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А2: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 

ПОСЛОВНИ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

 

 

Годишњи фонд 

часова: 
74 

Разред: Први 

 

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 

ПРВОГ РАЗРЕДА  

Ученик ће бити у стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНЕ  

 СТРУЧНЕ  ТЕМЕ  И ГРАМАТИЧКИ 

САДРЖАЈИ 

 

КОМУНИКАТИВНЕ ФУНКЦИЈЕ 
НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

СЛУШАЊЕ 
 

Оспособљавање 
ученика за 

разумевање 
усменог говора 

 разуме реченице, поруке, 

питања и упутства из 

свакодневног говора 
(кратка упутства 

изговорена 
споро и разговетно) 

 разуме општи садржај 

краћих, прилагођених 

стручних  текстова 
 после неколико слушања 

или уз помоћ визуелних 
ефеката (на 

упутствима, форму-
ларима, ознакама, 

етикетама) 

 разуме бројеве (цене, 

рачуне, тачно време) 
 

 
 

 
 

 
ТЕМЕ  

Напомена: 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  

 Пословни бонтон (норме и стандарди 

понашања у пословној комуникацији) 

 Пословно комуницирање (форма и 

елементи пословних писама) 

 Облици предузећа (врсте предузећа, 

запослени и звања, хијерархија 

запослених и нивои одговорности) 
 

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

растанак; 
формално, неформално, специфично 

по регионима) 
3. Идентификација и именовање 

особа, 
објеката, боја, бројева итд.) 

4. Давање једноставних упутстава и 
команди 

5. Изражавање молби и захвалности 

6. Изражавање извињења 
7. Изражавање потврде и негирање 

8. Изражавање допадања и 
недопадања 

9. Изражавање физичких сензација 
и 

потреба 
10. Исказивање просторних и 

временских 
односа 

11. Давање и тражење информација 
и 

обавештења 
12. Описивање и упоређивање лица 

и 
предмета 

13. Изрицање забране и реаговање 
на 

забрану 
14. Изражавање припадања и 

поседовања 
15. Скретање пажње 

16. Тражење мишљења и 
изражавање 

слагања и неслагања 
17. Тражење и давање дозволе 

18. Исказивање честитки 
19. Исказивање препоруке 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 
ПРОГРАМА  

  
Комуникативна настава страних 

језика подразумева поимање језика 
као средства комуникације; 

инсистира на употреби  
циљног језика у учионици у добро 

осмишљеним контекстима од 
интереса за ученике; претпоставља 

примену тзв. Teacher  talk,  

одн. прилагођавање говорне 
делатности наставника 

интересовањима и знањима ученика;  
инсистира на комуникативном  

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

на граматичној прецизности исказа ; 
претпоставља да се  

знања ученика мере прецизно 
дефинисаним релативним, а не 

толико апсолутним критеријумима 
тачности.  

Један од кључних елемената 
комуникативне наставе је и социјална 

интеракција кроз рад у учионици. 
Она се базира  

на групном или индивидуалном 
решавању проблема, потрази за 

информацијама и мање или више 
комплексним задацима. У тим 

задацима увек су јасно одређени 
контекст, процедура и циљ, чиме се 

унапређује квантитет језичког 
материјала који је  

неопходан услов за било које учење 
језика. Такозвана комуникативно-

интерактивна парадигма у настави 
страних језика, између осталог, 
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ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ 

 
 

I. РЕЧЕНИЦА 
Обновити реченичне моделе обухваћене 

програмом за основну школу. 
- Ред речи у реченици. Место прилога и 

прилошких одредби. 
- Tag questions 

- Индиректни говор 
а) изјаве – без промене глаголског времена 

(глагол главне реченице у једном од садашњих 

времена) 
б) молбе, захтеви, наредбе 

в) питања са променом реда речи – без промене 
глаголског времена (глагол главне реченице у 

једном од садашњих 
времена) 

- Yes/No питања 
- “WH” питања 

- Директна и индиректна питања 
 

II. ИМЕНИЧКА ГРУПА 
1. Члан 

 
- Обновити употребу одређеног и неодређеног 

члана 
- Нулти члан уз градивне и апстрактне именице 

 
2. Именице 

 
- Множина именица – обновити 

- Изражавање припадања и својине – саксонски 
генитив 

- Бројиве и небројиве именице 
- Суфикси – ment, -ion, - ence  

 
3. Заменички облици 

20. Изражавање хитности и 
обавезности 

21. Исказивање сумње и 
несигурности 

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 

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  

ЧИТАЊЕ 
 

Оспособљавање 
ученика за 

разумевање 
прочитаних 

текстова 

 у непознатом тексту 

препознаје познате речи, 

интернационализме, 
изразе и реченице (нпр. у 

огласима, на плакатима) 

 разуме општи садржај и 

смисао краћих текстова  и 
схематских приказа 

(саопштења,формулара са 
подацима о некој особи, 

основне команде на 
машинама/компју-теру, 

декларације о 
производима, упутства за 

употребу и примену) 

 

ГОВОР 

 
Оспособљавање 

ученика за 
кратко 

монолошко 

излагање на 
страном језику 

    употребљава     

једноставне изразе и 
реченице да би 

представио себе и друге, 
активности, ситуације и 

догађаје, описао посао и 
задужења 

 

ПИСАЊЕ 

 

Оспособљавање 
ученика за 

писање краћих 
текстова 

различитог 
садржаја 

 саставља кратак текст 

(мејл, писмо) о 
одговарајућој теми 

 пише кратке поруке 

релевантне за посао 

(место и термини 
састанка) 

 пише краћи текст о 

себи и свом 

окружењу 

 попуњава  упитник и 

формулар где се 
траже опширнији  

лични и пословни 
подаци 

 води краће 
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забелелешке   
а) Заменице 

 
- Личне заменице у функцији субјекта и објекта 

- Показне заменице 
- Односне заменице 

б) детерминатори 
- Показни детерминаотри 

- Неодређени детерминатори 
- Присвојни детерминатори 

4. Придеви 
- Обновити компарацију придева 

- too/not…enough/not as…(as)/…than 
5. Бројеви 

- Обновити просте и редне бројеве 
- 

6. Кванитификатори 

 
III ГЛAГОЛСКА ГРУПА 

 
1. Глаголи 

- Обновити глаголске облике предвиђене 
програмом за основну школу 

- Present Simple, Present Continuous 
- Present Perfect with ever, never, for, since, just, 

yet and already 
- Past Simple 

- Модални глаголи: may can, must 
- Пасивне конструкције – садашње 

време/прошло – the Simple present/past 
(прошло време рецептивно) 

- going to и трајни презент за планове и намере, 
going to и will (за будућа предвиђања) 

- used to 
 

 
2. Прилози, извођење прилога и употреба, 

прилози вероватноће са may, might и will 
3. Предлози, најчешћи предлози за оријентацију 

у времену и простору. 
4.  Кондиционал нулти и први 

 
 

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  
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  било у директном 

контакту са саговорником или у 
телефонском разговору.  

  
 

ИНТЕРАКЦИЈА 

 
Оспособљавање 

ученика за 
учешће у 

дијалогу на 
страном језику и 

размену краћих 
писаних порука 

 на једноставан начин 

се споразумева са 
саговорником који 

говори споро и 
разговетно 

 поставља једноставна 

питања у вези са 

познатим темама из 
струке као и да 

усмено или писмено 
одговара на иста 

(бројеви, подаци о 
количинама,време, 

датум) 
 

 

МЕДИЈАЦИЈА 
 

Оспособљавање 
ученика да 

преводи, сажима 
и препричава 

садржај краћих 
усмених и 

писаних текстова 

 на једноставан начин 

сажме и преприча 
садржај краћих 

текстова или дијалога  

 

МЕДИЈСКА 
ПИСМЕНОСТ 

 
 

Оспособљавање 
ученика да 

користе медије 
као изворе 

информација и 
развијају 

критичко 
мишљење у вези 

са њима 

 

 користи садржаје 
медијске продукције 

намењене учењу 

страних језика    
(штампани           медији, 

аудио/видео 
записи,компакт диск, 

интернет итд.) 

 

ЗНАЊЕ О ЈЕЗИКУ  препознаје и 

правилно користи 
основне фонолошке 

(интонација,прозодија, 
ритам) и 
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морфосинтаксичке 
категорије (именички и 

глаголски наставци, 
        основни ред речи) 
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Годишњи фонд часова: 74 

Разред: Други 

ЦИЉ 

ИСХОДИ НА КРАЈУ 

ДРУГОГ РАЗРЕДА  

Ученик ће бити у стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНЕ  
 СТРУЧНЕ  ТЕМЕ И ГРАМАТИЧКИ 

САДРЖАЈИ 

 

КОМУНИКАТИВНЕ ФУНКЦИЈЕ 
НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

СЛУШАЊЕ 
 

Оспособљавање 
ученика за 

разумевање 
усменог говора 

 разуме караће исказе који 

садрже фреквентне речи и 

структуре (информације о 
личностима, послу, 

клијентима, куповини,, 
ближем окружењу) 

 

 разуме најбитније 

информације у кратким и 
једноставним 

обавештењима (преко 

разгласа, у бироу,на 

шалтеру, на тел. 

секретарици) и правилно их 

користи 
 
 

 

 
ТЕМЕ  

Напомена: 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  

 Пословна комуникација (обликовање и 

преобликовање пословних писама) 

 Опис послова у бироу и организација 

пслова 

 Конкурси (огласи, заснивање радног 

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

формално, неформално, специфично 
по регионима) 

3. Идентификација и именовање 
особа, 

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

команди 

5. Изражавање молби и захвалности 
6. Изражавање извињења 

7. Изражавање потврде и негирање 
8. Изражавање допадања и 

недопадања 
9. Изражавање физичких сензација и 

потреба 
10. Исказивање просторних и 

временских 
односа 

11. Давање и тражење информација и 
обавештења 

12. Описивање и упоређивање лица и 
предмета 

13. Изрицање забране и реаговање на 
забрану 

14. Изражавање припадања и 
поседовања 

15. Скретање пажње 
16. Тражење мишљења и изражавање 

слагања и неслагања 
17. Тражење и давање дозволе 

18. Исказивање честитки 
19. Исказивање препоруке 

20. Изражавање хитности и 
обавезности 

21. Исказивање сумње и 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 
ПРОГРАМА  

  
Комуникативна настава страних 

језика подразумева поимање језика 
као средства комуникације; инсистира 

на употреби  
циљног језика у учионици у добро 

осмишљеним контекстима од 

интереса за ученике; претпоставља 
примену тзв. Teacher  talk,  

одн. прилагођавање говорне 
делатности наставника 

интересовањима и знањима ученика;  
инсистира на комуникативном  

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

на граматичној прецизности исказа ; 
претпоставља да се  

знања ученика мере прецизно 
дефинисаним релативним, а не толико 

апсолутним критеријумима тачности.  
Један од кључних елемената 

комуникативне наставе је и социјална 
интеракција кроз рад у учионици. Она 

се базира  
на групном или индивидуалном 

решавању проблема, потрази за 
информацијама и мање или више 

комплексним задацима. У тим 
задацима увек су јасно одређени 

контекст, процедура и циљ, чиме се 
унапређује квантитет језичког 

материјала који је  
неопходан услов за било које учење 

језика. Такозвана комуникативно-
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односа) 

 Обрасци и решења  

 
 

ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ 
 

I. РЕЧЕНИЦА 
 

 
а) изјаве – са променом глаголског времена  

б) молбе, захтеви, наредбе 
в) питања са променом реда речи  

- Директна и индиректна питања 
- Defining relative clauses  

He was a great player who cam from Sabac. 
- Non-defining relative clauses 

John, whose team is top of the league, is a very good 
player. 

