијена су битне за превенцију професионалних и других 
болести. Ради лакшег и бржег усвајања знања треба у настави користити разноврсна 
наставна средства, у првом реду, слике, шеме, наставне филмове и друге савремене 
дидактичке материјале из ове наставне области прописане нормативом наставних 
средстава. 

Уз наставне теме, оријентационо, предвиђен је и број часова за њихово остваривање, 
при чему је две трећине часова предвиђено за интерпретацију новог градива, а једна 
трећина за увежбавање и проверу знања ученика. У непосредној реализацији програма 
могућа су одступања од предвиђених оквира уколико услови рада и остале околности 
(темпо усвајања одређених садржаја и слично) то налажу.  

Постигнућа и напредовање ученика се континуирано прати, вреднује се свака 
активност ученика на сваком часу (квалитет усвојених знања, активност у групном и 
тимском раду, учешће у дискусији, доношењу закључака, самосталној презентацији 
садржаја и сл.). 



 

ПРВА ПОМОЋ 

(Образовни профили: ЖЕНСКИ ФРИЗЕР, МУШКИ ФРИЗЕР, ПЕДИКИР И МАНИКИР)  

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

Циљ изучавања предмета је практично обучавање будућих радника у делатности 
личних услуга за ваљано указивање неодложне помоћи животно угроженим лицима и 
повређеним, а у непредвиђеним задесним ситуацијама, што представља основу 
спасавања и очувања живота. 

Задаци су:  

– стицање знања о томе колики је значај правовремено и правилно указане прве 
помоћи у спасавању људских живота; 

– оспособљавање ученика да препознају поремећаје здравља и да на прави начин 
помогну и себи и другима у свакодневном животу и раду; 

– обучавање ученика практичним методама и техникама указивања прве помоћи; 

– формирање одговорног односа према здрављу и оспособљавање ученика за 
процену могућих ризика по здравље и безбедност људи а који се могу јавити у 
професионалном раду; 

– развију способност посматрања, уочавања, упоређивања, анализирања, 
закључивања и адекватног реаговања у различитим ситуацијама у свакодневном животу и 
раду; 

– оспособљавање за тимски рад и сарадњу. 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

II РАЗРЕД 
(60 часова у блоку годишње) 

 

Прва помоћ (увод), преглед повређених, редослед указивања прве помоћи, виталне 
функције и привидна и права смрт. 

Дефиниција, циљ и задаци прве помоћи. 

Редослед поступака пружања прве помоћи. 

Основни појмови о тријажи и редовима хитности.  

Утврђивање виталних функција. 

Привидна и права смрт. несигурни и сигурни знаци смрти. 

Преглед „од главе до пете”. 

Поремећаји свести. 



Поремећаји свести – појам и класификација. 

Процена нивоа реаговања. Бочни релаксирајући положај. 

Синкопа, кома, мождани удар, потрес мозга. 

Фебрилне конвулзије и епилепсија. 

Хипо и хипергликемија. 

Тровање алкохолом и лековима. 

Реанимација. 

Престанак дисања и рада срца. кардиопулмонална реанимација (КПР). 

Успостављање проходности дисајних путева. Хајмлихов захват. 

Методе вештачког дисања (инсулфационе и мануелне). 

Спољашња масажа срца. 

Специфичности КПР-а код новорођенчета, малог детета и одраслог. 

Контрола успешности КПР-а и грешке при раду. 

Повреде, завојни материјал и технике превијања. 

Повреде и ране. Поступак са раном. 

Поступак са страним телом у рани. Ратне ране. 

Завојни материјал. 

Врсте и технике превијања – завојем и троугластом марамом. 

Врсте и технике превијања (глава и труп). 

Врсте и технике превијања (горњи и доњи екстремитети). 

Крварење, методе хемостазе и шок. 

Крварење – појам, подела и препознавање. 

Процена искрвављености. Шок. 

Мере превенције шока. методе привремене хемостазе. 

Дигитална компресија и компресивни завој. 

Есмархова повеска и поступак код ампутације. 

Увежбавање техника превијања и заустављања крварења. 

Повреде коштано-зглобног система и имобилизација. 

Повреде костију и зглобова. 

Имобилизација и средства за имобилизацију. 

Технике имобилизације горњих екстремитета. 

Технике имобилизације доњих екстремитета. 

Технике имобилизације код повреда кичменог стуба и карлице. 

Транспорт лица са имобилизацијом. 

Повреде унутрашњих органа. 



Повреде главе. 

Повреде ока и уха. 

Повреде органа грудног коша. 

Повреде органа трбуха и карлице. 

Краш и блат повреде. 

Политраума и поступак са политрауматизованим. 

Термичке, хемијске повреде и повреде електрицитетом. 

Саобраћајни трауматизам.Термичке повреде. Топлотни удар сунчаница. 

Опекотине. 

Хемијске опекотине. 

Термичке повреде ниским температурама. Хиблеров топлотни омотач. 

Повреде електрицитетом. 

Изненада настале тегобе и болести. 

Прва помоћ код фебрилности (грознице). 

Прва помоћ код уједа и убода. 

Утопљење у води – поступак и мере прве помоћи. 

Тровање удисањем и гутањем отрова. 

Прва помоћ код коронарних болести и бронхијалне астме. 

Прва помоћ код акутних болова у трбуху, повраћања, пролива. 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТСТВО) 

Садржаји предмета прва помоћ конципирани су у складу са захтевима за 
поседовањем одређених знања из области медицине који проистичу из подручја рада и 
природе рада професионалне задатке извршавају на човеку као објекту рада, неопходно 
је да поседују основна стручна знања и да су оспособљени да укажу прву помоћ у случају 
настанка изненадних ургентних стања укључујући, првенствено, повреде, губитак свести, 
алергијске манифестације и слично. 

Настава прве помоћи треба да се реализује као блок настава. Практичним радом 
увежбавањем на часовима блок наставе ученици усвајају обрасце понашања и деловања 
у пружању прве помоћи повређеним и животно угроженим лицима, али и стручно и 
безбедно обављање свакодневних активности. 

Настава прве помоћи треба да се остварује у логички осмишљеним садржајним 
целинама. Блок се може реализовати у континуитету или разбијен на дане у току 
полугодишта, 5 блокова са 6 часова у сваком полугодишту. При томе реализација сваке 
целине подразумева кратко теоријско излагање о суштини поремећаја који су код 
угроженог лица (знаци за лако препознавање), редослед активности при пружању прве 
помоћи подучавање и увежбавање ученика до нивоа да могу самостално процењивати 
ситуације и изводити технике пружања прве помоћи. Увежбавање и евалуацију вршити 



кроз сценарије могућих ситуација из живота и рада. Последњи блок је предвиђен за 
систематизацију градива. 

Програм се реализује поделом одељења на две групе ученика. 

Непосредне облике реализације програма креира стручно веће школе, на основу 
услова и потреба по образовним профилима школе. 

 

ПСИХОЛОГИЈА 

(Образовни профили: ЖЕНСКИ ФРИЗЕР, МУШКИ ФРИЗЕР, ПЕДИКИР И МАНИКИР)  

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

Циљ наставе психологије је да допринесе формирању зреле, одговорне, 
социјализоване и асертивне особе, да пружи подршку развоју компетенција значајних за 
рад и даљи професионални развој кроз стицање функционалних знања о основним 
карактеристикама психичког живота и понашања човека, формирање правилних ставова и 
овладавање социјалним вештинама. 

Задаци наставе психологије су да ученици: 

– стекну основна знањима о психичким процесима, особинама, стањима и њиховом 
манифестовању у понашању; 

– разумеју психички живот особе као целину међусобно повезаних процеса, стања и 
особина;  

– разумеју везу која постоји између понашања особе и личности и ситуације; 

– разумеју психолошке основе међуљудских односа и унапреде комуникацијске 
вештине;  

– стекну знања о психолошким карактеристикама корисника које су значајне за 
пружање услуга; 

– развију ставове који уважавају психолошке карактеристике корисника;  

– развију професионалну етику и поштовање корисника без дискриминације по било 
ком критеријуму;  

– разумеју концепт менталног здравља и значај превенције, унапреде здраве животне 
стилове и примењују их свакодневном животу;  

– унапреде сарадњу са другима, као и спoсобност за тимски рад и неговање 
социјалних и емоционалних односа;  

– развију став о неопходности сталног стручног усавршавања и отворености за 
промене; 

– примењују стечена знања и вештине критичког мишљења при доношењу одлука и 
решавању проблема у професионалном раду и свакодневном животу. 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 



II РАЗРЕД 
(2 часа недељно, 70 часова годишње) 

УВОД  

ПРЕДМЕТ, ГРАНЕ И МЕТОДЕ ПСИХОЛОГИЈЕ  

Предмет, теоријски и практични задаци психологије. Психологија као систем научних 
дисциплина. Однос психологије и других наука. 

Методе и технике психолошких истраживања. 

РАЗВИТАК ПСИХИЧКОГ ЖИВОТА  

Чула, нервни систем и жлезде са унутрашњим лучењем. 

Развој психичког живота појединца, чиниоци развоја (наслеђе, средина и лична 
активност). 

Периоди развоја (детињство, адолесценција, зрелост, старост). 

ПСИХИЧКИ ПРОЦЕСИ; ОСОБИНЕ; СТАЊА  

ОПАЖАЊЕ И ПАЖЊА  

Опажање – опажај и осет, дражи (врсте и праг), утицај искуства и мотивације. 

Опажање боја и професионални значај перцептивних способности; опажање лепог и 
ружног. 

Поремећаји опажања – илузије и халуцинације. 

Пажња. Чиниоци и особине, обим пажње. 

УЧЕЊЕ, ПАМЋЕЊЕ, ЗАБОРАВЉАЊЕ  

Појам и врсте учења. Стицање моторних вештина.  

Психолошки услови успешног учења. Стратегије управљања процесом учења.  

Памћење и заборављање, облици и квалитативне промене памћења, узроци и 
кривуља заборављања; онемогућена репродукција 

МИШЉЕЊЕ И ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СПОСОБНОСТИ  

Појам мишљења. Мишљење као схватање односа. Улога знања и искуства у 
мишљењу. Мисаони процес. 

Врсте мишљења. Реалистичко и имагинативно мишљење. Конвергентно и 
дивергентно мишљење.  

Стваралачко мишљење.Ток и фазе. 

Критичко мишљење. Појам и значај критичког мишљења у раду са странкама. 



Појам интелигенције. Структура интелектуалних способности. Мерење интелектуалних 
способности. Развој интелектуалних способности. Умна заосталост. 

ЕМОЦИЈЕ  

Појам и врсте – према садржају и сложености. 

Емоционално понашање и изражавање емоција; перцепција и препознавање емоција. 

Органске промене при емоцијама и психосоматска обољења. 

Значај емоција за ментално здравље. Стрес. Реаговање на стрес.  

МОТИВАЦИЈА 

Појам и врсте мотива. Хијерархија мотива. Социјализација биолошких потреба, лични, 
друштвени и мотиви интелектуалног рада.  

Конфликти и фрустрација, појам и врсте, реаговање на конфликте и фрустрације.  

Одбрамбени механизни.  

ИНТЕРЕСОВАЊА, СТАВОВИ И ВРЕДНОСТИ  

Интересовања, ставови и вредности – појам и значај. Формирање, мењање и 
одржавање ставова и вредности. Деловање ставова и вредности на психичке процесе и 
понашање. Мотивациони карактер интересовања, ставова, вредности. Предрасуде и 
стереотипи – појам, врсте и функција. Карактеристике предрасуда и стереотипа у 
делатности пружања личних услуга.  

ЛИЧНОСТ 

ПОНАШАЊЕ КАО ИЗРАЗ ОСОБИНА ЛИЧНОСТИ  

Појам личности. Доследност, јединство и особеност понашања особа.  

СТРУКТУРА ЛИЧНОСТИ  

Личност као организација особина. Појам црте (диспозиције), синдрома и типа 
личности. 

Структурална подручја личности: темперамент, карактер, способности, телесне 
особине. Психолошки профил личности. Свест о себи. 

РАЗВОЈ ЛИЧНОСТИ  

Појам развоја личности и социјализација личности. Чиниоци развоја. Идентитет и 
интегритет личности. Зрела личност. 

Психолошке карактеристике личности кроз животне циклусе. 

ПОРЕМЕЋАЈИ ДУШЕВНОГ ЖИВОТА И ПОНАШАЊА  



Поремећај психичког живота (појам, врсте). 

Ментално здравље и психолошка превенција психичких болести.  

ОСОБА У СОЦИЈАЛНОЈ ИНТЕРАКЦИЈИ 

КОМУНИКАЦИЈА  

Комуникациони процес, вербална и невербална комуникација. 

Извори неспоразума у комуникацији и њихово превазилажење. 

Психолошки аспекти комуникације са странкама при пружању личних услуга. 

Асертивно понашање. 

ГРУПА  

Структура и динамика групе ( групни процеси и групне норме). 

Опажање других особа, законитости, грешке, значај прве импресије.  

ЕЛЕМЕНТИ ПСИХОЛОГИЈЕ РАДА 

ОСОБИНЕ ЛИЧНОСТИ И СПОЉНИ ФАКТОРИ УСПЕШНОСТИ НА ПОСЛУ  

Особине личности и спољни фактори (кривуља учинка, одмор-умор) који утичу на 
успешност на послу. 

Способности и особине личности значајне за занимања у делатности личних услуга. 

ПСИХОЛОШКА ОСНОВА ПОНАШАЊА ПРЕМА КОРИСНИКУ ЛИЧНИХ УСЛУГА  

Психолошке карактеристике корисника – мотивација, узраст, тип личности, припадност 
групи. 

Однос према корисницима, уважавање, стварање поверења, помоћ при одлучивању 
за врсту услуге, прихватање корисника, вођење разговора, реаговање на рекламације. 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТСТВО) 

Садржај овог програма чини репрезентативан, али и веома селективан узорак из 
области психологије са којим се ученици по први пут сусрећу у свом школовању. Он је 
тако састављен да уз одговарајућу методологију рада са ученицима треба да обезбеди 
остварење широко постављеног циља предмета и дефинисаних бројних задатака који се 
односе, како на стицање функционалних знања и овладавање вештинама, тако и на 
формирање ставова и вредности. Ученици са тим задацима треба да буду упознати јер ће 
им то пружити јаснију слику о предмету као и начину на који се реализује. 

Програмски садржаји су организовани у тематске целине за које је наведен оптималан 
број часова за реализацију. Наставник, при изради оперативних планова, дефинише 
степен прораде садржаја и динамику рада, водећи рачуна да се не наруши целина 
наставног програма, односно да свака тема добије адекватан простор и да се планирани 
циљеви и задаци предмета остваре. При томе, треба имати у виду да формирање ставова 



и вредности, као и овладавање вештинама представља континуирани процес и резултат 
је кумулативног дејства целокупних активности на часовима психологије што захтева већу 
партиципацију ученика, различита методска решења, велики број примера и коришћење 
информација из различитих извора. 

Многи психолошки појмови из програма се појављују у склопу различитих тема што 
омогућава њихово међусобно повезивање. На тај начин се њихово значење продубљује, а 
психички живот и понашање особе представља на холистички начин, као сложена 
интерактивна целина. 

Квалитет наставе и остварење бројних задатака предмета се обезбеђује 
усаглашавањем садржаја са одговарајућим методичким активностима, сталном разменом 
информација, навођењем примера и указивањем на примену. Реализација програма 
треба да се одвија у складу са принципима активне, проблемске и истраживачке наставе 
са сталним рефлексијама на одговарајуће појаве из живота и искуства ученика. 

У реализацији овог програма наставници пружају информације, осмишљавају, 
организују и усмеравају ученичке активности, креирају атмосферу у којој се настава 
одвија, дају повратну информацију, процењују напредовање ученика и оцењују их.  

За подстицање ученичких активности изузетно су важна питања која им се постављају. 
Она би требало да буду унапред припремљена, са свешћу шта се њима жели постићи у 
односу на циљеве и задатке предмета, јасна, захтевна али не и сувише компликована, по 
тежини различита да би подстакла учешће већег броја ученика.  

Питања добијају пун смисао уколико су праћена одговарајућом повратном 
информацијом од стране наставника али и других ученика. Повратна информација може 
бити ново питање, парафразирање, похвала, упућивање на нове изворе информација. 
Она доприноси остварењу многих задатака, подстицању самопоуздања ученика, њиховог 
учешћа у раду и мотивисању за предмет.  

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра 
прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање ученика 
се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и 
охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака предмета, као и 
напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију.  

Психологија има природну везу са садржајима других наставних предметима и 
посебно са активностима у оквиру практичне наставе. Ученицима треба стално указивати 
на ту везу, и по могућности, са другим наставницима организовати тематске часове. 
Практична настава је добра прилика да ученици препознају и, у некој мери, примењују 
знања и вештине стечене на часовима психологије, о чему могу на редовним часовима 
разменити искуство. 

 

ОСНОВЕ ДЕРМАТОЛОГИЈЕ 

(Образовни профили: ЖЕНСКИ ФРИЗЕР, МУШКИ ФРИЗЕР, ПЕДИКИР И МАНИКИР)  

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 



Циљ наставе предмета основе дерматологије је стицање основних знања о грађи, 
функцији и заштити коже и усвајање основних појмова о патолошким променама на кожи 
са којима ће се ученици сусретати у професионалном раду. 

Задаци наставе предмета основе дерматологије су да ученици: 

– стекну основна знања о грађи, функцији и заштити коже; 

– усвоје основне појмова о патолошким променама на кожи, умеју да их препознају и 
разликују; 

– буду оспособљени да процењују могуће ризике за кожу услед примене различитих 
препарата за третирање косе, коже и ноктију; 

– формирају одговорни односа према здрављу и усвоје основних знања о алергијама, 
изазивачима алергија, реакцијама на алергене и буду оспособљени за њихово 
препознавање; 

– развију способност посматрања, уочавања, упоређивања, анализирања, 
закључивања; 

– развију свест о сопственом знању и потреби за перманентним стручним 
усавршавањем. 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

III РАЗРЕД 
(2 часа недељно, 60 часова годишње) 

УВОД (1) 

Предмет изучавања дерматовенерологије и њен значај за образовни профил. 

СТРУКТУРА И ФУНКЦИЈЕ КОЖЕ (9) 

Макроскопски изглед и типови коже. 

Микроскопска структура коже. 

Епидерм – грађа, карактеристике у вези са локализацијом и улоге. 

Дерм и хиподерм – грађа и улоге. 

Аднекси коже. Лојне и знојне жлезде – грађа и функције. састав и физиолошки састав 
лоја и зноја. 

Длака – структура, особине, врсте длаке, раст и смена длаке, трихограм, функције 
длаке. Утицај ендогених и егзогених фактора на раст длаке. 

Нокат – структура, раст, утицај ендогених и егзогених фактора на раст нокта и 
функције нокта. 

Функције коже – механичкопотпорна, заштитна, имунолошка, терморегулациона, 
ендокринолошка, метаболичка, респираторна, сензорна, социјално-економска и 
сексуална. 



ПАТОЛОШКЕ ПРОМЕНЕ НА КОЖИ – ЕФЛОРЕСЕНЦИЈЕ(4) 

Ефлоресенције – појам и подела (према механизму настанка и у односу на ниво коже). 

Ефлоресенције у нивоу коже. Ефлоресенције изнад нивоа коже.  

Ефлоресенције испод нивоа коже. 

ЕРИТЕМАТОЗНЕ И ЕРИТЕМОСКВАМОЗНЕ ДЕРМАТОЗЕ (4) 

Еритеми – појам, подела (према механизму настанка, на основу узрока који је условио 
настанак еритема и према распрострањености). 

Генерализовани активни еритеми – егзантеми, подела (вирусни и егзантеми изазвани 
лековима). 

Регионални еритеми – подела према узрочним факторима (еритеми механичког 
порекла, еритеми изазвани физичким, хемијским и биолошким агенсима). 

Псоријаза – еритемосквамозна дерматоза. 

ОБОЉЕЊА ЛОЈНИХ И ЗНОЈНИХ ЖЛЕЗДА (4) 

Обољења лојних жлезда – себостаза и себорејични дерматитис. 

Аcne vulgaris – етиологија, механизам настанка, клиничке форме и лечење. 

Rosacea – етиологија, клиничка слика и лечење. 

Обољења екриних и апокриних знојних жлезда – подела (квантитативни и 
квалитативни поремећаји лучења зноја, miliaria).  

ОБОЉЕЊА ДЛАКЕ – ТРИХОЗЕ (8) 

Наследне и стечене болести стабљике длаке. 

Абнормалности у боји косе. 

Хипертрихоза – подела, хирзутизам. 

Алопеција – дефиниција ћелавости, подела. 

Андрогенска алопеција – етиологија, клиничка слика и лечење. 

Alopecia areata – етиологија, клиничка слика и лечење. 

Дифузна алопеција (андрогенски и телогенски ефлувијум). 

Трауматске неожиљне алопеције (трихотиломамија, козметичке алопеције и задесне 
трауматске алопеције). 

Ожиљне алопеције (примарне и секундарне алопеције). 

Трансплантација косе.  

ОБОЉЕЊА НОКТИЈУ – ОНИХОЗЕ (2) 



Развојне аномалије ноктију, инфекције ноктију, оштећења ноктију изазвана физичким и 
хемијским агенсима, онихозе које прате друге дерматозе, промене ноктију код унутрашњих 
обољења. 

АЛЕРГИЈСКЕ ДЕРМАТОЗЕ (3) 

Алергијске реакције коже. 

Уртикарија – појам, подела (имунолошке и неимунолошке уртикарије). 

Контактни алергијски дерматитис – екцем. 

ВИРУСНЕ ИНФЕКЦИЈЕ КОЖЕ (3) 

Обољења изазвана хуманим папилома вирусом – брадавице. Обољења изазвана 
херпес вирусима: Herpes simplex, Herpes zoster 

БАКТЕРИЈСКЕ ИНФЕКЦИЈЕ КОЖЕ (3) 

Пиодермије – појам и подела. 

Стрептококне инфекције коже: impetigo contagiosa, ectyma и angulus infectiosus. 

Стафилококне инфекције коже: impetigo bulosa, folliculitis, furunkulus и carbunculus. 

ГЉИВИЧНА ОБОЉЕЊА КОЖЕ (5) 

Површне микозе: Pityriasis versicolor и трихомикоза.  

Дерматофитије капилицијума и браде. 

Дерматофитије тела, интертригинозних предела, стопала и ноктију. 

Кандидијаза. 

ПАРАЗИТАРНА ОБОЉЕЊА КОЖЕ (2) 

Скабијес и педикулоза. 

ТУМОРИ КОЖЕ (3) 

Невуси (пигментни и васкуларни). 

Бенигни тумори коже – карактеристике и клиничке форме.  

Малигни тумори – карактеристике, клиничке форме и малигни меланом. 

ОБОЉЕЊА ПЕРИФЕРНИХ ВЕНА (2) 

Венска тромбоза и венски варикозитети. 

ОШТЕЋЕЊА КОЖЕ РАЗЛИЧИТИМ СПОЉНИМ ФАКТОРИМА (3) 

Механички фактори (жуљ и курје око).  



Физички фактори (утицај сунца на кожу, фототипови коже, заштитна средства, ефекти 
UV зрачења на кожу). 

БОЛЕСТИ КОЈЕ СЕ ПРЕНОСЕ СЕКСУАЛНИМ ПУТЕМ (4) 

Syphilis. 

Gonorrhoea, AIDS 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТСТВО) 

Наставни предмет основе дерматологије пружа ученицима знања која су неопходна у 
њиховом професионалном раду. Садржајно је конципиран тако да је уочљива корелација 
са стручним предметима као што су: основе анатомије и физиологије, познавање 
материјала, хигијена са првом помоћи и практична настава са технологијом рада. С 
обзиром да ученици већ поседују основна знања из тих области препоручује се 
наставнику да, нарочито у оперативном, месечном планирању предвиди оне начине рада 
и наставна средства која ће та знања проширити, продубити и учинити употребљивим. 
Мисли се, пре свега, на коришћење интерактивних метода наставе и учења (самостално, у 
пару, групи или тимски) чиме ће се обезбедити вертикална и хоризонтална повезаност 
наставних садржаја а ученици разумети садржај предмета као део свеобухватног стручног 
образовања и професионалног оспособљавања. 

Наставна средства која ће томе допринети могу бити: наставни филмови, цртежи, 
припремљене презентације богате фотографијама здраве коже, промена на кожи које 
представљају патолошке поремећаје као и промене које настају под утицајем штетних 
дејстава агенаса који се наносе или који су присутни у току извођења процедуре.  

Од посебног значаја ће бити подстицање ученика да, кроз задавање примера из 
праксе, разликују здрава и патолошка стања коже, сагледају своју улогу и одговорност у 
професионалном раду, предвиде могуће грешке у поступању и њихове последице по 
здравље коже, дискутују, размењују мишљења, износе аргументе, доносе закључке. Све 
су ово уједно и активности кроз које наставник континуирано прати и вреднује рад сваког 
ученика и оцењује у складу са Правилником о оцењивању. 

 

КЊИГОВОДСТВО  

(Образовни профили: ЖЕНСКИ ФРИЗЕР, МУШКИ ФРИЗЕР, ПЕДИКИР И МАНИКИР) 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

Циљ предмета књиговодства је пружање основних знања из области књиговодства, 
односно упознавање потребе и начина вођења књиговодствене евиденције са посебним 
освртом на законитости које владају у начину и организацији књиговодства у оквиру де-
латности личних услуга. 

Циљ књиговодства је да, у складу са општим циљевима наставе, допринесе развоју 
комплетне личности ученика, како у образовном, тако и у васпитном смислу. То 



подразумева усвајање наставног садржаја књиговодства са научног аспекта уз 
истовремено, развијање психофизичких способности ученика на сазнајном и 
психомоторном плану. 

Циљ књиговодства је упознавање са законским прописима и основним принципима 
вођења књиговодствене евиденције. 

Циљ књиговодства је упознавање ученика са основним појмовима организације 
пословања, носиоцима пословних активности, потребом и начином вођења 
књиговодствене евиденције, средствима пословања, условима за успешно пословање, 
утврђивање резултата пословања, испуњавање обавеза према друштвеној заједници. 

Задаци су: 

– стицање знања о основним књиговодственим појмовима; 

– стицање представе о: књиговодственим документима, начину и поступку евиденције 
средстава у одговарајућим пословним књигама, о трошковима и израчунавању цене 
производа (услуга); 

– финансијским аспектима пословања, утврђивању резултата пословања и мерењу 
успешности резултата пословања; 

– самооцењивање и процена рада; порез и систем обрачуна пореза; 

– значај и организација финансијске контроле, елементи и анализа пословног плана; 

– развијање смисла за тачно систематично и уредно вођење пословних књига и 
књиговодствених докумената; 

– овладавање техником правилног попуњавања и коришћења књиговодствених 
докумената и пословних књига; 

– овладавање техником правилне евиденције новчаних средстава у благајни и на 
жиро рачуну; 

– овладавање техником правилне евиденције набавке и трошења материјала, 
основних средстава и ситног инвентара; 

– стицање представе о значају уговорних и дужничко поверилачких односа, са освртом 
на значај тржишне оријентације у пословању; 

– овладавање технике правилне евиденције дужничко поверилачких односа; 

– стицање знања о показатељима успешности пословања и доношења одговарајућих 
пословних одлука; 

– стицање знања о потреби анализе тржишта и пословног окружења, ради 
предузимања конкретних акција за што успешније пословање; 

– стицање потребног знања о елементима, садржају и структури пословног (бизнис) 
плана и улози књиговодства у састављању и анализи пословног плана; 

– стицање знања о потреби и начину спровођења финансијске контроле и извршавању 
обавеза према друштвеној заједници; 

– развијање навика за педантно, прецизно и тачно вођење књиговодствене евиденције 
и обраду документације. 

 



САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

III РАЗРЕД 
(2 часа недељно, односно 60 часова годишње) 

 

УВОД У КЊИГОВОДСТВО (6) 

Носиоци пословања: 

– привредна друштва као основни носиоци привређивања; 

– остали носиоци привређивања; 

– занатске радње и занатске задруге. 

Појам и задаци књиговодства; нормативно регулисање књиговодствене евиденције. 

Просто књиговодство и основне евиденције простог књиговодства. 

Књиговодствена евиденција у оквиру делатности личних услуга. 

Пословни (бизнис) план као оквир за отпочињање пословања: појам и карактеристике. 

Улога књиговодства у састављању пословног плана. 

СРЕДСТВА И НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА СРЕДСТАВА (4) 

Средства: појам, подела и карактеристике. Обезбеђивање средстава: сопствени и 
туђи извори финансирања. 

Шематски приказ средстава и извора средстава кроз књигу инвентара и биланс стања. 

Пример за састављање биланса стања и књиге инвентара. 

КЊИГОВОДСТВЕНА ДОКУМЕНТА И ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ (6) 

Појам и подела књиговодствених докумената. 

Садржај, контрола и чување књиговодствених докумената. 

Књиговодствене исправе – документа у простом књиговодству. 

Прописане књиге финансијског књиговодства: дневник и главна књига, и помоћне 
књиге. 

Прописане пословне књиге у простом књиговодству. Примери за попуњавање и 
састављање појединих докумената. 

Примери пословних књига и књиговодствених исправа. 

ЕВИДЕНЦИЈА БЛАГАЈНИЧКОГ ПОСЛОВАЊА (4) 

Појам и врсте благајни.  

Благајничка документација.  

Начин благајничког пословања.  



Благајничка евиденција. 

Пример за евиденцију благајничког пословања кроз књигу благајне и уз примену 
благајничке документације. 

ЕВИДЕНЦИЈА ПОСЛОВАЊА ПРЕКО ЖИРО-РАЧУНА (4) 

Жиро-рачун: појам, отварање и значај.  

Инструменти платног промета. 

Евиденција на основу извода и инструмената платног промета. 

Однос благајничког и жиралног пословања.  

Пример за евиденцију на жиро-рачуну уз коришћење инструмената платног промета. 

ЕВИДЕНЦИЈА МАТЕРИЈАЛА (4) 

Појам, врсте и цене материјала. 

Документација у вези са набавком и трошењем материјала.  

Евиденција набавке и трошења материјала.  

Пример за евиденцију набавке и трошења материјала у магацинском и материјалном 
књиговодству. 

ЕВИДЕНЦИЈА ОБАВЕЗА И ПОТРАЖИВАЊА (4) 

Појам поверилаца и добавлача.  

Појам дужника и купаца. 

Значај уговорних и дужничко поверилачких односа.  

Документација у односима између дужника и поверилаца.  

Евиденција у књизи дужника и књизи поверилаца.  

Пример за евиденцију у књизи дужника и поверилаца са одговарајућом 
документацијом. 

ЕВИДЕНЦИЈА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА И СИТНОГ ИНВЕНТАРА (4) 

Појам, подела и вредности основних средстава.  

Карактеристике ситног инвентара. 

Евиденција основних средстава и ситног инвентара: књига основних средстава, 
картотека основних средстава, књига основних средстава и ситног инвентара. 

Пример за евиденцију основних средстава и ситног инвентара. 

ИНВЕНТАР (4) 

Појам, циљ и задаци инвентарисања.  

Организација инвентарисања. 



Утврђивање бруто и нето имовине и резултата пословања предузећа у простом 
књиговодству. 

Пример за утврђивање бруто и нето имовине и резултата пословања предузећа у 
простом књиговодству. 

ТРОШКОВИ ПОСЛОВАЊА (4) 

Појам и подела расхода и трошкова. 

Материјални трошкови. 

Трошкови зарада: бруто и нето плате. 

Остали трошкови пословања: трошкови средстава за рад, режијски трошкови. 

Утврђивање цене коштања и цене услуга.  

Разлика између цене коштања и продајне цене. 

РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА (6) 

Укупан приход: појам, начин стицања и расподеле; фактори који утичу на остваривање 
укупног прихода. 

