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Б: ИЗБОРНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 

Назив 

предмета: 

 

ПОСЛОВНИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

 

Годишњи 

фонд часова: 
70 

  

Разред:               трећи  

 

 

Циљ предмета:  

 
1. Усвајање знања из страног језика и јачање самопоуздања код ученика да у усменој и писаној комуникацији користи језик и да се 

компетентно и самосвесно споразумева са људима из других земаља. 

2. Оспособљавање ученика да упозна језик струке у оноликој мери која му омогућава да користи страни језик ради вођења 

пословне комуникације, праћења новина у струци и ширењу пословних веза 
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ЦИЉ 

ИСХОДИ НА КРАЈУ 

ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА  

Ученик ће бити у стању 

да: 

ПРЕПОРУЧЕНЕ  

 СТРУЧНЕ  ТЕМЕ  

 

КОМУНИКАТИВНЕ 

ФУНКЦИЈЕ 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

СЛУШАЊЕ 
 

Оспособљавање 
ученика за 

разумевање 
усменог говора 

 разуме основне поруке и 

захтеве исказане јасним 

стандардним језиком када 
је реч о блиским стручним 

темама   

 разуме глобално суштину 

нешто дужих разговора 
или дискусија на 

састанцима, који се 
односе на  мање сложене 

садржаје из струке, 
уколико се говори 

разговетно стандардним 
језиком, поставља питања 

и тражи објашњења у вези 
са темом дискусије/ 

   разговора 
 

 
 

 

 
ТЕМЕ  

(Ове теме  произилазе из описа  стандарда 
занимања и оне се обрађују током 

четворогодишњег образовања узимајући у 
обзир програм стручних предмета  ради 

корелације са тематиком  из страног језика ) 
 

 Основна терминологија која се 

односи на послове из домена 

општих, правних и кадровских 

послова и послова набавке и 

продаје 

 Примена информационих 

технологија у домену струке 

 Вођење евиденције и 

документације у администрацији 

 Праћење новина у области 
међународних правно-

административних послова   

  Примене међународних 

стандарда и законске реуглативе 

 Основе пословне комуникације и 

коресподенције ( пословна 

преписка и комуникација у 

писаној и усменој форми) 

 

УЖЕСТРУЧНА ТЕМАТИКА  

 Начини преговарања 

 Истраживање тржишта 

 Иновације у послу 

 Конкуренција  

 Продаја на велико и на мало 

1. Представљање себе и других 
2. Поздрављање (састајање, 

растанак; 
формално, неформално, 

специфично 
по регионима) 

3. Идентификација и именовање 
особа, 

објеката, боја, бројева итд.) 
4. Давање једноставних 

упутстава и 

команди 
5. Изражавање молби и 

захвалности 
6. Изражавање извињења 

7. Изражавање потврде и 
негирање 

8. Изражавање допадања и 
недопадања 

9. Изражавање физичких 
сензација и 

потреба 
10. Исказивање просторних и 

временских 
односа 

11. Давање и тражење 
информација и 

обавештења 
12. Описивање и упоређивање 

лица и 
предмета 

13. Изрицање забране и 
реаговање на 

забрану 
14. Изражавање припадања и 

поседовања 
15. Скретање пажње 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 
ПРОГРАМА  

  
Комуникативна настава страних 

језика подразумева поимање 
језика као средства комуникације; 

инсистира на употреби  
циљног језика у учионици у добро 

осмишљеним контекстима од 
интереса за ученике; 

претпоставља примену тзв. 

Teacher  talk,  
одн. прилагођавање говорне 

делатности наставника 
интересовањима и знањима 

ученика;  инсистира на 
комуникативном  

аспекту употребе језика, одн. на 
значењу језичке поруке, а не 

толико на граматичној 
прецизности исказа ; 

претпоставља да се  
знања ученика мере прецизно 

дефинисаним релативним, а не 
толико апсолутним 

критеријумима тачности.  
Један од кључних елемената 

комуникативне наставе је и 
социјална интеракција кроз рад у 

учионици. Она се базира  
на групном или индивидуалном 

решавању проблема, потрази за 
информацијама и мање или више 

комплексним задацима. У тим 
задацима увек су јасно одређени 

контекст, процедура и циљ, чиме 
се унапређује квантитет језичког 
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Напомена: Језички садржаји  су 

идентични као и  за опште-образовни 
предмет СТРАНИ ЈЕЗИК 

16. Тражење мишљења и 
изражавање 

слагања и неслагања 
17. Тражење и давање дозволе 

18. Исказивање честитки 
19. Исказивање препоруке 

20. Изражавање хитности и 
обавезности 

21. Исказивање сумње и 
несигурности 

материјала који је  
неопходан услов за било које 

учење језика. Такозвана 
комуникативно-интерактивна 

парадигма у настави страних 
језика, између осталог, укључује и 

следеће компоненете:  