Reported speech – statements 
Reported speech – Questions 

Reported speech - Commands 
 

II. ИМЕНИЧКА ГРУПА 
4. Члан 

 

- Нулти члан уз градивне и апстрактне именице 
 

5. Именице 
 

 
- Бројиве и небројиве именице 

 
6. Заменички облици 

 
а) Заменице 

- Relative pronouns (who, which, whose, when, that, 
where) 

 
б) детерминатори 

- Показни детерминаотри 
- Неодређени детерминатори 

- Присвојни детерминатори 
4. Придеви 

несигурности 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 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 

ЧИТАЊЕ 

 
Оспособљавање 

ученика за 
разумевање 

прочитаних 
текстова 

 чита и разуме различите 

врсте  прилагођених текстова 
( једноставнија лична / 

пословна писма, позивнице, 
термини, проспекти, 

упутства, обрасци, решења, 
огласи) препознајући основна 

значења и релевантне детаље 

 открива значење непознатих 

речи на основу контекста и 
/или помоћу речника 

 уочи предвидљиве 

информације ( кад, где, ко, 

колико, зашто) у 
свакодневним текстовима ( 

рекламе, огласи,  јеловници, 
проспекти) као и 

једноставнијим стручним 
текстовима    ( формулари, 

шеме, извештаји, решења) 

 

ГОВОР 

 
Оспособљавање 

ученика за 
кратко 

монолошко 
излагање на 

страном језику 

 описује ситуације, 

прича о дога ђајима и 
аргументује ставове 

користећи једноставне 
изразе и реченице  

 води једноставне 

разговоре ( телефонира), 

даје информације и 
упутства, уговара термине 

  реагује учтиво на 

питања , захтеве, позиве, 

извињења саговорника 

ПИСАЊЕ 

 
Оспособљавање 

ученика за 
писање краћих 

текстова 
различитог 

садржаја 

 саставља краћи текст 
(мејл, писмо) у 

одређене пословне 

сврхе (обавештење, 
уговарање, померање 

термина, дневни ред, 
конкурисање за посао) 

 пише краћи текст о 

фирми, пословању и 
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персоналу 

 пише извештај на 

основу белешки  

 
- too/not…enough/not as…(as)/less…than 

5. Бројеви 
 

- 
6. Кванитификатори 

 
III ГЛAГОЛСКА ГРУПА 

 
1. Глаголи 

- Past perfect 
- Модални глаголи: obligation, prohibition and 

advice 
- Пасивне конструкције –  

- Have something done 
Subject + have or get + object + past participle (by + 

agent) 

I get my eyes tested once a year. 
- Gerunds and infinitives  

 
2. Прилози 

3. Предлози 
4. Кондиционал други 

 
 

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  

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  било у директном 
контакту са саговорником или у 

телефонском разговору.  
  

ИНТЕРАКЦИЈА 

 
Оспособљавање 

ученика за 
учешће у 

дијалогу на 
страном језику и 

размену краћих 
писаних порука 

 комуницира у 

свакодневним 
ситуацијама и 

размењује 
информације, блиске 

његовим 
интересовањима 

(писмено и усмено) 

 

МЕДИЈАЦИЈА 
 

Оспособљавање 

ученика да 
преводи, сажима 

и препричава 
садржај краћих 

усмених и 
писаних текстова 

 преводи усмено или 

писмено кратке 
поруке у складу са 

потребама 
комуникације 

 

МЕДИЈСКА 
ПИСМЕНОСТ 

 
 

Оспособљавање 
ученика да 

користе медије 
као изворе 

информација и 
развијају 

критичко 
мишљење у вези 

са њима 

 

 аргументује свој став 

о медијском тексту 

 смислено и 
сврсисходно користи 

изворе информација 
које су релевантне за 

струку, обављање 

посла и лично 
ангажовање на послу 

 

ЗНАЊЕ О ЈЕЗИКУ  препознаје и правилно 

користи 
основне фонолошке 

(интонација,прозодија, 
ритам) и 

морфосинтаксичке 
категорије (именички и 

глаголски наставци, 
        основни ред речи) 
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Годишњи фонд часова:                   72 

 Разред:                                          трећи                            

ЦИЉ 

ИСХОДИ НА КРАЈУ 

ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА  

Ученик ће бити у стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНЕ  

 СТРУЧНЕ  ТЕМЕ И ГРАМАТИЧКИ 

САДРЖАЈИ 

 

КОМУНИКАТИВНЕ ФУНКЦИЈЕ 
НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

СЛУШАЊЕ 
 

Оспособљавање 
ученика за 

разумевање 
усменог говора 

 разуме  поруке и захтеве 

исказане јасним стандардним 

језиком када је реч о блиским 
стручним темама   

 разуме глобално суштину 

нешто дужих разговора  са 

једним или више саговорника 
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  

Напомена: 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  

 Пословна комуникација преко 

интернета (презентација фирме преко 
интернета – израда сајта) 

 Организација, прирема и вођење 

састанака, седница или скупова (врсте 
састанака према броју учесника и  

  

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

формално, неформално, специфично 
по регионима) 

3. Идентификација и именовање 
особа, 

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

команди 
5. Изражавање молби и захвалности 

6. Изражавање извињења 

7. Изражавање потврде и негирање 
8. Изражавање допадања и 

недопадања 
9. Изражавање физичких сензација и 

потреба 
10. Исказивање просторних и 

временских 
односа 

11. Давање и тражење информација и 
обавештења 

12. Описивање и упоређивање лица и 
предмета 

13. Изрицање забране и реаговање на 
забрану 

14. Изражавање припадања и 
поседовања 

15. Скретање пажње 
16. Тражење мишљења и изражавање 

слагања и неслагања 
17. Тражење и давање дозволе 

18. Исказивање честитки 
19. Исказивање препоруке 

20. Изражавање хитности и 
обавезности 

21. Исказивање сумње и 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 
ПРОГРАМА  

Комуникативна настава страних 
језика подразумева поимање језика 

као средства комуникације; инсистира 
на употреби  

циљног језика у учионици у добро 
осмишљеним контекстима од 

интереса за ученике; претпоставља 
примену тзв. Teacher  talk,  

одн. прилагођавање говорне 

делатности наставника 
интересовањима и знањима ученика;  

инсистира на комуникативном  
аспекту употребе језика, одн. на 

значењу језичке поруке, а не толико 
на граматичној прецизности исказа ; 

претпоставља да се  
знања ученика мере прецизно 

дефинисаним релативним, а не толико 
апсолутним критеријумима тачности.  

Један од кључних елемената 
комуникативне наставе је и социјална 

интеракција кроз рад у учионици. Она 
се базира  

на групном или индивидуалном 
решавању проблема, потрази за 

информацијама и мање или више 
комплексним задацима. У тим 

задацима увек су јасно одређени 
контекст, процедура и циљ, чиме се 

унапређује квантитет језичког 
материјала који је  

неопходан услов за било које учење 
језика. Такозвана комуникативно-

интерактивна парадигма у настави 
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степену формалности) 

 Планирање и организација службеног 

путовања 
 

 
 

 

ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ 

 
I. РЕЧЕНИЦА 

а) изјаве  
б) молбе, захтеви, наредбе 

в) питања са променом реда речи  
 

II. ИМЕНИЧКА ГРУПА 
7. Члан 

 
8. Именице 

 
9. Заменички облици 

 
а) Заменице 

- неодређене заменице: some-, any, no-, every- 
There isn’t anyone in the shop. 

Nobody wants o give details about it. 

Everybody likes cookies. 
You suddenly feel a strong need to buy something. 

б) детерминатори 
 

4. Придеви 
So…such 

Adjective suffixes 
 

5. Бројеви 
 

- 
6. Кванитификатори 

 
III ГЛAГОЛСКА ГРУПА 

 
1. Глаголи 

- Пасивне конструкције  
Present Perfect Continuous 

несигурности 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 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 

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 смисао садржаја 

као и важније детаље у 
извештајима, 

презентацијама, 
брошурама и уговорима 

везаним за струку  
ГОВОР 

 
Оспособљавање 

ученика за 
кратко 

монолошко 
излагање на 

страном језику 

 једноставним средствима 

опише статус и образовање, 
будуће запослење 

 опише делатност, фирму, 

процес рада или пак 

преприча телефонски 
разговор или одлуке неког 

договора у оквиру познате 
лексике 

 образложи краће своје 

намере, одлуке, поступке  

ПИСАЊЕ 
 

Оспособљавање 
ученика за 

писање краћих 
текстова 

различитог 
садржаја 

 попуњава рачуне, признанице 

и хартије од вредности 

 напише пословно писмо 

према одређеном моделу 
различите садржине 

 опише и појасни садржај 

схема и графикона  везаних 

за струку 

 води белешке , пише 

извештај на основу белешки 

 

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 
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послу I’ve been living here for four months. 
Future Continuous 

She will be having lunch at one o’clock 
tomorrow. 

Future Perfect     
She will have had lunch by 3pm. 

Narrative tenses  
I wish and If only  

I wish I had enough money to buy it. 
If only you'd told me it was your birthday.  

Modal verbs of speculation and deduction 
He must be the King. 

He can't be a member of the royal family. 
 

2. Прилози 
So…such 

 

3. Предлози 
 

4. Кондиционал трећи 
If + past perfect, …would /wouldn’t have + past 

participle  
If I had seen him, I’d have spoken to him. 

 

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  

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  било у директном 
контакту са саговорником или у 

телефонском разговору.  
  

 

МЕДИЈАЦИЈА 

 
Оспособљавање 

ученика да 
преводи, сажима 

и препричава 
садржај краћих 

усмених и 

писаних текстова 

 сажима садржај 

текста, филма, 
разговара и сл. 