Добит: појам, утврђивање и расподела; висина добити као показатељ успешности 
пословања. 

Биланс успеха – табеларни приказ расхода и прихода и резултата пословања. 

Књига прихода и расхода – приказ прихода и расхода у простом књиговодству. 

Праћење, мерење и упоређивање резултата пословања. 

Самооцењивање и процена рада. 

Узроци успеха и неуспеха и предузимање конкретних акција.  

Пример за саставлање биланса успеха и мерење успешности пословања. 

ПОСЛОВНИ (БИЗНИС) ПЛАН (4) 

Елементи, структура и садржај бизнис плана.  

Како приступити изради бизнис плана. Презентација пословног (бизнис) плана. 

ОСНОВЕ ПОРЕСКОГ СИСТЕМА (3) 

Појам и врсте пореза.  

Циљ опорезивања.  

Систем обрачуна пореза. 

ФИНАНСИЈСКА КОНТРОЛА (3) 

Појам и задаци контроле. 

Контрола докумената и контрола евиденције пословних промена. 



Контрола финансијског пословања. 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТСТВО) 

Програм књиговодства се реализује у оквиру делатности личних услуга у трећем 
разреду образовног профила мушки и женски фризер и педикир и маникир и у четвртом 
разреду образовног профила сценски маскер и власулар. 

Настава књиговодства се остварује у оквиру недељног фонда часова у току целе 
наставне године са по два часа недељно, односно 60 часова годишње. Имајући у виду да 
ученици немају претходна знања, нити се овај програм може корелативно везати много са 
другим програмским садржајима (осим информатике, математике и неких друштвених 
предмета), неопходно је у остваривању програма, најпре са теоријског аспекта, обрадити 
појмове, категорије и законе, па их онда књиговодствено обрадити. Обраду новог градива 
треба остварити са око 60% часова, а преостале часове планирати за понављање, 
утврђивање, вежбе и систематизацију пређеног наставног садржаја. При реализацији 
програма треба користити оригинална документа кад год је то могуће (књиговодствене 
картице, књиговодствена документа: признанице, уплатнице, вирмане, рачуне, фактуре, 
извод банке и друго), као и пословне књиге, планове и друго. 

У оквиру прве наставне теме Увод у књиговодство, ученике треба информисати о 
улози и значају књиговодствене евиденције, а посебно о месту и улози коју она има у 
оквиру делатности личних услуга. Посебно треба обратити пажњу на нормативно 
регулисање књиговодствене евиденције уопште и посебно у оквиру простог књиговодства 
и примени одговарајућих пословних књига и докумената. Такође ученике упознати са 
основним карактеристикама привредних друштава, као основним носиоцима 
привређивања, врстама привредних друштава, оснивањем и почетком рада. Поред 
привредних друштава, ученици треба да науче карактеристике занатских радњи, посебно 
у оквиру делатности личних услуга, оснивањем, стицањем права на рад. У вези са тим, а у 
складу са актуелним понашањем на тржишту укратко обрадити основне карактеристике 
пословног (бизнис) плана као оквира за отпочињање пословања у савременим условима. 
У овом делу бизнис план само појмовно обрадити јер ће о њему бити више речи у 
посебном одељку који се односи на пословни (бизнис) план. Овде бизнис план поменути у 
вези са књиговодственом евиденцијом. 

У оквиру наставне теме Средства и начин обезбеђивања средстава, ученици треба да 
науче карактеристике пословних средстава и на који начин да дођу до потребних 
средстава за пословање. Поред сопствених извора финансирања (фондовских) посебно 
обрадити кредитно финансирање, као један од најчешћих начина стицања потребних 
средстава за пословање. Такође дати приказ књиге инвентара и биланса стања. 

У оквиру реализације програмског садржаја књиговодствена документа и пословне 
књиге ученици треба да се упознају са врстом, садржајем, попуњавањем, контролом и 
начином коришћења књиговодствених докумената. Ученике упознати, такође, са 
прописаним књигама које се воде у финансијском књиговодству по методи двојног 
књиговодства и пословним књигама које су прописане за занатске делатности. На 
часовима вежби извршити практичну примену докумената путем оригиналних образаца. 

У оквиру наставних тема које обрађују новчана средства, ученици треба да савладају 
основне појмове и практично примене знање које се односи на евиденцију новчаних 
средстава у благајни и на жиро-рачуну (код благајне је пожељно поменути значај вођења 
и коришћења фискалних каса). Ученике информисати и упутити на начин и поступак при 



отварању жиро-рачуна. Треба, такође, шематски приказати кретање документације између 
благајне, жиро-рачуна и радње. 

У оквиру реализације програмског садржаја евиденције материјалног пословања, 
ученици треба да науче и практично примене стечена знања о набавци потребног 
материјала, чувању и коришћењу, као и кретању потребне документације. 

У оквиру реализације програмског садржаја наставне теме Евиденција обавеза и 
потраживања, поред уобичајеног поступка евиденције, треба посебно инсистирати на 
успоставлању коректних пословних дужничко поверилачких односа, уз примену свих 
правила и прописа који се јављају код успоставлања дужничко поверилачких односа на 
тржишту. 

Код Евиденције основних средстава, посебно обрадити део који се односи на 
вредности основних средстава. Ту обрадити појам амортизације и начин обрачуна. Код 
Евиденције основних средстава посебно поменути књигу основних средстава и ситног 
инвентара која се примењује у евиденцији занатских радњи. У вези са тим у наставку 
програмског садржаја обрађује се део градива који обухвата инвентар и организацију 
инвентарисања. Ово је посебно значајно да ученици савладају, како би направили разлику 
између књиговодственог и стварног стања и књижења разлике. Ученицима скренути 
пажњу на значај инвентарисања ради утврђивања бруто и нето имовине како би се 
утврдио резултат пословања у простом књиговодству. 

Код Трошкова пословања, ученици најпре треба да размотре и анализирају трошкове 
пословања са различитих становишта: према елементима у процесу рада, према 
носиоцима, према месту настанка, према структури и др. Затим да на основу анализе 
трошкова, а путем одговарајућег поступка ученици обраде поступак за утврђивање цене 
коштања производа и услуге и на основу анализе остварених трошкова размотре 
економичност пословања. Такође ученици треба да направе разлику између цене 
коштања и продајне цене. 

У вези са наставком програмског садржаја, а у оквиру наставне теме резултати 
пословања, ученици треба да савладају начине остваривања и приказивања укупне 
зараде (прихода) и укупних трошкова пословања кроз књигу прихода и расхода и биланс 
успеха, како би се утврдио и приказао резултат пословања. Ученике треба упознати са 
категоријама добити (профита), и факторима који утичу на остварење прихода и добити, 
праћења и упоређивања резултата пословања и степена успешности у пословању, 
односно узроке успеха и неуспеха у пословању. Са ученицима, такође, обрадити значај и 
анализу тржишта, као основног регулатора пословања и као основног и најважнијег извора 
информација од значаја за предузимања конкретних акција везаних за будуће пословање. 
Овде се мисли на различите изворе информација у вези са пословним окружењем, 
величином тржишта, трендовима на тржишту, конкуренцијом, потенцијалним клијентима, 
наступом на тржишту, маркетинг планом и маркетинг активностима. 

У оквиру наставне теме Пословни (бизнис) план, ученике информисати о елементима, 
структури, садржају и основним карактеристикама бизнис плана. Код реализације ове 
наставне теме ученицима задати у оквиру домаћег задатка да саставе бизнис план и 
изврше презентацију истог. Ово се може реализовати на нивоу групног рада. 

Ученике треба упознати са појмом пореза и основама пореског система, као и 
потребом и начином извршавања ових обавеза. Такође ученицима скренути пажњу на 
разлику између пореза и доприноса. 



У оквиру реализације наставне теме Финансијска контрола, ученици треба да стекну 
потребна знања о обавези, начину остваривања и органима финансијске контроле, 
контроли докумената, њиховој евиденцији и контроли укупног финансијског пословања. 

За реализацију програмског садржаја треба обезбедити потребне шеме и графиконе 
(на пример код кретања књиговодствених докумената, новчаних средстава и друго). 
Такође одређени део програмског садржаја (на пример код оснивања привредних 
друштава, занатских радњи, анализе пореза, анализе тржишта и др.) може се остварити у 
виду активне наставе (самостално излагање ученика). То се односи и на друге делове 
градива где је са ученицима могуће реализовати такав вид наставе, било путем 
индивидуалног или групног рада (као код састављања и анализе бизнис плана). На 
часовима инсистирати да ученици ураде примере за састављање књиге инвентара и 
биланса стања, примере за евиденцију новца, евиденцију материјала, обавезе и 
потраживања основних средстава и ситног инвентара, утврђивање бруто и нето имовине и 
обрачун резултата пословања, приказивање прихода и расхода и резултата пословања 
структуру и анализу пословног плана и друго. 

Проверу знања је пожељно вршити усменим и писменим путем, путем писаних 
задатака. На тај начин би се проверила и практична примена стеченог знања, а такође и 
примена основних принципа књижења (тачност, уредност, ажурност, правилно коришћење 
докумената). 

 

ПРОГРАМИ ПРЕДМЕТА КОЈИ СУ ЗАЈЕДНИЧКИ  
ЗА ГРУПУ ОБРАЗОВНИХ ПРОФИЛА ЧИЈЕ ОБРАЗОВАЊЕ  

ТРАЈЕ ТРИ ГОДИНЕ 

Образовни профили у трогодишњем образовању: ЖЕНСКИ ФРИЗЕР, МУШКИ 
ФРИЗЕР, ПЕДИКИР И МАНИКИР  

 

ПОЗНАВАЊЕ ПРЕПАРАТА 

(Образовни профил: ЖЕНСКИ ФРИЗЕР, МУШКИ ФРИЗЕР) 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

Циљ наставе предмета познавање препарата је стицање основних знања о хемијском 
саставу, облицима, начину деловања и примени различитих препарата који ће се 
користити у обављању професионалних задатака, развијање одговорног односа према 
себи, другима и животној средини.  

Задаци наставе предмета познавање препарата су да ученици: 

– стекну основна знања о козметичким сировинама, њиховим особинама, 
дерматолошким својствима и примени; 

– стекну основна знања о саставу, врстама, облицима, дејству, изради и примени 
савремених препарата који се примењују у нези, заштити и декорацији косе, браде, бркова 
и коже, као и у одржавању личне хигијене; 



– развију свест о важности поступака дезинфекције и стерилизације у 
професионалном раду;  

– буду оспособљени за примену стечених знања у пракси као и за препознавање везе 
садржаја предмета са другим наставним предметима и областима; 

– буду оспособљени да самостално, на основу рационалних аргумената, врше 
правилан избор и примену препарата, као и да сагледавају и процењују могуће ризике у 
њиховој примени; 

– развију одговорни однос према сопственом здрављу и здрављу и безбедности 
других људи уз примену актуелних прописа који то регулишу; 

– развију еколошку свест и буду оспособљени да рад организују у складу са 
принципима одржања и очувања животне средине; 

– формирају стручно-критички става о вредностима и стварном дејству различитих 
комерцијалних препарата који се налазе на тржишту; 

– развију свест о потреби за перманентним образовањем и стекну навике за сталним 
стручним усавршавањем а у циљу преузимања одговорности за властито учење и 
напредовање у послу и каријери; 

– развију способност посматрања, анализирања, упоређивања, критичког мишљења и 
закључивања.  

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

I РАЗРЕД  
(2 часа недељно, 70 часова годишње) 

 

УВОД (2) 

Предмет изучавања и задаци. 

Значај козметичких препарата у нези косе, косишта, браде, бркова и изгледа коже. 

КОЗМЕТИЧКЕ СИРОВИНЕ (15) 

Класификација сировина. 

Основна дејства појединих група сировина (природне – подела, дејство и примена). 

Номенклатура и испитивање сировина. 

Стандардизација сировина. 

Вода – особине, деловање и примена. 

Тврдоћа воде и њен утицај на косу и кожу. 

Пречишћена вода и њена примена у козметици. 



Површински активне материје – појам, подела, дејство, примена и њихов значај у 
хигијенско-естетској нези. 

КОЗМЕТИЧКИ ПРЕПАРАТИ (17) 

Дефиниција, особине и значај препарата у свакодневној нези. 

Класификација препарата у физичко-хемијском смислу (микродисперзни и 
макродисперзни системи) као козметички облици препарата. 

Прави раствори – подела, особине, значај и примена. Концентрација раствора и 
задаци са процентном концентрацијом. 

Колоидни раствори – особине, облици и примена. Емулзије – особине и значај 
емулзионих система у изради препарата. 

Врсте емулзија и њихова дерматолошка својства. 

Суспензије – подела, особине и начин израде. 

Козметички препарати као суспензиони облици. 

Аеросоли – особине и значај у савременој производњи препарата за негу и декорацију 
косе. 

Остали облици препарата – екстрактивни препарати, ароматичне воде, прашкови и 
пасте. 

ДЕЗИНФЕКЦИЈА И СТЕРИЛИЗАЦИЈА (7) 

Дезинфекција и стерилизација – разлике.  

Физичке методе стерилизације (топлота и УВ зраци).  

Хемијска дезинфикациона средства – подела, особине, начин дејства и примена. 

Значај дезинфекције и стерилизације у фризерском занимању. 

ПРЕПАРАТИ ЗА ЛИЧНУ ХИГИЈЕНУ (9) 

Сапуни – састав, врсте, начин израде, механизам дејства и облици. 

Тоалетни сапуни (течни и чврсти).  

Шампони – врсте, састав, облици, дејство и примена. Препарат за суво прање косе – 
састав дејства.  

Препарати за купање – врсте, састав и примена.  

Комерцијални препарати и њихови ефекти. 

ПРЕПАРАТИ ЗА БРИЈАЊЕ (4) 

Врсте бријања. 

Састав и дејство препарата који се користе пре бријања и за бријање. 

Препарати после бријања – време, дејство, облици и примена. 



ПРЕПАРАТИ ЗА НЕГУ КОСЕ И КОСИШТА (16) 

Структура, хемијски састав длаке.  

Физичке и физиолошке особине длаке.  

Утицај кожне масти на квалитет косе. 

Препарати за негу косе – брилантини и кремови – врсте, особине, начин израде и 
механизам дејства. 

Перут и препарати за њено отклањање – састав, особине, израда и примена. 

Препарати за испирање косе – кондиционери. 

Комерцијални препарати као кондиционери (облици и њихов избор у односу на 
квалитет косе). 

Оштећења косе и препарати за паковање – особине, састав, дејство и примена 
препарата. 

Препарати за заштиту косе од сунчеве светлости. 

 

II РАЗРЕД  
(2 часа недељно, 70 часова годишње) 

ПРЕПАРАТИ ЗА ДЕКОРАЦИЈУ КОСЕ, БРАДЕ И БРКОВА (30) 

Препарати за учвршћивање косе.  

Лакови за косу, ехотонови, гелови и пене.  

Сировински састав – особине, дејство и примена.  

Облици препарата за учвршћивање косе на тржишту.  

Надоградња косе и препарати.  

Хемијски састав длаке.  

Препарати за ондулацију косе.  

Врсте ондулације. 

Сировински састав и начин деловања на длаку.  

Примена, израде и облици појединих врста препарата.  

Препарати за неутрализацију – дејство, састав, израда.  

Исправлање косе – механички и препаратима.  

Препарати за бојење косе. Подела боја за косу. 

Привремене боје за косу – састав, особине, дејство и примена (колор шампони). 

Природне боје – особине, дејство и примена.  

Синтетичке боје – састав, особине, дејство и примена.  

Препарати за нијансирање косе – бланш, боја и прелив.  



Препарати за белење косе – састав, особине, дејство и примена. 

Примена различитих концентрација хидрогена у препаратима за бојење косе. 

Утицај препарата за бојење на квалитет косе. 

ПРЕПАРАТИ ЗА НЕГУ И ЗАШТИТУ КОЖЕ ЛИЦА И РУКУ (20) 

Функције коже.  

Типови коже. 

Сировине – масна фаза: масти, ула, воскови, фосфолипиди, масни алкохоли, стероли, 
више масне киселине, хумектанси, витамини и хормони. 

Водена фаза: пречишћена вода, ароматичне воде, борна вода... 

Препарати за чишћење коже – врсте и дејство.  

Тоници за лице – састав, врсте према типу коже.  

Емолијентни кремови – масни кремови – састав, дејство и израда. 

Хидрантни кремови – састав, дејство и израда.  

Младалачка кожа и њена нега.  

Кремови за масажу лица – састав, дејство и израда.  

Кремови за руке – састав, дејство и израда.  

Препарати за заштиту коже од хемикалија који се користе у професионалном раду. 

ПРЕПАРАТИ ЗА СУЗБИЈАЊЕ ЗНОЈЕЊА И НЕПРИЈАТНОГ МИРИСА (7) 

Састав зноја, непријатан мирис.  

Дезодоранси и антиперспиранси – разлике.  

Сировински састав, дејство, облици и примена препарата.  

Значај ових препарата у одржавању свакодневне хигијенско-естетске неге. 

МИРИСНЕ МАТЕРИЈЕ (8) 

Појам, особине и значај мирисних материја.  

Природни и синтетички мириси. 

Етарска уља – особине, добијање и подела према начину дејства. 

Парфеми и колоњске воде – састав, примена.  

Мирисне компоненте у фризерским препаратима. 

ПРЕПАРАТИ СА НАЈЧЕШЋИМ АЛЕРГЕНИМ СВОЈСТВИМА (5) 

Сензибилишућа својства сировина високог и ниског рН и других козметичких сировина 
као алергена. 

Контрола квалитета козметичких препарата. 



НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТСТВО) 

Познавање препарата је наставни предмет који представља основу у оспособљавању 
мушких и женских фризера за стручно обављање професионалних задатака. 

Садржај предмета је веома захвалан за примену разноврсних наставних метода и 
облика рада са ученицима који би били у функцији усвајања наставних садржаја, од нивоа 
обавештености, разумевања, примене у конкретној ситуацији, до формирања стручно-
критичног става и способности вредновања сопственог знања. 

Реализација програма треба да се одвија у складу са принципима активне, 
проблемске и истраживачке наставе са сталним упућивањем на одговарајуће појаве из 
живота, искуства ученика или могуће професионалне ситуације. 

С тим у вези, препорука је да се у годишњем и оперативним плановима рада, како за 
први, тако и за други разред, предвиде посете сајмовима козметике и презентацијама 
козметичких средстава, након којих би се са ученицима могла реализовати анализа 
прикупљеног материјала и презентованих садржаја кроз дискусију, изношење и 
аргументовање сопственог мишљења, посматрање проблема из различитих позиција, 
израдом постер презентација. 

Задавањем једноставнијих истраживачких задатака, који би се реализовали у пару, 
групи или тимски, ученици би били у прилици да самостално прикупљају, уређују, 
анализирају и презентују податке и закључке. Посебан квалитет оваквог начина рада јесте 
што он омогућава оспособљавање ученика за тимски рад и сарадњу. 

Симулацијом конкретних проблемских професионалних ситуација ученици ће бити у 
прилици да комбиновањем претходних теоријских и практичних знања и сопствених 
искустава с новим знањима и искуствима решавају проблем, издвајају релевантне податке 
за његово решавање, проналазе различита решења за исти проблем, постављају питања 
и процењују решења других ученика. Повезивањем теоријских садржаја са практичном 
наставом обезбедиће се лакше, брже и квалитетније усвајање знања. 

Предложен је оријентациони број часова за реализацију наставних тема и у првом и у 
другом разреду, а наставник их самостално распоређује по типу и планира оперативним 
плановима рада. При томе, потребно је водити рачуна о нивоима образовно-васпитних 
захтева (обавештености, разумевања и примене) који ће се поставити ученицима у 
савлађивању наставних садржаја.  

У изради оперативног плана за други разред требало би предвидети одређени број 
часова за обнављање садржаја научених у првом разреду чиме би се постигао трансфер 
знања на садржаје истог и сродних предмета, а посебно у делу практичне примене знања. 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, сваку активност ученика 
потребно је адекватно вредновати. Да би се код ученика подстицала мотивисаност за 
учење и заинтересованост за садржаје предмета од изузетне је важности да се ученици 
континуирано обавештавају о нивоу усвојености садржаја и оспособљености за примену 
знања. Ученике, такође, треба оспособљавати и подстицати да процењују сопствени 
напредак у остваривању задатака предмета, као и напредак других ученика уз 
одговарајућу аргументацију. 

 

 



ПОЗНАВАЊЕ ПРЕПАРАТА 

(Образовни профил: ПЕДИКИР И МАНИКИР) 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

Циљ наставе предмета познавање препарата је стицање основних знања о хемијском 
саставу, облицима, начину деловања и примени различитих препарата који ће се 
користити у обављању професионалних задатака, развијање одговорног односа према 
себи, другима и животној средини.  

Задаци наставе предмета познавање препарата су да ученици: 

– стекну основна знања о козметичким сировинама, њиховим особинама, 
дерматолошким својствима и примени; 

– стекну основна знања о саставу, врстама, облицима, дејству, изради и примени 
савремених препарата који се примењују у нези, заштити и декорацији косе, браде, бркова 
и коже, као и у одржавању личне хигијене; 

– развију свест о важности поступака дезинфекције и стерилизације у 
професионалном раду;  

– буду оспособљени за примену стечених знања у пракси као и за препознавање везе 
садржаја предмета са другим наставним предметима и областима; 

– буду оспособљени да самостално, на основу рационалних аргумената, врше 
правилан избор и примену препарата, као и да сагледавају и процењују могуће ризике у 
њиховој примени; 

– развију одговорни однос према сопственом здрављу и здрављу и безбедности 
других људи уз примену актуелних прописа који то регулишу; 

– развију еколошку свест и буду оспособљени да рад организују у складу са 
принципима одржања и очувања животне средине; 

– формирају стручно-критички става о вредностима и стварном дејству различитих 
комерцијалних препарата који се налазе на тржишту; 

– развију свест о потреби за перманентним образовањем и стекну навике за сталним 
стручним усавршавањем а у циљу преузимања одговорности за властито учење и 
напредовање у послу и каријери; 

– развију способност посматрања, анализирања, упоређивања, критичког мишљења и 
закључивања.  

 

 

 

 

 



САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

I РАЗРЕД  
(2 часа недељно, 70 часова годишње) 

 

УВОД (2) 

Предмет изучавања и задаци. 

Значај козметичких препарата у нези коже и њених изданака. 

КОЗМЕТИЧКЕ СИРОВИНЕ (15) 

Класификација сировина. 

Основна дејства појединих група сировина (природне – подела, дејство и примена). 

Номенклатура и испитивање сировина. 

Стандардизација сировина. 

Вода – особине, деловање и примена. 

Тврдоћа воде и њен утицај на косу и кожу. 

Пречишћена вода и њена примена у козметици. 

Површински активне материје – појам, подела, дејство, примена и њихов значај у 
хигијенско-естетској нези. 

КОЗМЕТИЧКИ ПРЕПАРАТИ (17) 

Дефиниција, особине и значај препарата у свакодневној нези. 

Класификација препарата у физичко – хемијском смислу (микродисперзни и 
макродисперзни системи) као козметички облици препарата. 

Прави раствори – подела, особине, значај и примена. 

Концентрација раствора и задаци са процентном концентрацијом. 

Колоидни раствори – особине, облици и примена. 

Емулзије – особине и значај емулзионих система у изради препарата. 

Врсте емулзија и њихова дерматолошка својства. 

Суспензије – подела, особине и начин израде. 

Козметички препарати као суспензиони облици. 

Аеросоли – особине и значај у савременој производњи препарата за негу и декорацију 
коже и њених изданака. 

Остали облици препарата – екстрактивни препарати, ароматичне воде, прашкови и 
пасте. 

ДЕЗИНФЕКЦИЈА И СТЕРИЛИЗАЦИЈА (10) 



Дезинфекција и стерилизација – разлике. 

Физичке методе стерилизације (топлота и УВ зраци). 

Хемијска дезинфекциона средства – подела, особине, начин дејства и примена. 

Значај дезинфекције и стерилизације у педикир и маникир занимању. 

ПРЕПАРАТИ ЗА ЛИЧНУ ХИГИЈЕНУ (10) 

Сапуни – састав, врсте, начин израде, механизам дејства и облици. 

Тоалетни сапуни (течни и чврсти). Шампони – врсте, састав, облици, дејство и 
примена. Препарати за купање – врсте, састав и примена. Комерцијални препарати и 
њихови ефекти. 

ПРЕПАРАТИ ЗА КОЗМЕТИЧКУ НЕГУ И ДЕКОРАЦИЈУ НОКТИЈУ (16) 

Нокат – особине и грађа. Кремови за негу ноктију. Препарати за полирање ноктију. 

Препарати за отклањање покожице, кератинских наслага – особине, састав. 

Нокат – изглед као показатељ здравља. Препарати за декорацију ноктију. Лакови за 
нокте –састав, примена. Растварачи лакова за нокте. Френч маникир – препарати – 
оловке. Надоградња ноктију. 

 

II РАЗРЕД 
(2 часа недељно, 70 часова годишње) 

ПРЕПАРАТИ ЗА НЕГУ РУКУ И НОГУ (19) 

Функције коже, типови коже. 

Сировине – масна фаза: масти, уьа, воскови, фосфолипиди, масни алкохоли, стероли, 
више масне киселине, хумектанси, витамини и хормони. 

Водена фаза: пречишћена вода, ароматичне воде, борна вода... 

Емолијентни кремови – масни кремови – састав, дејство и израда. 

Хидрантни кремови – састав, дејство и израда. 

Младалачка кожа и њена нега. 

Кремови за масажу коже: састав, дејство и израда. 

Кремови за руке – састав, дејство и израда. 

Препарати за негу коже ногу – дејство, облици, примена. 

Препарати за третман калуса. 

ПРЕПАРАТИ ЗА ЗАШТИТУ И ПРИКРИВАЊЕ НЕДОСТАТАКА НА КОЖИ (17) 

Препарати за заштиту коже – задатак и подела. Препарати за заштиту коже од 
хемикалија у професионалном раду. 



Препарати за заштиту коже од сунчевог зрачења. Препарати за заштиту коже од 
инсеката. Препарати за појачавање циркулације. Препарати за негу и заштиту дечије 
коже. Препарати за прикривање недостатака на кожи – задатак и подела. 

Препарати за бељење коже. Препарати за убрзано тамњење коже. Препарати за 
пилинг коже. 

ДЕПИЛАЦИЈА И ЕПИЛАЦИЈА (10) 

Грађа, хемијски састав и особине длаке. Депилација, епилација – разлике. Физичке 
методе депилације. 

Воштани депилатори – састав, дејство и примена (топла и хладна депилација). 

Хемијски депилатори – подела, састав, особине и облици препарата. 

Препарати на тржишту и њихова дејства. 

Епилација (електро, ласер). 

ПРЕПАРАТИ ЗА СУЗБИЈАЊЕ ЗНОЈЕЊА И НЕПРИЈАТНОГ МИРИСА (10) 

Састав зноја, непријатан мирис. Дезодоранси и антиперспиранси – разлике. 
Сировински састав, дејство, облици и примена препарата. Препарати који се користе код 
знојења ногу – бромхидроза. Значај ових препарата у одржавању свакодневне хигијенско-
естетске неге. 

ТЕРАПИЈСКИ ПРЕПАРАТИ (2) 

Фунгициди, бактерициди, бактериостатици, антифлогистици, кератолитици, 
антифоретици – начин дејства и примена. 

МИРИСНЕ МАТЕРИЈЕ (8) 

Појам, особине и значај мирисних материја. Природни и синтетички мириси. 

Етарска уьа – особине, добијање и подела према начину дејства. 

Парфеми и колоњске воде – састав, примена. Мирисне компоненте у педикирско-
маникирским препаратима. 

ПРЕПАРАТИ СА НАЈЧЕШЋИМ АЛЕРГЕНИМ СВОЈСТВИМА (4) 

Сензибилишућа својства сировина високог и ниског рН и других козметичких сировина 
као алергена. Алергијске пробе. 

Контрола квалитета козметичких препарата. 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТСТВО) 

Познавање препарата је наставни предмет који представља основу у оспособљавању 
педикира и маникира за стручно обављање професионалних задатака. 



Садржај предмета је веома захвалан за примену разноврсних наставних метода и 
облика рада са ученицима који би били у функцији усвајања наставних садржаја, од нивоа 
обавештености, разумевања, примене у конкретној ситуацији, до формирања стручно-
критичног става и способности вредновања сопственог знања. 

Реализација програма треба да се одвија у складу са принципима активне, 
проблемске и истраживачке наставе са сталним упућивањем на одговарајуће појаве из 
живота, искуства ученика или могуће професионалне ситуације. 

С тим у вези, препорука је да се у годишњем и оперативним плановима рада, како за 
први, тако и за други разред, предвиде посете сајмовима козметике и презентацијама 
козметичких средстава, након којих би се са ученицима могла реализовати анализа 
прикупљеног материјала и презентованих садржаја кроз дискусију, изношење и 
аргументовање сопственог мишљења, посматрање проблема из различитих позиција, 
израдом постер презентација. 

Задавањем једноставнијих истраживачких задатака, који би се реализовали у пару, 
групи или тимски, ученици би били у прилици да самостално прикупљају, уређују, 
анализирају и презентују податке и закључке. Посебан квалитет оваквог начина рада јесте 
што он омогућава оспособљавање ученика за тимски рад и сарадњу. 

Симулацијом конкретних проблемских професионалних ситуација ученици ће бити у 
прилици да комбиновањем претходних теоријских и практичних знања и сопствених 
искустава с новим знањима и искуствима решавају проблем, издвајају релевантне податке 
за његово решавање, проналазе различита решења за исти проблем, постављају питања 
и процењује решења других ученика. Повезивањем теоријских садржаја са практичном 
наставом обезбедиће се лакше, брже и квалитетније усвајање знања. 

Предложен је оријентациони број часова за реализацију наставних тема и у првом и у 
другом разреду, а наставник их самостално распоређује по типу и планира оперативним 
плановима рада. При томе, потребно је водити рачуна о нивоима образовно-васпитних 
захтева (обавештености, разумевања и примене) који ће се поставити ученицима у 
савлађивању наставних садржаја.  

У изради оперативног плана за други разред требало би предвидети одређени број 
часова за обнављање садржаја научених у првом разреду чиме би се постигао трансфер 
знања на садржаје истог и сродних предмета, а посебно у делу практичне примене знања. 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, сваку активност ученика 
потребно је адекватно вредновати. Ученике, такође, треба оспособљавати и подстицати 
да процењују сопствени напредак у остваривању задатака предмета, као и напредак 
других ученика уз одговарајућу аргументацију. 

 

ПРОГРАМИ ПРЕДМЕТА КОЈИ СЕ ИЗУЧАВАЈУ НА НИВОУ ПОЈЕДИНИХ 
ОБРАЗОВНИХ ПРОФИЛА 

Образовни профили у трогодишњем образовању: ЖЕНСКИ ФРИЗЕР, МУШКИ 
ФРИЗЕР, ПЕДИКИР И МАНИКИР  

 

 



ЕСТЕТСКО ОБЛИКОВАЊЕ ФРИЗУРА 

(Образовни профили: ЖЕНСКИ ФРИЗЕР)  

 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

Циљ наставе је оспособљавање за самостално креирање и реализовање женских 
фризура у складу са естетским критеријумима, карактеристикама и захтевима наручиоца. 