 усвајање језичког садржаја 

кроз циљано и осмишљено 
учествовање у друштвеном чину 

 поимање наставног програма 

као динамичне, заједнички 

припремљене и ажуриране листе 
задатака и активности  

  наставник је ту да омогући 

приступ и прихватање нових идеја  

 ученици се третирају као 

одговорни, креативни, активни 
учесници у друштвеном чину 

  уџбеници су само један од  

ресурса; осим њих препоручује се 

и примена других извора 
информација и дидактичких  

материјала, поготову кад је реч о 
стручним темама  

 учионица постаје простор 

који је могуће реструктурирати из 

дана у дан  
  

Важан циљ у учењу страног језика 
у средњим стручним школама је 

овладавање језиком струке, и то у 
оноликој мери која је неопходна  

да се језик користи ради  
информисаности  и 

оспособљености за једноставну 
комуникацију у усменом и  

писаном облику на страном 
језику. Тај сегмент наставе 

страног језика који се 

ЧИТАЊЕ 
 

Оспособљавање 
ученика за 

разумевање 
прочитаних 

текстова 

 разуме  текстове блиске 

струци ( стандардна 

писма, информације о 
процесу рада у струци) 

који су писани обичним 
језиком или језиком 

струке 

 разуме основни садржај 

као и важније детаље у 
извештајима, 

брошурама и 
уговорима везаним за 

струку  
ГОВОР 

 
Оспособљавање 

ученика за 
кратко 

монолошко 
излагање на 

страном језику 

 једноставним средствима 

опише статус и 
образовање, будуће 

запослење 

 опише делатност, фирму, 

процес рада или пак 
преприча телефонски 

разговор или одлуке неког 
договора у оквиру познате 

лексике 

 образложи краће своје 

намере, одлуке, поступке  

ПИСАЊЕ 

 
Оспособљавање 

ученика за 
писање краћих 

 попуњава рачуне, 

признанице и хартије од 
вредности 

 напише пословно писмо 

према одређеном моделу 
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текстова 
различитог 

садржаја 

различите садржине 

 опише и појасни садржај 
схема и графикона  

везаних за струку 

прогресивно увећава од 20 до 50% 
током  четворогодишњег 

образовања мора да буде јасно 
дефинисан и у складу са исходима 

везаним за квалификације струке.  
Неопходно је да стручна тематика 

која се обрађује на страном језику 
прати исходе појединих стручних 

предмета и буде у корелацији са 
њима. Реализација наставе језика 

струке се много више огледа у 
развијању рецептивних вештина 

него  продуктивних јер је сврха 
учења страног језика, у првој 

линији, усмерена на то  да се 
ученици оспособе да прате 

одређену стручну  литературу у 
циљу информисања, праћења 

иновација и достигнућа у области 
струке, усавршавања и напредо-

вања.  
Стога је спектар текстова који се 

препоручују велики: шематски 

прикази, упутства о примени 
апарата, инструмената или пак  

материјала, хемикалија, рецепти, 
декларације, краћи стручни 

текстови чији је садржај 
релевантан за тематске садржаје  

стручних предмета, извештаји, 
каталози, програми сајамских 

активности и сл. Веома је битно у 
раду са таквим текстовима  

одредити добру дидактичку 
подршку. Добро осмишљени 

налози упућују на то да одређене 
текстове, у зависности од тежине  

и важности информација које они 
носе, треба разумети глобално, 

селективно или пак детаљно. 
Продуктивне вештине треба  

ИНТЕРАКЦИЈА 
 

Оспособљавање 
ученика за 

учешће у 
дијалогу на 

страном језику и 
размену краћих 

писаних порука 

 поведе, настави и заврши 

неки једноставан  
разговор, под условом да 

је лице у лице са 

саговорником 

 буде схваћен у размени 
идеја и информација о 

блиским темама у 
предвидљивим, 

свакодневним 
ситуацијама на послу 

 

МЕДИЈАЦИЈА 

 
Оспособљавање 

ученика да 
преводи, сажима 

и препричава 
садржај краћих 

усмених и 
писаних текстова 

 сажима садржај 

текста, филма, 
разговара и сл. 