 

МЕДИЈСКА 

ПИСМЕНОСТ 
 

 
Оспособљавање 

ученика да 
користе медије 

као изворе 
информација и 

развијају 
критичко 

мишљење у вези 
са њима 

 

 идентификује 

различита гледишта о 
истој теми 

 

ЗНАЊЕ О ЈЕЗИКУ  коректно употребљава 

једноставне структуре 

користећи зависне реченице  
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Годишњи фонд часова:            64 

Разред:                                         четврти 

ЦИЉ 

ИСХОДИ НА КРАЈУ 

ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА  

Ученик ће бити у стању 

да: 

ПРЕПОРУЧЕНЕ  

 СТРУЧНЕ  ТЕМЕ  И ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ 

 

КОМУНИКАТИВНЕ 

ФУНКЦИЈЕ 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

СЛУШАЊЕ 
 

Оспособљавање 
ученика за 

разумевање 
усменог говора 

 разуме суштину  битних 
информација са радија или 
телевизије, презентација 
или дискусија о актуелним 

збивањима у домену струке, 
уколико се говори  
разговетно стандардним 
језиком 

 разуме  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  

Напомена: 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  

 Елементи државне организације земаља енглеског 

говорног подручја (уређење државе, руковођење, избори, 

партије) 

 Примена правних прописа ( различите врсте уговора) 

 Маркетинг и истраживање тржишта (уочавање, 

препознавање и тумачење информација из различитих 

извора) 

 Промоција и комуницирање са јавношћу (препознавање 
значаја различитих облика комуницирања са јавношћу: 

пропаганда, реклама, сајам, промоција, изложба) 

 Фактори успеха 

 Компетенције као услов доброг пословања 

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 

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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ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ 

 

У четвртом разреду наставнику се препоручује да 

врши честе систематизације граматичких садржаја, чије је 

усвајање и учење било предвиђено у претходним разредима. 

Обим нових садржаја који се уводе у четвртом разреду, као 

и степен њиховог продубљивања, зависи, првенствено, од 

нивоа савладаности претходно обрађиваних граматичких 

садржаја, али и од когнитивног стила ученика.    

 

 
I. РЕЧЕНИЦА 

 
- Сви типови упитних реченица 

- Директна и индиректна питања 

- Индиректни говор: рецептивно и продуктивно 
а) изјаве и питања 

б) молбе, захтеви, наредбе 
в) изјаве и птиња са променом глаголских времена 

- Релативне клаузе  
- Све врсте сложених реченица  (временске, клаузе , клаузе, итд). 

 
 II. ИМЕНИЧКА ГРУПА 

1. Члан 
- Разлике између одређеног и неодређеног члана у ширем 

контексту 
2. Именице 

- Бројиве и небројиве именице 
3. Заменички облици 

 
а) Заменице 

 
- Личне заменице у функцији субјекта и објекта 

- Показне заменице 
- Односне заменице 

 
б) детерминатори 

15. Скретање пажње 
16. Тражење мишљења и 

изражавање 
слагања и неслагања 

17. Тражење и давање дозволе 
18. Исказивање честитки 

19. Исказивање препоруке 
20. Изражавање хитности и 

обавезности 
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 мора да буде јасно 

дефинисан и у складу са 

ЧИТАЊЕ 
 

Оспособљавање 
ученика за 

разумевање 
прочитаних 

текстова 

 разуме и схвати смисао 

сложенијих текстова, 

шематских приказа, 

упутстава,уговора 

 разуме и користи 
обавештења из 

стручних текстова  

  разуме текстове у 

којима се износи 

лични стaв или 

посебно гледиште 

 

ГОВОР 
 

Оспособљавање 
ученика за 

кратко 
монолошко 

излагање на 
страном језику 

 на изразитији начин 

води монолошки тип 

излагања 

(презентација)  

  говори о 
утисцима,употребљавај

ући прецизније и 

комплексније изразе  

 даје дужи опис 

свакодневних радњи у 

пословном окружењу, 

описује прошле 

активности, 

свакодневне обавезе, 

планове, радне задатке 

и начин организовања 

   даје релевантне 

податке  са неке 

презентације или из 
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дискусије везане за 

струку 

- Показни детерминаотри 
- Неодређени детерминатори 

- Присвојни детерминатори 
 

4. Придеви 
компарација придева 

 
5. Бројеви 

 
        6. Кванитификатори  

a couple of, a bit of, a large number of, plenty of, very little, hardly any, 
quite a lot of, hardly any, a few 

 
 

III ГЛAГОЛСКА ГРУПА 
 

1. Глаголи 

- Обновити и утврдити сва садашња времена  Present Simple, 
Present Continuous, Present Perfect  Simple and Continuous  

-  Обновити и утврдити сва прошла времена  
- Разлика између Used to Past Continuous  

- Обновити и утврдити све начине зе изражавање будућности  
- Глаголи стања  

- Модални глаголи: should, must, will, may, might, could, can, be able 
to 

- Пасивне конструкције – the Present Simple, Past Simple , Present 
Perfect (продуктивно и  рецептивно), остала времена само 

рецептивно  
- wish + Past simple /would 

- Have something done (само рецептивно) 
2. Први, други и трећи кондиционал  

3. Предлози  
 

 

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  
ограничити на строго функцио-

налну примену реалну за захтеве 
струке. То подразумева писање 

кратких порука, мејлова у  

ПИСАЊЕ 
 

Оспособљавање 
ученика за 

писање краћих 
текстова 

различитог 
садржаја 

 напише писмо или 

нешто дужи текст да би 

саопштио информацију 

или указао на лични 

став или 

супротстављање 

мишљења  

 напише извештај или 

протокол о догађају 

или са састанка 
 

 

ИНТЕРАКЦИЈА 

 
Оспособљавање 

ученика за 
учешће у 

дијалогу на 
страном језику и 

размену краћих 
писаних порука 

 поведе, настави и заврши 

унапред припремљен 
разговор, под условом да 

је лице у лице са 
саговорником 

 образложи и одбрани 

свој став, разјасни 

неспоразуме 

 

МЕДИЈАЦИЈА 

 
Оспособљавање 

ученика да 
преводи, 

сажима 
и препричава 

садржај краћих 
усмених и 

писаних 
текстова 

 сажима и 
препричава 

садржај текста, 
радио или ТВ 

емисије, разговара 
и сл.  

 

 

МЕДИЈСКА 
ПИСМЕНОСТ 

 
 

Оспособљавање 
ученика да 

користе медије 
као изворе 

информација и 

 

 идентификује различита 

гледишта о истој теми  
 пореди различите 

приказе истог 

догађаја у 

различитим 

медијима 
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развијају 
критичко 

мишљење у вези 
са њима 

оквиру пословне комуникације, 
попуњавање формулара, рачуна и 

др. административних  паира 
(поруџбенице, рекламације, 

захтеви, молбе) и вођење усмене 
комуникације која омогућава  

споразумевање  било у директном 
контакту са саговорником или у 

телефонском разговору.  
  

 

ЗНАЊЕ О 
ЈЕЗИКУ 

коректно употребљава 

сложеније структуре и 

процесе (номинализације, 

градације и 

трнасформације), 

контролише граматичка 

знања и исправља своје 

грешке 
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КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ  
 

1. ОСТВАРИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА –  ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ 

 

 

РАЗРЕД 

 

НАСТАВА  

ПРАКСА 

 

УКУПНО 
Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

I  111    111 

II  74    74 

III  72    72 

 

2. ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА  
 

– Упознавање ученика са условима рада, потрошним материјалом,опремом, алатима и прибором 

– Оспособљавање ученика за примену технике  куцања 

– Оспособљавање ученика за обликовање текстова на матерњем и страним језицима  

– Оспособљавање ученика за састављање пословних писама и попуњавање пратећих  докумената канцеларијске процедуре   

– Стицање знања и  вештина потребних за успешну примену службене кореспонденције на практичним примерима  

– Оспособљавање ученика за рад са текућом поштом и актима   

– Оспособљавање ученика за вођење евиденција и класификацију документације 

– Усвајање пословног понашања као предуслова за успешну пословну комуникацију 

– Оспособљавање за планирање, организовање и систематичност у канцеларијском пословању 

– Оспособљавање ученика за послове набавке и продаје за потребе предузећа 

– Оспособљавање ученика за архивирање и класификацију архивске грађе 
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3.  НАЗИВ И ТРАЈАЊЕ МОДУЛА 

 

 

Разред:  први 
 

Ред. 

бр. 
НАЗИВ МОДУЛА 

Трајање модула 

(часови) 

1. Организација савемене канцеларије 8 

2. Техника куцања и  обликовање пословног писама 50 

3. Кореспонденција са пословним партнерима 53 
 

 
Разред: други 

 

 

 

 

 
 

 

Разред: трeћи 

 
Ред. 

бр. 
НАЗИВ МОДУЛА 

Трајање модула 

(часови) 

1. Планирање, праћење и организовање канцеларијских активности 42 

2. 
Обављање адмистративних послова у области набавке и продаје за потребе 

предузећа 
20 

3. Архивирање и класификација архивске грађе 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ред. 

бр. 
НАЗИВ МОДУЛА 

Трајање модула 

(часови) 

1. Службена кореспонденција 10 

2. Евиденција и класификација докумената и рад са поштом 38 

3. Кодекс пословног понашања и изградња пословног имиџа 26 
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4.  ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ, ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА 

 

Назив модула:                      Организација савремене канцеларије 

Трајање модула:       8 часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 

ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити 

у стању да: 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ  МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

МОДУЛА 

 

 Упознавање ученика са 

основним 

канцеларијским 

условима, материјалом  

       oпремом, алатом и   
       прибором   

 

 објасни значај услова за рад у 

канцеларији 

 опише изглед канцеларијског 

простора 

 објасни правила понашања у 
канцеларији 

 примењује канцеларијску опрему, 

алате и  прибор у складу са 

наменом 

 разликује врсте потрошног 

материјала  

 користи обрасце и формуларе 

 разликује средства за пријем и 

оверу докумената 

 

 Савремена канцеларија – дизајн  

 Услови за рад: просторни , 

физички, климатски, технички, 

хигијенски  

 Правила понашања у 

канцеларији 

 Канцеларијска опрема, алат и 

прибор  

 Потрошни материјал 

 Појам и врсте хартије  

 Обрасци  и формулари (појам, 

врсте и значај) 

 Печати, жигови и штамбиљи 

 

 

На почетку модула ученике упознати са циљевима и исходима 

наставе, односно учења, планом рада и начинима оцењивања  

 
 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

 вежбе (8 часова) 

 
 

Подела одељења на групе 

Одељење се дели на 2  групе приликом реализације: 
 вежби 

 
 

Место реализације наставе 

 Кабинетске вежбе се реализују у кабинетима за канцеларијско 

пословање 
 

 

Препоруке за реализацију наставе 

 Модул се реализује путем метода активно оријентисане 

наставе 

 Демонстрација употребе канцеларијског материјала, алата и 

прибора 
 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 праћење остварености исхода 

 тестове знања 

 активност на часу 
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Назив модула: Техника куцањан, обликовање пословног писма 

Трајање модула: 50 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 коришћење 

технике  куцања 

 користи технику  куцања у 
алфанумеричком делу тастатуре 

 користи технику  куцања у 

нумеричком делу тастатуре 

 обликује текстове у блок форми  

 обликује текстове у зупчастој форми  

 обликује текстове у ступцима 

 разликује обавезне и необавезне 

елементе пословних писама 

 разликује форме обликовања 

пословних писама 

 

 
 