Задаци наставе су да ученици: 

– развијају и унапређују естетске критеријуме, стваралачко мишљење, перцепцију и 
визуелно памћење, мануелну спретност, прецизност, упорност, преданост и одговорност у 
раду; 

– буду оспособљени за цртање и сликање (портрета) традиционалним и савременим 
медијима, материјалима и техникама кроз разноврсне ликовне, дизајнерске, проблемске и 
пројектне задатке (или: овладају традиционалним и савременим цртачким и сликарским 
техникама и материјалима кроз разноврсне ликовне, дизајнерске, проблемске и пројектне 
задатке); 

– негују индивидуални ликовни израз; 

– упознају и вреднују мушке и женске фризуре кроз историју; 

– анализирају облик и карактеристике лица и самостално предложе одговарајућу 
фризуру у складу са естетским критеријумима, индивидуалним карактеристикама и 
захтевима наручиоца; 

– буду оспособљени за самостално проналажење, систематизовање и коришћење 
информација из различитих извора; 

– буду оспособљени за индивидуални и тимски рад кроз различите задатке и пројекте 
и њихову јавну презентацију;  

– буду оспособљени за процену сопственог напретка и напретка других ученика; 

– развију одговоран однос према очувању здравља, радне и животне средине; 

– буду мотивисани за целоживотно проширивање и продубљивање стечених знања и 
умења; 

– повежу и примене стечена знања и умења у другим наставним предметима, 
свакодневном животу и будућем занимању. 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

III РАЗРЕД 
(2 часа недељно, 60 часова годишње) 

 

УВОД У ПРЕДМЕТ (4) 



Општи појмови: уметност, примењена уметност, естетика, естетика фризерске струке, 
појам модерног и лепог, кич, веза између фризерског заната и примењене уметности. 

ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ ЛИКОВНОГ ИЗРАЖАВАЊА  

ЛИНИЈА (2) 

Линија као основно изражајно средство у ликовној уметности и њене карактеристике. 

Смер у композицији. Начела естетског реда (ликовне законитости или принципи 
компоновања): ритам, хармонија, контраст, равнотежа и доминација 

Експресија линије. 

ВЕЛИЧИНА И ОБЛИК (4) 

Однос величина у оквиру композиције. 

Облик, величине и њихова повезаност додиривањем, покривањем и прожимањем. 

БОЈА (2) 

Палета боја, доживлавање боје, оптички и психолошки фактор боје. 

Односи топлих и хладних боја. 

КОМПОЗИЦИЈА (2) 

Односи ликовних елемената у композицији.  

Повезаност и зависност ликовних елемената и принципа компоновања. 

ОБЛИКОВАЊЕ ЖЕНСКИХ ФРИЗУРА ПРЕМА ЛИКУ ПОСМАТРАНОМ СПРЕДА (en face) 
(14) 

ИДЕАЛАН ЛИК 

Студија главе. Портрет. 

ОБЛИКОВАЊЕ ФРИЗУРА КОД ОСОБА СА ОКРУГЛИМ ЛИЦЕМ 

Фризуре које не одговарају и фризуре које одговарају овом облику лица. 

ОБЛИКОВАЊЕ ФРИЗУРА КОД ОСОБА СА ЧЕТВРТАСТИМ ЛИЦЕМ 

Фризуре које не одговарају и фризуре које одговарају овом облику лица. 

ОБЛИКОВАЊЕ ФРИЗУРА КОД ОСОБА СА ДУГУЉАСТИМ ЛИЦЕМ 

Фризуре које не одговарају и фризуре које одговарају овом облику лица. 

ОБЛИКОВАЊЕ ФРИЗУРА КОД ОСОБА СА СРЦАСТИМ ЛИЦЕМ 



Фризуре које не одговарају и фризуре које одговарају овом облику лица. 

ОБЛИКОВАЊЕ ФРИЗУРА КОД ОСОБА СА РОМБОИДНИМ ЛИЦЕМ 

Фризуре које не одговарају и фризуре које одговарају овом облику лица. 

ПРОБЛЕМИ ВЕЗАНИ ЗА ЛИКОВЕ ПОСМАТРАНЕ ИЗ ПРОФИЛА И ОБЛИКОВАЊЕ 
ФРИЗУРА (4) 

МАЛИ НОС – РАВАН ПРОФИЛ 

Фризуре које не одговарају и фризуре које одговарају особама са овим проблемом 
профила. 

ИСТАКНУТИ НОС 

Фризуре које не одговарају и фризуре које одговарају особама са овим проблемом 
профила. 

МАЛО ЧЕЛО – ВЕЛИКА БРАДА 

Фризуре које не одговарају и фризуре које одговарају особама са овим проблемом 
профила. 

ВЕЛИКО ЧЕЛО – МАЛА БРАДА 

Фризуре које не одговарају и фризуре које одговарају особама са овим проблемом 
профила. 

БОЈЕЊЕ КОСЕ (4) 

ПОДЕЛА ЖЕНСКИХ ФРИЗУРА ПО НАМЕНИ (10) 

ДНЕВНА ФРИЗУРА 

Карактеристике дневне фризуре. 

Обликовање дневне фризуре у складу са физиономијом и општим изгледом особе. 

КОКТЕЛ ФРИЗУРА 

Карактеристике коктел фризуре. 

Обликовање коктел фризуре у складу са физиономијом и општим изгледом особе. 

ВЕЧЕРЊА ФРИЗУРА 

Карактеристике вечерње фризуре. 

Обликовање вечерње фризуре у складу са физиономијом и општим изгледом особе. 



ФАНТАЗИЈА ФРИЗУРА 

Карактеристике фантазија фризуре. 

Обликовање фантазија фризуре у складу са шминком и костимом. 

УМЕТНИЧКА ФРИЗУРА 

Карактеристике уметничке фризуре. 

Обликовање уметничке фризуре у складу са шминком и костимом. 

СТИЛОВИ ЖЕНСКИХ ФРИЗУРА (4) 

КЛАСИЧНИ СТИЛ 

Карактеристике класичних женских фризура и њихово обликовање. 

РОМАНТИЧНИ СТИЛ 

Карактеристике романтичних женских фризура и њихово обликовање. 

СИМЕТРИЧНИ СТИЛ 

Карактеристике симетричних женских фризура и њихово обликовање. 

АСИМЕТРИЧНИ СТИЛ 

Карактеристике асиметричних женских фризура и њихово обликовање. 

ИСТОРИЈСКИ ПРЕГЛЕД ФРИЗУРА (10) 

Египат. 

Грчка. 

Рим. 

Средњи век. 

Ренесанса. 

Барок. 

Рококо. 

Ампир. 

Бидермајер. 

Крај XIX века. 

ХХ век. 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТСТВО) 



У реализацији садржаја применити савремене наставне методе, средства и 
технологију. Обезбедити корелацију са ужестручним предметима, ликовном културом, 
историјом и практичном наставом струке фризера за жене. Подстицати ученике на 
самоусавршавање, самостално истраживање и коришћење података из различитих 
извора и праћење релевантних манифестација. Организовати посете модним ревијама, 
ревијама фризура, сајмовима моде и козметике и фризерским салонима.  

Неопходно је упознати ученике са разноврсним фризурама и обучити их да 
самостално процењују и предлажу фризуре у односу на физиономију, индивидуални стил, 
прилике и захтеве наручиоца. Кроз ликовну праксу подстицати развој имагинације и 
стваралачког мишљења.  

Наставнику се препоручује да већ у фази планирања и припремања наставе предвиди 
примену активних метода рада и прецизно дефинише задатке, који ће се реализовати 
радом ученика у пару, групи или тимски. Задавање једноставнијих истраживачких 
креативних задатака, ученици би били у прилици да прикупљају, уређују, анализирају и 
презентују податке и закључке. Посебан квалитет оваквог начина рада јесте што он 
омогућава оспособљавање ученика за тимски рад и сарадњу, развијање самосталности у 
презентовању резултата и вршњачко учење. Такође, неопходно је подстицање ученика да 
изражавају своје мишљење и вербализују своје доживљаје, коментаришу, анализирају 
пропорције, самостално се ликовно изражавају.  

Садржај програма треба реализовати у учионици и специјализованој учионици 
коришћењем визуелне технике и штампаних материјала: ТВ-а, ДВД-а, интернета, слика, 
фотографија, шема, модних часописа, књига из из уметности или уџбеника за ликовну 
културу, историје уметности, историје костима и моде и књигама о модерним стиловима 
одевања, модних и специјализованих часописа. 

Постигнуће и напредовање ученика се континуирано прати, вреднује се свака 
активност ученика на сваком часу – квалитет усвојених знања, самосталност у 
извршавању конкретног практичног, ликовног задатка, активност у групном и тимском 
раду, учешће у анализи конкретних проблема, учешће у дискусији, доношењу закључака и 
сл.  

 

ЕСТЕТСКО ОБЛИКОВАЊЕ ФРИЗУРА 

(Образовни профил: МУШКИ ФРИЗЕР) 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

III РАЗРЕД  
(2 часа недељно, 60 часова годишње) 

 

УВОД (2) 

Општи појмови, уметност, примењена уметност, естетика, мода, кич. 



ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ ЛИКОВНОГ ИЗРАЖАВАЊА (10) 

ЛИНИЈА 

Линија као основно изражајно средство у ликовној уметности и њене карактеристике. 
Смер у композицији. 

Начела естетског реда, ритам, хармонија, контраст, равнотежа и доминација. 

Експресија линије. 

ВЕЛИЧИНА И ОБЛИК 

Однос величина у оквиру композиције. 

Облик – величине и њихова повезаност додиривањем, покривањем и прожимањем. 

БОЈА 

Палета боја. 

Доживљавање боје, физички, оптички и психолошки. Односи топлих и хладних боја. 

КОМПОЗИЦИЈА 

Односи ликовних елемената у композицији. 

ОБЛИКОВАЊЕ МУШКИХ ФРИЗУРА ПРЕМА ЛИКУ ПОСМАТРАНОМ СПРЕДА (14) 

ИДЕАЛАН ЛИК 

Студија главе и лица.  

Портрет. 

ОБЛИКОВАЊЕ ФРИЗУРА КОД ОСОБА СА ОКРУГЛИМ ЛИЦЕМ 

Фризуре које не одговарају и фризуре које одговарају овом облику лица. 

ОБЛИКОВАЊЕ ФРИЗУРА КОД ОСОБА СА ЧЕТВРТАСТИМ ЛИЦЕМ 

Фризуре које не одговарају и фризуре које одговарају овом облику лица. 

ОБЛИКОВАЊЕ ФРИЗУРА КОД ОСОБА СА ДУГУЉАСТИМ ЛИКОМ 

Фризуре која не одговарају и фризуре које одговарају ово облику лица. 

ОБЛИКОВАЊЕ ФРИЗУРА КОД ОСОБА СА СРЦАСТИМ ЛИЦЕМ 

Фризуре које не одговарају и фризуре које одговарају овом облику лица. 



ОБЛИКОВАЊЕ ФРИЗУРА КОД ОСОБА СА РОМБОИДНИМ ЛИЦЕМ 

Фризуре које не одговарају и фризуре које одговарају овом облику лица. 

ПРОБЛЕМИ ПРОФИЛА И ОБЛИКОВАЊЕ МУШКИХ ФРИЗУРА (12) 

МАЛИ НОС – РАВАН ПРОФИЛ 

Фризуре које не одговарају и фризуре које одговарају особи са овим проблемом 
профила. 

ИСТАКНУТИ НОС 

Фризуре које не одговарају и фризуре које одговарају особи са овим проблемом 
профила. 

МАЛО ЧЕЛО – ВЕЛИКА БРАДА 

Фризуре која не одговарају и фризуре које одговарају особи са овим проблемом 
профила. 

ВЕЛИКО ЧЕЛО – МАЛА БРАДА 

Фризуре које не одговарају и фризуре које одговарају особи са овим проблемом 
профила. 

ВРСТЕ МУШКИХ ФРИЗУРА (22) 

КЛАСИЧНЕ ФРИЗУРЕ 

Каре, фен-каре, модернизовани каре. 

Фен велне, а ла брос, енглеско шишање. 

Високо шишање, средње шишање, ниско шишање. 

МОДЕРНЕ ФРИЗУРЕ 

Бит фризуре, афро фризуре, панк фризуре. 

Американка или маринац фризура, комерцијална фризура. 

Фантазија фризура. 

Уметничка фризура. 

Историјска фризура. 

Такмичарска фризура. 

СТИЛОВИ МУШКИХ ФРИЗУРА  

Класични стил фризура.  



Романтични стил фризура.  

Симетрични стил фризура.  

Асиметрични стил фризура. 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТСТВО) 

У реализацији садржаја применити савремене наставне методе, средства и 
технологију. Обезбедити корелацију са ужестручним предметима, ликовном културом, 
историјом и практичном наставом струке фризера за мушкарце. Подстицати ученике на 
самоусавршавање, самостално истраживање и коришћење података из различитих 
извора и праћење релевантних манифестација. Организовати посете модним ревијама, 
ревијама фризура, сајмовима моде и козметике и фризерским салонима.  

Неопходно је упознати ученике са разноврсним фризурама и обучити их да 
самостално процењују и предлажу фризуре у односу на физиономију, индивидуални стил, 
прилике и захтеве наручиоца. Кроз ликовну праксу подстицати развој имагинације и 
стваралачког мишљења.  

Наставнику се препоручује да већ у фази планирања и припремања наставе предвиди 
примену активних метода рада и прецизно дефинише задатке, који ће се реализовати 
радом ученика у пару, групи или тимски. Задавање једноставнијих истраживачких 
креативних задатака, ученици би били у прилици да прикупљају, уређују, анализирају и 
презентују податке и закључке. Посебан квалитет оваквог начина рада јесте што он 
омогућава оспособљавање ученика за тимски рад и сарадњу, развијање самосталности у 
презентовању резултата и вршњачко учење. Такође, неопходно је подстицање ученика да 
изражавају своје мишљење и вербализују своје доживљаје, коментаришу, анализирају 
пропорције, самостално се ликовно изражавају.  

Садржај програма треба реализовати у учионици и специјализованој учионици 
коришћењем визуелне технике и штампаних материјала: ТВ-а, ДВД-а, интернета, слика, 
фотографија, шема, модних часописа, књига из уметности или уџбеника за ликовну 
културу), историје уметности, историје костима и моде и књигама о модерним стиловима 
одевања, модних и специјализованих часописа. 

Постигнуће и напредовање ученика се континуирано прати, вреднује се свака 
активност ученика на сваком часу – квалитет усвојених знања, самосталност у 
извршавању конкретног практичног, ликовног задатка, активност у групном и тимском 
раду, учешће у анализи конкретних проблема, учешће у дискусији, доношењу закључака и 
сл.  

Уметности, историје костима и моде и књигама о модерним стиловима одевања, 
модних и специјализованих часописа. 

 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА СА ТЕХНОЛОГИЈОМ РАДА 

(Образовни профил: ЖЕНСКИ ФРИЗЕР)  

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 



Циљ наставе предмета практична настава са технологијом рада је стицање и 
развијање стручних компетенција за квалитетно обављање фризерских процедура из 
подручја рада женског фризера и формирање позитивних стручно-етичких ставова и 
навика у комуникацији приликом обављања професионалних задатака уз поштовање 
личности, уважавање различитости и толеранцију. 

Задаци наставе предмета практична настава са технологијом рада су да ученици: 

– стекну знања о врстама, употреби и начину чувања радних средстава; 

– буду оспособљени за овладавање поступцима руковања и коришћења прибора, 
апарата и фризерских материјала и извођења савремених фризерских процедура; 

– овладају поступцима прања, обликовања, бојења, препарирања и неговања косе, 
процењивања квалитета косе, спровођења третмана у циљу неге здраве косе и оштећене 
косе и примењивања препарата у терапији здраве и оштећене косе; 

– препознају и функционално користе корелацију између предмета и других стручних 
предмета током школовања; 

– развију радне навике, одговорност за квалитет извршених професионалних 
задатака, систематичност, прецизност у раду и позитиван став према учењу; 

– развију способности за процењивање и вредновање сопственог рада и резултата 
рада, анализу грешака и адекватног реаговања у свим професионалним ситуацијама; 

– негују и развијају естетску културу и креативност у професионалном раду; 

– буду оспособљени за ефикасан самосталан и тимски рад и сарадњу; 

– развијају еколошку свест, правилан однос према заштити, обнови и унапређењу 
животне средине; 

– буду оспособљени за самостално спровођење хигијенско-техничких мера заштите на 
раду; 

– развију свест о значају сталног праћења савремених достигнућа у струци и 
перманентног образовања и усавршавања; 

– развију толерантно, хумано понашање без обзира на националне, религијске, полне 
и друге разлике међу људима; 

– развију способности посматрања, уочавања, процењивања, анализирања, 
закључивања и решавања проблема. 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

I РАЗРЕД 
(5 часова недељно, 175 часова годишње – практична настава, 

60 часова практичне наставе у блоку) 

 

ЗАНИМАЊЕ ФРИЗЕР (4) 

Појам модерног и лепог.  



Подручје рада женских фризера – Салон.  

Професионална култура: професионалне комуникације (терминологија). 

РАЗВОЈ ФРИЗУРЕ КРОЗ ВЕКОВЕ (1) 

Првобитне услуге и алати. 

Усавршавање струке и прилагођавање потребама кроз векове. 

РУКОВАЊЕ АЛАТОМ, ПРИБОРОМ И АПАРАТИМА (25) 

Упознавање и руковање алатом, прибором и апаратима. 

ХИГИЈЕНСКО ТЕХНИЧКА ЗАШТИТА (12) 

Дезинфекциона средства: 

а) алкохол; 

б) асепсол. 

Стерилизација – врсте и примена.  

Професионална обољења фризера. 

АНАЛИЗА КОСЕ (10) 

Длака – коса: 

– структура длаке; 

– особине; 

– пигмент; 

– раст длаке. 

Дијагностика косе: 

– хемијски третирана коса; 

– оштећена коса; 

– природна коса; 

– седа коса. 

ХИГИЈЕНА И НЕГА КОСЕ – ВРСТЕ РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ КОСЕ И ТЕХНИКА ПРАЊА (25) 

Промена на кожи главе и коси: 

– вашљивост; 

– гљивична обољења коже главе и длаке; 

– себореа; 

– алопеција. 



а) Типови косе и коже. 

б) Адекватни шампони према типу коже и косе. Техника прања косе: 

а) дубинско прање косе и коже главе; 

б) кружно прање (лагано кружно кретање); 

в) масажа главе. 

Нега косе: 

а) ревитализација косе: 

– површинска нега; 

– дубинска нега (мултиактивни препарати провитаминског садржаја). 

б) кондиционери – маске, креме. 

ОБЛИКОВАЊЕ КОСЕ ШИШАЊЕМ (20) 

Врсте прибора и алата. 

Стил шишања – класичан и модеран. 

Естетско обликовање косе (према облику лица и главе). 

Техника шишања. 

Фазе шишања (дужина, облик фризуре). Линија шишања (градација – угао). 

ТРАНСФОРМАЦИЈА КОСЕ (8) 

Техника рада. 

Естетско обликовање фризуре – израда фризуре (водена).  

Хемијски процеси – третмани (минивал, бојење, избељивање, нијансирање). 

Врсте препарата и њихова примена.  

Утицај фризерских препарата на коси. 

ТРАЈНА ОНДУЛАЦИЈА – МИНИВАЛ (35) 

Процена стања и дебљине длаке.  

Избор намотача.  

Избор препарата. 

Припрема косе за израду минивала.  

Техника рада: 

а) класично (хоризонтално увијање); 

б) модерно: кружно (овално), парцијално увијање, спирално увијање (вертикално), 
комбиновано увијање. 

ОБЛИКОВАЊЕ ФРИЗУРА ПО СТИЛУ И НАМЕНИ (ВОДЕНА) (35) 



Обликовање фризуре по стилу:  

Класичан стил;  

Модеран стил. 

Подела фризура по намени:  

Дневна фризура;  

Вечерња фризура;  

Уметничка – фантазија;  

Различите технике израде фризура. 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА У БЛОКУ (60) 

Професионална комуникација – терминологија.  

Руковање алатом, прибором и апаратима.  

Техника прања и нега косе.  

Техника увијања косе: водена, минивал.  

Техника апликације боје на косу. 

 

II РАЗРЕД 
(11 часова недељно, 385 часова годишње – практична настава) 

 

КЛАСИЧНО ШИШАЊЕ (22) 

Равно шишање. Буби – копф шишање. 

Паж – овално шишање. Естетско обликовање косе. 

МОДЕРНО (САВРЕМЕНО) ШИШАЊЕ (32) 

Техника шишања: 

а) раван рез; 

б) убодно шишање; 

в) клизно шишање (проређивање косе). 

Линија фризуре – шишања (градација косе): 

а) степенаста; 

б) геометријска; 

в) асиметрична. 

ШИШАЊЕ КОСЕ КОД ДЕЦЕ (22) 



Савремена линија шишања. 

ОСНОВА КЛАСИЧНЕ ФРИЗУРЕ – ИЗРАДА ТАЛАСА (43) 

Израда таласа прстима. 

Израда таласа од шестица са и без раздељка.  

Израда таласа из намотача.  

Израда таласа четком и феном. 

ОБЛИКОВАЊЕ КЛАСИЧНИХ ДНЕВНИХ ФРИЗУРА (44) 

Припрема косе (прање косе – нормалне и бојене, примена средстава за 
ревитализацију косе). 

Естетско обликовање фризуре. 

Техника израде фризуре (увијање, чешљање...) на различитој дужини косе. 

Израда класичне фризуре фен апаратом. 

ТРАНСФОРМАЦИЈА КОСЕ ПОСТУПКОМ ТРАЈНЕ ОНДУЛАЦИЈЕ (54) 

На здравој коси. 

На хемијски третираној коси. 

Анализа косе. 

Прање косе. 

Припрема прибора, алата и материјала.  

Одређивање технике увијања косе (вертикално увијање, хоризонтално увијање – 
класично и модерно).  

Врсте намотача (по облику и величини).  

Провера деловања препарата и неутрализација косе. 

ОБЛИКОВАЊЕ МОДЕРНЕ (САВРЕМЕНЕ) ДНЕВНЕ ФРИЗУРЕ (23) 

Линија фризуре: 

а) степенаста; 

б) асиметрична; 

в) равна – геометријска. 

Естетско обликовање фризуре. 

Техника израде фризуре (феном и четком). 

Уплитање косе. 

БОЈА И БОЈЕЊЕ КОСЕ (4) 



Врсте пигмената у коси. 

Спектар боја (основне, изведене и комплементарне боје).  

Каталог бојења (дубина тона и нијансе). 

КОРИШЋЕЊЕ ХИДРОГЕНА У ФРИЗЕРСКОЈ СТУЦИ (17) 

Процеси бојења (површинско и дубинско бојење косе хемијским поступком). 

Класификација боја и примена поступка: 

а) привремене боје; 

б) полу-трајне боје; 

в) трајне боје; 

г) деколоризација косе (поступно осветљавање косе); 

д) избељивање косе. 

Врсте оксиданата: 

а) 10 уо1. (3%); 

б) 20 уо1. (6%); 

в) 30 уо1. (9 %); 

г) 40 уо1. (12%); 

д) Развијачи: 

– 1,3 – 1,9 

– 2,5 – 4,5. 

БОЈЕЊЕ КОСЕ У ПРИРОДНЕ ТОНОВЕ И НИЈАНСЕ (63) 

Комбиновање боја из исте серије.  

Бојење косе природне групе тонова (од броја 1 до 10).  

Бојење косе у остале тонове: пепељасти тон; кестен; бакар; црвени тон; љубичасти 
тон; плави и специјално плави тонови. 

Методе рада: 

а) израстак косе; 

б) цела дужина; 

в) продужени израстак; 

г) пребојавање косе. 

НИЈАНСИРАЊЕ КОСЕ ПРЕЛИВИМА И БОЈОМ (40) 

Врсте боја: 

– полу-перманентне боје; 



– колор шампони; 

– тон на тон. 

Техника нијансирања бојом и шатирања средствима за деколоризацију: 

а) у облику троугла; 

б) у облику ромбоида; 

в) цик-цак нијансирања; 

г) плочаста нијансирања. 

Начини нијансирања бојом и средствима за деколоризацију: 

а) фолијом; 

б) чешљем; 

в) капом. 

НЕГА ОШТЕЋЕНЕ КОСЕ (17) 

Регенерација кутикуле и кортекса длаке.  

Мултиактивни третмани – дубинска нега косе.  

Третман хидратације косе.  

Кондиционери (креме, маске, пилинг, серум). 

ТРЕТМАНИ ПРИЛИКОМ ПАТОЛОШКИХ ПРОМЕНА КОСЕ И КОЖЕ ГЛАВЕ (4) 

Препознавање патолошких промена косе и коже главе.  

Третмани – н 

 

III РАЗРЕД 
(15 часова недељно, 450 часова годишње – практична настава, 

120 часова практичне наставе у блоку) 

 

ШИШАЊЕ САВРЕМЕНЕ ЛИНИЈЕ (51) 

Комбиновање различитих техника рада. 

ОБЛИКОВАЊЕ ВЕЧЕРЊИХ ФРИЗУРА (46) 

Обликовање уметничких (фантазија) фризура на различитој дужини косе. 

Обликовање алтернативних фризура. 

БОЈЕЊЕ КОСЕ У РАЗЛИЧИТЕ ТОНОВЕ И НИЈАНСЕ (122) 



Бојење у пепељасти тон; бисерни тон; плави тон; махагони; бакар; кестен; црвени тон.  

Поступци бојења: 

а) бојење оштећене косе (полу-перманентном бојом, тон на тон); 

б) промене тона (две до три нијансе); 

в) уклањање нежељених тонова (пепеьастих и црвених). 

Пребојавање из тамних нијанси у светле.  

Посветљавање већ обојене косе.  

Тамњење већ обојене косе. 

Корекција боје (посветљавање, тамњење, промена нијанси).  

Нега бојене косе. 

ИЗБЕЉИВАЊЕ КОСЕ (46) 

Деколоризација косе (нивои): 

а) блага од 1 до 3 тона – скидање тонова, колор крема за по-светљавање косе, уље за 
бељење косе; 

б) интензивна деколоризација (бељење косе до 7 тонова). 

Врсте оксиданата: 10 уо1; 20 уо1; 30 уо1; 40 уо1. 

Методе избељивања: 

а) израстак; 

б) продужени израстак; 

в) цела дужина; 

г) различита структура косе; 

д) природни пигменти. 

Колорисање бељене косе: 

а) полу-перманентном бојом; 

б) преливи тон на тон. 

Коректура – предпигментација косе. 

БОЈЕЊЕ 100 % СЕДЕ КОСЕ (60) 

Бојење у светле и тамне тонове.  

Однос боје и хидрогена. 

Техника рада – предпигментација жељеном бојом.  

Поступак бојења од корена до шпица.  

Нијансирање у природне тонове. 

МИНИВАЛ НА ХЕМИЈСКИ ТРЕТИРАНОЈ КОСИ (94) 



Бојена коса.  

Нијансирана коса.  

Различита структура косе. 

Припрема косе, ревитализација (превентива, дубинска нега косе провитаминским 
третманом). 

Шишање шпицева – крајева косе.  

Одређивање технике увијања косе. 

ПРОБЛЕМИ ПРИ ХЕМИЈСКИМ ПРОЦЕСИМА (3) 

Бојења косе.  

Бељења косе.  

Минивала. 

Поступак решавања проблема при хемијским процесима.  

Решавање проблема изазваних хемијским процесима на коси. 

НАДОГРАДЊА КОСЕ (28) 

Врсте надоградње косе. 

Надоградња кератином (лемилицом). 

Надоградња микро гранулама (клештима за надоградњу). 

Корекција и скидање надоградње. 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА У БЛОКУ (120) 

Обликовање уметничких и алтернативних фризура.  

Бојење косе у различите тонове и нијансе.  

Избељивање косе – блага и интензивна деколоризација.  

Шишање савремене линије комбиновањем различитих техника рада. 

Бојење 100 % седе косе – предпигментација.  

Минивал на хемијски третираној коси (дубинска нега косе провитаминским 
третманом). 

Надоградња косе различитим техникама. 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТСТВО) 

Практична настава са технологијом рада је наставни предмет који је директно у 
функцији практичног професионалног оспособљавања ученика. Остваривањем циља и 
задатака овог предмета ученици стичу стручне компетенције за квалитетно обављање 
изабране професије.  



Садржаји предмета структуирани су тако да се реализују у току трогодишњег 
школовања за изабрано занимање, с тим што је потребно да се у сваком разреду 
прецизира које су то вештине, умења и навике које је потребно стицати, развијати и 
усавршавати. Неопходно је да наставник сарађује са наставницима других стручних 
предмета, да познаје програме осталих стручних предмета и да подстиче ученике да сва 
стечена знања примењују на свим облицима наставе предмета практична настава са 
технологијом рада, чиме се обезбеђује хоризонтална и вертикална повезаност и 
употребљивост знања.  

Програм предмета се реализује као вежбе, практична настава и настава у блоку. 

У првом разреду ученици се упознају са средствима рада, радним материјалима и 
организацијом рада у струци и овладавају основним техникама и поступцима у извођењу 
фризерских процедура. Вежбе реализује наставник са групама од по 6 до 8 ученика у 
школским радионицама као четворочасовне дидактичке целине. Настава у блоку у 
трајању од 5 радних дана са укупно (30 часова) реализује се у другом полугодишту на 
наставним базама тј. у фризерским салонима. 

У другом разреду настава се реализује кроз вежбе као петочасовне целине, са 
групама од 6 до 8 ученика, у школским радионицама или на наставним базама 
(фризерским салонима). Организацију вежби треба прилагодити конкретним условима 
функционисања школе. 

У трећем разреду настава се реализује кроз вежбе као седмочасовне целине, са 
групама од 6 до 8 ученика. Организација може бити условљена целокупном организацијом 
рада школе. Настава у блоку организује се и реализује два пута у трајању од по 5 радних 
дана (60 часова) у првом полугодишту и два пута од по 5 радних дана(60 часова) у другом 
полугодишту.  

Настава у блоку се реализује у фризерским салонима са којима је школа склопила 
уговор о сарадњи. Носиоци реализације програма наставе у блоку су компетентна лица на 
наставним базама (у фризерским салонима), а наставник је у улози организатора, 
координатора, обилази ученике на наставним базама и прикупља повратне информације 
од стручних лица о нивоу овладаности техникама, поступцима, вештинама својих ученика. 

Вежбе је потребно тако организовати да ученик што чешће буде у прилици, а то 
величина групе и дозвољава, да одради, увежба, усаврши одређени поступак до нивоа 
вештине. Пожељно је да наставник креира такве наставне ситуације у којима ће ученици 
моћи да уочавају и разликују битно од небитног, примећују грешке у извођењу одређене 
вежбе, нуде решења за проблем – ситуацију, предвиђају могуће последице, процењују и 
вреднују сопствени рад и рад осталих ученика. На тај начин се ученици оспособљавају за 
ефикасан самосталан и тимски рад, преузимање одговорности за властито учење и 
напредовање у послу и стичу вештине за благовремено реаговање на промене у радној 
средини.  

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу. Због тога је за подстицање и 
подржавање позитивне мотивације ученика неопходно да наставник што чешће 
ученицима даје повратну информацију о степену усвојености наставних садржаја и 
овладаности практичним знањима и вештинама. Сваку активност ученика потребно је 
адекватно вредновати: учествовање у раду на часу, ангажовање на различитим изворима 
знања, активност у групном раду, самосталност у презентацији знања и вештина, 
спретност у коришћењу материјала, алата, инструмената у извођењу задатка, примена 
мера заштите и безбедности према себи, другима и околини. 

ЗАВРШНИ ИСПИТ 



Завршни испит у средњим стручним школама ученици полажу у складу са 
Правилником о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у 
стручним и уметничким школама – Садржај и начин полагања завршног испита 
(„Службени гласник СРС – Просветни гласник”, број 6/90 и „Просветни гласник”, бр. 4/91 
7/93, 17/93, 1/94, 2/94 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/02, 5/03, 10/03, 24/04, 3/05, 6/05, 11/05, 6/06, 
12/06, 8/08, 1/09, 3/09, 10/09, 5/10 и 8/10). 

Завршним испитом проверава се стручна оспособљеност кандидата за укључивање у 
рад и обавлање професионалних задатака. При провери стручне оспособљености, може 
се ангажовати социјални партнер (експерта из струке). 