 

МЕДИЈСКА 
ПИСМЕНОСТ 

 
 

Оспособљавање 
ученика да 

користе медије 
као изворе 

информација и 
развијају 

критичко 
мишљење у вези 

са њима 

 

 идентификује 

различита 
гледишта о истој 

теми 

 

ЗНАЊЕ О 
ЈЕЗИКУ 

 коректно употребљава 

једноставне структуре 
користећи зависне 
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реченице  
 

 

ограничити на строго функцио-
налну примену реалну за захтеве 

струке. То подразумева писање 
кратких порука, мејлова у  

оквиру пословне комуникације, 
попуњавање формулара, рачуна и 

др. административних  паира 
(поруџбенице, рекламације, 

захтеви, молбе) и вођење усмене 
комуникације која омогућава  

споразумевање на основном нивоу 
било у директном контакту са 

саговорником или у телефонском 
разговору.  
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ЕЛЕКТРОНСКО ПОСЛОВАЊЕ 

 

1. ОСТВАРИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА –  ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ 

 

 

РАЗРЕД 

 

НАСТАВА  

ПРАКСА 

 

УКУПНО 
Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

III 70     70 

 

 

2. ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА  

 
 Оспособљавање ученика  за примену рачунара у струци 

 Оспособљавање ученика за израду интернет презентација 

 Оспособљавање ученика за коришћење електронског банкарства 

 Оспособљавање ученика за коришћење електронске трговине  

 Оспособљавање ученика за креирање публикација 

 Оспособљавање ученика за примену нових технологија 

 
 

3.  НАЗИВ И ТРАЈАЊЕ МОДУЛА 

 

Разред:  трећи  
 

Ред.бр. НАЗИВ МОДУЛА 
Трајање модула (часови) 

Т В 

1. Увод у електронско пословање 12  

2. Мреже и  интернет презентације  16  

3. Електронско банкарство   18  

4. Електронска трговина 12  

5.  Израда публикација 12  

 
 

 

 

 
 

 н 
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4.  ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ, ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА 

 

Назив модула:                      Увод у електронско пословање 

Трајање модула:       12  часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 

ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити 

у стању да: 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ  МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

МОДУЛА 

 

 Упознавање ученика са 

основним појмовима 

електронског пословања 

 

 објасни појам дигиталне 

економије  

 наведе суштннске елементе 

дигиталне економије  

 објасни значај EDI 

 објасни појам  CRM 

 наведе компоненте CRM-а 

 објасни  основне функције 

електронског пословања 

 наведе моделе електронског 

пословања 

 објасни модел В2В 

 објасни модел  В2С 

 објасни модел С2С 

 објасни Интернет у јавној управи  

 објасни концепт е-government-а  

 објасни телекомуникациони 

концепт  електронског пословања  

 користи заштиту и мере 

безбедности у електронском  

пословању  

 

 Појам дигиталне економије и 

њени суштински елементи  

 Облици електронског пословања 

– EDI 

 CRM – појам и компоненте 

 Модели електронског пословања  

 B2B модел електронског 

пословања  

 B2C модел електронског 

пословања  

 Модел С2С 

 Мобилно пословање  

 Телекомуникациони канали  

 Медијуми  и комуникације 

 Протоколи и интерфејси - GIS и 

GPS  

 Интернет у јавној управи и е-

goverment  

 Заштита информационих 

система 

 

На почетку модула ученике упознати са циљевима и исходима 

наставе, односно учења, планом рада и начинима оцењивања  

 
 

 

Место реализације наставе 

 Кабинетске вежбе се реализују у кабинетима за рачунарство и 

информатику  

 кабинет  за канцеларисјко  пословање  
 

 

Препоруке за реализацију наставе 

 Модул реализовати кроз методе активне наставе помоћу 

следећих метода: 

- web quest (припрема наставног материјала у електронком 

облику, најчешће html) 

 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 праћење остварености исхода 

 тестове знања 

 активност на часу 

 домаћи задатак  
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 Сигурност у електронском 

пословању 

 

Назив модула:                      Мреже и интернет презентације 

Трајање модула:       16 часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 

ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у 

стању да: 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ  МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

МОДУЛА 

 
 Оспособљавање ученика 

за израду интернет 

презентација  и значај 

рачунарских  мрежа 

 

 објасни појам рачунарске мреже 

 наведе врсте мрежа у односу на 

критеријуме  

 објасни специфичности 

презентације на интернету  

 објасни појам Web стране  

 објасни појам Web site, blog, rss, 

URL, Хипер текст (HTML, XML, 

CSS...) 

 користи  алате за израду Web 

презентације WYSIWYG и HTML 
едиторе  

 користи поступак прављења 

презентација  

 изради Web страницу 

 повеже више Web страница  

  примени основна знања из 

маркетинга 

 дизајнира интернет презентацију 

  изради интернет презентацију 

  постави презентацију на интернет 

 

 Основни појмови рачуарских  

мрежа 

 INTRANET, EKSTRANET, LAN, 

WAN, WLAN,ETERNET ...и 

друге врсте мрежа у односу на 

топологију, величину и 

технологију преноса података 

 Презентација на интернету и 

њене специфичности  

 Web страна  

 Web site, blog, rss, URL 

 Хипер текст (HTML, XML, 

CSS...) 