 Правила при куцању 

 Алфанумеричка и нумеричка 

тастатура 

 Блок форма за обликовање 

текстова 

 Зупчаста форма за обликовање 

текстова 

 Вишестубачна опција за 

обликовање текстова  

 Појам и елементи пословног 

писма  

 Форме пословних писама 

 

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

оцењивања 

 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

 вежбе (50 часова) 

 

Подела одељења на групе 

Одељење се дели на 2  групе приликом реализације  

 вежби 

 

Место реализације наставе 

 Кабинет за канцеларијско пословање 

 

Препоруке за реализацију наставе 

 Користити специјализоване програме (softwar-e) за технику 

слепог куцања 

 Не користити прогам MS Word – за учење технике слепог 

куцања 

 Користити Notepad или одговарајуће софтвере за слепо 

куцање: SpeedKing , Typing MasterPro и сл 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
 праћење остварености исхода 

 тестове знања 

 активност на часу 

 тест практичних вештина 
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Назив модула:                      Кореспонденција са пословним партнерима  

Трајање модула:       53 часа 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 

ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити 

у стању да: 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 

АРЖЈИ  МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

МОДУЛА 

 

 Оспособљавање за 

састављање пословних 

писама и попуњавање 

пратећих докумената 
канцеларијске процедуре   

 

 

 састави упит на основу датих 

елемената 

 разликује врсте понуда 

 састави понуде на основу датих 
елемената 

 састави ценовник на основу 

датих елемената 

 састави поруџбину на основу 

датих елемената 

 састави профактуру на основу 

датих елемената 

 састави отпремницу на основу 

датих елемената 

 састави рачун на основу датих 

елемената 

 објасни намену комисијског 

записника 

 састави комисијски записник на 

основу датих елемената 

 састави рекламацију на основу 

датих елемената 

 састави  одговор на рекламацију 

на основу датих елемената 

 састави ургенцију на основу 

датих елемената 

 састави пропратно писмо 

 

 Упит 

 Понуда 

- циркуларна 

- општа 

- посебна 

 Ценовник 

 Поруџбина 

 Предрачун / Профактура 

 Отпремница 

 Рачун / Фактура 

 Комисијски записник 

 Рекламација 

 Одговор на  рекламацију 

 Ургенција 

 Пропратно писмо 

 

На почетку модула ученике упознати са циљевима и исходима 

наставе, односно учења, планом рада и начинима оцењивања  

 

Облици наставе 
Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

 вежбе (53 часа) 

 

Подела одељења на групе 

Одељење се дели на 2  групе приликом реализације: 

 вежби 

 

Место реализације наставе 

 Кабинет за канцеларијско пословање  

 Кабинет за рачунарство и информатику  

 

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

 Користи рачунар за састављање пословних писама на основу датих 
елемената 

 Давати примере и ситуације из праксе  

 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 праћење остварености исхода 

 тестове знања 

 активност на часу 
 тест практичних вештина  
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Назив модула: Службена кореспонденција  

Трајање модула: 10 часова 
 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 

ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у 

стању да: 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ  МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА 

 Стицање знања и  вештина 

потребних за успешну 

примену службене 

кореспонденције на 

практичним примерима  

 

 објасни појам и  структуру службеног 

акта 

 изради допис на основу задатих 

елемената 

 изради решење на основу задатих 

елемената 

 изради одлуку на основу задатих 

елемената 

 

 Службени акти – појам и структура 

 Допис 

 Решење 

 Одлука 

 

На почетку модула ученике упознати са циљевима и 

исходима наставе, односно учења, планом рада и 

начинима оцењивања  

 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

 вежбе (10 часова) 

 

Подела одељења на групе 

Одељење се дели на 2  групе приликом реализације: 

 вежби 

 

Место реализације наставе 

 Кабинет за канцеларијско пословање  

 Кабинет за рачунарство и информатику  

 

Препоруке за реализацију наставе 
 Модул се реализују кроз методе активно оријентисане 

наставе 

 Користи рачунар за састављање службених аката на 
основу датих елемената 

 Давати примере и ситуације из праксе  

 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 праћење остварености исхода 

 тестове знања 

 активност на часу 
 тест практичних вештина  
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Назив модула: Евиденција и класификација докумената и рад са поштом 

Трајањемодул: 38 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 вођење евиденција и 

класификацију 

документације  

 Оспособљавање ученика 

за рад са текућом 

поштом и актима 

 дефинише појам, врсте и значај 

евиденција 

 евидентира дневне и недељне 

обавезе 

 дефинише појам, врсте и значај 

класификација 

 објасни послове писарнице, 

пријемне канцеларије и архиве 

 разликује радна места на којима се  

ради са поштом и актима  

 класификује  документацију према 

задатим параметрима 

 разликује радни поступак, фазу и 

операцију у раду са поштом и 

актима 

 наведе фазе у раду са текућом 

поштом 

 разликује средства  евидентирања 

 прими и заведе приспелу пошту 

 распореди  и достави приспелу 

пошту  

 заведе и отпреми излазну пошту 

 враћа пошту писарници у складу 

са околностима 

 

 Појам, врсте и значај евиденција 

 Евиденциона средства  

 Појам, врсте и значај класификација 

 Писарница, пријемна канцеларија и 

архива  

 Фазе рада са поштом и актима: пријем, 

отварање и преглед,  распоређивање, 

завођење, достављање  у рад, враћање 

писарнции, отпремање поште  и 

архивирање  

 Књиге евиденције (деловодник, скраћени 

деловодиник, попис аката,  интерна 

доставна књига, доставна књига на 

личност..., књига примљене поште…) 

 картотечно евидентирање 

 евиденција путем досијеа 

На почетку модула ученике упознати са циљевима и 

исходима наставе, односно учења, планом рада и 

начинима оцењивања  

 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

 вежбе (38 часова) 

 

Подела одељења на групе 

Одељење се дели на 2  групе приликом реализације: 

 вежби 

 

Место реализације наставе 

 Кабинет за канцеларијско пословање  

 Кабинет за рачунарство и информатику  

 

Препоруке за реализацију наставе 
 Модул се реализују кроз методе активно оријентисане 

наставе 

 Користи рачунар за разне евиденције  

 Давати примере и ситуације из праксе  

 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 праћење остварености исхода 

 тестове знања 

 активност на часу 
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Назив модула: Кодекс пословног понашања и изградња пословног имиџа 

Трајање модула: 26 часа  
 

ЦИЉ МОДУЛА 
ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у 

стању да: 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ  МОДУЛА 
ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА 

 Усвајање пословног 

понашања као предуслова 

за успешну пословну 

комуникацију 

 

 

 објасни основе пословне културе 

 разликује врсте комуникација 

 објасни предности и недостатке 

усмене и писмене комуникације   

 разликује вербалну и невербалну 

комуникацију 

 разликује неформално и формално 
понашање 

 објасни  важност прилагођавања 

понашања условима  пословног 

окружења  

 тумачи кодекс пословне културе 

 разликује намену средстава 

комуникације  

 користи средства комуникације    

 примени правила пословног кодекса 

везана за изглед и одевање  

 примени правила пословног кодекса 

у хоризонталној и вертикалној 
комуникацији  

 сарађује у тиму  

 примени технике решавања 

конфликата у тиму  

 примени правила пословног  кодекса 

у комуникацији са пословним 

партнерима и странкама 

 објасни фазе вођења пословног 

разговора  

 примени правила пословног кодекса 

у телефонском разговору  
 објасни правила комуникације путем 

електронске поште 

 примени правила за писање 

електронских писама (e-mail)  

 наведе примере етичног и неетичног 

 Пословна култура 

 Врсте комуникације 

 Предности и недостаци усмене и писмене 

комуникације 

 Вербална и невербална комуникација 

 Појам и значај пословног кодекса 

 Одећа и изглед канцеларијског радника 
 Изграђивање пословног односа – са 

руководиоцима, колегама и сарадницима   

 Изграђивање и неговање добрих 

пословних односа са партнерима и 

странкама  

 Пословни разговор 

 Тимски рад и прилагођавање понашања 

раду у тиму 

 Технике решавања конфликата 

 Фразе и изрази који се користе за 

решавање конфликата 

 Електронска пошта 
 Етика и морал у пословном понашању 

(неподстицање националне, расне и 

родне нетрпељивости , итд.) 

 

На почетку модула ученике упознати са циљевима и 

исходима наставе, односно учења, планом рада и 

начинима оцењивања  

 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

 вежбе (26 часова) 
 

Подела одељења на групе 

Одељење се дели на 2  групе приликом реализације: 

 вежби 

 

Место реализације наставе 

 Кабинет за канцеларијско пословање  

 Кабинет за рачунарство и информатику  

 

Препоруке за реализацију наставе 

 Модул се реализују кроз методе активно 
оријентисане наставе 

 Препоручене методе: 

- игра улога 

- студија случаја 

- симулација 

Кроз игру улога ученици демонстрирају разлику између 

неформалног и формалног понашања, приказују 

разлике у понашању и комуникацирању са колегама,  

подређенима, надређенима и странкама. Дискутују у 

пленуму о последицама које може изазвати неадекватно 

понашање у пословном окружењу и доносе закључке о 

томе. Примењује правила пословног понашања 
предузећа да би схватили неопходност прилагођавања 

начина комуницирања, понашања и одевања условима 

које диктира пословно окружење.  

Решавају задату проблемску ситуацију најпре 

самостално, а затим у тиму, након чега у пленуму 
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пословног понашања  дискутују о предностима и недостацима тимског рада. 
Ученици демонстрирају конфликтне ситуације, 

уочавају узроке настајања конфликата у тимском раду и 

предлажу начине за њихово превазилажење. Дискутују 

и доносе закључке на тему етичког и неетичког 

понашања у пословном окружењу 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 праћење остварености исхода 

 активност на часу 

 тест 

 тест практичних вештина 
 усмено излагање 
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Назив модула: Планирање, организовање и праћење канцеларијских активности  

Трајање модула: 42 часa 
 

ЦИЉ МОДУЛА 
ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у 

стању да: 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ  МОДУЛА 
ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА 

 Оспособљавање за 

планирање, 

организовање и 

систематичност у 

канцеларијском 

пословању 

 

 управља временом 

 планира активности користећи 

софтвере и друга средства за 

планирање на основу датих упутстава 

 планира активности помоћу 

гантограма  

 одреди приоритете у реализацији 
канцеларијских активности на основу 

датих упутстава 

 прати реализацију планираних 

активности на основу датих упутстава 

 користи интернет и друге изворе за 

прикупљање информација 

 састави извештаје о раду  

 користи електронску пошту  

 систематизује примљену и послату 

пошту у рачунару  

 систематизује фајлове у одговарајуће 

фолдере  

 изврши периодичну електронску 

заштиту података  

 креира и попуни обрасце за послове 

који се често понављају на основу 

датих елемената 

 објасни правила израде презентације 

 изради различите видове презентација 

 презентује у скаду са правилима 

презентовања 

 дефинише појам и значај састанка  

 изради план активности за 

организовање састанка 

 спроведе активности за реализацију 

састанка  

 састави и пошаље позив учесницима 

 планирање дневних, недељних и месечних 

активности 

 софтвери, планери, роковници и друга 

средства за планирање активности  

 Гантограм -  метода за графички приказ 

распореда активности 

 праћење остварења планираних активности 
(контрола спровођења, чек листе, 

подсетници и сл.) 