Завршни испит састоји се из: 

1. практичног рада, 

2. усмене одбране практичног рада. 

1. ПРАКТИЧАН РАД 

Практичним радом на завршном испиту проверава се оспособљеност кандидата за 
практично извођење фризерских процедура. 

Садржаји практичног рада обухватају: 

– класична и модерна шишања, 

– обликовање дневних, класичних и модерних фризура 

– обликовање вечерњих фризура 

– израда минивала бојење косе нијансирање косе 

– избељивање и деколоризација косе. 

2. УСМЕНА ОДБРАНА ПРАКТИЧНОГ РАДА 

Усменом одбраном практичног рада на завршном испиту проверава се ниво стечених 
знања и способности кандидата да та знања примењују у свакодневном извршавању 
конкретних радних задатака образовног профила женског фризера. 

Испитна питања за усмену одбрану практичног рада конституишу се из следећих 
области: 

– врсте и карактеристике шишања, 

– естетски принципи тј. правила шишање косе, 

– поступци израде минивала на различитој структури косе и примена препарата, 

– карактеристике неуспелог минивала, 

– претходно потребни поступци при изради краткотрајних фризура, 

– правила естетског обликовања фризуре, 

– врсте боја и бојење косе, 

– поступак технике бојења косе, 

– промене на структури длаке при бојењу косе и његов значај, 

– коришћење каталога за бојење косе, 

– однос боје и врсте % хидрогена 



– нијансирање косе, 

– класификација нијансирања и поступак технике нијансирања, 

– значај анализе и дијагностике косе при избељивању и деколоризацији косе 

– методе и поступци деколоризације, тј. избељивања косе 

– процес деколоризације и промене на структури длаке 

 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА СА ТЕХНОЛОГИЈОМ РАДА 

(Образовни профил: МУШКИ ФРИЗЕР) 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

Циљ наставе предмета практична настава са технологијом рада је стицање и 
развијање стручних компетенција за квалитетно обављање фризерских процедура из 
подручја рада мушког фризера и формирање позитивних стручно-етичких ставова и 
навика у комуникацији приликом обављања професионалних задатака уз поштовање 
личности, уважавање различитости и толеранцију. 

Задаци наставе предмета практична настава са технологијом рада су да ученици: 

– стекну знања о врстама, употреби и начину чувања радних средстава; 

– буду оспособљени за овладавање поступцима руковања и коришћења прибора, 
апарата и фризерских материјала и извођења савремених фризерских процедура; 

– овладају поступцима извођења процедура: бријање, шишање, обликовање браде и 
бркова, израде фризура, бојења и препарирања косе; 

– буду оспособљени за ефикасну примену техника мануелне и апаратурне неге и 
масаже лица и главе; 

– буду оспособљени да самостално врше избор и примену препарата за негу и 
третман косе, коже, браде и бркова као и да сагледавају и процењују могуће ризике у 
њиховој примени; 

– препознају и функционално користе корелацију између стручних предмета током 
школовања; 

– развију радне навике, одговорност за квалитет извршених професионалних 
задатака, систематичност, прецизност у раду и позитиван став према учењу; 

– развију способности за процењивање и вредновање сопственог рада и резултата 
рада, анализу грешака и адекватног реаговања у свим професионалним ситуацијама; 

– негују и развијају естетску културу и креативност у професионалном раду; 

– буду оспособљени за ефикасан самосталан и тимски рад и сарадњу; 

– развијају еколошку свест, правилан однос према заштити, обнови и унапређењу 
животне средине; 

– буду оспособљени за самостално спровођење хигијенско-техничких мера заштите на 
раду; 



– развију свест о значају сталног праћења савремених достигнућа у струци и 
перманентног образовања и усавршавања; 

– развију толерантно, хумано понашање без обзира на националне, религијске, полне 
и друге разлике међу људима; 

– развију способности посматрања, уочавања, процењивања, анализирања, 
закључивања и решавања проблема. 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

I РЕЗРЕД 
(5 часова недељно, 175 часова годишње – практична настава, 

60 часова практичне наставе у блоку) 

 

УПОЗНАВАЊЕ ПОДРУЧЈА РАДА, УСЛОВА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАДА И РАДНЕ 
ПРОСТОРИЈЕ (5) 

Подручје рада фризера за мушкарце. Унапређивање струке од путујућих бербера до 
фризера за мушкарце. Опис радне просторије и радног места. Пријем, испраћај и 
опхођење са странком. 

ФРИЗЕРСКИ АЛАТ ПРИБОР И ЕЛЕКТРИЧНИ АПАРАТИ (25) 

Упознавање алата и правилно руковање. Упознавање прибора и правилно руковање. 
Упознавање електричних апарата и правилно руковање. 

ХИГИЈЕНСКО-ТЕХНИЧКА ЗАШТИТА (15) 

Заштита на раду. Санитарни прописи. Примена средстава за одржавање чистоће 
алата, прибора и радне просторије. Лична хигијена. Преглед косе и коже главе (алопеције, 
перут...). Професионална обољења фризера за мушкарце. 

ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ (15) 

Врсте потрошних материјала и њихова намена. Правилно дозирање различитих 
потрошних материјала. 

БРИЈАЊЕ БРАДЕ (40) 

Алат за бријање. Преглед коже лица и браде. Припрема за бријање – обавезна 
употреба хируршких рукавица. Дезинфекција бријача. Шема бријања – најбитније за добро 
и успешно бријање. Техника бријања браде. Нега лица после бријања. 

ТЕХНИКА ПРАЊА И СУШЕЊА КОСЕ (30) 



Преглед косе и коже главе. Припрема за прање – заштитна средства. Наношење 
шампона, техника прања и испирања косе, техника сушења косе, формирање фризуре са 
и без раздељка. 

МАСАЖА ЛИЦА И ГЛАВЕ (10) 

Значај масаже за здравље клијента. Масажни хватови и примена. 

Релаксациона масажа. 

ШИШАЊЕ КОСЕ (35) 

Врсте косе – квалитет и густина. Преглед косе – припрема за шишање. Врсте 
шишања. Разумевање жеље странке. Шема шишања – подела косе. 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА У БЛОКУ (60) 

У првом разреду организација наставе у блоку омогућава да ученици препознају и 
примене реализован наставни садржај у професионалном окружењу. 

ХИГИЈЕНСКО-ТЕХНИЧКА ЗАШТИТА (10) 

Примена средстава за одржавање чистоће алата, прибора и радне просторије. 
Примена дезинфекционих средстава. Заштита на раду. 

ФРИЗЕРСКИ АЛАТ ПРИБОР И ЕЛЕКТРИЧНИ АПАРАТИ (10) 

Руковање алатом. Руковање прибором. Руковање електричним апаратима. 

ТЕХНИКА ПРАЊА И СУШЕЊЕ КОСЕ. МАСАЖА ЛИЦА И ГЛАВЕ (15) 

Техника прања и испирања косе. Сушење косе. Формирање фризуре са и без 
раздељка. 

БРИЈАЊЕ БРАДЕ (10) 

Сапуњање браде. Техника бријања браде. Нега лица пре и после бријања. 

ШИШАЊЕ КОСЕ (10) 

Припрема за шишање и преглед косе и коже главе. Употреба алата и прибора за 
шишање. Правилна подела косе. 

ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ (5) 

Примена потрошног материјала. 

 



II РАЗРЕД 
(11 часова недељно, 385 часова годишње – практична настава) 

 

ПРИМЕНА ПРЕПАРАТА ЗА НЕГУ КОСЕ (11) 

Упознавање препарата за негу косе. Утврђивање квалитета и степена оштећености 
косе. Избор шампона за прање косе. Дејство препарата за негу косе. 

БРИЈАЊЕ И ИЗБРИЈАВАЊЕ БРАДЕ И ГЛАВЕ (22) 

Поступци за бријање и избријавање браде. Бријање главе. Нега коже лица и главе 
после бријања и избријавања. 

МАСАЖА ЛИЦА И ГЛАВЕ (11) 

Врсте масаже – прстима, апаратом. Значај масаже лица и главе. Употреба топлих и 
хладних облога (компреса). 

ОБЛИКОВАЊЕ БРАДЕ И БРКОВА (22) 

Облици браде и бркова. Техника обликовања браде и бркова. Мода и естетско 
обликовање браде и бркова. Обликовање браде и бркова по жељи странке. 

КЛАСИЧНО ШИШАЊЕ СУВЕ И МОКРЕ КОСЕ (99) 

Врсте шишања. Скраћивање и проређивање косе. Техника израде прелаза на врату. 
Обрада зулуфа и фазона око ушију. Шишање према квалитету косе и облику главе. 
Шишање суве косе. Шишање мокре косе. Избор врсте шишања према захтеву странке. 

ШИШАЊЕ БРИЈАЧЕМ (22) 

Историјат шишања бријачем. Значај правилне обраде косе бријачем. Правилна 
подела и обрада косе бријачем. Предност шишања бријачем при изради фризуре. 

ОБЛИКОВАЊЕ КЛАСИЧНИХ ФРИЗУРА (99) 

Обликовање фризуре према моди, естетском изгледу и квалитету косе. 

Формирање свих врста раздељака. Обликовање фризуре према захтеву странке. 

Употреба учвршћивача за косу. Завршни део чешљања и лакирања косе. 

ИЗРАДА ТАЛАСА ПРСТИМА И ФЕНОМ (11) 

Формирање таласа прстима. Формирање таласа без раздељка феном. 

РЕСТРУКТУРИРАЊЕ КОСЕ (33) 



Средства за реструктурирање косе. 

Врсте препарата. 

Неутрализатори за косу. 

Правилна подела косе за реструктурирање. 

БОЈЕЊЕ КОСЕ, БРАДЕ И БРКОВА (22) 

Каталог боја. Средства за бојење косе. Подела косе за бојење. 

Правилан поступак код бојења косе, браде и бркова. 

ДЕКОЛОРИЗАЦИЈА КОСЕ (33) 

Средства за деколоризацију косе. Поступак код деколоризације. Технике 
деколоризације. 

 

III РАЗРЕД 
(15 часова неделю, 450 часова годишње – практична настава,  

120 часова практичне наставе у блоку)  

 

ШИШАЊА У ТРЕНДУ (120) 

Шеме шишања. Шишање у тренду. Шишање према квалитету косе. Примена разних 
техника шишања. Обрада косе маказама. Обрада косе маказама са микрозупцима. 
Проређивање косе ефилир маказама. Обрада косе бријачем. 

Употреба електричне машине. Такмичарска шишања. Ревијална шишања. 

Технике шишања. 

ИЗРАДА ФРИЗУРЕ У ТРЕНДУ (120) 

Врсте фризура. Техника рада фенирања и завршног чешљања. 

Израда фризуре према захтеву странке. Израда фризуре према врсти шишања и 
квалитету косе. Израда фризуре према моди и естетском изгледу. Употреба разних 
учвршћивача за косу. Употреба разних крема за косу. 

Израда такмичарских фризура. Израда ревијалних фризура. 

ИСПРАВЉАЊЕ КОВРЏАВЕ КОСЕ (15) 

Исправлање природних коврџа феном. Исправлање природних коврџа хемијским 
препаратом. 

РЕСТРУКТУРИРАЊЕ КОСЕ (30) 



Врсте минивала. Припрема за реструктурирање косе. Техника намотавања косе и 
наношење препарата. Неутрализација косе. Нега реструктуиране косе. 

БОЈЕЊЕ КОСЕ, БРАДЕ И БРКОВА (45) 

Анализа косе (структура длаке, особине, пигмент, раст длаке...). 

Каталог боја. Врсте боја. Припрема за бојење и утврђивање рецептуре. Бојење 
израстка. 

Бојење целе дужине косе. Праћење и преглед деловања боје. Прање и нега обојене 
косе. Техника бојења браде и бркова. 

КОЛОРИСАЊЕ КОСЕ (30) 

Колорисање и време деловања колор шампона. 

ДЕКОЛОРИЗАЦИЈА КОСЕ (45) 

Врсте деколораната. Припрема за деколорисање и утврђивање процедуре. 

Технике извођења (целе дужине, праменова, израстка...). Праћење и прекид деловања 
деколоранта. Прање и нега деколорисане косе. 

НЕГА ЗДРАВЕ И ОШТЕЋЕНЕ КОСЕ (15) 

Примена средстава на здравој и оштећеној коси. Употреба средстава за 
ревитализацију. 

МОДА И ЕСТЕТСКО ОБЛИКОВАЊЕ БРАДЕ И БРКОВА (30) 

Облици браде и бркова. Мода и естетско обликовање браде и бркова. Начин прања и 
неге браде и бркова. Технике обликовања браде и бркова. 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА У БЛОКУ (120) 

У трећем разреду организација наставе у блоку омогућава ученику да се 
професионално оспособи и оствари наставне садржаје у реалном окружењу. 

МОДА И ЕСТЕТСКО ОБЛИКОВАЊЕ БРАДЕ И БРКОВА (15) 

Естетско обликовање браде и бркова. Начин прања и неге браде и бркова. 

Технике обликовања браде и бркова. 

КЛАСИЧНА ШИШАЊА (15) 

Увежбавање свих врста класичних шишања (средње, ниско, високо...). 

ШИШАЊЕ У ТРЕНДУ (15) 



Увежбавање свих врста (техника) шишања. 

БРИЈАЊЕ И ИЗБРИЈАВАЊЕ БРАДЕ И ГЛАВЕ (15) 

Бријање са избријавањем. Бријање главе. 

РЕСТРУКТУИРАЊЕ КОСЕ (15) 

Израда свих врста минивала. 

БОЈЕЊЕ КОСЕ БРАДЕ И БРКОВА (15) 

Бојење косе у све нијансе. Бојење браде и бркова. 

ДЕКОЛОРИЗАЦИЈА КОСЕ (15) 

Деколоризација (израстка, целе дужине и праменова). 

НЕГА ЗДРАВЕ И ОШТЕЋЕНЕ КОСЕ (15) 

Примена средстава за ревитализацију. 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТСТВО) 

Практична настава са технологијом рада је наставни предмет који је директно у 
функцији практичног професионалног оспособљавања ученика. Остваривањем циља и 
задатака овог предмета ученици стичу стручне компетенције за квалитетно обављање 
изабране професије.  

Садржаји предмета структуирани су тако да се реализују у току трогодишњег 
школовања за изабрано занимање, с тим што је потребно да се у сваком разреду 
прецизира које су то вештине, умења и навике које је потребно стицати, развијати и 
усавршавати. Неопходно је да наставник сарађује са наставницима других стручних 
предмета, да познаје програме осталих стручних предмета и да подстиче ученике да сва 
стечена знања примењују на свим облицима наставе предмета практична настава са 
технологијом рада, чиме се обезбеђује хоризонтална и вертикална повезаност и 
употребљивост знања.  

Програм се реализује као вежбе и настава у блоку. 

У првом разреду ученици се упознају са средствима рада, радним материјалима и 
организацијом рада у струци и овладавају основним техникама и поступцима у извођењу 
фризерских процедура. Вежбе реализује наставник са групама од по 6 до 8 ученика у 
школским радионицама као четворочасовне дидактичке целине. Настава у блоку у 
трајању од 5 радних дана са укупно (30 часова) реализује се у другом полугодишту на 
наставним базама, тј. у фризерским салонима. 

У другом разреду настава се реализује кроз вежбе као петочасовне целине, са 
групама од по 6 до 8 ученика, у школским радионицама или на наставним базама 
(фризерским салонима). Организацију вежби треба прилагодити конкретним условима 
функционисања школе.  



У трећем разреду настава се реализује кроз вежбе као седмочасовне целине, са 
групама од по 6 до 8 ученика. Организација може бити условљена целокупном 
организацијом рада школе. Настава у блоку организује се и реализује два пута у трајању 
од по 5 радних дана (60 часова) у првом полугодишту и два пута од по 5 радних дана (60 
часова) у другом полугодишту.  

Настава у блоку се реализује у фризерским салонима са којима је школа склопила 
уговор о сарадњи. Носиоци реализације програма наставе у блоку су компетентна лица на 
наставним базама (у фризерским салонима), а наставник је у улози организатора, 
координатора, обилази ученике и прикупља повратне информације од стручних лица о 
нивоу овладаности техникама, поступцима, вештинама својих ученика. 

Вежбе је потребно тако организовати да ученик што чешће буде у прилици, а то 
величина групе и дозвољава, да одради, увежба, усаврши одређени поступак до нивоа 
вештине. Пожељно је да наставник креира такве наставне ситуације у којима ће ученици 
моћи да уочавају и разликују битно од небитног, примећују грешке у извођењу одређене 
вежбе, нуде решења за проблем – ситуацију, предвиђају могуће последице, процењују и 
вреднују сопствени рад и рад осталих ученика. На тај начин се ученици оспособљавају за 
ефикасан самосталан и тимски рад, преузимање одговорности за властито учење и 
напредовање у послу и стиче вештине за благовремено реаговање на промене у радној 
средини.  

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу па је за подстицање и 
подржавање позитивне мотивације ученика неопходно да наставник што чешће 
ученицима даје повратну информацију о степену усвојености наставних садржаја и 
овладаности практичним знањима и вештинама. Сваку активност ученика потребно је 
адекватно вредновати: учествовање у раду на часу, ангажовање на различитим изворима 
знања, активност у групном раду, самосталност у презентацији знања и вештина, 
спретност у коришћењу материјала, алата, инструмената у извођењу задатака, примена 
мера заштите и безбедности према себи, другима и околини. 

ЗАВРШНИ ИСПИТ 

Завршни испит у средњим стручним школама ученици полажу у складу са 
Правилником о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у 
стручним и уметничким школама – Садржај и начин полагања завршног испита 
(„Службени гласник СРС – Просветни гласник”, број 6/90 и „Просветни гласник”, бр. 4/91 
7/93, 17/93, 1/94, 2/94 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/02, 5/03, 10/03, 24/04, 3/05, 6/05, 11/05, 6/06, 
12/06, 8/08, 1/09, 3/09, 10/09, 5/10 и 8/10). 

Завршним испитом проверава се стручна оспособљеност кандидата за укључивање у 
рад и обављање професионалних задатака. При провери стручне оспособљености, може 
се ангажовати социјални партнер (експерта из струке). 

Завршни испит састоји се из: 

1. практичног рада, 

2. усмене одбране практичног рада. 

1. ПРАКТИЧАН РАД 

Практичним радом на завршном испиту проверава се оспособљеност кандидата за 
практично извођење фризерских процедура. 

Садржаји практичног рада обухватају: 



– извођење свих врста класичних шишања и шишања у тренду; 

– обликовање класичних и фризура у тренду; 

– бријање са избријавањем; 

– обликовање браде и бркова; 

– реструктурирање косе; 

– бојење и деколорисање косе. 

2. УСМЕНА ОДБРАНА ПРАКТИЧНОГ РАДА 

Усменом одбраном практичног рада на завршном испиту проверава се ниво стечених 
знања и способности кандидата да та знања примењују у свакодневном извршавању 
конкретних радних задатака образовног профила мушки фризер. 

Испитна питања за усмену одбрану практичног рада конституишу се из следећих 
области: 

– принципи хигијенско-техничке заштите на раду; 

– средства за негу и хигијену косе и њихов избор; 

– избор и примена средстава за негу пре, у току и после бријања; 

– врсте класичног и шишања у тренду; 

– облици браде и бркова и естетски изглед и склад; 

– принципи у изради таласа на коси; 

 

ЕСТЕТСКО ПЕДИКИРСКО И МАНИКИРСКО  
ОБЛИКОВАЊЕ 

(Образовни профил: ПЕДИКИР И МАНИКИР) 

 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

Циљ наставе је усвајање функционалних знања о естетској нези шаке и стопала и 
оспособљавање за самостално обликовање и декорацију ноктију.  

Задаци наставе су да ученици: 

– развијају и унапређују естетске критеријуме, стваралачко мишљење, перцепцију и 
визуелно памћење, мануелну спретност, прецизност, упорност, преданост и одговорност у 
раду; 

– буду оспособљени за цртање и сликање традиционалним и савременим медијима, 
материјалима и техникама кроз разноврсне ликовне, дизајнерске, проблемске и пројектне 
задатке (или: овладају традиционалним и савременим цртачким и сликарским техникама и 
материјалима кроз разноврсне ликовне, дизајнерске, проблемске и пројектне задатке); 

– негују индивидуални ликовни израз; 



– упознају естетску негу шака и стопала кроз историју; 

– буду оспособљени за самостално обликовање и декорацију ноктију; 

– буду оспособљени за самостално проналажење, систематизовање и коришћење 
информација из различитих извора; 

– буду оспособљени за индивидуални и тимски рад;  

– развију одговоран однос према очувању здравља, радне и животне средине; 

– буду мотивисани за целоживотно проширивање и продубљивање стечених знања и 
умења; 

– повежу и примене стечена знања и умења у другим наставним предметима, 
свакодневном животу и будућем занимању. 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

III РАЗРЕД  
(2 часа недељно, 60 часова годишње) 

 

УВОД У ПРЕДМЕТ (2) 

Уметност, ликовна уметност, примењена уметност, естетика, естетика струке, мода, 
кич. 

ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ ЛИКОВНОГ ИЗРАЖАВАЊА (10) 

ЛИНИЈА 

Линија као основно изражајно средство у ликовној уметности и њене карактеристике. 
Смер у композицији. 

Начела естетског реда, ритам, хармонија, контраст, равнотежа и доминација. 

Експресија линије. 

ВЕЛИЧИНА И ОБЛИК 

Однос величина у оквиру композиције. 

Облик, величине и њихова повезаност додиривањем, покривањем и прожимањем. 

БОЈА 

Палета боја – доживљавање боје, физички, оптички и психолошки фактор боје. 

Односи топлих и хладних боја. 

КОМПОЗИЦИЈА 



Односи ликовних елемената у композицији. 

МАНИКИР(20) 

Појам маникира и његов историјат. 

СТУДИЈА РУКЕ И ШАКЕ 

Нормална шака и одговарајуће обликовање и лакирање ноктију. 

Дугачка шака и одговарајуће обликовање и лакирање ноктију. Кратка шака и 
одговарајуће обликовање и лакирање ноктију. Широка шака и одговарајуће обликовање и 
лакирање ноктију. 

РАЗНОВРСНИ ОБЛИЦИ НОКТИЈУ 

Четвртасти и кратки нокти и њихово одговарајуће обликовање и лакирање. 

Нокти средње дужине и њихово одговарајуће обликовање и лакирање. 

Дуги и уски нокти и њихово одговарајуће обликовање и лакирање. 

Широки нокти и њихово одговарајуће обликовање и лакирање. 

ВРСТЕ МАНИКИРА 

Енглески маникир. 

Француски маникир. 

Америчка метода маникир. 

Уметничко осликавање ноктију (наил арт). 

ПЕДИКИР (28) 

Појам педикира и његов историјат. 

АНАТОМИЈА И ОБЛИЦИ СТОПАЛА 

Грчко стопало. Египатско стопало. Четвртасто стопало. 

ЕСТЕТСКА НЕГА СТОПАЛА 

Естетско обликовање и лакирање ноктију на ногама. Обликовање и лакирање ноктију у 
складу са општим изгледом особе. 

Одговарајући избор обуће за одрасле. Естетска нега дечијег стопала. Одговарајући 
избор обуће за децу. 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТСТВО) 



У реализацији садржаја применити савремене наставне методе, средства и 
технологију. Обезбедити корелацију са ужестручним предметима, ликовном културом, 
историјом и практичном наставом струке маникира и педикира. Подстицати ученике на 
самоусавршавање, самостално истраживање и коришћење података из различитих 
извора и праћење релевантних манифестација. Организовати посете модним ревијама, 
ревијама фризура, сајмовима моде и козметике и педикирским и маникирским салонима.  

Наставнику се препоручује да већ у фази планирања и припремања наставе предвиди 
примену активних метода рада и прецизно дефинише задатке, који ће се реализовати 
радом ученика у пару, групи или тимски. Задавање једноставнијих истраживачких 
креативних задатака, ученици би били у прилици да прикупљају, уређују, анализирају и 
презентују податке и закључке. Посебан квалитет оваквог начина рада јесте што он 
омогућава оспособљавање ученика за тимски рад и сарадњу, развијање самосталности у 
презентовању резултата и вршњачко учење. Такође, неопходно је подстицање ученика да 
изражавају своје мишљење и вербализују своје доживљаје, коментаришу, анализирају. 
Кроз ликовну праксу подстицати развој имагинације и стваралачког мишљења.  

Садржај програма треба реализовати у учионици и специјализованој учионици 
коришћењем визуелне технике и штампаних материјала: ТВ-а, ДВД-а, интернета, слика, 
фотографија, шема, модних часописа, књига из уметности или уџбеника за ликовну 
културу, историје уметности, историје костима и моде и књигама о модерним стиловима 
одевања, модних и специјализованих часописа. 

Постигнуће и напредовање ученика се континуирано прати, вреднује се свака 
активност ученика на сваком часу – квалитет усвојених знања, самосталност у 
извршавању конкретног практичног, ликовног задатка, активност у групном и тимском 
раду, учешће у анализи конкретних проблема, учешће у дискусији, доношењу закључака и 
сл.  

 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА СА ТЕХНОЛОГИЈОМ РАДА  

(Образовни профил: ПЕДИКИР И МАНИКИР)  

 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

Циљ наставе предмета практична настава са технологијом рада је стицање и 
развијање стручних компетенција за квалитетно обављање маникирских и педикирских 
процедура из подручја рада женског фризера и формирање позитивних стручно-етичких 
ставова и навика у комуникацији приликом обављања професионалних задатака уз 
поштовање личности, уважавање различитости и толеранцију. 

Задаци наставе предмета практична настава са технологијом рада су да ученици: 

– стекну знања о врстама, употреби и начину чувања радних средстава; 

– буду оспособљени за овладавање поступцима руковања и коришћења прибора, 
апарата и материјала који се користе у професионалном раду; 

– овладају поступцима спровођења маникир процедура; 

– овладају поступцима спровођења педикир процедура; 



– буду оспособљени за извођење поступака механичке, хемијске и електро 
депилације; 

– препознају и функционално користе корелацију између предмета и других стручних 
предмета током школовања; 

– развију радне навике, одговорност за квалитет извршених професионалних 
задатака, систематичност, прецизност у раду и позитиван став према учењу; 

– развију способности за процењивање и вредновање сопственог рада и резултата 
рада, анализу грешака и адекватног реаговања у свим професионалним ситуацијама; 

– негују и развијају естетску културу и креативност у професионалном раду; 

– буду оспособљени за ефикасан самосталан и тимски рад и сарадњу; 

– развијају еколошку свест, правилан однос према заштити, обнови и унапређењу 
животне средине; 

– буду оспособљени за самостално спровођење хигијенско-техничких мера заштите на 
раду; 

– развију свест о значају сталног праћења савремених достигнућа у струци и 
перманентног образовања и усавршавања; 

– разумеју значај сарадње са другим стручним лицима, пре свега, са здравственим 
радницима, дерматолозима, козметолозима и произвођачима средстава за хигијенско-
естетску негу коже и ноката; 

– развију толерантно, хумано понашање без обзира на националне, религијске, полне 
и друге разлике међу људима; 

– развију способности посматрања, уочавања, процењивања, анализирања, 
закључивања и решавања проблема. 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

I РАЗРЕД 
(5 часова недељно, 175 часова годишње практичне наставе,  

60 часова практичне наставе у блоку) 

 

ЗАНИМАЊЕ ПЕДИКИР И МАНИКИР (15) 

Подручје рада стручњака за педикир и маникир. Историјски развој педикира и 
маникира. Изгледи и опремљеност радне просторије. Изглед и опремљеност радног 
места. Пријем, опхођење и испраћај странке. 

ХИГИЈЕНСКО-ТЕХНИЧКА ЗАШТИТА (5) 

Санитарни прописи о заштити на раду. Уређење радног простора. Радна одећа и 
обућа. 



СРЕДСТВА РАДА ЗА ЗАНИМАЊЕ ПЕДИКИР И МАНИКИР (30) 

Врсте апарата, инструмената и осталог прибора. Правилна употреба и примена алата 
и прибора. Правилно коришћење апарата. Одржавање апарата, алата и инструмената. 
Редослед извођења радних операција. 

Медикаменти – основна средства за рад (алкохол, асепсол, хидроген, хлоретил, 
хидроциклин, бивацин). Дезинфекција – појам, значај и примена. Стерилизација – појам 
значај и примена. Врсте стерилизације. 

АНАТОМСКА СТРУКТУРА ШАКЕ, КОЖЕ И НОКТА (15) 

Анатомија шаке.  

Хистологија коже. 

Значај епидерма и границе обраде код педикирских и маникирских процедура. 

Нокат – изглед, грађа, структура и улога.  

Епонихијум – значај и улога код маникира.  

Масажа шаке. 

Покрети при извођењу вежби руку, прстију и ручног зглоба. 

НЕГА РУКУ – МАНИКИР (50) 

Припрема радног места и прибора за рад.  

Пријем странке и поставлање странке у одговарајући положај. 

Припрема стручњака за рад.  

Редослед извођења радних операција.  

Преглед, испитивање ноктију.  

Поступци сечења ноктију. 

Правилно руковање великим маказама – цанглама.  

Правилно турпијање и обликовање ноктију према изгледу прстију и шаке. 

Потискивање и обрада заноктице. 

Дезинфекција после рада. 

Припрема и чишћење ноктију за лакирање. 

Техника лакирања. 

Препарати за негу руку. 

Парафински третман – дејство и улога у третману руку.  

Врсте маникира – енглески, френч маникир, амерички, СПА маникир. 

АНАТОМИЈА СТОПАЛА (40) 

Анатомија стопала.  



Мишићи стопала.  

Лукови стопала.  

Тачка ослонца тежине тела.  

Изглед нормалног стопала.  

Обрада нормалног стопала. 

НЕГА СТОПАЛА – ПЕДИКИР (20) 

Припрема радног места и прибора за рад. 

Припрема странке за педикир. 

Врсте масаже стопала, дејство и примена. 

Рефлексомасажа, поступци извођења и значај за човечије тело. 

Препарати за негу стопала.  

Индикације и контраиндикације масаже.  

Редослед извођења радних операција. 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА У БЛОКУ (60) 

Организација наставе у блоку омогућава ученику да упозна и препозна реализован 
наставни садржај и да своје знање унапреди, допуни и примени у професионалном 
окружењу. Изводи се у салонима (педикир и маникир). 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

Чишћење, прање, дезинфекција, стерилизација, збрињавање материјала, припрема 
странки, радног места и прибора за извођење процедуре. 

Извођење ручне и апаратурне масаже руку и ногу.  

Подсецање ноктију, скидање заноктица и лакирање ноктију.  

Скидање хиперкератинских наслага са стопала. Обрада ноктију на ногама. 

 

II РАЗРЕД 
(11 часова недељно, 385 часова годишње практичне наставе) 

 

ОБРАДА СУВЕ И ВЛАЖНЕ КОЖЕ СТОПАЛА (55) 

Утврђивање статуса коже.  

Типови коже.  

Одлике суве коже.  

Продужена нега и препарати.  



Парафински третман стопала.  

Редослед рада код СПА педикира.  

Обрада влажног стопала – хиперхидроза.  

Одлике хиперхидрозе. 

Продужена нега и савети.  

Препарати за негу. 

ХИПЕРКЕРАТОЗА СТОПАЛА (33) 

Процес кератинизације.  

Локација хиперкератозе.  

Хиперкератоза на прстима.  

Хиперкератоза на метатарзалу.  

Хиперкератоза на пети. 

Поступци обраде хиперкератинских наслага на стопалима.  

Поступци скидања хиперкератозе са прстију.  

Поступци скидања хиперкератозе са метатарзала.  

Поступци скидања хиперкератозе са пете.  

Вежбе покрета са скалпелом. Вежбе покрета са кредом. 

ОБРАДА НОКТИЈУ НА НОГАМА (44) 

Одлике и изглед ноктију. 