 Алати за израду Web 

презентације WYSIWYG и 

HTML едитори  

 Поступак прављења 

презентације  

 Рад са текстом  

 Рад са сликама  

  Маркетинг правила при 

креирању интернет презентације  

 Повезивање (линковање) Web 

страна 

 Приказивање Web презентације  

 Постављање Web презентације 

на сервер (FTP протокол и алати)   

 
На почетку модула ученике упознати са циљевима и исходима 

наставе, односно учења, планом рада и начинима оцењивања  

 
 

Место реализације наставе 

 кабинет рачунарства и информатике  

 кабинет  за канцеларијско  пословање  

 

Препоруке за реализацију наставе 

 Модул реализовати кроз часове активне оријентисане наставе 

помоћу следећих метода: 

- „hot potatoes” – апликативни  програм за израду квизова, 

тестова, укрштеница итд. 

- web quest (припрема наставног материјала у електронком 

облику, најчешће html) 

- метод станица  

- пројекат 

 

Оцењивање 

 

Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 праћење остварености  исхода 
 тестове знања 

 активност на часу 

 домаћи задатак 

 тест практичних вештина  
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Назив модула:                      Електронско банкарство 

Трајање модула:       18  часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 

ИСХОДИ МОДУЛА 
По завршетку модула ученик ће бити у 

стању да: 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ  МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

МОДУЛА 

 

 Оспособљавање ученика 

за коришћење 

електронског банкарства 

 

 објасни елементе и функције 

електронског банкарства  

 наведе системе електронског 

плаћања преко Интернета 

 објасни појам електронског  новца  

 објасни појам електронског чека  

 објасни  електронски новац и 

електронски чек 

 објасни значај мобилног телефона 
у електронском банкарству  

 објасни значај дигиталног  потписа  

  објасни улогу јавних  и приватних 

кључева у електронском 

банкарству  

 објасни улогу  дигиталног  потписа 

и сертификата  

 објасни значај  платних картица у 

електронском плаћању  

 наведе врсте платних картица  

 наведе улогу платних картица  

према врстама  

 објасни улогу  мобилног телефона 

у банкарству  

 објасни значај тв-а у електронском 

банкарству  

 објасни улогу рачунара у 

електронском банкарству  

 објасни појам  HomeBanking 

 

 

 Електронски платни промет и 

системи плаћања  

  Системи електронског 

плаћања преко Интернета 

 Појам и класификација 

електронског плаћања 

 Електронски новац  

 Електронски чек  

 Мобилни телефон у ЕП  

 Дистрибуираност електронског 

банкарства 

  АТМ системи/банкомати 

 Појам и значај платних 

картица  

 POS системи и фискалне касе 

  Телефонско банкарство  

 SMS банкарство  

 Мобилно банкарство  

 WAP банкарство  

 WEB TV 

 On-line PC банкарство  

 Интернет банкарство  

 HomeBanking 

 

 

На почетку модула ученике упознати са циљевима и исходима 

наставе, односно учења, планом рада и начинима оцењивања  

 

Место реализације наставе 

 Кабинетске вежбе се реализују у кабинетима за рачуноводство 

 Кабинет за канцеларисјко пословање   

 

Препоруке за реализацију наставе 

 Модул реализовати кроз часове активне наставе помоћу 
следећих метода: 

- „hot potatoes” – апликативни  програм за израду квизова, 

тестова, укрштеница итд. 

- web quest (припрема наставног материјала у електронком 

облику, најчешће html) 

- метод станица  

- пројекат 

 У реализацији наставе користити садржаје  стручних предмета 

 Препоручена литература  
 

 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 праћење остварености  исхода 
 активност на часу 

 домаћи задатак 

 писмени задатак  

 тест практичних вештина  
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Назив модула:                      Електронско трговина  

Трајање модула:       12  часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 

ИСХОДИ МОДУЛА 
По завршетку модула ученик ће бити 

у стању да: 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ  МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

МОДУЛА 

 

 Оспособљавање ученика  

за познавање 

концептуалног  оквира е-

трговине , различитих 

модела и предности 

њиховог увођења 

 

 дефинише појам електронске 

трговине 

 објасни елементе електронске 

трговине   

 објасни функције електронске 

трговине  

 објасни значај електронских 

комуникационих технологија  

 наручи робу и услуге 
електронским путем 

  купује у електронској 

продавници  

 изврши електронске трансакције 

 објасни значај примене метода 

заштите информација  

 

 Појам и елементи електронске 

трговине  

 Електронске комуникационе 

технологије – Интернет, 

Екстранет, електронска пошта, 

електронске књиге, базе 

података и мобилни телефони  

 Електронска продавница 

  Електронска корпа  

 Портали 

  Трговина на Web-у  

  IT за обраду трансакцијe 

 Заштитиа тајности, интергритета 

и  аутентичности информација  

 Методи шифровања и 

дешифровања, кључеви  

 

На почетку модула ученике упознати са циљевима и исходима 

наставе, односно учења, планом рада и начинима оцењивања  

 

 