 Употреба електронске поште у 

канцеларијском пословању 

 Екстерни медији за чување података (УСБ, 

ЦД, екстерни хард диск, интернет налози, 

итд.) 

 Попуњавање штампаних образаца и 

креирање образаца на рачунару 

 Презентација (израда презентације, 

припрема простора и опреме,  
презентовање) 

 Видови презентација (електронске 

презентација, плакат, постер, графо-

фолија) 

 Прикупљање информација за организацију 

састанка – план активности (одредити 

датум, место и време одржавања, послати 

позив учесницима, припремити потребан 

материјал, обезбедити простор и опрему, 

освежење и храну, обезбедити смештај за 

учеснике ако је потребно итд.) 

 Фазе тока састанка и вођење састанка 

(подела улога, дефинисање циља састанка, 

договор о раду, планирање времена 

трајања, истицање дневног реда, дискусија, 

начин доношења одлука итд.) 

На почетку модула ученике упознати са циљевима и 

исходима наставе, односно учења, планом рада и начинима 

оцењивања  

 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

 вежбе (42 часа) 
 

Подела одељења на групе 

Одељење се дели на 2  групе приликом реализације: 

 вежби 

 

Место реализације наставе 

 Кабинет за канцеларијско пословање  

 Кабинет за рачунарство и информатику  

 

Препоруке за реализацију наставе 

 Модул се реализују кроз методе активно оријентисане 
наставе 

 Користи рачунар за планирање и евиденцију података 

 Давати примере и ситуације из праксе  

      Препоручене методе: 

- игра улога 

- студија случаја 

- пројекат  

- симулација 

Решавањем ситуацијских задатака ученици планирају 

дневне, недељне и месечне активности користећи средства 

и медије намењене за те сврхе. У планирању воде рачуна о 

приоритету реализације активности. Користећи чек листе 
прате спровођење планираних активности.  

Ученици користе интернет за пријем и слање поште водећи 

рачуна о правилима писања електронских писама и 

комуницирања путем електронске поште. Систематизују 

примљену и послату пошту у одговарајуће фолдере.  
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састанка 

 објасни фазе тока састанка 

 води састанак 

 наведе појам, врсте и начине вођења 

записника  

 објасни значај и делове записника 

 састави записник са састанка на 

основу датих елемената 

 припреми план за организовање 

службеног путовања  

 спроведе активности за реализацију 

службеног путовања 

 попуни путни налог и путни рачун 

 обрачуна путне трошкове и дневице 

 изради и попуни различите исправе  

 

 

 Појам, врсте и начини вођења записника 

 Делови записника 

 Изводи из записника 

 Појам и врсте службеног путовања 

 План за реализацију службеног путовања 

(избор превозног средства, резервација 

превоза, уговарање састанка, пријава 

доласка, обезбеђење хотелског смештаја, 

припрема материјал за пут, припрема 

путних исправа итд.) 

 Подизање готовине и исплата аконтације за 

путовање, путни налог и путни рачун 

 Појам и сврха исправе: уверење, потврда, 

реверс, молба, признаница, овлашћење, 

изјава 

 

Документа (фајлове) настала у спровођењу канцеларијских 
активности систематизују у одговарајуће фолдере ради 

лакшег проналажења потребних података и повремено 

врше електронску заштиту података (back-up). 

За послове који се често понављају користе или креирају 

одговарајуће обрасце.   

Користећи одговарајуће медије за израду презентације 

ученици, подељени у групе, припремају различите видове 

презентација на задату тему и презентују их. По 

завршеним презентацијама ученици дају критички осврт на 

презентацију, најпре аутори, а затим и публика.  

Ученици спроводе активности потребне за планирање и 
организовање састанка на задату тему. Подељени на улоге 

реализују састанак, након чега у пленуму дискутују о 

добрим и лошим странама састанка и доносе закључке. 

На основу добијених података ученици спроводе 

активности потребне за организовање службеног 

путовања, а потребне информације прикупљају путем 

интернета и телефоном. Ученици састављају извештаје о 

раду, примењујући правила за састављање извештаја 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 праћење остварености исхода 

 активност на часу 
 тест 

 тест практичних вештина 

 усмено излагање  
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Назив модула: Обављање адмистративних послова у области набавке и продаје за потребе предузећа    
Трајање модула: 20 часова 
 

ЦИЉ 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 послове 
набавке и продаје за 

потребе предузећа  

 oбјасни процедурy набавке 

 објасни значај плана набавке  

 објасни политику минималних, 

максималних и оптималних залиха 

 спроведе процедуру набавке на 

конкретну радну ситуацију 

 анализира понуде и предложи 

најповољнију према одређеним 

критеријумима 

 води неопходне евиденције у 

набавци на основу датих података   

 oбјасни процедуру продаје 

 састави  пословна писма и 
документа у вези са продајом на 

основу задатих елемената 

 попуни типски уговор о продаји 

 

 

 

  Процедура набавке  

 планирање набавке  

 политика минималних, 

максималних и оптималних залиха  

 трошкови држања и недостатака 

залиха 

 истраживање тржишта добављача 

(интернет) 

 успостављање контакта са 

добављачима  

 избор најповољније понуде 

 поручивање 

 лагер листа и ажурирање 

 анализа набавке (динамика 

набавке, поређење плана набавке 

са планом продаје, динамичко 

усклађивање са продајом) 

 Критеријуми за избор најповољније 

понуде 

 Процедуре   продаје   

 истраживање тржишта купаца 

 успостављање контакта са 

купцима 

 понуда  (по врстама) 

 предрачун 

 отпремница 

 рачун 

 ургенција 

 пропратно писмо 

 решење рекламације 

 писмо о бонификацији 

На почетку модула ученике упознати са циљевима и исходима 

наставе, односно учења, планом рада и начинима оцењивања  

 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

 вежбе (20 часова) 

 

Подела одељења на групе 

Одељење се дели на 2  групе приликом реализације: 

 вежби 

 

Место реализације наставе 

 Кабинет за канцеларијско пословање  

 Кабинет за рачунарство и информатику  
 

Препоруке за реализацију наставе 

 На почетку модула пожељно је нацртати шему процеса набавке 

и продаје (са свим учесницима) и наставу реализовати кроз 

праћење ових процеса.  

 Модул се реализује кроз методе активно оријентисане наставе  

 Користити ситуацијске задатке и студије случаја 

На основу задатих ситуација, базираних на примерима реалног 

пословања, ученици спроводе поступак набавке и продаје, 

састављају пословна писма, попуњавају сва потребна документа и 

спроводе потребне евиденције. Организују рад и помоћу 
шематског приказа прате ток документације у поступку набавке и 

продаје. Сва пословна писма и документа којa израде и попуне, 

ученици одлажу у  фасциклу. Урађена пословна писма и друга 

документа процеса набавке и продаје ученици чувају у рачунару и 

на другим медијима за чување података 
 

Оцењивање 
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 налог магацину да изда 
 Типски уговори о продаји 

 понашање у складу са добрим 

пословним обичајима (упозорење о 

штетности неке робе) 

 давање инструкција о начину 

транспорта и чувања, одређивање 

правичних цена итд. 

Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
 праћење остварености исхода 

 активност на часу 

 тест 

 тест практичних вештина 
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Назив модула: Архивирање и класификација архивске грађе 

Трајање модула: 10 часова 
 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 
ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити 

у стању да : 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ  МОДУЛА 
ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

МОДУЛА 

 Оспособљавање ученика 

за архивирање и 

класификацију архивске 

грађе 

 објасни значај чувања архивске 

грађе 

 наведе рокове чувања различитих 

докумената 

 распореди архивску грађу  

 објасни значај чувања, смештаја и 

одржавања архивске грађе 

 одложи решена аката  

 

 Појам архивске грађе 

 Врсте докумената и рокови чувања 

 Класификација докумената 

 Означавање архивске грађе 

 Чување, смештај и одржавање 

архивске грађе 

На почетку модула ученике упознати са циљевима и исходима 

наставе, односно учења, планом рада и начинима оцењивања  

 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

 вежбе (10 часова) 

 

Подела одељења на групе 

Одељење се дели на 2  групе приликом реализације: 

 вежби 

 

Место реализације наставе 

 Кабинет за канцеларијско пословање  

 Кабинет за рачунарство и информатику  

 

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

 Користи рачунар за састављање службених аката на основу датих 
елемената 

 Давати примере и ситуације из праксе  

 

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 

 Економија 

 Право 

 Пословна иформатика са електронским пословањем 

 Култура језичког изражавања 

 Српски језик и књижевност 

 Пословни енглески језик 

 Пословна и административна обука 

 Вештине комуникације 

 Пословна психологија 

 



 

ПРАВО 

 
1. ОСТВАРИВАЊE ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА  - ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ  
 

 
 

2. ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА: 
- Стицање основних знања о држави и праву 

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

- Праћење позитивно важећих прописа и стручне литературе 

- Схватање важности сталног праћења важећих правних прописа  

- Оспособљавање ученика за спровођење поступка заснивања радног односа и остваривања права из 

радног односа 

- Стицање знања о посебним врстама уговора у привреди 

- Стицање знања о хартијама од вредности 

- Оспособљавање ученика за комуникацију са државним органима  

- Cтицање вештина за израду поднесака и аката у одговарајућој форми  

 
 

 

 

3. НАЗИВ И ТРАЈАЊЕ МОДУЛА ПРЕДМЕТА  

 
Разред: први 
 

Ред.бр.  НАЗИВ МОДУЛА 

Трајање модула 

(часови) 

т в 

1. Основи права и организација дрҗаве 44  

2. Привредни субјекти 30  
 

 

Разред: други 
 

Ред.бр. НАЗИВ МОДУЛА 

Трајање модула 
(часови) 

т в 

1. Заснивање радног односа  17 17 

2. Евиденција у области радних односа 20 20 
 

Разред:  трећи  

 

 
Разред:  четврти  

 

РАЗРЕД 

НАСТАВА 

ПРАКСА УКУПНО Теоријска 

настава 
Вежбе 

Практична 

настава 

Настава у 

блоку 

I 74     74 

II 37 37    74 

III 72     72 

IV 64     64 

Ред.бр. НАЗИВ МОДУЛА 

Трајање модула 

(часови) 

т в 

1. Права и обавезе у вези са пословањем   52  

2. Банкарски послови и хартије од вредности  20  

Ред.бр. НАЗИВ МОДУЛА 

Трајање модула 

(часови) 

т в 

1. Јавне књиге, јавни регистри и јавне исправе  20  

2. Комуникација са државним органима 44  



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

 

Назив модула: Основи права  и организација државе 

Трајање модула: 44 часова 
 

 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 
ИСХОДИ МОДУЛА 

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

САДРЖАЈИ  МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ 

И НАЧИН   

ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА 
 Стицање основних знања 

о држави и праву 
 Праћење стручне 

литературе и прописа 

 

 

 

 објасни појам,елeменте и функције државе; 

 објасни улогу државе у друштву; 

 објасни државну организацију; 

 класификује државне органе; 

 објасни поделу власти на законодавну, извршну 

и судску; 

 објасни надлежност најважнијих државних 

органа; 

 објасни право и државу као друштвене појаве и 

њихову везу;  

 објасни појам и елементе правног поретка; 

 објасни појам и елементе правне норме; 

 разликује врсте правних норми; 

 разликује врсте правних аката; 

 разликује  изворе права; 

 објасни  правну снагу правног акта;   

 објасни појам и елементе  правног односа; 

 разликује субјекте права; 

 објасни правну и пословну способност субјеката 

права; 

 састави пуномоћје на основу задатих елемената; 

 разликује објекте права; 

 објасни  настанак, мењање и престанак правног 
односа; 

 разликује  правне чињенице; 

 разликује добровољно и принудно понашање по 

правној норми;  

 објасни значење принципа  уставности и 

законитости; 

 разликује својства појединачних  правних аката; 

 објасни значај жалбе. 