Правилно руковање великим и малим маказама.  

Правилно сечење ноктију. 

Обрада здравог нокта.  

Нега и лакирање ноктију на ногама.  

Промене на ноктима.  

Деформације ноктију.  

Поступци обраде задебљалог нокта.  

Поступци обраде гљивично оболелог нокта.  

Превентивне мере заштите од могућих повреда и инфекција при раду. 

Значај сарадње са дерматолозима. 

ДЕФОРМИСАНО СТОПАЛО (66) 

Преглед и анализа стопала. 

Уочавање разлике између нормалног и деформисаног стопала. 



Узроци деформисаног стопала.  

Узимање отисака стопала.  

Анализа отисака.  

Степени деформације стопала.  

Врсте деформитета. 

Метатарзалгија (изглед, узроци и симптоми). 

Обрада метатарзала. 

Чукаљ као последица деформитета. 

Савети за спречавање настанка чукљева. 

Савети о ортопедским помагалима (улошци, подметачи). 

Значај сарадње са ортопедима и физијатрима. 

ОБРАДА ЖУЉЕВА (110) 

Врсте жуљева. 

Узроци настанка жуљева. 

Локација жуљева. 

Правилно руковање алатом при обради жуљева (скалпел). 

Поступци обраде у зависности од локације жуља. 

Мере опреза при третману жуљева у зависности од локације. 

Компликације при третману жуљева. Примена медикамената. Заштита и савети после 
обраде жуљева. Савети за спречавање настанка жуљева. 

ДЕПИЛАЦИЈЕ (77) 

Припрема радног места за депилацију.  

Припрема материјала.  

Припрема странке. 

Правилно руковање апаратом (топилицом).  

Депилација топлим воском.  

Депилација хладним воском. 

Поступци извођења механичке депилације на појединим деловима тела. 

Хемијска депилација. 

Поступци извођења хемијске депилације. 

Нега коже након извођења депилације. 

Индикације и контраиндикације код извођења депилације. 

Епилација и естетски изглед коже. 



 

III РАЗРЕД 
(15 часова недељно, 450 годишње практичне наставе,  

120 часова практичне наставе у блоку) 

 

ОБРАДА ЖУЉЕВА КОД ДЕФОРМИСАНОГ СТОПАЛА (150) 

Врсте деформитета и њихова обрада. 

Принципи извођења третмана код деформитета. 

Поступци обраде тврдог жуља. 

Поступци обраде меког жуља. 

Поступци обраде ситних жуљева. 

Поступци обраде жуља са капиларом. 

Поступци обраде жуља на чукљу. 

Поступци обраде септичног жуља. 

Поступци обраде жуља са нуклеусом. 

Поступци обраде жуља испод нокта. 

Изглед и локација ураслог нокта. 

Узроци ураслог нокта. 

Поступци обраде ураслог нокта. 

Савети за спречавање настанка ураслог нокта. 

ОБОЉЕЊА НОГУ И ПЕДИКИР (75) 

Гљивично обољење на кожи стопала. 

Препознавање промене и границе педикирске интервенције.  

Начин дезинфекције код гљивичних обољења.  

Брадавице – границе педикирског рада.  

Разлика између жуља и брадавице.  

Педикир код промрзлина – радни поступци.  

Педикир код оштећене циркулације крвних судова (артериосклероза, дијабетес, 
проширене вене). 

Мере опреза при раду и радни поступци.  

Значај сарадње са дерматолозима. 

НАДОГРАДЊА НОКТИЈУ (135) 



Врсте надоградње. 

Правилно коришћење материјала и препарата за надоградњу.  

Поступци извођења надоградње – гел техника.  

Правилно коришћење материјала и препарата за акрил технику. 

Поступци извођења надоградње – акрил техника. 

Изливање ноктију. 

Трајни френч. 

Фиберглас техника. 

Алергије и инфекција. 

Произвођачи ноктију – дистрибутера. 

ОБОЉЕЊА РУКУ И МАНИКИР (45) 

Маникирски поступци код деформитета.  

Маникирски поступци код обољења коже и ноктију.  

Специфичности у третману.  

Сарадња са дерматолозима. 

СУВИ ПЕДИКИР – ШОЛОВ СИСТЕМ (45) 

Разлика између Шоловог система и класичног педикира. 

Одлике Шоловог апарата. 

Начин руковања и примене Шоловог апарата. 

Обрада задебљалог нокта. 

Педикир Шоловим апаратом. 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА У БЛОКУ (120) 

Организовање наставе у блоку омогућава ученику да се професионално оспособи и 
оствари наставне садржаје. Изводи се у салонима (педикир и маникир). 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

Извођење педикирских процедура код особа са деформитетима стопала. 

Припрема, чување и одржавање препарата, инструмената и прибора за рад. 

Извођење процедура ручне и апаратурне масаже руку и ногу. Извођење свих врста 
депилације. Извођење маникирских процедура. 

Извођење педикирских процедура код особа са обољењима коже и нокта. 

Обрада свих врста жуљева. 

Педикир третман суве и влажне коже. 



Давање савета странкама о продуженој хигијенској и естетској нези. 

Надоградња ноктију (гел, акрил, изливање, фиберглас техника). 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТСТВО) 

Практична настава са технологијом рада је наставни предмет који је директно у 
функцији практичног професионалног оспособљавања ученика. Остваривањем циља и 
задатака овог предмета ученици стичу стручне компетенције за квалитетно обављање 
изабране професије.  

Садржаји предмета структуирани су тако да се реализују у току трогодишњег 
школовања за изабрано занимање, с тим што је потребно да се у сваком разреду 
прецизира које су то вештине, умења и навике које је потребно стицати, развијати и 
усавршавати. Неопходно је да наставник сарађује са наставницима других стручних 
предмета, да познаје програме осталих стручних предмета, да подстиче ученике да сва 
стечена знања примењују на свим облицима наставе предмета и да указује ученицима на 
везу са предметима које ће тек изучавати, чиме се обезбеђује хоризонтална и вертикална 
повезаност и употребљивост знања.  

Програм предмета се реализује кроз вежбе и настава у блоку. 

У првом разреду ученици се упознају са средствима рада, радним материјалима и 
организацијом рада у струци и овладавају основним техникама и поступцима у извођењу 
маникир и педикир процедура. Вежбе се реализује наставник са групама од по 6 до 8 
ученика у школским радионицама као четворочасовне дидактичке целине. Настава у 
блоку у трајању од 5 радних дана у континуитету са укупно (30 часова ) реализује се у 
другом полугодишту на наставним базама тј. у маникир и педикир салонима. 

У другом разреду настава се реализује кроз вежбе као петочасовне целине, са 
групама од по 6 до 8 ученика, у школским радионицама или на наставним базама 
(маникир и педикир салонима). Организацију вежби треба прилагодити конкретним 
условима функционисања школе. 

У трећем разреду настава се реализује кроз вежбе као седмочасовне целине, са 
групама од по 6 до 8 ученика. Организација може бити условљена целокупном 
организацијом рада школе. Настава у блоку организује се и реализује два пута у трајању 
од по 5 радних дана (60 часова) у првом полугодишту и два пута од по 5 радних дана( 60 
часова) у другом полугодишту.  

У реализацији програма предмета (вежби и наставе у блоку) наставници пружају 
информације, осмишљавају, организују и усмеравају ученичке активности, креирају 
атмосферу у којој се настава одвија, дају повратну информацију, процењују напредовање 
ученика и оцењују их. 

Настава у блоку се реализује у маникир и педикир салонима са којима је школа 
склопила уговор о сарадњи. Носиоци реализације програма наставе у блоку су 
компетентна лица на наставним базама, а наставник је у улози организатора, 
координатора, лица које обилази ученике на наставним базама и прикупља повратне 
информације од стручних лица о нивоу овладаности техникама, поступцима, вештинама 
својих ученика. 

Вежбе је потребно тако организовати да ученик што чешће буде у прилици, а то 
величина групе и дозвољава, да одради, увежба, усаврши одређени поступак до нивоа 
вештине. Пожељно је да наставник креира такве наставне ситуације у којима ће ученици 



моћи да уочавају и разликују битно од небитног, примећују грешке у извођењу одређене 
вежбе, нуде решења за проблем – ситуацију, предвиђају могуће последице, процењују и 
вреднују сопствени рад и рад осталих ученика. На тај начин се ученици оспособљавају за 
ефикасан самосталан и тимски рад, преузимање одговорности за властито учење и 
напредовање у послу и стичу вештине за благовремено реаговање на промене у радној 
средини.  

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу. Због тога је за подстицање и 
подржавање позитивне мотивације ученика неопходно да наставник што чешће 
ученицима даје повратну информацију о степену усвојености наставних садржаја и 
овладаности практичним знањима и вештинама. Сваку активност ученика потребно је 
адекватно вредновати: учествовање у раду на часу, ангажовање на различитим изворима 
знања, активност у групном раду, самосталност у презентацији знања и вештина, 
спретност у коришћењу материјала, алата, инструмената у извођењу задатка, примена 
мера заштите и безбедности према себи, другима и околини. Такође, ученике треба 
оспособљавати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака предмета као и 
напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију. 

ЗАВРШНИ ИСПИТ 

Завршни испит у средњим стручним школама ученици полажу у складу са 
Правилником о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у 
стручним и уметничким школама – Садржај и начин полагања завршног испита 
(„Службени гласник СРС – Просветни гласник”, број 6/90 и „Просветни гласник”, бр. 4/91 
7/93, 17/93, 1/94, 2/94 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/02, 5/03, 10/03, 24/04, 3/05, 6/05, 11/05, 6/06, 
12/06, 8/08, 1/09, 3/09, 10/09, 5/10 и 8/10). 

Завршним испитом проверава се стручна оспособљеност кандидата за укључивање у 
рад и обављање професионалних задатака. При провери стручне оспособљености, може 
се ангажовати социјални партнер (експерта из струке). 

Завршни испит састоји се од: 

1. практичног рада; 

2. усмене одбране практичног рада. 

1. ПРАКТИЧАН РАД 

Практичним радом на завршном испиту проверава се оспособљеност кандидата за 
практично извођење педикирских и маникирских процедура. 

Практичан рад обухвата програмске садржаје I, II и III разреда: 

– спровођење хигијенско-естетске ручне и апаратурне масаже руку и ногу; 

– спровођење хигијенско-естетске неге ноктију на рукама; 

– спровођење хигијенско-естетске неге стопала и ноктију на ногама; 

– спровођење хигијенско-естетске неге стопала са деформитетима; 

– спровођење педикирских и маникирских поступака код особа са оболењима коже и 
ноктију; 

– спровођење сувог педикира; 

– спровођење свих врста надоградње ноктију. 



2. УСМЕНА ОДБРАНА ПРАКТИЧНОГ РАДА 

Усменом одбраном практичног рада на завршном испиту проверава се ниво стечених 
знања и способности кандидата да та знања примењује у свакодневном извршавању 
конкретних радних задатака образовног профила: педикир и маникир. 

Питања за усмену одбрану практичног рада: 

– методе асепсе и антисепсе 

– примена и припрема антисептичких дезинфекционих средстава 

– врсте дезинфицијенаса 

– врсте стерилизације и примена 

– изглед нормалног стопала и ноктију 

– врсте и изглед деформитета 

– врсте и изглед најчешћих обољења на ногама, изглед гљивичних обољења, верука и 
клавуса 

– принципи педикирског и маникирског третмана код особа са гљивичним обољењима 
и домен рада 

– принципи одржавања хигијенско-естетске неге руку и ногу 

– третман особа са поремећајем циркулације крви на ногама и изглед промена 

– третман особа са хиперхидрозом 

– изглед промена и домен рада 

– принципи обраде жуљева и хиперкератинских наслага 

– поступци указивања прве помоћи код повреда насталих у току рада 

– врсте и дејство ручне и апаратурне масаже 

– врсте депилатора, начин дејства и примена 

– индикације и контраиндикације за примену појединих врста депилатора 

– састав и дејство препарата за хигијенско естетску и козметичку негу руку и ногу 

– алергија, настанак, појавни облици и најчешћи алергени 

– хигијенско-естетски препарати и козметичка средства као умирујуће супстанце 

– задаци и поступак стручњака за педикир и маникир у случају појаве алергије код 
странке. 



НАСТАВНИ ПРОГРАМИ 

I. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

Б. СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 

ПРОГРАМИ ПРЕДМЕТА КОЈИ СE ИЗУЧАВАЈУ НА НИВОУ ПОЈЕДИНИХ 
ОБРАЗОВНИХ ПРОФИЛА 

 

Образовни профили у четворогодишњем образовању:  
СЦЕНСКИ МАСКЕР И ВЛАСУЉАР 

 

ОСНОВЕ АНАТОМИЈЕ И ФИЗИОЛОГИЈЕ 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

Циљ наставе предмета основе анатомије и физиологије је стицање основних знања о 
грађи и функцијама органа, система органа и човечијег организма као целине; 
оспособљавање ученика да стечена знања повезују и примењују у изучавању других 
наставних тема и области, професионалном раду и свакодневном животу. 

Задаци наставе предмета основе анатомије и физиологије су да ученици: 

– стекну основна знања о пореклу човека; 

– разуме процесе и механизме који се одигравају у људском организму; 

– усвоје основна знања о морфолошко-функционалним карактеристикама ћелија и 
ткива; 

– секну квалитетна знања о грађи и функцијама локомоторног, кардиоваскуларног, 
респираторног, ендокриног, нервног, урогениталног и дигестивног система; 

– развију навику за коришћењем нових информационих технологија у циљу 
претраживања и прикупљања података о савременим достигнућима у проучавању 
човечијег организма, примерено узрасним могућностима разумевања; 

– развију свест о потреби за перманентним образовањем; 

– негују и развију способност тимског рада, интеракције и сарадње међу ученицима; 

– развију способност посматрања, уочавања, упоређивања, анализирања, критичког 
мишљења и закључивања. 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 



I РАЗРЕД  
(3 часа недељно, 105 часова годишње) 

 

УВОД (1) 

Предмет проучавања анатомије и физиологије. 

ФУНКЦИОНАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЧОВЕЧЈЕГ ОРГАНИЗМА (1) 

Функционална организација човечјег организма. Хомеостаза и механизми регулације. 

МОРФОЛОШКО-ФУНКЦИОНАЛНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЋЕЛИЈА И ТКИВА (8) 

Морфолошко-функционалне карактеристике ћелије.  

Транспорт кроз ћелијску мембрану.  

Појам и врсте ткива. Епително и везивна ткива.  

Раздражљива ткива – мишићно и нервно ткиво.  

Кожа – грађа и функције. Аднекси коже. 

ТЕЛЕСНЕ ТЕЧНОСТИ (1) 

Појам и подела телесних течности. Промет воде у организму. 

КРВ (8) 

Појам, запремина, боја и састав крви. Крвна плазма. Улоге крви. 

Ћелијски елементи крви: еритроцити, леукоцити и тромбоцити. 

Улоге крви. 

Крвне групе (АВО, Rh) и принципи трансфузије крви. 

ЛОКОМОТОРНИ СИСТЕМ (16) 

Општи појмови о костима – подела, грађа и улоге. 

Скелет главе. 

Скелет грудног коша. 

Скелет кичменог стуба и карлице. 

Скелет екстремитета. 

Грађа, облик и функционалне карактеристике скелетних мишића. 

Мускулатура главе, врата и екстремитета. Мускулатура трупа. 

НЕРВНИ СИСТЕМ (15) 



Основни појмови о нервном систему. Централни нервни систем. 

Кичмена мождина и рефлексна активност ЦНС-а. Продужена мождина, мождани мост 
и мали мозак.  

Средњи мозак и међумозак. 

Велики мозак. Можданице. Цереброспинална течност.  

Периферни нервни систем: спинални и кранијални нерви.  

Аутономни нервни систем. 

РЕЦЕПТОРНИ СИСТЕМ (6) 

Опште особине анализатора. Рецепција укуса, мириса и сензибилитета. 

Рецепција вида. 

Рецепција слуха и равнотеже. 

ЕНДОКРИНИ И РЕПРОДУКТИВНИ СИСТЕМ (13) 

Ендокрини систем – хормони: појам, улоге, подела и особине. 

Хипофиза. Ендокрини панкреас. 

Тироидна и паратироидне жлезде. Надбубрежне жлезде.  

Полне жлезде жене и мушкарца – грађа и функције.  

Женски полни органи и мушки полни органи – грађа и функције. 

КАРДИОВАСКУЛАРНИ СИСТЕМ (7) 

Срце – положај, величина, сполни изглед и грађа.  

Унутрашњи изглед срца – преткоморе, коморе и валвуларни апарат. Плућни и 
системски крвоток. 

Анатомија и физиологија крвних судова.  

Срчани циклус, фреквенца срца. 

Регулација срчаног рада. Артеријски крвни притисак и пулс. 

РЕСПИРАТОРНИ СИСТЕМ (6) 

Дисајни путеви – подела, грађа и улоге.  

Плућа, плућна марамица и медијастинум.  

Физиологија дисања – механизам дисајних покрета.  

Размена гасова у плућима и транспорт гасова путем крви. Регулација дисања. 

ДИГЕСТИВНИ СИСТЕМ (8) 

Анатомија дигестивног система.  



Анатомија јетре и улоге јетре.  

Варење у дигестивном систему. 

УРИНАРНИ СИСТЕМ (6) 

Анатомија бубрега и мокраћних путева.  

Физиологија уринарног система: функције бубрега и особине мокраће. 

ТЕЛЕСНА ТЕМПЕРАТУРА (3) 

Терморегулација – механизми стварања и одавања топлоте. 

ПРОМЕТ МАТЕРИЈЕ И ЕНЕРГИЈЕ (6) 

Метаболизам угљених хидрата, масти и беланчевина и међусобна повезаност. 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТСТВО) 

Наставни предмет основе анатомије и физиологије представља основни 
општестручни предмет јер својим садржајима пружа ученицима знања неопходна за 
разумевање садржаја других стручних предмета у подручју рада и у функцији је 
професионалног оспособљавања. Садржајно се ослања на ученичка знања стечена у 
основној школи из области науке о човеку из наставног предмета биологија пружајући 
проширена и продубљена знања о системима органа човечијег организма, њиховом 
функционисању, међусобној функционалној повезаности и условљености. 

У наставном раду велику помоћ би представљало коришћење очигледних наставних 
средстава – слика, схема, мулажа појединих система органа, наставних филмова, 
анимација и сл. 

Посебно треба радити на перманентном повезивању знања у оквиру предмета како би 
ученици разумели функционисање једног система органа као део функционисања 
организма као јединствене целине. Због тога се за часове систематизације наставних 
садржаја препоручује осмишљавање задатака које ће ученици самостално или у групном 
раду решавати. То могу бити задаци упоређивања грађе појединих органа и система 
органа, утврђивања сличности и разлика у начину функционисања, откривања веза међу 
системима органа и сл. За израду оваквих задатака ученици ће користити знања стечена 
на часовима, уџбеник, али их је потребно упутити и на коришћење других извора знања – 
атласа, енциклопедија, интернета,... Презентације реализованих задатака могу бити у 
различитој форми – постера, наставних плаката, видео презентације, асоцијативних квиз 
питања. 

Повратном информацијом о степену и квалитету усвојених садржаја континуирано 
обавештавати ученике чиме се подстиче мотивисаност за стицање нових знања и њихову 
примену. У ту сврху могуће је користити усмену проверу знања, кратке тестове и друге 
облике писмене провере знања, тестове на крају првог и другог полугодишта, семинарске 
радове и презентације и др.  

 

ХИГИЈЕНА 



(Образовни профили: СЦЕНСКИ МАСКЕР И ВЛАСУЉАР)  

 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

Циљ наставе предмета хигијена је стицање основних знања из подручја опште 
хигијене, формирање позитивног става у односу на примену принципа хигијене у 
свакодневном животу и професионалном раду. 

Задаци наставе предмета хигијена су да ученици: 

– буду оспособљени за разумевање значаја и улоге одржавања личне хигијене и 
хигијенског начина живљења у превенцији болести; 

– стичу основна знања о значају и улози хигијене исхране у заштити и унапређивању 
здравља и упознају поремећаје и болести које настају као последица неправилне исхране; 

– развију свест о значају здравља и практикују здраве стилове живота; 

– усвоје знања о утицају штетних агенаса у радном и животном окружењу на 
нарушавање здравља људи; 

– усвоје хуманистичке ставове, развију и негују емпатију; 

– развију способност посматрања, уочавања, анализирања, тумачења, логичког 
закључивања, решавања проблема; 

– оспособе се за самостално и перманентно образовање и усавршавање; 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

II РАЗРЕД 
(2 часа недељно, 70 часова годишње) 

 

УВОД (2) 

Предмет изучавања, задаци и значај хигијене.  

Појам и дефиниција здравља. 

ЛИЧНА ХИГИЈЕНА (17) 

Одржавање телесне чистоће. 

Хигијена усне дупље. Зубни каријес – настанак и превенција. 

Хигијена косе и ноктију.  

Хигијена полних органа и полних односа. Болести које се преносе сексуалним 
контактом: гонореја и сифилис. 

AIDS и остале болести које се преносе сексуалним контактом. 



Колитис. 

Менструална хигијена и хигијена трудница. 

Медицински аспекти планирања породице. Контрацептивне методе. 

Контрацептивна средства. 

Болести прљавих руку: бактеријске инфекције коже и слузокожа инфекције 
дигестивног тракта. 

Паразитна обољења. педикулоза. Скабијес и гљивична обољења коже. 

Хигијена одевања. 

МЕНТАЛНА ХИГИЈЕНА (16) 

Ментална хигијена – однос соматског и менталног здравља. 

Фактори који утичу на ментално здравље. Здрава и зрела личност. 

Адолесценција и поремећаји у адолесценцији. 

Стрес и реакције на стрес. 

Наркоманија – појам, обележја и узроци. Класификација дрога. 

Депресори ЦНС-а. 

Стимуланси ЦНС-а. 

Халуциногени и канабис. превенција и лечење наркоманије. 

Никотизам. 

Алкохолизам – појам, узроци настанка и развојне фазе. 

Соматске и менталне последице алкохолизма. 

Социјално-економске последице алкохолизма. Превенција и лечење алкохолизма. 

ХИГИЈЕНА ИСХРАНЕ (11) 

Значај исхране и принципи правилни исхране. 

Хранљиве материје: угљени хидрати, масти и беланчевине. 

Витамини – подела, извори, улоге, авитаминозе. 

Минералне материје – извори, улоге, ефекти промене концентрације на организам. 

Животне намирнице. 

Енергетски биланс исхране. 

Потхрањеност и гојазност. 

Поремећаји изазвани неисправном исхраном. 

КОМУНАЛНА ХИГИЈЕНА (10) 

Утицај еколошких фактора на здравље људи (позитивни и негативни еколошки 
фактори). 



Хигијена ваздуха: нормалан састав и особине ваздуха. Врсте и штетна дејства 
аерозагађивача. 

Сунчево зрачење (позитивни и негативни ефекти). Вештачки извори (соларијум). 

Хигијена воде: улога и значај воде у организму. 

Физичке и хемијске особине воде. 

Снабдевање и пречишћавање пијаће воде. 

Хигијена земљишта. Загађивачи земљишта и отпадне материје. 

Хигијена становања. 

ХИГИЈЕНА У ВАНРЕДНИМ УСЛОВИМА (1) 

Хигијена у ванредним условима. 

ШКОЛСКА ХИГИЈЕНА (1) 

Школска хигијена. 

ХИГИЈЕНА РАДА (8) 

Физиологија рада. Замор, умор и премор. Радна способност и производност рада. 

Професионалне штетности и штетне ноксе. 

Професионална обољења и повреде при раду. 

Професионална оштећења здравља радника у делатности личних услуга 

Санитарно-технички услови у салонима за личне услуге. 

Дезинфекција и стерилизација (појам сепсе и антисепсе). 

ЗДРАВСТВЕНО-ВАСПИТНИ РАД (4) 

Здравствено-васпитни рад – појам, принципи. 

Методе, облици и средства здравствено-васпитног рада. 

Улога фризера/педикира и маникира у здравственом васпитању средине у којој ради. 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТСТВО) 

Наставни предмет хигијена својим садржајем обезбеђује стицање опште здравствене 
културе, али пружа и специфична знања неопходна за квалитетно обављање 
професионалних задатака. Садржаји предмета се успешно могу корелирати и 
употпуњавати са садржајима других стручних предмета: основе анатомије и физиологије и 
практична настава са технологијом рада о чему би требало водити рачуна приликом 
годишњег и оперативног планирања. 

Степен препознатљивости садржаја може бити један од критеријума за избор 
наставних метода, облика и средстава рада. Препорука је наставницима да се за обраду 
садржаја, о којима ученици имају већ одређеног предзнања, или за часове 



систематизације активирају ученици који би самостално, тандемски или у групи 
реализовали презентацију садржаја, водили дискусију на задату тему, израдили наставни 
или едукативни плакат/пано и др. 

Наставне теме из подручја личне хигијене, хигијене исхране и поремећаја који настају 
услед недовољне и неправилне исхране, хигијене радне средине и технике указивања 
прве помоћи ученици треба да савладају на нивоу разумевања и примене. У том смислу 
веома корисне могу бити радионице на којима би ученици, кроз добро изабрану и 
осмишљену проблем – ситуацију (симулацију одређених животних и професионалних 
ситуација), сагледавали проблем из различитих позиција, уочавали грешке, примењивали 
стечено знање, износили аргументе, закључивали, предвиђали могуће последице. 

Остале наставне теме треба обрадити на нивоу обавештености. 

Постигнуће и напредовање ученика се континуирано прати, вреднује се свака 
активност ученика на сваком часу (квалитет усвојених знања, увежбаност и самосталност 
у извршавању практичног задатка, активност у групном и тимском раду, учешће у анализи 
задатих конкретних проблема и ситуација, учешће у дискусији, доношењу закључака и 
сл.).  

 

ПРВА ПОМОЋ 

(Образовни профили: СЦЕНСКИ МАСКЕР И ВЛАСУЉАР)  

 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

Циљ изучавања предмета је практично обучавање будућих радника у делатности 
личних услуга за ваљано указивање неодложне помоћи животно угроженим лицима и 
повређеним, а у непредвиђеним задесним ситуацијама, што представља основу 
спасавања и очувања живота. 

Задаци су:  

– стицање знања о томе колики је значај правовремено и правилно указане прве 
помоћи у спасавању људских живота; 

– оспособљавање ученика да препознају поремећаје здравља и да на прави начин 
помогну и себи и другима у свакодневном животу и раду; 

– обучавање ученика практичним методама и техникама указивања прве помоћи. 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

II РАЗРЕД 
(30 часова у блоку годишње) 

 



Прва помоћ (увод), преглед повређених, редослед указивања прве помоћи, виталне 
функције и привидна и права смрт. 

Дефиниција, циљ и задаци прве помоћи. 

Редослед поступака пружања прве помоћи. 

Основни појмови о тријажи и редовима хитности.  

Утврђивање виталних функција. 

Привидна и права смрт. несигурни и сигурни знаци смрти. 

Преглед „од главе до пете”. 

Поремећаји свести. 

Поремећаји свести – појам и класификација. 

Процена нивоа реаговања. Бочни релаксирајући положај. 

Синкопа, кома, мождани удар, потрес мозга. 

Фебрилне конвулзије и епилепсија. 

Хипо и хипергликемија. 

Тровање алкохолом и лековима. 

Реанимација. 

Престанак дисања и рада срца. кардиопулмонална реанимација (КПР). 

Успостављање проходности дисајних путева. Хајмлихов захват. 

Методе вештачког дисања (инсулфационе и мануелне). 

Спољашња масажа срца. 

Специфичности КПР-а код новорођенчета, малог детета и одраслог. 

Контрола успешности КПР-а и грешке при раду. 

Повреде, завојни материјал и технике превијања. 

Повреде и ране. Поступак са раном. 

Поступак са страним телом у рани. Ратне ране. 

Завојни материјал. 

Врсте и технике превијања – завојем и троугластом марамом. 

Врсте и технике превијања (глава и труп). 

Врсте и технике превијања (горњи и доњи екстремитети). 

Крварење, методе хемостазе и шок. 

Крварење – појам, подела и препознавање. 

Процена искрвављености. Шок. 

Мере превенције шока. методе привремене хемостазе. 

Дигитална компресија и компресивни завој. 

Есмархова повеска и поступак код ампутације. 



Увежбавање техника превијања и заустављања крварења. 

Повреде коштано-зглобног система и имобилизација. 

Повреде костију и зглобова. 

Имобилизација и средства за имобилизацију. 

Технике имобилизације горњих екстремитета. 

Технике имобилизације доњих екстремитета. 

Технике имобилизације код повреда кичменог стуба и карлице. 

Транспорт лица са имобилизацијом. 

Повреде унутрашњих органа. 

Повреде главе. 

Повреде ока и уха. 

Повреде органа грудног коша. 

Повреде органа трбуха и карлице. 

Краш и блат повреде. 

Политраума и поступак са политрауматизованим. 

Термичке, хемијске повреде и повреде електрицитетом. 

Саобраћајни трауматизам. 

Термичке повреде. Топлотни удар сунчаница. 

Опекотине. 

Хемијске опекотине. 

Термичке повреде ниским температурама. Хиблеров топлотни омотач. 

Повреде електрицитетом. 

Изненада настале тегобе и болести. 

Прва помоћ код фебрилности (грознице). 

Прва помоћ код уједа и убода. 

Утопљење у води – поступак и мере прве помоћи. 

Тровање удисањем и гутањем отрова. 

Прва помоћ код коронарних болести и бронхијалне астме. 

Прва помоћ код акутних болова у трбуху, повраћања, пролива. 

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТСТВО) 

Садржаји предмета прва помоћ конципирани су у складу са захтевима за 
поседовањем одређених знања из области медицине који проистичу из подручја рада и 
природе рада професионалне задатке извршавају на човеку као објекту рада, неопходно 



је да поседују основна стручна знања и да су оспособљени да укажу прву помоћ у случају 
настанка изненадних ургентних стања укључујући, првенствено, повреде, губитак свести, 
алергијске манифестације и слично. 

Настава прве помоћи треба да се реализује као блок настава. Практичним радом 
увежбавањем на часовима блок наставе ученици усвајају обрасце понашања и деловања 
у пружању прве помоћи повређеним и животно угроженим лицима, али и стручно и 
безбедно обављање свакодневних активности. 

Настава прве помоћи треба да се остварује у логички осмишљеним садржајним 
целинама. Блок се може реализовати у континуитету или разбијен на дане у току 
полугодишта (5 блокова са 6 часова у сваком полугодишту за образовне профиле где је 
укупни годишњи фонд часова 60, а за профиле у којима је годишњи фонд 30 часова блок 
часови су распоређени на целу школску годину). 

При томе реализација сваке целине подразумева кратко теоријско излагање о 
суштини поремећаја који су код угроженог лица (знаци за лако препознавање), редослед 
активности при пружању прве помоћи подучавање и увежбавање ученика до нивоа да 
могу самостално процењивати ситуације и изводити технике пружања прве помоћи. 
Увежбавање и евалуацију вршити кроз сценарије могућих ситуација из живота и рада. 
Последњи блок је предвиђен за систематизацију градива. 

Програм се реализује поделом одељења на две групе ученика. 

Непосредне облике реализације програма креира стручни актив школе, на основу 
услова и потреба по образовним профилима школе. 

 

ПОЗНАВАЊЕ ПРЕПАРАТА 

(Образовни профил: СЦЕНСКИ МАСКЕР И ВЛАСУЉАР)  

 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

Циљ наставе предмета познавање препарата је стицање основних знања о хемијском 
саставу, облицима, начину деловања и примени различитих препарата који ће се 
користити у обављању професионалних задатака, развијање одговорног односа према 
себи, другима и животној средини.  