Место реализације наставе 

 Кабинет за рачунарство и информатику или канцеларисјко 

пословање 

Препоруке за реализацију наставе 
 Модул се реализују кроз методе активно оријентисане наставе 

 Користи рачунар за планирање и евиденцију података 

 Давати примере и ситуације из праксе  

 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 праћење остварености исхода 

 тестове знања 

 активност на часу 
 домаћи задатак 

 тест практичних вештина  
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Назив модула:                      Израда публикација  

Трајање модула:       12  часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 

ИСХОДИ МОДУЛА 
По завршетку модула ученик ће бити 

у стању да: 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ  МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

МОДУЛА 

 

 Оспособљавање ученика 

за креирање и израду  

публикација 

 

 дефинише појам публикација  

 наведе врсте публикација  

 објасни значај публикације  

 направи једноставну публикацију  

 припреми публикацију за 

штампу  

 штампа публикацију  

 разликује штампане и 
електронске публикације  

 користи направљену публикацију 

 

 Појам, значај и врсте 

публикација  

 Улога Закона о издавању 

публикација  

 Креирање просте публикације 

(позивница, резиме, визит карта, 

флајер, каталог...) 

  рад са текстом у публикацијама 

 убацивање слика и облика 

 форматирање садржаја 

публикације  

  Креирање разних публикација за 

штампање  

 Креирање публикација за e-mail 

(newsletter...)  

  Припрема за штампу и 

штампање публикације 

На почетку модула ученике упознати са циљевима и исходима 

наставе, односно учења, планом рада и начинима оцењивања  

 

Место реализације наставе 

 Кабинет за канцеларијско пословање 

 Кабинет за рачунарство и информатику  

 

Препоруке за реализацију наставе 

 Модул реализовати кроз часове активне наставе помоћу 

следећих метода: 

- „hot potatoes” – апликативни  програм за израду квизова, 

тестова, укрштеница итд. 

- web quest (припрема наставног материјала у електронком 

облику, најчешће html) 

- метод станица  

- пројекат  

 У реализацији наставе користити садржаје  стручних предмета 

 Коришћење пакета MS Office  

 Препоручена литература  

 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 праћење остварености исхода 

 тестове знања 

 активност на часу 

 домаћи задатак 

 тест практичних вештина  
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. 

5. КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА, ОДНОСНО МОДУЛИМА 

 

1. Канцеларијско пословање 

2. Рачунарство и информатика 

3. Финансијско рачуноводствена обука 

4. Пословна економија 

5. Рачуноводство 
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РАЧУНОВОДСТВО ФИНАНСИЈСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА 

 
 

 

1. ОСТВАРИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА –  ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ 

 

 

РАЗРЕД 

 

НАСТАВА  

ПРАКСА 

 

УКУПНО 
Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

IV 62     62 

 

 
2.  ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА  
 Оспособљавање ученика за евиденцију банкарских послова 

 Оспособљавање ученика за евиденцију пословања осигуравајућих друштава 

 Оспособљавање ученика за евиденцију пословања буџетских организација 

 Развијање свести о повезаности економских поцеса и привредних субјеката 

 

3.  НАЗИВ И ТРАЈАЊЕ МОДУЛА 

 

Разред:  четврти 
 

Ред.бр. НАЗИВ МОДУЛА 
Трајање модула (часови) 

Т В 

1. Рачуноводство банака 22  

2. Рачуноводство осигуравајућих друштава 20  

3. Буџетско рачуноводство 20  

 



 

181 
 

4.  ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ, ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА 

 

Назив модула:                       Рачуноводство банака 

Трајање модула:       22 часа 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 

ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити 

у стању да: 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ  МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

МОДУЛА 

 Оспособљавање ученика 

за евиденцију банкарских 

послова 

 објасни специфичности 

књиговодства у банкама 

 разликује контни оквир банака од 

контног оквира за предузећа  

 тумачи биланс стања банака 

 евидентира пласмане банке  

 евидентира приходе банке 
 

 евидентира прикупљање 

средстава 

 евидентира расходе банака 

 обрачунава и евидентира 

резултат пословања банке 

 тумачи биланс успеха банке 

 

 Специфичност књиговодства и 

пословних књига у банкама 

 Садржај контног оквира банке  

 Биланс стања банке 

 Банкарски послови пласирања 

новчаних средстава привреди и 

становништву 
- кредитирање привреде 

- кредитирање становништва 

 Банкарски послови прикупљања 

депозита и улога на штедњу 

- прикупљање депозита и  

      задуживање банке 

- улози на штедњу 

 Послови платног промета 

 Расходи и приходи банака 

 Обрачун и евиденција резултата 

банке  

 Биланс успеха банке 
 

На почетку модула ученике упознати са циљевима и исходима 

наставе, односно учења, планом рада и начинима оцењивања  

 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

 теоријска настава (22 часа)  

 

Место реализације наставе 

 Теоријска настава се реализује у учионици 
 

Препоруке за реализацију наставе 

 Настава се реализује као активно оријентисана настава 

симулирајући реалне ситуације из праксе или из живота. 