 

 Појам, елементи  и функције државе 

 Улога државе у друштву 

 Појам и обележја државне 

организације 

 Врсте државних органа  

 Појам поделе власти (законодавна, 

извршна и судска власт)    

 Надлежност Скупштине, Владe и 

органи правосуђа  

 Право као механизам/ систем  државе 

за управљање јавним пословима 

 Појам права 

 Правни поредак 

 Појам и елементи  правне норме 

 Врсте правних норми 

 Појам и врсте правних акта 

 Извори права: Устав, закон, 

подзаконски правни акти, обичаји... 

 Правна снага правног акта 

 Субјекти права, правно овлашћење и 

правна обавеза 

 Пуномоћје 

 Појам и врсте објеката права 

 Настанак, престанак и мењање 

правног односа 

 Правне чињенице 

 Примена права 

 Уставност и законитост 

 Правноснажност и извршност 

 Појам,својства и дејства жалбе   

 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 (44 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 

 Модул се реализје кроз један 
двочас  

Оцењивање 

 усмено излагање 

 тест 

 есеј  

 домаћи задатак 

 активности на часу  

 

 



 

 
 

 

 

Назив модула: Привредни субјекти 

Трајање модула: 30 часова 
 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 
ИСХОДИ МОДУЛА 

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

САДРЖАЈИ  МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ 

И НАЧИН   

ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА 
 Стицање знања о 

врстама,положају и 

настанку и престанку 

привредних субјеката 

 Стицање знања о 
неопходности праћења 

позитивно важећих 

прописа и стручне 

литературе и прописа 

 наведе  врсте привредних субјеката које  

предвиђа позитивно важећи закон; 

 објасни значај индивидуалних обележја 

привредног  друштва;  

 објасни  предузетника; 

 објасни појединачне облике привредних 

друштава; 

 разликује финансијске институције; 

 објасни значај јавних предузећа;  

 објасни садржину оснивачког акта за оснивање 

привредног друштва;  

 попуни образце за упис у Регистар привредних 

субјеката;  

 разликује закључак и решење о упису у 

Регистар привредних сујбеката; 

 разликује опште правне акте привредних 
субјеката; 

 објасни трансформације привредних друштава; 

 разликује стечај и ликвидацију као начин 

престанка рада привредног друштва. 

 

 

 

 

 

 Појам и врсте привредних субјеката 

 Атрибути привредног субјекта 

 Предузетници  

 Обележја и врсте привредних 

друштава (ортачко, командитно 
друштво, друштво са ограниченом 

одговорношћу и акционарско 

друштво) 

 Банке, берзе и осигуравајући заводи    

 Јавна предузећа   

 Оснивање привредног друштва 

(надлежни орган и оснивачки акти) 

 Образци за упис у Регистар 

привредних субјекта 

 Закључак  о упису у Регистар 

привредних субјеката  

 Решење о упису у Регистар 

привредних субјеката 

 Правилници друштава (о раду, о 

систематизацији,  ....), одлуке у 

привредном друштву 

 Повезивање привредних субјеката  

 Реорганизација привредних субјеката  

 Стечај и ликвидација  

 

 

 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 (30 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 

 Модул се реализје кроз један 

двочас  

Оцењивање 

 усмено излагање 

 тест 

 есеј  

 домаћи задатак 

 активности на часу  

 

 



 

 
 

 

Назив модула: Заснивање радног односа 

Трајање модула: 34 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 

спровођење поступка 

заснивања радног односа  

  

 објасни елементи и услове за заснивање радног 

односа; 

 разликује врсте радног односа; 

 разликује врсте радног времена;  

 објасни поступак заснивања радног односа; 

  примени законске прописе у вези са поступком 
заснивања радног односа;  

 разликује документа у поступку заснивања радног 

односа;  

 разликује форме обликовања аката и поднесака; 

потребних у поступку заснивања радног односа; 

 састави сва акта и поднеске у поступку заснивања 

радног односа на основу задатих елемената;  

 попуни одговарајуће обрасце у поступку заснивања 

радног односа;  

 заводи документа и акте у одговарајуће евиденције.  

 

 Појам и елементи  радног односа 

 Радно законодавство 

 Услови за заснивање радног односа 

 Врсте радног односа 

 Уговор о раду  

 Радно време 

 Поступак заснивања радног односа 

- појам   и форма одлуке 

- одлука о потреби заснивања радног 

односа  

- образац за пријаву о слободним 

радним местима 

- начини оглашавања слободних 

радних места: интернет, умрежавање 

и сајмови запошљавања  

- појам и форма огласа 

- пријава за учешће на оглас  
- израда curriculum vitae (CV) 

- позив на разговор са кандидатом -

интервју 

- позив за проверу стручне и радне 

оспособљености   

- одлука о избору кандидата 

- обавештење кандидатима 

- садржај и форма уговора о раду  

- радна књижица  

- пријаве о заснивању - престанку 

радног односа  

- матична књига радника 
- персонални досије 

 

 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 (16 часова) 

вежбе (16 часова) 

 

Подела одељења на групе 

Одељење се дели на 2  групе приликом 

реализације: 

 вежби 

 
 

Место реализације наставе 

 Теоријска настава се реализује у 

учионици 

 Кабинетске вежбе се реализују у 
кабинетима за рачуноводство  

  

Препоруке за реализацију наставе 
 Модул се реализује као двочас 

 Модул се реализује кроз активно 

орјентисану наставу, користећи 

реалне ситуације из праксе 

 Сваки акт и поднесак се израђује на 

рачунару у одговарајућој форми 

 Препоручене методе: 

- студија случаја 
- игра улога 

- вежбе 

- симулација разговора поводом   

заснивања радног односа 

 

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

 



Ученици спроводе поступак заснивања 

радног односа, састављају поднеске и 
акта  у одговарајућој форми, попуњавају 

све потребне образце и заводе их у 

одговарајуће евиденције. Прате и 

примењују важеће правне прописе у 

поступку заснивања радног односа. 

Израђена акта и поднеске ученици 

чувају у рачунару и на другим медијима 

за чување података. Све поднеске и акта  

које израде, као и све образце и 

документа које попуне, ученици одлажу 

у фасциклу 

 

Оцењивање 

 усмено излагање 

 тест 

 активности на часу  

 праћење практичног рада 

 

 



 

Назив модула: Евиденције у области радних односа 

Трајање модула:  40  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 поднесака и аката у 

поступка остваривања права,  

обавеза и одговорности из 

радног односа  

 

 наведе општа акта привредног друштва у вези са 

радним односом;  

 изради Правилник о раду на основу задатих 

елемената;  

 изради Правилник о организацији и систематизацији 

послова на основу задатих елемената;  

 разликује одморе и одсуства; 

 разликује право на зараду, накнаду зараде и друга 

примања; 

 објасни распоређивање радника на друго радно 

место;  

 састави захтева за остваривање права из радног 

односа; 

 објасни садржину и  форму решења; 

 састави решења о остваривању основних права из 

радног односа на основу задатих елемената ; 

 објасни појам заштите на раду;  

 разликује мере и видове заштите на раду;  

 објасни права и дужности запослених и послодаваца 

у вези са заштитом на раду; 

 попуни пријаве о повреди на раду; 

 објасни заштиту  посебних категорија запослених 

лица; 

 састави решење о породиљском одсуству на основу 

задатих елемената;  

 састави решење о одсуства са рада ради посебне неге 

детета на основу задатих елемената; 

 разликује врсте материјалне одговорности; 

 састави захтев за накнаду штете у одговарајућој 
форми на основу задатих елемената;  

 састави решење о одговорности радника за штету на 

основу задатих елемената;  

 објасни поступак удаљења запосленог са рада;  

 састави решење о суспензији на основу задатих 

елемената;  

 објасни значај измена уговорених услова рада (анекс 

уговора о раду) ; 

 наведе разлоге за престанак радног односа;  

 Закон о раду 

 Правилник о раду, Правилник о 

организацији и систематизацији послова  

и др. 

 Одмори и одсуства 

 Зарада 

 Распоређивање запосленог на друго радно 
место  

 Форма и садржина захтева за 

остваривање права из радног односа  

 Појам , садржина и форме решења 

 Решења о остваривању права из радног 

односа: о одморима, одсуствима, заради, 

о распоређивању запосленог на друго 

радно место 

 Заштита на раду и заштита животне 

средине 

 Видови заштите на раду  

 Права и дужности запослених и 

послодаваца у вези са заштитом на раду 

 Заштита посебних категорија запослених 

лица 

 Врсте материјалне одговорности 

 Oдговорност запосленог и послодавца  

 Удаљење запосленог са рада (суспензија) 

 Измене уговора о раду (анекс уговора)  

 Престанак радног односа 

 Поступак у случају отказа 

 Уговори из области рада и радних односа 
(уговор о делу и уговор о  привременим и 

повременим пословима) 

 Предмет, основни појмови и поступак 

мирног решавања спорова 

 Синдикат запослених 

 Удружење послодаваца 

 Појам и врсте колективних уговора 

 Надзор над применом закона и других 

прописа о радним односима 

 На почетку модула ученике упознати 

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 (20 часова) 

вежбе (20 часова) 

 

Подела одељења на групе 

Одељење се дели на 2  групе приликом 

реализације: 

 вежби 

 
 

Место реализације наставе 

 Теоријска настава се реализује у 

учионици 

 Кабинетске вежбе се реализују у 
кабинетима за рачуноводство  

 

Препоруке за реализацију наставе 
 Модул се реализује као двочас 

 Модул се реализује кроз активно 

орјентисану наставу, користећи 

реалне ситуације из праксе 

 Сваки акт и поднесак се израђује на 

рачунару у одговарајућој форми 

 Препоручене методе: 

- студија случаја 
- игра улога 

- метод станица 

Ученици користе Закон о раду, израђују 

општа акта предузећа и спроводе 

активности остваривања права и обавеза 

из радног односа. На основу задатих 

ситуација, базираних на пословима 



 објасни начине престанка радног односа; 

 објасни поступак у случају отказа; 

 састави решење о отказу уговора о раду на основу 

задатих елемената; 

 састави решење о исплати отпремнине на основу 

задатих елемената; 

 разликује уговоре из области рада и радних односа; 

 састави уговоре из области рада  на основу задатих 

елемената; 

 објасни поступак мирног решавања радног спора; 

 објасни колективни и индивидуални радни спор; 

 разликује организације запослених и послодаваца; 

 објасни предмет и врсте колективних уговора; 

 објасни значај надзора над применом прописа о 

радним односима. 