Задаци наставе предмета познавање препарата су да ученици: 

– стекну основна знања о козметичким сировинама, њиховим особинама, 
дерматолошким својствима и примени; 

– стекну основна знања о саставу, врстама, облицима, дејству, изради и примени 
савремених препарата који се примењују у нези, заштити и декорацији косе, браде, бркова 
и коже, као и у одржавању личне хигијене; 

– развију свест о важности поступака дезинфекције и стерилизације у 
професионалном раду;  

– буду оспособљени за примену стечених знања у пракси као и за препознавање везе 
садржаја предмета са другим наставним предметима и областима; 



– буду оспособљени да самостално, на основу рационалних аргумената, врше 
правилан избор и примену препарата, као и да сагледавају и процењују могуће ризике у 
њиховој примени; 

– развију одговорни однос према сопственом здрављу и здрављу и безбедности 
других људи уз примену актуелних прописа који то регулишу; 

– развију еколошку свест и буду оспособљени да рад организују у складу са 
принципима одржања и очувања животне средине; 

– формирају стручно-критички става о вредностима и стварном дејству различитих 
комерцијалних препарата који се налазе на тржишту; 

– развију свест о потреби за перманентним образовањем и стекну навике за сталним 
стручним усавршавањем а у циљу преузимања одговорности за властито учење и 
напредовање у послу и каријери; 

– развију способност посматрања, анализирања, упоређивања, критичког мишљења и 
закључивања.  

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

II РАЗРЕД  
(3 часа недељно, 105 часова годишње) 

 

УВОД (2) 

Предмет изучавања и задаци. 

Значај козметичких препарата у нези и декорацији косе и коже. 

КОЗМЕТИЧКЕ СИРОВИНЕ (15) 

Класификација сировина и основна дејства појединих група сировина (природне – 
подела, дејство и примена). 

Номенклатура и испитивање сировина. 

Стандардизација сировина. 

Вода – особине, деловање и примена. 

Тврдоћа воде и њен утицај на косу и кожу. 

Пречишћена вода и њена примена у козметици. 

Површински активне материје – појам, подела, дејство, примена и њихов значај у 
хигијенско-естетској нези. 

Додатне сировине козметичких препарата – боје и конзерванси. 

КОЗМЕТИЧКИ ПРЕПАРАТИ (15) 



Дефиниција, особине и значај препарата у свакодневној нези. 

Класификација препарата у физичко-хемијском смислу (микродисперзни и 
макродисперзни системи) као козметички облици препарата. 

Прави раствори – подела, особине, значај и примена. Концентрација раствора и 
задаци са процентном концентрацијом. 

Колоидни раствори – особине, облици и примена. Емулзије – особине и значај 
емулзионих система у изради препарата. 

Врсте емулзија и њихова дерматолошка својства. 

Суспензије – подела, особине и начин израде. 

Козметички препарати као суспензиони облици. 

Аеросоли – особине и значај у савременој производњи препарата за негу и декорацију 
косе и коже. 

Остали облици препарата – екстрактивни препарати, ароматичне воде, прашкови и 
пасте. 

ПРЕПАРАТИ ЗА ЛИЧНУ ХИГИЈЕНУ (8) 

Сапуни – састав, врсте, начин израде, механизам дејства и облици. 

Тоалетни сапуни (течни и чврсти).  

Шампони – врсте, састав, облици, дејство и примена.  

Препарат за суво прање косе – састав дејства.  

Препарати за купање – врсте, састав и примена.  

Комерцијални препарати и њихови ефекти. 

ПРЕПАРАТИ ЗА НЕГУ И ДЕКОРАЦИЈУ КОСЕ (16) 

Грађа, хемијски састав и особине длаке. 

Препарати за негу косе – подела, састав, облици и примена. 

Препарати за учвршћивање косе – лакови за косу, ехотонови, гелови и пене – састав, 
дејство и примена. 

Препарати за ондулацију косе – врсте, особине и механизам дејства. 

Препарати за бојење косе – привремене и трајне боје за косу, бељење косе. 

ПРЕПАРАТИ ЗА НЕГУ И ОДРЖАВАЊЕ ФУНКЦИЈА КОЖЕ (14) 

Кожа – функције и типови. 

Сировински састав – масна фаза: природне и синтетичке масти, уља, воскови, 
фосфолипиди, масни алкохоли, силиконске масти. 

Водена фаза – пречишћена вода, ароматичне воде, борна вода.  

Препарати за чишћење коже – врсте, особине, облици и дејство (кремови, 
адсорптивни препарати и лосиони).  



Тоници за негу коже.  

Емолијентне креме (масне и хидрантне).  

Козметичке маске и паковања. 

ПРЕПАРАТИ ЗА ЗАШТИТУ И ПРИКРИВАЊЕ НЕДОСТАТАКА НА КОЖИ (6) 

Препарати за заштиту од сунчевог зрачења.  

Препарати за убрзано тамњење коже.  

Себороична кожа и њена нега – препарати.  

Препарати за бељење коже.  

Препарати за пилинг коже. 

ПРЕПАРАТИ ЗА ДЕКОРАТИВНУ КОЗМЕТИКУ – ШМИНКА (21) 

Пудери – подела, сировински састав, особине, дејство и облици. 

Пудери за лице (тонирани и нетонирани). 

Ружеви за лице – руменила – врсте, облици. 

Ружеви за усне – састав, израда, облици и примена; помаде за уста. 

Декоративни препарати за очи – сенке – подела, састав, особине. 

Препарати за трепавице – маскаре и обрве – креони.  

Препарати за постављање вештачких трепавица.  

Препарати за трајну шминку – састав, облици, начин дејства и примена 

Препарати за сликање тела „body art” – облици, постојаност). 

Декоративне маске. 

Препарати за сценски наступ, телевизију и филм – карактеристике, састав, облици и 
постојаност. 

Препарати за дневну и вечерњу шминку – разлике, састав препарата дејство и 
облици. 

Препарати за негу и декорацију ноктију – лакови за нокте. 

МИРИСНЕ МАТЕРИЈЕ (5) 

Појам, особине и значај мирисних материја.  

Природни и синтетички мириси. 

Етарска уља – особине, добијање и подела према начину дејства. 

Парфеми и колоњске воде – састав, примена. Мирисне компоненте у козметичким 
препаратима. 

ПРЕПАРАТИ СА НАЈЧЕШЋИМ АЛЕРГЕНИМ СВОЈСТВИМА (3) 



Сензибилишућа својства сировина високог и ниског рН и других козметичких сировина 
као алергена. 

Контрола квалитета козметичких препарата. 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТСТВО) 

Познавање препарата је наставни предмет који представља основу у оспособљавање 
сценских маскера и власуљара за стручно обављање професионалних задатака. 

Садржај предмета је веома захвалан за примену разноврсних наставних метода и 
облика рада са ученицима који би били у функцији усвајања наставних садржаја, од нивоа 
обавештености, разумевања, примене у конкретној ситуацији, до формирања стручно-
критичног става и способности вредновања сопственог знања. 

Реализација програма треба да се одвија у складу са принципима активне, 
проблемске и истраживачке наставе са сталним упућивањем на одговарајуће појаве из 
живота, искуства ученика или могуће професионалне ситуације. 

С тим у вези, препорука је да се у годишњем и оперативним плановима рада, како за 
први, тако и за други разред, предвиде посете сајмовима козметике и презентацијама 
козметичких средстава, након којих би се са ученицима могла реализовати анализа 
прикупљеног материјала и презентованих садржаја кроз дискусију, изношење и 
аргументовање сопственог мишљења, посматрање проблема из различитих позиција, 
израдом постер презентација. 

Задавањем једноставнијих истраживачких задатака, који би се реализовали у пару, 
групи или тимски, ученици би били у прилици да самостално прикупљају, уређују, 
анализирају и презентују податке и закључке. Посебан квалитет оваквог начина рада јесте 
што он омогућава оспособљавање ученика за тимски рад и сарадњу. 

Симулацијом конкретних проблемских професионалних ситуација ученици ће бити у 
прилици да комбиновањем претходних теоријских и практичних знања и сопствених 
искустава с новим знањима и искуствима решавају проблем, издвајају релевантне податке 
за његово решавање, проналазе различита решења за исти проблем, постављају питања 
и процењује решења других ученика. Повезивањем теоријских садржаја са практичном 
наставом обезбедиће се лакше, брже и квалитетније усвајање знања. 

Предложен је оријентациони број часова за реализацију наставних тема и у првом и у 
другом разреду, а наставник их самостално распоређује по типу и планира оперативним 
плановима рада. При томе, потребно је водити рачуна о нивоима образовно-васпитних 
захтева (обавештености, разумевања и примене) који ће се поставити ученицима у 
савлађивању наставних садржаја.  

У изради оперативног плана за други разред требало би предвидети одређени број 
часова за обнављање садржаја научених у првом разреду чиме би се постигао трансфер 
знања на садржаје истог и сродних предмета, а посебно у делу практичне примене знања. 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, сваку активност ученика 
потребно је адекватно вредновати. Ученике, такође, треба оспособљавати и подстицати 
да процењују сопствени напредак у остваривању задатака предмета, као и напредак 
других ученика уз одговарајућу аргументацију. 

 



ДЕРМАТОЛОГИЈА 

(Образовни профил: СЦЕНСКИ МАСКЕР И ВЛАСУЉАР) 

 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

Циљ наставе предмета основе дерматологије је стицање основних знања о грађи, 
функцији и заштити коже и усвајање основних појмова појмова о патолошким променама 
на кожи са којима ће се ученици сусретати у професионалном раду. 

Задаци наставе предмета основе дерматологије су да ученици: 

– стекну основна знања о грађи, функцији и заштити коже; 

– усвоје основне појмова о патолошким променама на кожи, умеју да их препознају и 
разликују; 

– буду оспособљени да процењују могуће ризике за кожу услед примене различитих 
препарата за третирање косе, коже и ноктију; 

– формирају одговорни односа према здрављу и усвоје основних знања о алергијама, 
изазивачима алергија, реакцијама на алергене и буду оспособљени за њихово 
препознавање; 

– развију способност посматрања, уочавања, упоређивања, анализирања, 
закључивања; 

– развију свест о сопственом знању и потреби за перманентним стручним 
усавршавањем. 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

III РАЗРЕД 
(2 часа недељно, 70 часова годишње) 

 

УВОД (1) 

Предмет изучавања дерматовенерологије и њен значај за образовни профил. 

СТРУКТУРА И ФУНКЦИЈЕ КОЖЕ (9) 

Макроскопски изглед и типови коже. Микроскопска структура коже. 

Епидерм – грађа, карактеристике у вези са локализацијом и улоге. 

Дерм и хиподерм – грађа и улоге. 

Аднекси коже. Лојне и знојне жлезде – грађа и функције. Састав и физиолошки значај 
лоја и зноја. 



Длака – структура, особине, врсте длаке, раст и смена длаке, трихограм, функције 
длаке. Утицај ендогених и егзогених фактора на раст длаке. 

Нокат – структура, раст, утицај ендогених и егзогених фактора на раст нокта и 
функције нокта. 

Функције коже – механичко потпорна, заштитна, имунолошка, терморегулациона, 
ендокринолошка, метаболичка, респираторна, сензорна, социјално-економска и 
сексуална. 

ПАТОЛОШКЕ ПРОМЕНЕ НА КОЖИ – ЕФЛОРЕСЦЕНЦИЈЕ (4) 

Ефлоресценције – појам и подела (према механизму настанка и у односу на ниво 
коже). 

Ефлоресценције у нивоу коже. Ефлоресценције изнад нивоа коже. Ефлоресценције 
испод нивоа коже. 

ЕРИТЕМАТОЗНЕ И ЕРИТЕМОСКВАМОЗНЕ ДЕРМАТОЗЕ (4) 

Еритеми – појам, подела (према механизму настанка, на основу узрока који је условио 
настанак еритема и према распрострањености). 

Генерализовани активни еритеми – егзантеми, подела (вирусни и егзантеми изазвани 
лековима). 

Регионални еритеми – подела према узрочним факторима (еритеми механичког 
порекла, еритеми изазвани физичким, хемијским и биолошким агенсима). 

Псоријаза – еритемосквамозна дерматоза. 

ОБОЉЕЊА ЛОЈНИХ И ЗНОЈНИХ ЖЛЕЗДА (4) 

Оболења лојних жлезда – себостаза и себореични дерматитис. 

Acne vulgaris – етиологија, механизам настанка, клиничке форме и лечење. 

Rosacea – етиологија, клиничка слика и лечење. 

Оболења екриних и апокриних знојних жлезда – подела (квантитативни и 
квалитативни поремећаји лучења зноја, miliaria). 

ОБОЉЕЊА ДЛАКЕ – ТРИХОЗЕ (8) 

Наследне и стечене болести стабљике длаке. 

Абнормалности у боји косе. 

Хипертрихоза – подела, хирзутизам. 

Алопеција – дефиниција ћелавости, подела. 

Андрогенска алопеција – етиологија, клиничка слика и лечење. 

Alopecia areata – етиологија, клиничка слика и лечење. Дифузна алопеција 
(андрогенски и телогенски ефлувијум). Трауматске неожилне алопеције (трихотиломанија, 
козметичке алопеције и задесне трауматске алопеције). 



Ожилне алопеције (примарне и секундарне ожилне алопеције). 

Трансплатација косе. 

ОБОЉЕЊА НОКТИЈУ – ОНИХОЗЕ (2) 

Развојне аномалије ноктију, инфекције ноктију, оштећења ноктију изазвана физичким и 
хемијским агенсима, онихозе које прате друге дерматозе, промене ноктију код унутрашњих 
оболења. 

АЛЕРГИЈСКЕ ДЕРМАТОЗЕ (3) 

Алергијске реакције коже. 

Уртикарија – појам, подела (имунолошке и неимунолошке уртикарије). 

Контактни алергијски дерматитис – екцем. 

ВИРУСНЕ ИНФЕКЦИЈЕ КОЖЕ (3) 

Оболења изазвана хуманим папилома вирусом – брадавице. Оболења изазвана 
херпес вирусима: Herpes simplex, Herpes zoster 

БАКТЕРИЈСКЕ ИНФЕКЦИЈЕ КОЖЕ (3) 

Пиодермије – појам и подела. 

Стрептококне инфекције коже: impetigo contagiosa, ecthyma angulus и infectionsus. 

Стафилококне инфекције коже: impetigo bulosa, folliculitis, furunkulus и carbunculus. 

ГЉИВИЧНА ОБОЉЕЊА КОЖЕ (5) 

Површне микозе: Pityriasis versicolor и trihomikoza.  

Дерматофитије капилицијума и браде. 

Дерматофитије тела, интертригинозних предела, стопала и ноктију. 

Кандидијаза. 

ПАРАЗИТАРНА ОБОЉЕЊА КОЖЕ (2) 

Скабијес и педикулоза. 

ТУМОРИ КОЖЕ (3) 

Невуси (пигментни и васкуларни). 

Бенигни тумори коже – карактеристике и клиничке форме.  

Малигни тумори – карактеристике, клиничке форме и малигни меланом. 

ОБОЉЕЊА ПЕРИФЕРНИХ ВЕНА (2) 



Венска тромбоза и венски варикозитети.  

ОШТЕЋЕЊА КОЖЕ РАЗЛИЧИТИМ СПОЉНИМ ФАКТОРИМА (3) 

Механички фактори (жуљ и курје око). Физички фактори (утицај сунца на кожу, 
фототипови коже, заштитна средства, ефекти UV зрачења на кожу). 

БОЛЕСТИ КОЈЕ СЕ ПРЕНОСЕ СЕКСУАЛНИМ ПУТЕМ (4) 

Syphilis 

Gonorrhoea, AIDS. 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТСТВО) 

Наставни предмет основе дерматологије пружа ученицима знања која су неопходна у 
њиховом професионалном раду. Садржајно је конципиран тако да је уочљива корелација 
са стручним предметима као што су: основе анатомије и физиологије, познавање 
материјала, хигијена са првом помоћи и практична настава са технологијом рада. С 
обзиром да ученици већ поседују основна знања из тих области препоручује се 
наставнику да, нарочито у оперативном, месечном планирању предвиди оне начине рада 
и наставна средства која ће та знања проширити, продубити и учинити употребљивим. 
Мисли се, пре свега, на коришћење интерактивних метода наставе и учења (самостално, у 
пару, групи или тимски) чиме ће се обезбедити вертикална повезаност наставних садржаја 
а ученици разумети садржај предмета као део свеобухватног стручног образовања и 
професионалног оспособљавања. 

Наставна средства која ће томе допринети могу бити: наставни филмови, цртежи, 
припремљене презентације богате фотографијама здраве коже, промена на кожи које 
представљају патолошке поремећаје као и промене које настају под утицајем штетних 
дејстава агенаса који се наносе или који су присутни у току извођења процедуре.  

Од посебног значаја ће бити подстицање ученика да, кроз задавање примера из 
праксе, разликују здрава и патолошка стања коже, сагледају своју улогу и одговорност у 
професионалном раду, предвиде могуће грешке у поступању и њихове последице по 
здравље коже, дискутују, размењују мишљења, износе аргументе, доносе закључке. Све 
су ово уједно и активности кроз које наставник континуирано прати и вреднује рад сваког 
ученика и оцењује у складу са Правилником о оцењивању. 

 

ПСИХОЛОГИЈА 

(Образовни профили: СЦЕНСКИ МАСКЕР И ВЛАСУЉАР )  

 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

Циљ наставе психологије је да допринесе формирању зреле, одговорне, 
социјализоване и асертивне особе, да пружи подршку развоју компетенција значајних за 
рад и даљи професионални развој кроз стицање функционалних знања о основним 



карактеристикама психичког живота и понашања човека, формирање правилних ставова и 
овладавање социјалним вештинама. 

Задаци наставе психологије су да ученици: 

– стекну основна знањима о психичким процесима, особинама, стањима и њиховом 
манифестовању у понашању; 

– разумеју психички живот особе као целину међусобно повезаних процеса, стања и 
особина;  

– разумеју везу која постоји између понашања особе и личности и ситуације; 

– разумеју психолошке основе међуљудских односа и унапреде комуникацијске 
вештине;  

– стекну знања о психолошким карактеристикама корисника које су значајне за 
пружање услуга; 

– развију ставове који уважавају психолошке карактеристике корисника;  

– развију професионалну етику и поштовање корисника без дискриминације по било 
ком критеријуму;  

– разумеју концепт менталног здравља и значај превенције, унапреде здраве животне 
стилове и примењују их свакодневном животу;  

– унапреде сарадњу са другима, као и спoсобност за тимски рад и неговање 
социјалних и емоционалних односа;  

– развију став о неопходности сталног стручног усавршавања и отворености за 
промене; 

– примењују стечена знања и вештине критичког мишљења при доношењу одлука и 
решавању проблема у професионалном раду и свакодневном животу. 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

IV РАЗРЕД 
(2 часа недељно, 60 часова годишње) 

 

УВОД  

ПРЕДМЕТ, ГРАНЕ И МЕТОДЕ ПСИХОЛОГИЈЕ  

Предмет, теоријски и практични задаци психологије. Психологија као систем научних 
дисциплина. Однос психологије и других наука. 

Методе и технике психолошких истраживања. 

РАЗВИТАК ПСИХИЧКОГ ЖИВОТА  

Чула, нервни систем и жлезде са унутрашњим лучењем. 



Развој психичког живота појединца, чиниоци развоја (наслеђе, средина и лична 
активност). 

Периоди развоја (детињство, адолесценција, зрелост, старост). 

ПСИХИЧКИ ПРОЦЕСИ; ОСОБИНЕ; СТАЊА  

ОПАЖАЊЕ И ПАЖЊА  

Опажање – опажај и осет, дражи (врсте и праг), утицај искуства и мотивације. 

Опажање боја и професионални значај перцептивних способности; опажање лепог и 
ружног. 

Поремећаји опажања – илузије и халуцинације. 

Пажња. Чиниоци и особине, обим пажње. 

УЧЕЊЕ, ПАМЋЕЊЕ, ЗАБОРАВЉАЊЕ  

Појам и врсте учења. Стицање моторних вештина.  

Психолошки услови успешног учења. Стратегије управљања процесом учења.  

Памћење и заборављање, облици и квалитативне промене памћења, узроци и 
кривуља заборављања; онемогућена репродукција. 

МИШЉЕЊЕ И ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СПОСОБНОСТИ  

Појам мишљења. Мишљење као схватање односа. Улога знања и искуства у 
мишљењу. Мисаони процес. 

Врсте мишљења. Реалистичко и имагинативно мишљење. Конвергентно и 
дивергентно мишљење.  

Стваралачко мишљење. Ток и фазе. 

Критичко мишљење. Појам и значај критичког мишљења у раду са странкама. 

Појам интелигенције. Структура интелектуалних способности. Мерење интелектуалних 
способности. Развој интелектуалних способности. Умна заосталост. 

ЕМОЦИЈЕ  

Појам и врсте – према садржају и сложености. 

Емоционално понашање и изражавање емоција; перцепција и препознавање емоција. 

Органске промене при емоцијама и психосоматска обољења. 

Значај емоција за ментално здравље. Стрес. Реаговање на стрес.  

МОТИВАЦИЈА 

Појам и врсте мотива. Хијерархија мотива. Социјализација биолошких потреба, лични, 
друштвени и мотиви интелектуалног рада.  



Конфликти и фрустрација, појам и врсте, реаговање на конфликте и фрустрације.  

Одбрамбени механизми.  

ИНТЕРЕСОВАЊА, СТАВОВИ И ВРЕДНОСТИ  

Интересовања, ставови и вредности – појам и значај. Формирање, мењање и 
одржавање ставова и вредности. Деловање ставова и вредности на психичке процесе и 
понашање. Мотивациони карактер интересовања, ставова, вредности. Предрасуде и 
стереотипи – појам, врсте и функција. Карактеристике предрасуда и стереотипа у 
делатности пружања личних услуга.  

ЛИЧНОСТ 

ПОНАШАЊЕ КАО ИЗРАЗ ОСОБИНА ЛИЧНОСТИ  

Појам личности. Доследност, јединство и особеност понашања особа.  

СТРУКТУРА ЛИЧНОСТИ  

Личност као организација особина. Појам црте (диспозиције), синдрома и типа 
личности. 

Структурална подручја личности: темперамент, карактер, способности, телесне 
особине. Психолошки профил личности. Свест о себи. 

РАЗВОЈ ЛИЧНОСТИ  

Појам развоја личности и социјализација личности. Чиниоци развоја. Идентитет и 
интегритет личности. Зрела личност. 

Психолошке карактеристике личности кроз животне циклусе. 

ПОРЕМЕЋАЈИ ДУШЕВНОГ ЖИВОТА И ПОНАШАЊА  

Поремећај психичког живота (појам, врсте). 

Ментално здравље и психолошка превенција психичких болести.  

ОСОБА У СОЦИЈАЛНОЈ ИНТЕРАКЦИЈИ 

КОМУНИКАЦИЈА  

Комуникациони процес, вербална и невербална комуникација. 

Извори неспоразума у комуникацији и њихово превазилажење. 

Психолошки аспекти комуникације са странкама при пружању личних услуга. 

Асертивно понашање. 

ГРУПА  



Структура и динамика групе (групни процеси и групне норме). 

Опажање других особа, законитости, грешке, значај прве импресије.  

ЕЛЕМЕНТИ ПСИХОЛОГИЈЕ РАДА 

ОСОБИНЕ ЛИЧНОСТИ И СПОЉНИ ФАКТОРИ УСПЕШНОСТИ НА ПОСЛУ  

Особине личности и спољни фактори (кривуља учинка, одмор – умор) који утичу на 
успешност на послу. 

Способности и особине личности значајне за занимања у делатности личних услуга. 

ПСИХОЛОШКА ОСНОВА ПОНАШАЊА ПРЕМА КОРИСНИКУ ЛИЧНИХ УСЛУГА  

Психолошке карактеристике корисника – мотивација, узраст, тип личности, припадност 
групи. 

Однос према корисницима, уважавање, стварање поверења, помоћ при одлучивању 
за врсту услуге, прихватање корисника, вођење разговора, реаговање на рекламације. 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТСТВО) 

Садржај овог програма чини репрезентативан, али и веома селективан узорак из 
области психологије са којим се ученици по први пут сусрећу у свом школовању. Он је 
тако састављен да уз одговарајућу методологију рада са ученицима треба да обезбеди 
остварење широко постављеног циља предмета и дефинисаних бројних задатака који се 
односе, како на стицање функционалних знања и овладавање вештинама, тако и на 
формирање ставова и вредности. Ученици са тим задацима треба да буду упознати јер ће 
им то пружити јаснију слику о предмету као и начину на који се реализује. 

Програмски садржаји су организовани у тематске целине за које је наведен оптималан 
број часова за реализацију. Наставник, при изради оперативних планова, дефинише 
степен прораде садржаја и динамику рада, водећи рачуна да се не наруши целина 
наставног програма, односно да свака тема добије адекватан простор и да се планирани 
циљеви и задаци предмета остваре. При томе, треба имати у виду да формирање ставова 
и вредности, као и овладавање вештинама представља континуирани процес и резултат 
је кумулативног дејства целокупних активности на часовима психологије што захтева већу 
партиципацију ученика, различита методска решења, велики број примера и коришћење 
информација из различитих извора. 

Многи психолошки појмови из програма се појављују у склопу различитих тема што 
омогућава њихово међусобно повезивање. На тај начин се њихово значење продубљује, а 
психички живот и понашање особе представља на холистички начин, као сложена 
интерактивна целина. 

Квалитет наставе и остварење бројних задатака предмета се обезбеђује 
усаглашавањем садржаја са одговарајућим методичким активностима, сталном разменом 
информација, навођењем примера и указивањем на примену. Реализација програма 
треба да се одвија у складу са принципима активне, проблемске и истраживачке наставе 
са сталним рефлексијама на одговарајуће појаве из живота и искуства ученика. 



У реализацији овог програма наставници пружају информације, осмишљавају, 
организују и усмеравају ученичке активности, креирају атмосферу у којој се настава 
одвија, дају повратну информацију, процењују напредовање ученика и оцењују их.  

За подстицање ученичких активности изузетно су важна питања која им се постављају. 
Она би требало да буду унапред припремљена, са свешћу шта се њима жели постићи у 
односу на циљеве и задатке предмета, јасна, захтевна али не и сувише компликована, по 
тежини различита да би подстакла учешће већег броја ученика.  

Питања добијају пун смисао уколико су праћена одговарајућом повратном 
информацијом од стране наставника али и других ученика. Повратна информација може 
бити ново питање, парафразирање, похвала, упућивање на нове изворе информација. 
Она доприноси остварењу многих задатака, подстицању самопоуздања ученика, њиховог 
учешћа у раду и мотивисању за предмет.  

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра 
прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање ученика 
се одвија у складу са Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и 
охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака предмета, као и 
напредак других ученика уз одговарајућу аргументацију.  

Психологија има природну везу са садржајима других наставних предметима и 
посебно са активностима у оквиру практичне наставе. Ученицима треба стално указивати 
на ту везу, и по могућности, са другим наставницима организовати тематске часове. 
Практична настава је добра прилика да ученици препознају и, у некој мери, примењују 
знања и вештине стечене на часовима психологије, о чему могу на редовним часовима 
разменити искуство. 

 

ИСТОРИЈА ПОЗОРИШТА 

(Образовни профил: СЦЕНСКИ МАСКЕР И ВЛАСУЉАР) 

 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

Циљ наставе је стицање основних знања о историјском развоју позоришта и стицање 
функционалних знања о креирању маски за разноврсне медијске форме.  

Задаци предмета су да ученици: 

– стекну знања о развоју позоришне уметности кроз векове, о сценској уметности, 
костимима, маскама, разгранатости позоришних форми и осталих сценских медија кроз 
историју; 

– упознају начин креирања историјске маске, у договору са редитељем, сценографом, 
костимографом и осталим сарадницима у представи; 

– анализирају физиономију и карактер историјског лика, презентују своје идеје и 
образложе их вербално или писано; 

– самостално проналазе, сортирају и користе информације из различитих извора; 

– буду оспособљени за самостални и тимски рад; 



– формирају навику праћења културних манифестација и представа путем различитих 
медија и буду мотивисани да посећују позоришта, концерте, модне ревије  

– развију одговоран однос према очувању здравља, радне и животне средине; 

– буду мотивисани за целоживотно проширивање и продубљивање стечених знања и 
умења; 

– повежу и примене стечена знања и умења у другим наставним предметима, 
свакодневном животу и будућем занимању. 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

IV РАЗРЕД 
(3 часа недељно, 90 часова годишње) 

 

УВОДНИ ДЕО (2) 

Појам позоришта. Појам драме. 

КОРЕНИ ПОЗОРИШТА (2) 

Праисконски елементи. Позориште примитивних народа. 

ПОЗОРИШТЕ СТАРЕ ГРЧКЕ (4) 

Настанак позоришта. Мит о богу Дионису, маска и костим. 

ПОЗОРИШТЕ СТАРОГ РИМА (5) 

Настанак и развој. Сцена, маска и костим. Комедија, пантомима. 

СРЕДЊЕВЕКОВНО ПОЗОРИШТЕ (5) 

Мим, жонглери, опсенари. Литургије. Моралитети. Мистерије. Сотије. Фарсе. 

РЕНЕСАНСНО ПОЗОРИШТЕ (10) 

Извођење и подржавање античке комедије и трагедије. Пасторала. Ренесансна 
комедија. Комедија дел арте са основним карактеристикама и типичним ликовима. 

КОЛА И ДВОРИШНА УМЕТНОСТ У ЗЛАТНОМ ВЕКУ (4) 

Прилике у Енглеској. Начин приказивања представа путујућих група. 

ШЕКСПИРОВО ВЕЛИКО ГЛУМИШТЕ (5) 



Карактеристике елизабетиног позоришта. Прилике и изглед позоришта у којем се 
стварао В. Шекспир. В. Шекспир – биографија и дела. 

ФРАНЦУСКИ ТЕАТАР 17. ВЕКА (8) 

Прилике у француском позоришту. Француска комедија. Ж. Б. Молијер – живот и дело. 

ПОЗОРИШТЕ 18. ВЕКА (8) 

Сентиментална комедија. Грађанска трагедија. Голдонијева реформа комедија дел 
арте. Популарност опере. 

ПОЗОРИШТЕ РОМАНТИЗМА (8) 

Филозофија. Сцена, костим, локална боја. 

ГРАЂАНСКО ПОЗОРИШТЕ 19. ВЕКА (4) 

Карактеристике грађанске драме и лесинг. 

РЕАЛИЗАМ (8) 

Карактеристике и филозофија. Сцена и костим у реализму. 

НАТУРАЛИЗАМ И ПСИХОЛОШКИ РЕАЛИЗАМ (2) 

Прилике у Француској и Антоан. Прилике у Русији. Станиславски. Сцена и костим. 

МОТИВИ И ОБЛИЦИ ИСТОЧЊАЧКЕ ТРАДИЦИЈЕ (2) 

Филозофија и начин игре. Сцена и костим. Специфичности маске. 

СИМБОЛИЗАМ И УМЕТНОСТ РЕЖИЈЕ (5) 

Филозофија – сцена и костим (њихове карактеристике). А. Апија, Г. Крејг. 

ПОЗОРИШТЕ И ПОЛИТИЧКА БОРБА (5) 

Прилике у Немачкој. Б. Брехт – живот и дело. Сцена, костим и начин игре у епском 
театру. 

РАЗВИЈАЊЕ СЦЕНСКОГ ПРОСТОРА (3) 

Прилике у модерном театру. Сцена и костим и маска. начин игре у модерном 
позоришту до данашњих дана. 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТСТВО) 



Програмски садржаји предмета су тако осмишљени да ће њихова реализација 
омогућити ученицима да лакше спознају и разумеју данашње позориште као и да остваре 
задатке који им буду задати у професионалном раду.  

Неопходно је успоставити корелацију са другим наставним областима, као што су: 
књижевност, историја, историја уметности, сценска шминка. Мотивисати ученике да 
самостално повезују садржаје програма са садржајима сродних предмета чиме се 
обезбеђује вертикала и хоризонтална повезаност и употребљивост знања. 