 Обрадити примере, пословне догађаје у вези са прибављањем и 

снабдевањем привреде и становништва потребним новчаним 

средствима, извршењем међусобних плаћања између учесника 

у платном промету тако да ученици схвате расходе и приходе 

који произилазе по основу пословања банака, 

 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 праћење остварености исхода 
 тестове знања 

 активност на часу 

 домаћи задатак 
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Назив модула:                      Рачуноводство осигуравајућих друштава 

Трајање модула:       20 часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 

ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у 

стању да: 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ  МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

МОДУЛА 

 Оспособљавање ученика 

за евиденцију пословања 

осигуравајућих друштава  

 објасни специфичности послова 

осигуравајућих друштава 

 разликује контни оквир 

осигуравајужих друштава од 

контног оквира за предузећа 

 тумачи биланс стања 

осигуравајућег друштва 

 евидентира потраживања и 

приходе од премија животних и 
неживотних осигурања и друге 

приходе 

 обрачунава обавеза и расхода од 

премија и друге расходе  

 обрачунава и евидентира резултат 

пословања осигуравајућих 

друштава 

 тумачи биланс успеха 

осигуравајужих друштава 

 Основна обележја послова 

осигуравајућих друштава 

- основни приходи 

осигуравајућих друштава 

- основни расходи 

осигуравајућих друштава 

 Садржај контног оквира 

осигуравјућег друштва 

 Биланс стања осигуравајућег 
друштва 

 Евидентира приходе у 

друштвима за осигурање 

- приходи од премија животних 

и неживотних 

  осигурања 

- остали приходи 

 Евиденција расходе у друштвима 

за осигурање 

- расходи од премија у 

друштвима за осигурање 

- остали расходи 
 Обрачун и евиденција резултата 

осигуравајућих друштава 

 Биланс успеха осигуравајућих 

друштава 

 

На почетку модула ученике упознати са циљевима и исходима 

наставе, односно учења, планом рада и начинима оцењивања  

 
 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

 теоријска настава (20 часова) 
 

 
 

Место реализације наставе 

 Теоријска настава се реализује у учионици 

 

Препоруке за реализацију наставе 

 Настава се реализује као активно оријентисана настава 

симулирајући реалне ситуације из праксе или из живота. 

 Обрадити примере, пословне догађаје у вези са  пословима 

животног и неживотног осигурања од потенцијалног ризика са 
циљем остваривања добити осигуравајућих друштава, али уз 

задовољење потреба осигураника 
 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 праћење остварености исхода 

 тестове знања 

 активност на часу 

 домаћи задата 

 

 

 

 

 

 



 

183 
 

 

 

 

 

 

 

 

Назив модула:                      Буџетско рачуноводство 

Трајање модула:       20 часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 

ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити 

у стању да: 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ  МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

МОДУЛА 

 Оспособљавање ученика 

за евиденцију пословања 

буџетских организација 

 објасни основна обележја 

буџетског рачуноводства 

 разликује директне и индирекне 
кориснике буџетских средстава 

 разликује контни план за 

буџетски систем од контног 

оквира предузећа 

 објасни биланс стања корисника 

буџетских средстава 

 разликује нефинансијску и 

финансијску имовину буџетских 

корисника 

 евидентира нефинансијску 

имовину у сталним средствима  

 евидентира нефинансијску 
имовину у залихама 

 евидентира новчана средства и 

потраживања 

 евидентира обавезе буџетских 

корисника 

 евидентира текуће расходе 

корисника буџетских средстава 

 евидентира текуће приходе 

корисника буџетских средстава 

 објасни биланс прихода и 

расхода корисника буџетских 
средстава 

 

 Основна обележја буџетког 

рачуноводства 

 трезор 
 инстируције које послују по 

буџетском систему 

 Дирекни и индиректни 

корисници буџетских средстава 

 Специфичности књиговодства и 

пословних књига буџетских 

корисника 

 Садржај контнoг плана за 

буџетски систем 

 Биланс стања буџетских 

корисника 

 Нефинансијска и финансијска 
имовина буџетских корисника 

 нефинансијска имовина у 

сталним средствима 

 нефинансијска имовина у 

залихама 

 новчана средства и потраживања 

 Обавезе буџетских корисници 

 Текући расходи буџетских 

корисника 

 Текући приходи буџетских 

корисника 
 Биланс прихода и расхода 

корисника буџетских средстава 

 

 

На почетку модула ученике упознати са циљевима и исходима 

наставе, односно учења, планом рада и начинима оцењивања  
 
 

Облици наставе 
Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

 теоријска настава (20 часова) 

 
 

Место реализације наставе 

 Теоријска настава се реализује у учионици 

 

Препоруке за реализацију наставе 

 Настава се реализује као активно оријентисана настава 

симулирајући реалне ситуације из праксе или из живота. 