 

  
 

кадровске службе друштва, они 

састављају различита решења о 
остваривању права из радног односа, 

попуњавају пријаве, састављају уговоре 

из  области радних односа и друга акта и 

поднеске. Израђене поднеске и  акта 

ученици чувају у рачунару и на другим 

медијима за чување података. Све 

поднеске  и акта  ученици штампају и 

одлажу у фасциклу  

 

Оцењивање 

 усмено излагање 

 тест 

 активности на часу  

 праћење практичног рада 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Назив модула: 

 

Права и обавезе у вези са пословањем   

Трајање модула: 52 часова 
 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 
ИСХОДИ МОДУЛА 

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

САДРЖАЈИ  МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И 

НАЧИН   

ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА 
 Стицање знања о посебним 

врстама уговора у привреди и 

оспособљавање ученика за 

састављање уговора у складу 

са позитивним правним  

прописима 

 

 

 

 

 објасни облигационони однос; 

 објасни појам уговора; 

 објасни значај рокова и начин њиховог рачунања у 

уговорном односу; 

 објасни појам, врсте и последице доцње уговорних 

страна; 

 објасни средства обезбеђења облигација;  

 објасни начине престанка уговора; 

 објасни појам, својства и елементе уговора о продаји; 

 објасни радње од којих се састоји закључивање 

уговора о продаји ; 

 објасни права и обавезе уговорних страна из уговора 

о продаји;  

 објасни  транспортне клаузуле; 

 састави уговор о продаји на основу задатих 

елемената; 

 објасни уговоре у привреди;  

 наведе права и обавезе уговорних страна уговора у 

привреди; 

 наведе права и обавезе уговорних страна уговора у 

привреди; 

 попуни једноставнији примерак уговора из привреде 
на основу задатих елемената. 

 

 Опште карактеристике – права и обавезе 
у вези са пословањем 

 Појам облигација: 

- субјекти 

- садржина  

- предмет 

- врсте облигација 

 Уговор: 

- појам 

- врсте 

- дејство 

- елементи 
- услови за закључивање 

 Рок и рачунање рокова у уговорном 

односу. 

 Појам и врсте доцње 

 Обезбеђење уговорних облигација 

 Престанак уговора 

 Појам, својства и елементи уговора о 

продаји  

 Закључивање уговора о продаји -понуда и 

прихват понуде 

 Обавезе продавца и купца 

 Транспортне клаузуле  

 Уговори у привреди 

- уговор о комисиону 

- уговор о лизингу 

- уговор о заступању 

- уговор о превозу 

- уговор о шпедицији 

- уговор о ускладиштењу  

- уговор о осигурању имовине 

- уговор о закупу 

 
  

 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 (52 часа) 

 

Место реализације наставе 

- Учионица 

Препоруке за реализацију наставе 

 Модул се реализује кроз двочас  

 Модул се реализује кроз активно 

оријентисану наставу, користећи 

реалне ситуације из праксе 

 Препоручене методе: 

- студија случаја 

- игра улога 

На примеру готовог уговора о продаји 

ученици уочавају и издвајају битне 

елементе уговора. Уочавају уговорне 
стране, рокове, средства обезбеђења, 

начине престанка уговора и друге 

елементе. На основу задате реалне 

ситуације ученици самостално 

састављају уговор о продаји користећи 

све битне елементе уговора 

Оцењивање 

 усмено излагање 

 тест 

 активности на часу  

 праћење практичног рада 
 

 

 

6. ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ, ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ И НАЧИНИ ОЦЕЊИВАЊА МОДУЛА У ТРЕЋЕМ РАЗРЕДУ 



Назив модула: Банкарски послови и хартије од вредности  

Трајање модула: 20 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 
 Упознавање ученика о 

правним аспектима 

пословања привредних 

субјеката и банака      

 Упознавање ученика са 

хартијама од вредности и 

правним аспектима у 

пословању са њима  

 

 наведе врсте банкарских послова;  

 објасни банкарски и новчани депозит; 

 објасни врсте уговора о кредиту; 

 разликује права и обавезе банке и корисника кредита; 

 попуни захтев за добијање кредита; 

 објасни уговор о текућем рачуну; 

 разликује права и обавезе банке и имаоца текућег 

рачуна; 

 попуни приступницу за отварање текућег рачуна; 

 разликује хартије од вредности; 

 објасни преносивост права на хартијама од вредности; 

 попуни меницу; 

 попуни чек. 

 

 

 Појам и врсте банкарских послова 

 Банкарски и новчани депозит 

 Уговор о кредиту 

 Уговор о текућем рачуну 

 Појам и врсте платних и кредитних 

картица 

 Појам и врсте хартија од вредности: 

- менице 
- чек  

- акција 

- обвезнице  

- благајнички записи 

- комерцијални записи 

- државни записи 

 

 

 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 (20 часа) 
 

 

Место реализације наставе 

- Учионица 

 

Препоруке за реализацију наставе 

 Модул се реализује кроз двочас  

 Модул се реализује кроз активно 

оријентисану наставу, користећи 

реалне ситуације из праксе 

 Препоручене методе: 
- студија случаја 

- игра улога 

 

Оцењивање 

 усмено излагање 

 тест 

 активности на часу  

 праћење практичног рада 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Назив модула: 
 

Јавне књиге, јавни регистри и јавне исправе  

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 
 Oспособљавање ученика за  

комуникацију са државним 

органима у поступку  
добијање јавних исправа 

 

 објасни појам и значај јавних књига; 

 наведе врсте јавних књига;  

 објасни значај  вођења евиденције на 
непокретностима;  

 разликује врсте евиденција на непокретностима;  

 објасни садржај земљишно-књижних листова; 

 разликује врсте уписа у земљишне књиге; 

 попуни захтев за добијање извод из земљишних 

књига на основу задатих елемената; 

 објасни садржину извода из земљишних књига; 

  наведе врсте јавних регистара; 

 објасни појам јавних исправа; 

 тумачи садржај јавних исправа; 

 попуни захтеве за издавање различитих врста јавних 

исправа; 

 објасни поступак издавања уверења и потврда у 

установама и привредним друштвима;  

 изради уверења у одговарајућој форми на основу 

задатих елемената; 

 изради потврду у одговарајућој форми на основу 

задатих елемената. 

 

 

 Законска обавеза вођења евиденције 

 Појам и врсте јавних књига  

 Матичне књиге 

 Земљишне књиге 

 Главна земљишна књига 

 Врсте уписа у земљишне књиге 

 Захтев за извод из земљишњих књига 

 Појам и врсте јавних регистара 

(привредни регистар, моторних возила и 

др.) 

 Појам и врсте јавних исправа 

 Садржај и елементи јавних исправа 

 Уверење о држављанству,  изводи из 
различитих матичних књига,  уверење о 

имовинском стању 

 Садржина и форма уверења  

 Појам, садржина и форма потврде 

 

 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 (20 часа) 

 

 

Место реализације наставе 

- Учионица 

 

Препоруке за реализацију наставе 
 Модул се реализује као двочас 

 Модул се реализује кроз активно 

орјентисану наставу, користећи 

реалне ситуације из праксе 

 Препоручене методе: 

- студија случаја 

- игра улога 

- вежбе 

 

Ученици попуњавају захтеве за 

издавање различитих  јавних исправа о 
чињеницама о којима се води службена 

евиденција 

 

Оцењивање 

 усмено излагање 

 тест 

 активности на часу  

 праћење практичног рада 

 

 

 

7. ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ, ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ И НАЧИНИ ОЦЕЊИВАЊА МОДУЛА У ТРЕЋЕМ РАЗРЕДУ 



 

Назив модула:    Комуникација са државним органима 

Трајање модула:     44  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 
 

 Oспособљавање ученика за 

комуникацију са државним 

органима 

 објасни управни поступак; 

 објасни појам и врсте странаке у управном поступку; 

 разликује врсте надлежности; 

 објасни заступање странке у управном поступку;  

 наведе врсте заступника у управном поступку; 

 објасни садржину позива за странку; 

 објасни значај и врсте  достављања позива и аката 
странци; 

 објасни појам, врсте и значај рокова у управном 

поступку; 

 наведе разлоге за изузеће службеног лица; 

 састави захтев за изузеће службеног лица према 

задатим елементима; 

 наведе фазе управног поступка;  

 састави поднеске и акта у вези са управним 

поступком; 

 наведе врсте доказа у управном поступку;  

 објасни садржину и форму записника и забелешке на 
спису; 

 објасни појам и форму закључка; 

 састави закључак на основу задатих елемената; 

 објасни елемента решења у управном поступку; 

 објасни својства и дејства жалбе у управном 

поступку; 

 састави жалбу у одговарајућој форми на основу 

задатих елемената; 

 објасни повраћај у пређашње стање као правно 

средство; 

 састави предлог за повраћај у пређашње стање; 

 објасни поступак извршења решења; 

 објасни појам јавних набавки; 

 разликује врсте јавних набавки; 

 објасни процедуре јавних набавки; 

 објасни значај заштите слободне конкуренције. 

 Управни поступак: 

- појам и врсте 

- орган надлежан за вођење управног 

поступка 

- странка у управном поступку 

- странка која подноси захтев за 

признавање права 

- странка против који се води поступак 
ради утврђивања обавеза 

- надлежности 

 Заступање странке у управном поступку  

 Елементи и врсте поднеска 

 Позивање странаке у управном поступку 

 Сведоци и вештаци  у управном поступку 

 Достављање и доставница.       

 Појам и врсте рокова  

 Изузеће службеног лица 

 Фазе управног поступка 
- покретање поступка 

- испитни поступак 

- доношење решења 

- поступак по жалби 

 Записник и забелешка на спису 

 Појам и форма закључка у управном 

поступку 

 Појам и форма решења у управном 

поступку 

 Жалба и жалбени захтев у управном 

поступку 

 Садржина и предаја жалбе 

 Дејство жалбе 

 Жалба у случају када решење није донето 

-  „ћутања администрације“ 

 Повраћај у пређашње стање 

 Појам и врсте принудног извршења у 

управном поступку 

 

 

 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 (44 часа) 

 

 

Место реализације наставе 

- Учионица 

 

Препоруке за реализацију наставе 
 Модул се реализује као двочас 

 Модул се реализује кроз активно 

орјентисану наставу, користећи 

реалне ситуације из праксе 
 Препоручене методе: 

- студија случаја 

- игра улога 

 

Кроз симулацију управног поступка 

ученици се упознају са надлежним 

органом и странком у управном 

поступку.  