Наставнику се препоручује да већ у фази планирања и припремања наставе предвиди 
примену активних метода рада и прецизно дефинише задатке, који ће се реализовати 
радом ученика у пару, групи или тимски. При излагању садржаја тежиште треба да буде 
на ликовним компонентама позоришне представе. Задавање једноставнијих 
истраживачких задатака, ученици би били у прилици да прикупљају, уређују, анализирају и 
презентују податке и закључке. Посебан квалитет оваквог начина рада јесте што он 
омогућава оспособљавање ученика за тимски рад и сарадњу, развијање самосталности у 
презентовању резултата и вршњачко учење. Такође, неопходно је подстицање ученика да 
изражавају своје мишљење и вербализују своје доживљаје, коментаришу, упоређују, 
уочавају, самостално проналазе, систематишу и користе информације из различитих 
извора (стручна литература, часописи, интернет, уџбеници).  

Постигнуће и напредовање ученика се континуирано прати, вреднује се свака 
активност ученика на сваком часу – квалитет усвојених знања, активност у групном и 
тимском раду, учешће реализацији пројектних и истраживачких задатака, изради 
презентација, анализи конкретних проблема, учешће у дискусији, доношењу закључака и 
сл. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у 
остваривању задатака предмета, као и напредак других ученика уз одговарајући 
аргументацију. 

 

КЊИГОВОДСТВО  

(Образовни профили: СЦЕНСКИ МАСКЕР И ВЛАСУЉАР) 

 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

Циљ предмета књиговодства је пружање основних знања из области књиговодства, 
односно упознавање потребе и начина вођења књиговодствене евиденције са посебним 
освртом на законитости које владају у начину и организацији књиговодства у оквиру де-
латности личних услуга. 

Циљ књиговодства је да, у складу са општим циљевима наставе, допринесе развоју 
комплетне личности ученика, како у образовном, тако и у васпитном смислу. То 
подразумева усвајање наставног садржаја књиговодства са научног аспекта уз 
истовремено, развијање психофизичких способности ученика на сазнајном и 
психомоторном плану. 

Циљ књиговодства је упознавање са законским прописима и основним принципима 
вођења књиговодствене евиденције. 



Циљ књиговодства је упознавање ученика са основним појмовима организације 
пословања, носиоцима пословних активности, потребом и начином вођења 
књиговодствене евиденције, средствима пословања, условима за успешно пословање, 
утврђивање резултата пословања, испуњавање обавеза према друштвеној заједници. 

Задаци су: 

– стицање знања о основним књиговодственим појмовима; 

– стицање представе о: књиговодственим документима, начину и поступку евиденције 
средстава у одговарајућим пословним књигама, о трошковима и израчунавању цене 
производа (услуга); 

– финансијским аспектима пословања, утврђивању резултата пословања и мерењу 
успешности резултата пословања; 

– самооцењивање и процена рада; порез и систем обрачуна пореза; 

– значај и организација финансијске контроле, елементи и анализа пословног плана; 

– развијање смисла за тачно систематично и уредно вођење пословних књига и 
књиговодствених докумената; 

– овладавање техником правилног попуњавања и коришћења књиговодствених 
докумената и пословних књига; 

– овладавање техником правилне евиденције новчаних средстава у благајни и на 
жиро рачуну; 

– овладавање техником правилне евиденције набавке и трошења материјала, 
основних средстава и ситног инвентара; 

– стицање представе о значају уговорних и дужничко поверилачких односа, са освртом 
на значај тржишне оријентације у пословању; 

– овладавање технике правилне евиденције дужничко поверилачких односа; 

– стицање знања о показатељима успешности пословања и доношења одговарајућих 
пословних одлука; 

– стицање знања о потреби анализе тржишта и пословног окружења, ради 
предузимања конкретних акција за што успешније пословање; 

– стицање потребног знања о елементима, садржају и структури пословног (бизнис) 
плана и улози књиговодства у састављању и анализи пословног плана; 

– стицање знања о потреби и начину спровођења финансијске контроле и извршавању 
обавеза према друштвеној заједници; 

– развијање навика за педантно, прецизно и тачно вођење књиговодствене евиденције 
и обраду документације. 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

IV РАЗРЕД 
(2 часа недељно, односно 60 часова годишње) 

 



УВОД У КЊИГОВОДСТВО (6) 

Носиоци пословања: 

– привредна друштва као основни носиоци привређивања; 

– остали носиоци привређивања; 

– занатске радње и занатске задруге. 

Појам и задаци књиговодства; нормативно регулисање књиговодствене евиденције. 

Просто књиговодство и основне евиденције простог књиговодства. 

Књиговодствена евиденција у оквиру делатности личних услуга. 

Пословни (бизнис) план као оквир за отпочињање пословања: појам и карактеристике. 

Улога књиговодства у састављању пословног плана. 

СРЕДСТВА И НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА СРЕДСТАВА (4) 

Средства: појам, подела и карактеристике. Обезбеђивање средстава: сопствени и 
туђи извори финансирања. 

Шематски приказ средстава и извора средстава кроз књигу инвентара и биланс стања. 

Пример за састављање биланса стања и књиге инвентара. 

КЊИГОВОДСТВЕНА ДОКУМЕНТА И ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ (6) 

Појам и подела књиговодствених докумената. 

Садржај, контрола и чување књиговодствених докумената. 

Књиговодствене исправе – документа у простом књиговодству. 

Прописане књиге финансијског књиговодства: дневник и главна књига, и помоћне 
књиге. 

Прописане пословне књиге у простом књиговодству. Примери за попуњавање и 
састављање појединих докумената. 

Примери пословних књига и књиговодствених исправа. 

ЕВИДЕНЦИЈА БЛАГАЈНИЧКОГ ПОСЛОВАЊА (4) 

Појам и врсте благајни.  

Благајничка документација.  

Начин благајничког пословања.  

Благајничка евиденција. 

Пример за евиденцију благајничког пословања кроз књигу благајне и уз примену 
благајничке документације. 

ЕВИДЕНЦИЈА ПОСЛОВАЊА ПРЕКО ЖИРО-РАЧУНА (4) 



Жиро-рачун: појам, отварање и значај.  

Инструменти платног промета. 

Евиденција на основу извода и инструмената платног промета. 

Однос благајничког и жиралног пословања.  

Пример за евиденцију на жиро-рачуну уз коришћење инструмената платног промета. 

ЕВИДЕНЦИЈА МАТЕРИЈАЛА (4) 

Појам, врсте и цене материјала. 

Документација у вези са набавком и трошењем материјала.  

Евиденција набавке и трошења материјала.  

Пример за евиденцију набавке и трошења материјала у магацинском и материјалном 
књиговодству. 

ЕВИДЕНЦИЈА ОБАВЕЗА И ПОТРАЖИВАЊА (4) 

Појам поверилаца и добављача.  

Појам дужника и купаца. 

Значај уговорних и дужничко поверилачких односа.  

Документација у односима између дужника и поверилаца.  

Евиденција у књизи дужника и књизи поверилаца.  

Пример за евиденцију у књизи дужника и поверилаца са одговарајућом 
документацијом. 

ЕВИДЕНЦИЈА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА И СИТНОГ ИНВЕНТАРА (4) 

Појам, подела и вредности основних средстава.  

Карактеристике ситног инвентара. 

Евиденција основних средстава и ситног инвентара: књига основних средстава, 
картотека основних средстава, књига основних средстава и ситног инвентара. 

Пример за евиденцију основних средстава и ситног инвентара. 

ИНВЕНТАР (4) 

Појам, циљ и задаци инвентарисања.  

Организација инвентарисања. 

Утврђивање бруто и нето имовине и резултата пословања предузећа у простом 
књиговодству. 

Пример за утврђивање бруто и нето имовине и резултата пословања предузећа у 
простом књиговодству. 



ТРОШКОВИ ПОСЛОВАЊА (4) 

Појам и подела расхода и трошкова. 

Материјални трошкови. 

Трошкови зарада: бруто и нето плате. 

Остали трошкови пословања: трошкови средстава за рад, режијски трошкови. 

Утврђивање цене коштања и цене услуга.  

Разлика између цене коштања и продајне цене. 

РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА (6) 

Укупан приход: појам, начин стицања и расподеле; фактори који утичу на остваривање 
укупног прихода. 

Добит: појам, утврђивање и расподела; висина добити као показатељ успешности 
пословања. 

Биланс успеха –табеларни приказ расхода и прихода и резултата пословања. 

Књига прихода и расхода – приказ прихода и расхода у простом књиговодству. 

Праћење, мерење и упоређивање резултата пословања. 

Самооцењивање и процена рада. 

Узроци успеха и неуспеха и предузимање конкретних акција.  

Пример за састављање биланса успеха и мерење успешности пословања. 

ПОСЛОВНИ (БИЗНИС) ПЛАН (4) 

Елементи, структура и садржај бизнис плана.  

Како приступити изради бизнис плана. Презентација пословног (бизнис) плана. 

ОСНОВЕ ПОРЕСКОГ СИСТЕМА (3) 

Појам и врсте пореза.  

Циљ опорезивања.  

Систем обрачуна пореза. 

ФИНАНСИЈСКА КОНТРОЛА (3) 

Појам и задаци контроле. 

Контрола докумената и контрола евиденције пословних промена. 

Контрола финансијског пословања. 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТСТВО) 



Програм књиговодства се реализује у оквиру делатности личних услуга у трећем 
разреду образовног профила мушки и женски фризер и педикир и маникир и у четвртом 
разреду образовног профила сценски маскер и власулар. 

Настава књиговодства се остварује у оквиру недељног фонда часова у току целе 
наставне године са по два часа недељно, односно 60 часова годишње. Имајући у виду да 
ученици немају претходна знања, нити се овај програм може корелативно везати много са 
другим програмским садржајима (осим информатике, математике и неких друштвених 
предмета), неопходно је у остваривању програма, најпре са теоријског аспекта, обрадити 
појмове, категорије и законе, па их онда књиговодствено обрадити. Обраду новог градива 
треба остварити са око 60 % часова, а преостале часове планирати за понављање, 
утврђивање, вежбе и систематизацију пређеног наставног садржаја. При реализацији 
програма треба користити оригинална документа кад год је то могуће (књиговодствене 
картице, књиговодствена документа: признанице, уплатнице, вирмане, рачуне, фактуре, 
извод банке и друго), као и пословне књиге, планове и друго. 

У оквиру прве наставне теме Увод у књиговодство, ученике треба информисати о 
улози и значају књиговодствене евиденције, а посебно о месту и улози коју она има у 
оквиру делатности личних услуга. Посебно треба обратити пажњу на нормативно 
регулисање књиговодствене евиденције уопште и посебно у оквиру простог књиговодства 
и примени одговарајућих пословних књига и докумената. Такође ученике упознати са 
основним карактеристикама привредних друштава, као основним носиоцима 
привређивања, врстама привредних друштава, оснивањем и почетком рада. Поред 
привредних друштава, ученици треба да науче карактеристике занатских радњи, посебно 
у оквиру делатности личних услуга, оснивањем, стицањем права на рад. У вези са тим, а у 
складу са актуелним понашањем на тржишту укратко обрадити основне карактеристике 
пословног (бизнис) плана као оквира за отпочињање пословања у савременим условима. 
У овом делу бизнис план само појмовно обрадити јер ће о њему бити више речи у 
посебном одељку који се односи на пословни (бизнис) план. Овде бизнис план поменути у 
вези са књиговодственом евиденцијом. 

У оквиру наставне теме Средства и начин обезбеђивања средстава, ученици треба да 
науче карактеристике пословних средстава и на који начин да дођу до потребних 
средстава за пословање. Поред сопствених извора финансирања (фондовских) посебно 
обрадити кредитно финансирање, као један од најчешћих начина стицања потребних 
средстава за пословање. Такође дати приказ књиге инвентара и биланса стања. 

У оквиру реализације програмског садржаја књиговодствена документа и пословне 
књиге ученици треба да се упознају са врстом, садржајем, попуњавањем, контролом и 
начином коришћења књиговодствених докумената. Ученике упознати, такође, са 
прописаним књигама које се воде у финансијском књиговодству по методи двојног 
књиговодства и пословним књигама које су прописане за занатске делатности. На 
часовима вежби извршити практичну примену докумената путем оригиналних образаца. 

У оквиру наставних тема које обрађују новчана средства, ученици треба да савладају 
основне појмове и практично примене знање које се односи на евиденцију новчаних 
средстава у благајни и на жиро-рачуну (код благајне је пожељно поменути значај вођења 
и коришћења фискалних каса). Ученике информисати и упутити на начин и поступак при 
отварању жиро-рачуна. Треба, такође, шематски приказати кретање документације између 
благајне, жиро-рачуна и радње. 

У оквиру реализације програмског садржаја евиденције материјалног пословања, 
ученици треба да науче и практично примене стечена знања о набавци потребног 
материјала, чувању и коришћењу, као и кретању потребне документације. 



У оквиру реализације програмског садржаја наставне теме Евиденција обавеза и 
потраживања, поред уобичајеног поступка евиденције, треба посебно инсистирати на 
успостављању коректних пословних дужничко поверилачких односа, уз примену свих 
правила и прописа који се јављају код успоставлања дужничко-поверилачких односа на 
тржишту. 

Код евиденције основних средстава, посебно обрадити део који се односи на 
вредности основних средстава. Ту обрадити појам амортизације и начин обрачуна. Код 
Евиденције основних средстава посебно поменути књигу основних средстава и ситног 
инвентара која се примењује у евиденцији занатских радњи. У вези са тим у наставку 
програмског садржаја обрађује се део градива који обухвата инвентар и организацију 
инвентарисања. Ово је посебно значајно да ученици савладају, како би направили разлику 
између књиговодственог и стварног стања и књижења разлике. Ученицима скренути 
пажњу на значај инвентарисања ради утврђивања бруто и нето имовине како би се 
утврдио резултат пословања у простом књиговодству. 

Код трошкова пословања, ученици најпре треба да размотре и анализирају трошкове 
пословања са различитих становишта: према елементима у процесу рада, према 
носиоцима, према месту настанка, према структури и др. Затим да на основу анализе 
трошкова, а путем одговарајућег поступка ученици обраде поступак за утврђивање цене 
коштања производа и услуге и на основу анализе остварених трошкова размотре 
економичност пословања. Такође ученици треба да направе разлику између цене 
коштања и продајне цене. 

У вези са наставком програмског садржаја, а у оквиру наставне теме резултати 
пословања, ученици треба да савладају начине остваривања и приказивања укупне 
зараде (прихода) и укупних трошкова пословања кроз књигу прихода и расхода и биланс 
успеха, како би се утврдио и приказао резултат пословања. Ученике треба упознати са 
категоријама добити (профита), и факторима који утичу на остварење прихода и добити, 
праћења и упоређивања резултата пословања и степена успешности у пословању, 
односно узроке успеха и неуспеха у пословању. Са ученицима, такође, обрадити значај и 
анализу тржишта, као основног регулатора пословања и као основног и најважнијег извора 
информација од значаја за предузимања конкретних акција везаних за будуће пословање. 
Овде се мисли на различите изворе информација у вези са пословним окружењем, 
величином тржишта, трендовима на тржишту, конкуренцијом, потенцијалним клијентима, 
наступом на тржишту, маркетинг планом и маркетинг активностима. 

У оквиру наставне теме Пословни (бизнис) план, ученике информисати о елементима, 
структури, садржају и основним карактеристикама бизнис плана. Код реализације ове 
наставне теме ученицима задати у оквиру домаћег задатка да саставе бизнис план и 
изврше презентацију истог. Ово се може реализовати на нивоу групног рада. 

Ученике треба упознати са појмом пореза и основама пореског система, као и 
потребом и начином извршавања ових обавеза. Такође ученицима скренути пажњу на 
разлику између пореза и доприноса. 

У оквиру реализације наставне теме Финансијска контрола, ученици треба да стекну 
потребна знања о обавези, начину остваривања и органима финансијске контроле, 
контроли докумената, њиховој евиденцији и контроли укупног финансијског пословања. 

За реализацију програмског садржаја треба обезбедити потребне шеме и графиконе 
(на пример код кретања књиговодствених докумената, новчаних средстава и друго). 
Такође одређени део програмског садржаја (на пример код оснивања привредних 
друштава, занатских радњи, анализе пореза, анализе тржишта и др.) може се остварити у 
виду активне наставе (самостално излагање ученика). То се односи и на друге делове 



градива где је са ученицима могуће реализовати такав вид наставе, било путем 
индивидуалног или групног рада (као код састављања и анализе бизнис плана). На 
часовима инсистирати да ученици ураде примере за састављање књиге инвентара и 
биланса стања, примере за евиденцију новца, евиденцију материјала, обавезе и 
потраживања основних средстава и ситног инвентара, утврђивање бруто и нето имовине и 
обрачун резултата пословања, приказивање прихода и расхода и резултата пословања 
структуру и анализу пословног плана и друго. 

Проверу знања је пожељно вршити усменим и писменим путем, путем писаних 
задатака. На тај начин би се проверила и практична примена стеченог знања, а такође и 
примена основних принципа књижења (тачност, уредност, ажурност, правилно коришћење 
докумената). 

 

СЦЕНСКА ЛИКОВНА УМЕТНОСТ 

(Образовни профил: СЦЕНСКИ МАСКЕР И ВЛАСУЉАР) 

 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

Циљ наставе је оспособљавање ученика за креирање маски за позориште, филм и 
телевизију.  

Задаци наставе су да ученици: 

– упознају начин креирања маски на основу концепције лика из прочитаног текста и 
договора са редитељем , костимографом, сценографом и глумцем у позоришту, на 
телевизији и филму; 

– упознају материјале и начин израде различитих типова маски; 

– развију стваралачко мишљење, имагинацију и иновативност кроз различите ликовне, 
дизајнерске, проблемске и пројектне задатке; 

– буду оспособљени да самостално ураде идејну скицу за маску и да је реализују у 
материјалу 

– упознају особеност сценске шминке за драму, балет, оперу, оперету, варијете, 
циркус, кабаре; 

– развију одговоран однос према очувању здравља, радне и животне средине; 

– буду оспособљени за тимски рад и сарадњу; 

– развију свест о потреби за перманентним образовањем и стекну навике за сталним 
стручним усавршавањем а у циљу преузимања одговорности за властито учење и 
напредовање у професионалном раду.  

– повежу и примене стечена знања и умења у другим наставним предметима, 
свакодневном животу и будућем професионалном раду. 

 



САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

II РЕЗРЕД 
(2 часа недељно, 70 часова годишње) 

 

УВОД У ПРЕДМЕТ (4) 

Уметност; примењена уметност; позоришна уметност; сценска шминка. 

ПОЈАМ ПОЗОРИШТА (30) 

Појам позоришта; где се и кад играју позоришне представе; ко учествује у припремању 
позоришне представе; ко игра у позоришној представи; како се чита текст. Сценографија. 
Костимографија. Врсте позоришта. Професионално позориште. Репертоарско и 
продуцентско позориште. 

ВИЗУЕЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ И ДИЗАЈН (30) 

Филм – видео – телевизија. Комуникација као услов заједничког живота. Пројектовање 
употребних предмета. 

Идејно решење за: комад намештаја; сценографију; сценски костим; модни костим; 
радну униформу; маску; плакат; амблем; омот за књигу; накит. 

ПРИСТУП УМЕТНИЧКОМ ДЕЛУ (6) 

Начин упознавања уметничког дела: ликовног, позоришног, филмског, књижевног. 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

III РАЗРЕД 
(2 часа недељно, 70 часова годишње 

2 часа вежби недељно, 70 часова годишње) 

 

УВОД У ПРЕДМЕТ (2) 

Појам позоришта 

ПОЗОРИШТЕ ЛУТАКА (10) 

Теоријска настава: 

– појам игре – појам лутке и њено оживљавање; 

– облик, покрет и њихово оживљавање; 



– материјали за израду лутака; 

– рад на ликовном изразу лутке. Фризура, костим, ликовно обликовање простора за 
лутка сцену. 

Вежбе: луткарске технике – Гињол; марионете; Јаванке; Бунраку позориште. 

СЕНКЕ И РУКЕ (10) 

Теоријска настава: суштина позоришта сенки и руку и његове карактеристике; сценска 
игра руку, њен настанак и развој. 

Вежбе: поставка сцене за позориште сенки руку и израда елемената за позориште 
сенки. 

ИГРА ПРЕДМЕТА И ЦРНО ПОЗОРИШТЕ (10) 

Теоријска настава: трансформација предмета и њихова игра. Естрадан и функција 
односа предмета – лутке – глумца. Основне карактеристике црног позоришта и њихови 
најважнији представници. 

Вежбе: трансформација предмета за игру на сцени. 

ПОЗОРИШТЕ ЗА ДЕЦУ (10) 

Теоријска настава: позориште за децу – ко игра и коме. 

Вежбе: маска и костим за позориште за децу. 

МАЛО ПОЗОРИШТЕ (8) 

Теоријска настава: појам малог позоришта – ко игра и коме. 

Вежбе: маска и костим за представу малог позоришта. 

ВРСТЕ ПОЗОРИШТА (30) 

Теоријска настава: драма, појам и настанак; комедија, појам, настанак, 
карактеристике; Трагедија, појам, карактеристике. 

Вежбе: идејно решење за маску везано за одређени драмски текст; идејно решење 
маске за комедију; идејно решење везану за трагедију; балет: појам; историјски преглед 
карактеристике. Идејно решење маске и костима за балетску представу.  

Опера – појам. Историјски развој – карактеристике. 

Вежбе: идејно решење маске за оперску представу.  

Оперета – појам. Историјски развој – карактеристике.  

Вежбе: идејно решење за костим и маску за оперетску представу. 

Кабаре – појам. развој и карактеристике кабареа.  

Вежбе: идејно решење за костим и маску за кабаретску представу. 

Варијете – појам и карактеристике.  



Вежбе: израда идејног решења за костим и маску за представу варијетеа. 

Мјузикл – појам и карактеристике.  

Вежбе: идејно решење за костим и маску за мјузикл. 

Циркус – појам. Историјски развој и карактеристике.  

Вежбе: идејно решење за костим и маску за представу у циркусу. 

Филм – појам и историјски развој. Специфичност израде маске и шминкање за филм. 

Вежбе: израда идејног решења и реализација маске и костима за филм. 

Телевизија – појам и карактеристике телевизијског медија. Историјски развој. 
Специфичност израде маски за телевизију. 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

IV РАЗРЕД 
(2 часа недељно, 60 часова годишње 

2 часа вежби недељно, 60 часова годишње) 

 

УВОД У ПРЕДМЕТ (2) 

Појам позоришта. Врсте позоришта. 

ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ У ВЕЗИ СА ЛИКОМ И ФИГУРОМ (48) 

Костими и фризуре кроз векове. Праисторија. Карактеристике и изглед костима и 
фризуре – услови живота. 

Вежба: идејно решење за костим и маску праисторијског доба. 

Египат – карактеристике и изглед костима, фризуре и шминке у Египту. 

Вежба: идејно решење за костим и маску Египћанке 

Грчка – карактеристике изгледа старих Грка. 

Вежба: идејно решење маске и костима Грка и Гркиње. 

Рим – карактеристике облачења, шминкања и чешљања старих Римљана. 

Вежба: идејно решење за костим и маску Римљанке. 

Средњи век – карактеристике облачења и чешљања у средњем веку 

Вежба: идејно решење за костим и маску средњег века. 

Ренесанса – карактеристике облачења и чешљања у ренесанси. 

Вежба: идејно решење за костим и маску у доба ренесансе. 

Барок – карактеристике облачења и чешљања и шминке у бароку. 

Вежба: идејно решење за костим и маску барока. 



Рококо – карактеристике облачења, шминкања и чешљања у рококоу. 

Вежба: идејно решење за костим и маску рококоа. 

Ампир – карактеристике облачења, шминкања и чешљања у периоду Ампира. 

Вежба: идејно решење за костим и маску ампир стила. 

Бидемајер – карактеристике облачења, шминкања и чешљања у бидермајеру. 

Вежба: идејно решење за костим и маску бидермајера. 

Период прве половине двадесетог века – карактеристике облачења, шминкања и 
чешљања. 

Вежба: идејно решење за костим и маску периода прве половине двадесетог века. 

Модерно доба – карактеристике облачења, шминкања и чешљања. 

Вежба: идејно решење за костим и маску модерног доба до данашњих дана. 

ЦРТАЊЕ ЖИВОТИЊА (10) 

Маске животиња значајне за позориште лутака, мало позориште и позориште за децу. 
Цртање маски за мачку. 

Вежба: идејно решење за маску мачке. 

Цртање маски за миша. 

Вежба: идејно решење за маску миша. 

Цртање маске за медведа. 

Вежба: идејно решење за маску медведа. 

Цртање маске за слона. 

Вежба: идејно решење за маску слона. 

Цртање маске за лава. 

Вежба: идејно решење за маску лава. 

Цртање маске за птице. 

Вежба: идејно решење за маску птице. 

Цртање маске за рибе. 

Вежба: идејно решење за маску рибе. 

Цртање маске за пса. 

Вежба: идејно решење за маску пса. 

Цртање маске за аждају. 

Вежба: идејно решење за маску аждаје. 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТСТВО) 

Програм треба реализовати у складу са принципима активне, проблемске и 
истраживачке наставе са сталним упућивањем на одговарајуће појаве из живота, искуства 



ученика или могуће професионалне ситуације. Предвиђена је реализација кроз теорију и 
практичан рад. Практичан рад обухвата рад од идејне скице, маске и костима до њихове 
реализације на моделу. Ученици треба самостално да ураде идејне скице и израде маске 
како би упознали материјале и средства која су им неопходна у креирању одређеног лика.  

Неопходно је подстицати ученике да уочавају везу између садржаја предмета и других 
сродних предмета које су већ изучавали или изучавају, користе стечена знања, чиме 
знања, ставови, вредности и вештине стечени у оквиру наставе овог предмета добијају 
шири смисао и доприносе остваривању општих образовних и васпитних циљева. 

Препоручује се наставнику да осмишљава такве наставне ситуације у којима би 
ученици били у прилици да прикупљају и уређују информације, упоређују, уочавају, 
анализирају и презентују информације и продукте самосталног индивидуалног или тимског 
рада. У ту сврху могу се користити наставни облици као што су рад у пару или рад у групи 
а наставник има задатак да упути ученике на проналажење и коришћење информација из 
различитих извора знања (стручне литературе, часописа, интернета, уџбеника и др.). 
Посебан квалитет оваквог начина рада јесте што он омогућава оспособљавање ученика 
за тимски рад и сарадњу, развијање самосталности у презентовању резултата и 
вршњачко учење.  

Да би се код ученика подстицала мотивисаност за учење и заинтересованост за 
садржаје предмета од изузетне је важности да се ученици континуирано обавештавају о 
нивоу и квалитету усвојених садржаја и оспособљености за практичну примену знања. 
Због тога је праћење постигнућа и напредовања ученика стални задатака и обавеза 
наставника који вреднује сваку активност ученика на сваком часу – квалитет усвојених 
знања, активност у групном и тимском раду, учешће у реализацији пројектних и 
истраживачких задатака, изради презентација, анализи конкретних проблема, учешће у 
дискусији, доношењу закључака, ангажовање у практичном раду. Ученике треба 
оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака 
предмета, као и напредак других ученика уз одговарајући аргументацију. 

 

ОСНОВЕ ФРИЗУРЕ И ВЛАСУЉАРСТВА 

(Образовни профил: СЦЕНСКИ МАСКЕР И ВЛАСУЉАР)  

 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

Циљ изучавања предмета основи фризуре и власуљарства је да ученици стекну 
основна стручна знања базирана на савременим достигнућима, науке, технологије и 
праксе и овладају: техникама извођења хигијенско-естетске неге косе и косишта, израдом 
различитих врста фризура и технологијом израде власуљарских предмета. 

Задаци наставе су: 

– стицање знања о врстама, употреби и начину чувања радних средстава 
карактеристичних за подручје рада; 

– овладавање поступцима руковања и коришћења прибора, апарата и препарата; 



– овладавање поступцима прања и неговања косе и поступцима препарирања косе и 
израде власуљарских предмета; 

– стицање практичних знања и овладавање техникама извођења фризерских 
процедура и формирање позитивних стручно-етичких ставова и навика у понашању 
приликом обављања професионалних задатака; 

– овладавање поступцима спровођења савремених процедура; 

– стицање правилних радних навика и формирање одговорности код ученика за 
квалитет извршавања професионалних задатака; 

– стицање навика за спровођење хигијенско-техничких мера заштите на раду; 

– развијање и формирање професионалне културе у опхођењу са странкама и 
пружању услуга; 

– неговање и развијање смисла за прихватање и примену савремених достигнућа у 
струци. 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

I РАЗРЕД 
(Теоријска настава 1 час недељно, 35 часова годишње;  

Практична настава 4 часа недељно, 140 часова годишње;  
Практична настава у блоку 60 часова годишње) 

 

УВОД (8) 

ТЕОРИЈСКА НАСТАВА (4) 

Подручје рада сценског маскера и власуљара у погледу историјског развоја струке. 

Савремена достигнућа у подручју рада у XX веку па до данас.  

Опис радног места.  

Утврђивање пређеног градива. 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА (4 часа) 

Упознавање ученика с радним местом сценског маскера и власуљара. 

Подешавање светлости и радног места при раду. 

ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ РАДНОГ МЕСТА И ХИГИЈЕНСКО-ТЕХНИЧКА ЗАШТИТА НА 
РАДУ (10 часова) 

ТЕОРИЈСКА НАСТАВА (2 часа) 



Врсте и начин припреме средстава за одржавање хигијене простора, прибора и 
материјала. 

Санитарни прописи и други прописи заштите на раду. 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА (8 часа) 

Средства за одржавање чистоће алата, прибора и салона.  

Спровођење дезинфекције и стерилизације. 

АПАРАТИ, ИНСТРУМЕНТИ И МАТЕРИЈАЛИ У ВЛАСУЉАРСТВУ (20 часова) 

ТЕОРИЈСКА НАСТАВА (4 часа) 

Упознавање и правилно руковање алатом.  

Врсте и начин коришћења апарата.  

Врсте, својства и употреба материјала.  

Утврђивање пређеног градива. 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА (16 часа) 

Правилно руковање алатом и прибором.  

Правилно руковање апаратима.  

Руковање и одржавање радних материјала. 

ПРАЊЕ И СУШЕЊЕ КОСЕ (15) 

ТЕОРИЈСКА НАСТАВА (3 часа) 

Припрема косе за прање и наношење шампона. 

Техника прања и испирање косе. 

Средства за прање сечене косе и поступци рада. 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА (12 часа) 

Врсте и начин прања косе на глави.  

Припрема и прање сечене косе.  

Начин прања власуљарских додатака. 

СРЕДСТВА ЗА НЕГУ КОСЕ (6 часова) 

ТЕОРИЈСКА НАСТАВА (2 часа) 

Средства за прање косе.  

Средства за регенерацију косе. 



ПРАКТИЧНА НАСТАВА (4 часа) 

Припрема косе за стављање регенератора и наношење препарата на косу. 

УЧВРШЋИВАЧИ ЗА КОСУ (5 часова) 

ТЕОРИЈСКА НАСТАВА (1 час) 

Врсте учвршћивача за косу и њихова примена. 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА (4 часа) 

Употреба средстава за учвршћивање косе. 

ПРЕПАРИРАЊЕ КОСЕ (МИНИВАЛ) (34 часа) 

ТЕОРИЈСКА НАСТАВА (6 часова) 

Утврђивање квалитета, степена оштећености и дејства препарата на косу. 

Припрема за препарирање косе (прање и шишање).  

Правилна подела косе. 

Правилно наношење препарата и техника навијања косе.  

Неутрализација препарата. Утврђивање пређеног градива. 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА (28 часа) 

Техника поделе за хладну трајну ондулацију.  