 Обрадити примере на основу  пословнех догађаја индиректног 

корисника буџетских средстава (школе). 

 
 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 праћење остварености исхода 
 тестове знања 

 активност на часу 

 домаћи задатак 
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5. КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА, ОДНОСНО МОДУЛИМА 
 Рачуноводство 

 Финансијско пословање 

 Принципи економије 

 Јавне финансије 

 Ревизија 

 Пословна економија 
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МАРКЕТИНГ 
 

1. ОСТВАРИВАЊE ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА  - ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ 

 

 

2. ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА: 

 Стицање знања и развијање свести о улози и значају маркетинга 
 Разумевање основних принципа маркетиншког наступа и њихова употреба кроз практичну примену 

 Познавање основних инструмената маркетинга и њихове улоге у маркетиншком наступу предузећа  

 Оспособљавање за самостално организовање активности везаних за промоцију предузећа 

 Развијање способности за самостално прикупљање и анализирање информација о тржишту и конкуренцији 

 Оспособљавање за самостално коришћење интернета и стручне литературе 

 Стварање исправног односа према имиџу предузећа 

 Развијање свести о значају управљања маркетингом за успешно пословање 

 Оспособљавање ученика за успостављање  добрих пословних односа са јавношћу и потрошачима 

 

3. НАЗИВ И ТРАЈАЊЕ МОДУЛА ПРЕДМЕТА  

 

Разред: четврти 
 

Ред.бр. НАЗИВ МОДУЛА 

Трајање модула 

(часови) 

т в 

1.  Основи маркетинга 42  

2.  Управљање маркетингом 20  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

РАЗРЕД 

НАСТАВА 

ПРАКСА УКУПНО Теоријска 

настава 
Вежбе 

Практична 

настава 

Настава у 

блоку 

IV 62     62 
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4. ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ, ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА 
 

Разред: други 

Назив модула: Основи маркетинга 

Трајање модула: 42 часа 
 

 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 
ИСХОДИ МОДУЛА 

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

САДРЖАЈИ  МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ 

И НАЧИН  ОСТВАРИВАЊА 

МОДУЛА 
 Стицање знања и 

развијање свести о улози 

и значају маркетинга  

 Развијање способности и 

овладавање вештинама 
маркетинг активности 

 дефинише појам маркетинга 
 објасни природу маркетинга и његов развој 

 дефинише појам тржишта 

 разликује врсте тржишта 

 објасни  значај сегментације тржишта 

 разликује стратегије маркетинга 

 примени одговарајућу стратегију у 
конкретном примеру 

 дефинише конкуренцију 

 објасни значај конкуренције 

 дефинише појам маркетинг истраживања 

 разликује циљеве маркетинг истраживања 

 објасни елементе плана маркетинга 

 објасни изворе података маркетинг 

истраживања 

 разликује методе и технике маркетинг 

истраживања 

 састави анкетни лист за испитивање 
потрошача 

 спроведе испитивање потрошача 

 спроведе посматрање мањег сегмента тржишта 

у кратком периоду  

 објасни значај истраживања тржишта 

 објасни улогу МИС-а 

 дефинише појам маркетинг микса 

 наведе елементе маркетинг микса 

 дефинише производ као инструмент 

маркетинга 

 класификује производе према различитим 

критеријумима 

 објасни марку, дизајн, стил, моду и хир као 

карактеристике производа 

 разликује стил, моду и хир на конкретним 

 Појам и развој маркетинга  

 Појам, подела и сегментација 

тржишта 

 Стратегије маркетинга 

 Конкуренција на тржишту 

 Појам, садржај и циљеви 

истраживања тржишта 

 Планирање истраживања тржишта 

 Извори података  

- примарни 

- секундарни 

 Методе истраживања тржишта  

- историјски метод  

- метод посматрања 

- метод испитивања 

 Улога и значај истраживања 
тржишта у пословном одлучивању 

 Маркетинг информациони систем  

 Маркетинг микс 

 Производ као инструмент 

маркетинга  

- појам 

- класификација  

- марка и дизајн производа 

- животни циклус производа 

 Нови производ  

- појам 
- развој 

- процес прихватања  

 Позиционирање производа 

 Цена као инструмент маркетнига 

 Диференцирање цена  

 Канали дистрибуције 

 На почетку модула ученике 

упознати са циљевима и 

исходима наставе, односно 

учења, планом рада и начинима 

оцењивања 

 

Облици рада 

Модул се реализује кроз следеће 

облике наставе: 

теориска настава (42 часа) 

 

 

Место реализације наставе 

- Учионица 

 

Препоруке за реализацију 

наставе 
 Модул се реализује кроз 

активно орјентисану наставу, 

користећи реалне ситуације из 

праксе  

 Препоручене методе: 

- Студија случаја 

- Игра улога 

Оцењивање 

 Праћење 

      остварености исхода 

 тест 

 есеј  

 домаћи задатак 

 активности на часу  
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примерима 

 дефинише појам животног циклуса производа 

 објасни фазе животног циклуса производa 

 доведе у везу фазу животног циклуса 

производа са применом одговарајућих 

маркетиншких активности 

 објашњава значење и процес развоја новог 

производа 

 разликује начине позиционирања производа на 
тржишту  

 дефинише појам и улогу цене као инструмента 

маркетинга 

 објасни начине диференцирања цена 

 објасни појам канала дистрибуције 

 разликује специфичности канала дистрибуције 

 разликује маркетинг стратегије наступа на 

тржишту 

 објасни улогу промоције у маркетинг миксу  

 разликује облике промоције 

 наведе предности и недостатке личне продаје 

 наведе предности и недостатке унапређења 

продаје 

 наведе предности и недостатке публицитета  

 наведе врсте и циљеве економске пропаганде 

 разјасни ефекте комбиновања облика 

промоције 

 наведе мотиве тражње и куповине 

 објасни процес доношења одлуке о куповини 

 разликује моделе понашања потрошача  

 објасни појам пропагандне поруке  

 објасни процес креирања пропагандне поруке 

 одреди садржај поруке према жељеном ефекту 

 креира једноставну пропагандну поруку  

 разликује врсте медија 

 објасни критеријуме за избор медија 

 разликује средства економске пропаганде 

 креира неко од средстава економске 

пропаганде 

 

 Стратегије дистрибуције 

 Промоција као елемент маркетинг 

микса 

 Облици промоције 

- лична продаја 

- унапређење продаје 

- економска пропаганда 

(појам,циљеви,.) 

- публицитет 

 Мотиви тражње и куповине 

 Понашање потрошача 

 Пропагандна порука  

 Медији 

 Средства економске пропаганде 
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Назив модула: Управљање маркетингом 
Трајање модула: 20 часoва 

 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 
ИСХОДИ МОДУЛА 

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

САДРЖАЈИ  МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ 

И НАЧИН  ОСТВАРИВАЊА 

МОДУЛА 
 Развијање свести о значају 

управљања маркетингом 

за успешно пословање 

 Оспособљавање ученика 
за успостављање  добрих 

пословних односа са 

јавношћу и потрошачима 

 дефинише мисију предузећа 

 наведе критеријуме за утврђивање тржишне 

позиције предузећа   

 објасни позиције и карактеристике појединих 
позиција у SWOT матрици  

 изради SWOT матрицу конкретног предузећа 

 наведе критеријуме за креирање Бостонске 

матрице 

   наведе категорије производа који се налазе у 

матрици  

 објасни карактеристике сваке категорије 

производа из матрице  

 доведе у везу фазу животног циклуса са 

управљањем производом 

 изабере цену у складу са фазом животног 

циклуса производа или услуге 

 објасни критеријуме за избор најповољнијег 

канала продаје  

 објасни критеријуме за креирање оптималног 

промоционог микса 

 оцени ефикасност медија на конкретном 

примеру 

 објасни методе планирања трошкова 

економске пропаганде 

 процени предности појединих метода 
планирања трошкова економске пропаганде 

 наведе ефекте економске пропаганде 

 објасни начине мерења ефеката економске 

пропаганде 

 

 Мисија предузећа 

 Тржишна позиција  (SWOT матрица) 

 Управљање производом – Бостонска 

матрица (раст тржишта / тржишно 
учешће) 

 Управаљање ценом у функцији 

животног циклуса производа 

 Управљање каналима продаје  

 Управљање промоцијом  

 Управљање трошковима економске 

пропаганде 

 Контрола и тестирање успешности 

економске пропаганде 

 На почетку модула ученике 

упознати са циљевима и 

исходима наставе, односно 

учења, планом рада и начинима 
оцењивања 

 

Облици рада 

Модул се реализује кроз следеће 

облике наставе: 

теориска настава (22 часа) 

 

 

Место реализације наставе 

- Учионица 

 

Препоруке за реализацију 

наставе 
 Модул се реализује кроз 

активно орјентисану наставу, 

користећи реалне ситуације из 

праксе  

 Препоручене методе: 

- Студија случаја 

- Игра улога 

Оцењивање 

 Праћење 

      остварености исхода 

 тест 

 есеј  

 домаћи задатак 

 активности на часу  
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5. КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА, ОДНОСНО МОДУЛИМА   

  

1. Принципи економије 

2. Пословна економија 

3. Канцеларијско пословање   

4. Финансијско рачуноводствена обука  

5. Национална економија 

6. Предузетништво 
7. Пословна информатика 

8. Електронско пословање 
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