Техника поделе за минивал.  

Наношење препарата и техника навијања косе.  

Неутрализација препарата. 

ИЗРАДА ТАЛАСА (40 часа) 

ТЕОРИЈСКА НАСТАВА (4 часа) 

Израда таласа прстима, са и без раздељка.  

Израда таласа из шестица, са и без раздељка.  

Марсел таласи.  

Утврђивање пређеног градива. 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА (36 часа) 

Припрема косе за израду таласа прстима, са и без раздељка.  

Правилно формирање таласа прстима са и без раздељка. 



Правилна подела косе на глави за навијање шестица, са и без раздељка. 

Правилно навијање шестица на краткој коси.  

Правилно навијање шестица на дугачкој коси (француске шестице). 

Ишчешљавање и формирање таласа из шестица.  

Припрема косе за марсел ондулацију.  

Израда марсел таласа и њихово уклапање. 

ОБРАДА ОДСЕЧЕНЕ КОСЕ (16 часова) 

ТЕОРИЈСКА НАСТАВА (4 часа) 

Поступци одвајања корена од врха. 

Гребенање косе, класирање косе по квалитету, боји и дужини. 

Везивање класиране косе у снопиће (власуљарски чвор).  

Мелирање косе и поступци препарирања. 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА (12 часа) 

Припрема одсечене косе за одвајање корена од врха. 

Изчешљавање косе (гребенање). 

Класирање косе по квалитету, боји и дужини. 

Везивање класиране косе. 

Мелирање косе. 

Препарирање одсечене косе. 

ИЗРАДА ТРЕСА (21 час) 

ТЕОРИЈСКА НАСТАВА (5 часова) 

Припрема тресир-рама, калемова и конца.  

Припрема картече за рад.  

Припрема косе за рад. 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА (16 часа) 

Намотавање конца на калемове и постављање тресир-рама.  

Припремање и постављање косе у картечу.  

Тресирање косе – једноструки немачки уплет.  

Тресирање косе – двоструки немачки уплет. 

 



ПРАКТИЧНА НАСТАВА У БЛОКУ  
(60 часова годишње) 

 

Увежбавање: 

– технике прања косе и употребе препарата за регенерацију косе и израде фризура; 

– процедура припреме косе и израде хладне трајне ондулације; 

– израде таласа. 

 

II РАЗРЕД 
(Практична настава 5 часова недељно, 175 часова годишње;  

Практична настава у блоку 30 часова годишње) 

 

ИЗРАДА ФРИЗУРА ПО НАМЕНИ (45 часова) 

Уводна објашњења. 

Врсте наменских фризура (дневна, коктел, вечерња, фантазија). 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА (45 часова) 

Израда дневне фризуре на краткој коси. 

Израда дневне фризуре на дугачкој коси. 

Израда коктел фризуре са додацима који је карактеришу. 

Креирање вечерње фризуре и постављање украса. 

БОЈЕЊЕ КОСЕ (50 часова) 

Уводна објашњења. 

Врсте боја и прелива за нијансирање косе (физикалне и биљне боје) и њихова 
примена. 

Врсте оксидационих боја (однос хидрогена и боје) у зависности од природне нијансе, 
квалитета и степена оштећености косе. 

Бојење сечене косе оксидационим бојама (однос боје и хидрогена). 

Бојење сечене косе анилинским бојама. 

Поступци избеливања косе (израстка, целе дужине, одсечене косе). 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА (50 часова) 

Нијансирање косе средствима за учвршћивање.  

Бојење косе колор шампоном.  



Бојење косе билним бојама. 

Припрема косе за бојење израстка (однос боје и хидрогена у зависности од природне 
нијансе, квалитета и степена оштећености косе). 

Припрема косе за бојење целе дужине (однос боје и хидрогена у зависности од 
природне нијансе, квалитета и степена оштећености косе). 

Поступци бојења косе с различитим врстама боја у различите тонове. 

Припрема и бојење сечене косе (анилинским и оксидационим бојама). 

Поступци избељивања целе дужине косе на глави. Поступци избељивања одсечене 
косе. Деколоризација бојене косе. 

ТЕХНИКА ИЗРАДЕ УПЛЕТА (20 часова) 

Уводна објашњења. 

Израда енглеског уплета и његова примена.  

Израда холандског уплета и његова примена.  

Израда крепа и његова примена. 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА (20 часова) 

Израда енглеског уплета.  

Израда холандског уплета.  

Израда крепа. 

КОРДЛОВАЊЕ (25 часова) 

Уводна објашњења. 

Припрема алата, прибора и тресе за кордловање.  

Рад на кордл машини и завршна обрада плетенице. 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА (25 часова) 

Монтирање кордл машине, ушивање тресе на пантлику.  

Кордловање. 

Израда завршног дела плетенице (звона). 

КНИПФАЊЕ (35 часова) 

Уводна објашњења. 

Книпфања једним чвором и његова примена.  

Книпфање дуплим чвором и његова примена.  

Материјали на којима се врши книпфање.  



Смер и густина книпфања. 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА (35 часова) 

Припрема сировина и материјала за книпфање.  

Книпфање једним чвором и начин држања игле при везивању косе за одређену врсту 
материјала.  

Правилно везивање чвора. 

Правилан смер книпфања код бркова, брада, зулуфа, обрва, итд. 

Книпфање дуплим чвором и правилан начин везивања дуплог чвора. 

Правилан смер книпфања код перика, полуперика, тупеа, итд. 

 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА У БЛОКУ 
(30 часова годишње) 

 

Увежбавање: 

– израде водене олундације; 

– израде наменских фризура; 

– технике бојења косе; 

– израде треса; 

– кордловања плетеница; 

– технике книпфања. 

 

III РАЗРЕД 
(Теоријска настава 1 час недељно, 35 часова годишње; 

Практична настава 6 часова недељно, 210 часова годишње; 
Практична настава у блоку 30 часова годишње) 

 

ЛЕПЉЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ВЉАСУЉАРСКИХ ДОДАТАКА (22 часа) 

ТЕОРИЈСКА НАСТАВА (4 часа) 

Врсте власуљарских додатака. 

Материјали за лепљење власуљарских додатака. 

Лепљење и одржавање власуљарких додатака. 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА (18 часова) 



Припрема материјала за лепљење власуљарских додатака. 

Начин лепљења власуљарских додатака. 

Начин скидања и одржавања власуљарских додатака који се лепе. 

ИЗРАДА ФРИЗУРА ЗА КАРАКТЕРНЕ ЛИКОВЕ (20 часова) 

ТЕОРИЈСКА НАСТАВА (4 часа) 

Израда фризура за различите узрасте.  

Израде фризура за различите расе. 

Израда фризура за ликове из различитих социјалних средина.  

Израда фризура везаних за модне трендове. 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА (16 часова) 

Израда дечијих фризура.  

Израда фризура за старе особе.  

Израда афро фризура. 

Израда фризура људи из разних социјалних средина.  

Израда фризура болесних особа.  

Израда хипи и панк фризура. 

ИЗРАДА РАЗДЕЉКА И ЦВЕТА (22 часа) 

ТЕОРИЈСКА НАСТАВА (2 часа) 

Врсте раздељака на власуљарским додацима.  

Израда раздељка тамбурирањем.  

Израда раздељка тресом. 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА (20 часова) 

Монтирање рама за тамбурирање.  

Постављање тилова на рам за тамбурирање.  

Употреба игле за тамбурирање.  

Тамбурирање раздељка. 

Израда тресе за раздељак холандским уплетом. 

ШИШАЊЕ (59 часова) 

ТЕОРИЈСКА НАСТАВА (5 часова) 



Припрема модела, алата и прибора за шишање.  

Врсте шишања на моделу.  

Шишање власуљарских додатака. 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА (54 часа) 

Припрема за шишање (подела косе). 

Поступци за правилно шишање косе на моделу. 

Поступци за правилно шишање перика. 

Поступци за правилно шишање власуљарских додатака. 

ИЗРАДА МОНТУРА ЗА ПЕРИКЕ (64 часа) 

ТЕОРИЈСКА НАСТАВА (10 часова) 

Врсте монтура (за личне, позоришне, филмске и телевизијске перике). 

Узимање мера за монтуру. 

Врсте материјала за израду монтура. 

Начин израде монтура. 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА (54 часа) 

Узимање мера за перику и преношење на дрвену главу. 

Исцртавање мера за монтуру.  

Постављање кепер траке и ушивање. 

Пресвлачење федера, постављање на кепер траке и ушивање.  

Постављање материјала на траку и његово шивење у зависности од врсте перике. 

Израда монтуре за личне перике (мушке и женске).  

Израда монтуре за комичне перике – за кловнове.  

Израда монтуре за перике одређене расе.  

Израда монтуре за шишане перике.  

Израда монтуре за алонж перику.  

Израда монтуре за филмску перику. 

ИЗРАДА ЛИЧНИХ, ПОЗОРИШНИХ, ФИЛМСКИХ И ТЕЛЕВИЗИЈСКИХ ПЕРИКА (43 часа) 

ТЕОРИЈСКА НАСТАВА (5 часова) 

Материјали за израду перика. 

Начин израде (книпфањем или ушивањем тресе) перика.  



Сировине за израду перика. 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА (38 часова) 

Узимање мера за перику и преношење на калуп помоћу сантиметра или отиска. 

Исцртавање мера на калупу. 

Постављање и ушивање трака. 

Постављање тилова и шивење монтуре. 

Начин и смер книпфања појединих делова на перици. 

Завршна обрада подкнифавањем перике. 

Обликовање перике. 

НАДОГРАДЊА КОСЕ (15 часова) 

ТЕОРИЈСКА НАСТАВА (5 часова) 

Сврха надоградње косе. 

Различите методе надоградње косе (помоћу силикона, кератина). 

Надоградња ушивањем тресе. 

Надоградња учвршћивањем тресе на косу помоћу клипси. 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА (10 часова) 

Припрема косе за надоградњу (прање, шишање, уплитање). 

Подела косе за надоградњу. 

Надоградња косе једном од метода (по избору). 

 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА У БЛОКУ 
(30 часова годишње) 

 

Увежбавање. 

– израде фризура за карактерне ликове; 

– техника шишања; 

– израде монтура за перике; 

– израде перика; 

– надоградње косе. 

 



IV РАЗРЕД 
(Практична настава 5 часова недељно, 150 часова годишње;  

Практична настава у блоку 60 часова годишње). 

 

ИЗРАДА ФРИЗУРА ВЕЗАНИХ ЗА РАСНИ ЛИК (40 часова) 

Уводна објашњења. 

Врсте расних типова – кавкаски, монголоидни и негроидни. 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА (40 часова) 

Начин израде мушких и женских фризура за кавкаски тип.  

Начин израде мушких и женских фризура за монголоидни тип. 

Начин израде мушких и женских фризура за негроидни тип. 

ИСТОРИЈСКИ РАЗВОЈ И ОБЛИЦИ ФРИЗУРА (85 часова) 

Уводна објашњења. 

Карактеристике мушких и женских фризура: египатске, грчке, римске цивилизације, 
средњег века, ренесансе, барока, рокооа, ампира и бидермајер епохе. 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА (85 часова) 

Техника израде мушких фризура у доба Египта.  

Техника израде женских фризура у доба Египта.  

Техника израде мушких фризура у доба Грчке.  

Техника израде женских фризура у доба Грчке.  

Техника израде мушких фризура у доба Рима. 

Техника израде женских фризура у доба Рима.  

Техника израде мушких и женских фризура у средњем веку.  

Карактеристике и начин израде мушких фризура у доба ренесансе. 

Карактеристике и начин израде женских фризура у доба ренесансе. 

Техника израде мушких фризура у доба барока.  

Техника израде женских фризура у доба барока.  

Техника израде мушких фризура у доба рококоа.  

Техника израде женских фризура у доба рококоа.  

Техника израде мушких фризура у доба ампира.  

Техника израде женских фризура у доба ампира.  

Техника израде мушких фризура за бидермајер.  



Технике израде женских фризура за бидермајер. 

КРЕИРАЊЕ СТИЛСКИХ ФРИЗУРА (15 часова) 

Уводна објашњења. 

Остварење сценског лика у духу режијских захтева, стилским фризурама. 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА (15 часова) 

Креирање фризура класичног стила.  

Креирање фризура романтичног стила.  

Креирање фризура асиметричног стила.  

Креирање фризура стила сложеног листа. 

ФАНТАЗИ ФРИЗУРЕ (10 часова) 

Уводна објашњења.  

Врсте фантази фризура. 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА (10 часова) 

Креирање фантази фризура према одговарајућем лику.  

Креирање фантази фризура према намени. 

 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА У БЛОКУ 
(60 часова годишње) 

 

Увежбавање: 

– израде фризура везаних за расне ликове; 

– израде историјских фризура; 

– израде стилских фризура; 

– израде фантазија фризура. 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТСТВО) 

Основе фризуре и власуљарства је наставни предмет чије је изучавање у функцији 
професионалног оспособљавања сценских маскера и власуљара. Остваривањем 
задатака програма ученици се уводе у практично подручје рада, па је и целокупна 
концепција програма стављена у функцију остваривања наведеног задатка. 



Садржаји програма су структуирани и дати за четири године школовања с тим што је 
за сваки разред прецизирано која су то практична знања која ученици стичу, а која се 
усавршавају до стицања умећа, вештина и навика. 

У првом разреду садржаји програма треба да упознају ученике са средствима рада, 
радним материјалима и организацијом рада у сценско-маскерској струци, оспособе их да 
овладају основним техникама и поступцима у извођењу фризерских и власуљарских 
процедура. 

Садржаји програма у овом разреду структуирани су у оквиру две функционалне 
целине. 

Прва целина диференцирана је на часове теоријске наставе, који подразумевају 
фронтални облик рада са читавим оделењем, а има задатак да се ученици упознају са 
садржајем и технологијом рада и на практичну наставу која је осмишљена као 
четворочасовне дидактичке целине, а подразумевају рад са групом од 6 до 8 ученика. 
Практична настава у првом разреду се, по правилу, изводи у школским радионицама. 
Другу функционалну целину у првом разреду представља практична настава у блоку која 
је осмишљена као континуирани двонедељни рад ученика, а треба да се изводи, по 
правилу, у радним организацијама које се баве сценском уметношћу или наменско 
опремљеним школским радионицама.  

Остваривањем садржаја програма у првом разреду ученици треба да:  

– редовно користе хигијенско-техничке заштитне мере у раду, одржавају личну и радну 
хигијену радног места; 

– правилно рукују и одржавају прибор, апарате и материјале које користе у 
професионалном раду; 

– упознају основне одлике које карактеришу квалитет косе и синтетичког влакна; 

– упознају врсте и називе препарата који се користе за негу косе у свакодневном раду; 

– овладају техникама извођења процедура хигијенско-естетске неге косе и 
препарирања косе; 

– овладају техникама израде дневних фризура. 

У другом разреду, садржаји програма су структуирани тако да ученици стичу знања о 
карактеристикама практичних процедура којима треба да овладају у току практичне 
наставе. Практична настава је осмишљена као петочасовна дидактичка целина која 
подразумева рад са групом од 6 до 8 ученика. Практичну наставу треба изводити у 
наменски опремљеним школским радионицама. 

Остваривањем садржаја програма у другом разреду ученици треба да: 

– овладају техником израде фризура по намени; 

– овладају техником бојења и избељивања косе; 

– овладају техникама израде треса; 

– овладају техникама кордловања; 

– овладају техникама книпфања. 

У току практичне наставе у блоку ученици треба да практична знања стечена у току 
практичне наставе усаврше до нивоа умећа, вештина и навика. Практична настава се 
може остваривати у континуитету у једној логички садржајној целини у периоду од друге 



половине септембра до краја наставне године. Остварују се у школским радионицама или 
радним организацијама социјалних партнера под непосредним руководством и у 
организацији наставника. 

У трећем разреду ученици треба да стекну теоријска знања о врстама и принципима 
шишања косе на глави и власуљарских додатака, изради монтура за позоришне перике, 
изради личних и филмских перика одржавању власуљарских додатака и овладају 
техникама надоградње косе. 

У току практичне наставе у блоку коју треба остваривати у континуираном 
петодневном циклусу, ученици треба стечена практична знања да усаврше до нивоа 
вештина. 

У четвртом разреду ученике треба практично оспособљавати за израду фризура за 
расне ликове, историјских фризура, стилских фризура и фантазија фризура. 

Програм треба остваривати у континуитету у оквиру практичне наставе. 

Практична настава у блоку треба да се остварује у два логичко садржајна 
континуирана циклуса од којих сваки треба да траје по једну радну неделу. У току 
практичне наставе у блоку ученици треба да интенгрално обављају практичне процедуре 
којима су у току образовног циклуса овладали. У оквиру ове наставе ученици се, између 
осталог, припремају за практично полагање дела матурског испита којим се проверава 
професионална оспособљеност ученика за рад. Практична настава у блоку треба 
остваривати у радним организацијама које се професионално баве сценском делатношћу. 

 

СЦЕНСКА ШМИНКА 

(Образовни профил: СЦЕНСКИ МАСКЕР И ВЛАСУЉАР)  

 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 

Циљ наставе је оспособљавање за корективно и карактерно шминкање и израду маски 
за позориште, телевизију и филм 

Задаци наставе су да ученици: 

– разумеју значај и улогу шминке у остваривању сценског лика у позоришту, на 
телевизији и филму и задатак маске у приказивању карактера улоге коју тумачи глумац; 

– уочавају везе и утицај светла, сценографије и костима при изради маске и шминке; 

– упознају основне разлике између позоришне, телевизијске и филмске шминке и 
маске и средства и материјале за израду маске и шминке; 

– истицање значаја израде идејних решења за маску или шминку која ће се 
реализовати у пракси у позоришту, на телевизији или на филму. 

Задаци практичних вежби су да ученици: 

– упознају основна средства и материјале за израду шминке и маске; 



– стекну знања о врстама, употреби и начину чувања радних средстава 
карактеристичних за струку; 

– овладају поступцима руковања и коришћења (одржавања) апарата и прибора; 

– овладају техникама шминкања и апшминкања; 

– буду оспособљени за правилан избор и употребу средстава и препарата за израду 
маски и шминкање; 

– овладају техникама примене власуљарских додатака у изради маски; 

– овладају техникама израде и употребе налепака за креирање сценских маски; 

– стекну навике за спровођење хигијенско-техничких мера заштите на раду; 

– правилног опхођења са странкама при пружању услуга; 

– развију стваралачко мишљење и иновативност. 

Усвајањем програма у III разреду ученици треба да се оспособе да: 

– овладају умећем дочаравања одређеног лица применом разноврсних техника 
шминкања; 

– овладају умећем креирања корективне шминке; 

– стекну знања у поступцима узимања отисака лица за израду маски и у поступцима 
ливења маски; 

– овладају техникама израде карактерних ликова креирањем шминке. 

Реализацијом програма у четвртом разреду ученици треба да: 

Овладају умењем израде и креирања маски (ликова различитих карактерних особина 
и старосне доби) и техником израде фантази шминке. 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

III РАЗРЕД 
(1 час теорије недељно, 35 часова теорије годишње;  

практичне наставе 4 часа недељно, 140 часова годишње;  
практичне наставе у блоку 30 часова годишње) 

 

УВОД У ПРЕДМЕТ (5) 

Зашто се шминкамо.  

Историја сценске шминке.  

Шта шминка може да учини.  

Осветљење и шминка.  

Одевање и шминка. 

Разлика између позоришне, филмске и телевизијске шминке. 



КОРЕКТИВНА ШМИНКА (1) 

Када се примењује. 

Материјал и прибор за шминкање. 

АНАТОМИЈА ЛИЦА (3) 

Анатомија лица. Цртање портрета. 

ОБЛИЦИ ЛИЦА ГЛЕДАНИ СПРЕДА (12) 

Идеалан лик. 

Карактеристике – идејно решење за корективну шминку.  

Округло лице. 

Карактеристике – идејно решење за корективну шминку и одговарајућу фризуру. 

Четвртасто лице 

Карактеристике – идејно решење за корективну шминку и одговарајућу фризуру.  

Дугуљасто лице. 

Карактеристике – идејно решење за корективну шминку и одговарајућу фризуру. 

Срцасто лице. 

Карактеристике – идејно решење за корективну шминку и одговарајућу фризуру. 

Ромбоидно лице. 

Карактеристике – идејно решење за корективну шминку и одговарајућу фризуру. 

ПРОБЛЕМИ ПРОФИЛА (4) 

Раван профил – мали нос. 

Карактеристике – идејно решење за корективну шминку и одговарајућу фризуру. 

Истакнути нос. 

Карактеристике – идејно решење за корективну шминку и одговарајућу фризуру. 

Мало чело – велика брада. 

Карактеристике – идејно решење за корективну шминку и одговарајућу фризуру. 

Велико чело – мала брада. 

Карактеристике – идејно решење за корективну шминку и одговарајућу фризуру. 

КАРАКТЕРНА ШМИНКА (1) 

Карактеристике карактерне шминке – кад се употребљава. 

СТАРОСНА ШМИНКА (6) 



Средње године. 

Карактеристике – идејно решење за маску.  

Старије доба. 

Карактеристике – идејно решење за маску  

Дубока старост. 

Карактеристике – идејно решење за маску. 

МИМИЧКИ ИЗРАЗИ (3) 

Радост. 

Карактеристике – идејно решење за маску.  

Жалост. 

Карактеристике – идејно решење за маску.  

Гнев. 

Карактеристике – идејно решење за маску. 

 

ПРАКТИЧНЕ НАСТАВА 
(4 часа недељно, 140 часова годишње) 

 

СЦЕНСКА ШМИНКА (8 часова) 

Припрема модела и радног места за шминкање.  

Техника скидања шминке, избор и употреба препарата за скидање шминке. 

Поступци и покрети при скидању шминке.  

Техника наношења тена. 

КОРЕКТИВНА ШМИНКА (20 часова) 

Шминкање светлих површина и сенки. 

Корекција чела сенчењем. 

Корекција обрва исцртавањем и покривањем. 

Корекција очију исцртавањем и сенчењем. 

Корекција носа сенчењем. 

Корекција јагодица сенчењем. 

Сенчење линије вилице. 

Сенчење линије браде. 



Корекција усана исцртавањем и сенчењем. 

ТЕХНИКА ДОЧАРАВАЊА ЛИЦА ТЕХНИКОМ ШМИНКАЊА (12 часова) 

Цртање контура лица и анализа мимичких израза који изражавају емоционално стање: 
гнев, радост, жалост. 

ЕТАПЕ РАДА НА МАСКИ (20 часова) 

Прва етапа.  

Друга етапа.  

Трећа етапа. 

ИЗРАДА ВЕШТАЧКИХ НОСЕВА (20 часова) 

Обликовање носа помоћу фластера. 

Прављење негатива за вештачки нос од глинамола, пластелина, гипса и каширањем. 

Израда вештачког носа и других налепака од гуменог млека. 

УЗИМАЊЕ ОТИСАКА ЛИЦА ПОМОЋУ ГИПСА (32 часова) 

Одливак лица (негатив).  

Израда позитива. 

РАЗВОЈ ШМИНКЕ КРОЗ ВЕКОВЕ (28 часова) 

Египат: шминка за жене, шминка за мушкарце, 

Месопотамци: шминка за жене, шминка за мушкарце. 

Карактеристика мушке и женске шминки у доба Грчке. 

Шминка за жене и мушкарце у доба Римљана. 

Шминка за жене и мушкарце у средњем веку. 

Шминка за жене и мушкарце у периоду ренесансе. 

Шминка за жене и мушкарце у доба бакра. 

Шминка за жене и мушкарце у доба ампира. 

Шминка за жене и мушкарце у доба бидер мајера. 

 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА У БЛОКУ  
(30 часова годишње) 

 

Увежбавање:  



– корективног шминкања; 

– израде карактерне шминке;  

– етапа рада на маски и отисци лица;  

– развој шминке кроз векове;  

– правилно понашање и скидања шминке;  

– имања отисака са лица помоћу гипса. 

 

IV РАЗРЕД 
(1 час теорије недељно, 30 часова теорије годишње;  

практичне наставе 4 часа недељно, 120 часова годишње;  
практичне наставе у блоку 60 часова годишње) 

 

НАЦИОНАЛНИ ТИПОВИ (5 часова) 

Татари – карактеристике – идејно решење за маску. 

Индуси – карактеристике – идејно решење за маску. 

Индијанци – карактеристике – идејно решење за маску. 

СТАРОСНА ШМИНКА (5 часова) 

Средње године – карактеристике – прибор и материјал за израду маске – идејно 
решење за маску. 

Старије доба – карактеристике – прибор и материјал за израду маске – идејно решење 
за маску. 

Дубока старост – карактеристике – прибор и материјал за израду маске – идејно 
решење за маску 

НАРОЧИТИ ПОПУЛАРНИ ЛИКОВИ (16 часова) 

Вештице – карактеристике – идејно решење за маску, 

Ђаволи – карактеристике – идејно решење за маску, 

Људи и звери – карактеристике – идејно решење за маску. 

Фантастични ликови – карактеристике – идејно решење за маску. 

Лутке, играчке, статуе – карактеристике – идејно решење за маску. 

Деда Мраз – карактеристике – идејно решење за маску, 

Гусари – карактеристике – идејно решење за маску, 

Кловнови – карактеристике – идејно решење за маску. 

Ликови из немог филма – карактеристике – идејно решење за маску. 



ФАНТАЗИЈА ШМИНКА (3 часа) 

Карактеристике – када се употребљава – идејно решење за маску. 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА 

РАСНИ И НАЦИОНАЛНИ ТИПОВИ (32 часа) 

Бели (кавкаски), жути (монголоидни и црни (негроидни) 

ТЕХНИКА СПЕЦИЈАЛНИХ ЕФЕКАТА (8 часова) 

Употреба материјала: зубарски гипс, гипс, гумено млеко, газа, вата, сушено црево и 
мулажи. 

СТАРОСНА ШМИНКА (20 часова) 

Средње године (сенчењем) 

Старије доба – шминкањем светле површине и сенке и додавањем појединих 
власуљарских додатака. 

Дубока старост – помоћу налепака и власуљарских додатака. 

ИЗГЛЕД КОЖЕ И ДРУГИ НАРОЧИТИ ЕФЕКТИ (20 часова) 

Ефекти на лицу – знојење, наборана кожа, кожа поцрнела од сунца, чворење. 

Опекотине. 

Посекотине, раздеротине и ожиљци.  

Тетовирање. 

НАРОЧИТИ ПОПУЛАРНИ ТИПОВИ (КАРАКТЕРНИ) (30 часова) 

Вештице, ђаволи, људи звери, фантастични ликови, лутке, играчке, статуе, Деда Мраз, 
гусари, кловнови, ликови из немог филма. 

ФАНТАЗИ ШМИНКА (10 часова) 

 

ПРАКТИЧНА НАСТАВА У БЛОКУ  
(60 часова годишње) 

 

Увежбавање техника: 

– креирање сценске шминке према захтевима лика; 

– израда свих врста сценских маски. 



НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТСТВО) 

Сценска шминка је наставни предмет који је директно у функцији практичног 
професионалног оспособљавања ученика. Остваривањем циља и задатака овог предмета 
ученици стичу стручне компетенције за квалитетно обављање изабране професије. 

Садржаји предмета су у корелацији са другим стручним предметима и захтевају 
сталну сарадњу и координацију у раду наставника који изводе наставу из предмета 
сценска ликовна уметност, познавање материјала, основе фризуре и власуљарства и 
историје позоришта. Обавеза је наставника да стално подстиче ученике да сва стечена 
знања примењују на свим облицима наставе. Садржаји предмета структуирани су тако да 
се реализују у трећем и четвртом разреду кроз теоријску наставу, вежбе и наставу у 
блоку.  

Садржаји предмета су у корелацији и захтевају сталну сарадњу и координацију у раду 
наставника који изводе наставу из предмета сценска ликовна уметност, познавање 
материјала, основе фризуре и власуљарства и историје позоришта. 

При оперативном планирању њено остваривање треба предвидети у континуитету у 
току једне радне недеље. 

Ради постизања што већег степена рационализације у настави, као и ради 
обезбеђивања услова за брже и успешније остваривање програма, при оперативном 
планирању и у току извођења наставе наставник, реализатор овог наставног предмета 
треба да оствари увид и сарађује са другим наставницима, реализаторима наставе 
предмета који су у програмској вези, у првом реду предмета познавања материјала, 
основе дерматологије, сценска ликовна уметност. 

МАТУРСКИ ИСПИТ 

Матурски испит у средњим стручним школама ученици полажу у складу са 
Правилником о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у 
стручним и уметничким школама – Садржај и начин полагања матурског испита у стручној 
и уметничкој школи („Службени гласник СРС – Просветни гласник”, број 6/90 и „Просветни 
гласник”, бр. 4/91 7/93, 17/93, 1/94, 2/94 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/02, 5/03, 10/03, 24/04, 3/05, 
6/05, 11/05, 6/06, 12/06, 8/08, 1/09, 3/09, 10/09, 5/10 и 8/10). 

Матурски испит се састоји из заједничког и посебног дела. 

А. Заједнички део матурског испита за све образовне профиле и сва подручја рада 
обухвата полагање српског језика и књижевности/матерњег језика за ученике који наставу 
слушају на језику народности. 

Б. Посебни део матурског испита обухвата: 

1. Израда матурског практичног рада са усменом одбраном рада; 

2. Усмени испит из једног изборног предмета. 

ПРАКТИЧНИ РАД 

На матурском испиту проверава се оспособљеност кандидата за практично извођење 
сценско-маскерских процедура и других практичних задатака из подручја рада сценског 
маскера и власуљара. 

Садржаји практичног рада обухватају: 



– процедуре одржавања хигијенско-естетске неге косе на глави и перикама; 

– све врсте класичних и модерних шишања; 

– процедуре обраде одсечене косе; 

– технике израде фризура по намени; 

– технике креирања историјских фризура и њихова реализација; 

– технике креирања стилских фризура и њихова реализација; 

– технике креирања фантазија фризура и њихова реализација; 

– процедуре ондулирања косе; 

– процедуре бојења и избељивања косе; 

– процедуре израде и лепљења власуљарских додатака; 

– технике креирања корективне шминке и њихове реализације; 

– технике креирања карактерне шминке и њихове реализације; 

– технике специјалних ефеката; 

– технике израде сценских маски; 

– технике израде монтура за личне, позоришне, филмске и телевизијске перике; 

– процедуру израде перика. 

УСМЕНА ПРОВЕРА ЗНАЊА 

На матурском испиту проверава се ниво стечених знања и способности кандидата да 
та знања примењују у свакодневном извршавању конкретних радних задатака из подручја 
рада сценског маскера и власуљара. 

Испитна питања за усмену проверу знања конституишу се из следећих области: 

– принципи хигијенско-техничке заштите на раду; 

– избор и одржавање апарата, инструмента и осталих радних материјала и прибора; 

– избор, особине, дејство и начин примене различитих препарата за хигијенско-
естетску негу и сценску шминку, израду перика и сценских маски; 

– особености здраве косе и утицај препарата на њен квалитет; 

– особености сценске шминке, врсте шминкања и одлике позоришне, филмске и 
телевизијске шминке; 

– утицај осветљења и других фактора на креирање и реализацију шминке и маске; 

– функција сценских маски и њихова обележја; 

– познавање историје сценске уметности и њеног развоја; 

– карактеристике савремене сценске уметности; 

– утицај физиономије глумца – извођача на концепцију израде сценске маске и 
креирање шминке. 

Ученик се слободно опредељује за један са листе утврђених изборних предмета и тај 
испит полаже само усмено. 



Групу изборних предмета чине: физика, хемија, биологија, математика, ликовна 
уметност, сценска ликовна уметност, сценска шминка, историја позоришта, историја, 
географија и страни језик. 

Изборни предмети се полажу према програмима које су ученици остварили у оквиру 
обавезних или факултативних предмета у току четворогодишњег школовања. 
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