 

 

Оцењивање 

 усмено излагање 

 тест 

 активности на часу  

 праћење практичног рада 

 



 Појам и врсте јавних набавки  

 Процедуре  јавних набавки 

 Заштита  слободне конкуренције 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА , ОДНОСНО МОДУЛИМА 

 

 
- Економија 

- Канцеларијско пословање   

- Српски језик и књижевност 

- Рачунарство и информатика 

- Пословна и административна обука  

- Пословна информатика са електронским пословањем 
- Вештине комуникације 

- Пословна психологија 

- Култура језичког изражава
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КЊИГОВОДСТВО 
 

1. ОСТВАРИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА –  ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ 

 

 

РАЗРЕД 

 

НАСТАВА  

ПРАКСА 

 

УКУПНО 
Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

I 37 74    111 

II  74    74 

 

2.  ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА  
 Стицање знања о рачуноводственом приказивању имовине и порекла имовине 

 Стицање знања о утицају пословних догађаја на имовину и њено порекло 

 Стицање знања о утицају расхода и прихода на капитал предузећа 

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

 Упознавање ученика са значајем коришћења књиговодствених података 

 Оспособљавање за евиденцијом набавке и трошења материјала 

 Оспособљавање за евиденцију робе и пословних односа са комитентима 

 Оспособљавање за евиденцију плаћања 

 Оспособљавање ученика за књиговодствену евиденцију трошкова пословања 

 Оспособљавање ученика за евиденцију основних средстава 

 

3.  НАЗИВ И ТРАЈАЊЕ МОДУЛА 

Разред:  први 
 

Ред.бр. НАЗИВ МОДУЛА 
Трајање модула (часови) 

Т В 

1. Увод у књиговодство 5 10 

2. Инвентарисање, билансирање и књижење на контима стања 13 26 

3. Расходи, приходи и утврђивања финансијског резултата 15 30 

4. Евиденција платног промета 4 8 

 

Разред:  други 

Ред.бр. НАЗИВ МОДУЛА 
Трајање модула (часови) 

Т В 

1. Евиденција робе и пословних односа са комитентима  38 

2. Евиденција основних средставa и материјала   22 

3. Евиденција трошкова пословања  14 
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4.  ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ, ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА 

 

Назив модула:                      Увод у књиговодство 

Трајање модула:       15 часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 

ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити 

у стању да: 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ  МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

МОДУЛА 

 Стицање основних знања 

о рачуноводству и 

његовим деловима 

 

 разликује појмове 

рачуноводства и књиговодства 

 наведе циљ, задатке и методе 

књиговодства 

 наведе интерне и екстерне 

кориснике рачуноводствених  

информација 

 наведе рачуноводствена начела 

 објасни принципе уредног 

књиговодства 

 наведе принципе уредног 

књиговодства 

 препозна пословни догађај 

 дефинише појам 

књиговодственог документа  

 наведе битне елементе 

књиговодственог документа 

 класификује књиговодствена 

документа 

 разликује циљеве формалне, 

рачунске и суштинске контроле 

 наведе разлоге чувања 

књиговодствених докумената. 

 

 

 Рачуноводство - појам, предмет  

и делови 

 Књиговодство - појам, циљ, 

задаци и методе 

 Рачуноводствене информације – 

појам и корисници 

 Рачуноводствена начела:  

- начело пословне јединице, 

- начело континуитета 

пословања, 

- начело новчаног мерила, 

- начело опрезности, итд. 

 Принципи уредног 

књиговодства:  

- ажурности, 

- документованости, 

- хронолошког реда, 

- потпуности,  

- јасности,  

- материјалне исправности, 

- економичности  

 Пословне промене као инпут 

рачуноводственог процеса 

 Појам, подела и елементи 

књиговодствених докумената 

 Контрола и чување 

књиговодствених докумената 

 

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 (5 часова) 

 вежбе (10 часова) 

 
 

Подела одељења на групе 

Одељење се дели на 2  групе приликом реализације: 

 вежби 

 
 

Место реализације наставе 

 Теоријска настава се реализује у учионици 

 Кабинетске вежбе се реализују у кабинетима за рачуноводство  
 

 

Препоруке за реализацију наставе 

 Настава се реализује као активно оријентисана настава 

симулирајући реалне ситуације из праксе или из живота. 

 Објаснити значај рачуноводства са посебним освртом на 

информације као основни продукт рачуноводства 

 Ученици воде свеску примењујући принципе уредности  

 У настави користити оригиналну документацију и попуњавати 

је на основу реалних ситуација.  
 

 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 усмено излагање 

 тестове знања 

 активност на часу 

 тест практичних вештина 
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Назив модула:                      Инвентарисање, билансирање и књижење на контима стања 

Трајање модула:       39 часа 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 

ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у 

стању да: 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ  МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

МОДУЛА 

 Стицање знања о 

рачуноводственом 

приказивању, 

евидентирању и пореклу 

имовине 

 

 дефинише средства и изворе 

средстава 

 наведе и објасни средстава и 

изворе средстава 

 шематски прикаже основну 

рачуноводствену једначину 

 објасни бруто и нето имовину 

 класификује средства и изворе 

средстава 

 дефинише појам инвентарисања 

 наведе врсте инвентарисања 

 објасни значај инвентарисања 

 објасни процедуру инвентарисања 

 састави инвентар на основу датих 

података 

 дефинише биланс стања  

 наведе врсте биланса стања 

 објасни начело билансне 

равнотеже 

 састави биланс стања на основу 

инвентара 

 објасни утицај пословних промена 

на биланс стања 

 дефинише конта-књиговодствене 

рачуне 

 разликује облике конта 

 разликује активна и пасивна конта 

 наведе правила књижења на 

контима стања 

 примењује правила евидентирања 

на контима стања 

 наведе системе књиговодства 

 објасни појам двојног 

књиговодства 

 разликује пословне књиге двојног 

књиговодства 

 Средства и извори средстава -

појам, врсте 

 Основна рачуноводствена 

једначина – шематски приказ 

 Бруто и нето имовина 

 Инвентарисање - појам, циљ, 

врсте 

 Организација инвентарисања 

 Састављање почетног инвентара 

 Биланс стања- појам, структура и   

врсте 

 Билансна равнотежа 

 Састављање биланса стања на 

основу инвентара 

 Основне билансне промене 

 Књиговодствени рачуни-конта-

појам, облици и врсте  

 Активна и пасивна конта 

 Правила књижења на контима 

стања 

 Системи књиговодства 

 Двојно књиговодство + појам, 

облици,  методе и начело 

двојности 

  Пословне књиге двојног 

књиговодства 

 Отварање пословних књига 

 Књижење кроз дневник, главну 

књигу 

 Пробни биланс 

 Закључивање пословних књига 

 Једнообразно књиговодство 

 Контни оквир 

- појам 

- принципи састављања 

- примена  контног оквира 

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 (13 часова) 

 вежбе (26 часова) 

 
 

Подела одељења на групе 

Одељење се дели на 2  групе приликом реализације: 

 вежби 

 
 

Место реализације наставе 

 Теоријска настава се реализује у учионици 

 Кабинетске вежбе се реализују у кабинетима за рачуноводство  
 

 

Препоруке за реализацију наставе 

 Настава се реализује као активно оријентисана настава 

симулирајући реалне ситуације из праксе или из живота. 

 Садржаје реализовати користећи ситуације за учење  
 

 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 усмено излагање 

 тестове знања 

 активност на часу 

 тест практичних вештина 

 писмени задатак 
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 рашчлани биланс на конта 

 евидентира пословне промене 

кроз дневник и на контима стања 

 састави пробни биланс на основу 

стања на контима 

 састави биланс стања на основу 

пробног биланса 

 објасни значај једнообразности у 

књиговодству 

 дефинише контни оквир 

 наведе принципе састављања 

контног оквира 

 примењује контни оквир 
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Назив модула:                      Расходи, приходи и утврђивања финансијског резултата 

Трајање модула:       45 час 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 

ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити 

у стању да: 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ  МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

МОДУЛА 

 Стицање знања о утицају 

расхода и прихода на 

капитал предузећа 

 

 дефинише расходе и приходе 

 објасни утицај расхода и прихода 

на капитал 

 објасни утицај расхода и прихода 

на биланс стања 

 дефинише правила евидентирања 

на успешним контима 

 примењује правила књижња на 

успешним контима 

 састави закључни лист на основу 

датих података 

 објасни значај биланса успеха 

 састави биланс стања и биланс 

успеха на основу закључног 

листа 

 објасни позитиван и негативан 

финансијски резултат 

 утврди и књижи финансијски 

резултат на основу датих 

података 

 Расходи и приходи – појам и 

врсте 

 Утицај расхода и прихода на 

капитал 

 Утицај расхода и прихода на 

биланс стања 

 Правила књижења на контима 

успеха 

 Књижење пословних промена 

кроз дневник и на контима стања 

и успеха 

 Утврђивање финансијског 

резултата 

 Закључни лист 

 Биланс успеха 

 

На почетку модула ученике упознати са циљевима и исходима 

наставе, односно учења, планом рада и начинима оцењивања  

 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

 теоријска настава (15 часова) 

 вежбе (30 часа) 

 

Подела одељења на групе 

Одељење се дели на 2  групе приликом реализације: 

 вежби 

 

Место реализације наставе 

 Теоријска настава се реализује у учионици 

 Кабинетске вежбе се реализују у кабинетима за рачуноводство  

 

Препоруке за реализацију наставе 

 Настава се реализује као активно оријентисана настава.  

 Садржаје реализовати користећи ситуације за учење на 

примеру пословања услужног предузећа 

 
 

 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 усмено излагање 

 тестове знања 

 активност на часу 

 тест практичних вештина 

 писмени задатак 
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Назив модула:                      Евиденција платног промета 

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 евиденцију готовинског 

и  безготовинског платног 

промета  

 

 објасни улогу благајне у 

предузећу 

 разликује  налогодавна и 

правдајућа докумената 

 попуни документацију везану за 

благајну 

 исплати аконтацију за службени 

пут 

 ликвидира путни рачун 

 састави извештај и закључи 

благајну 

 разликује  готовинско и 

безготовинско    плаћање 

 евидентира благајнички извештај 

на конту благајне  

 објасни улогу и значај текућег 

рачуна 

 разликује инструменте платног 

промета 

 попуњава инструменте платног 

промета 

 евидентира извод банке. на конту 

текућег рачуна 

 

 Благајна – појам и улога 

 Правдајућа и налогодавна 

документа у благајни 

 Аконтација за службени пут и 

путни рачун 

 Благајнички извештај 

 Евиденција благајничког 

извештаја у пословним књигама 

 Инструменти платног промета 

 Текући рачун – појам, улога и 

значај  

 Извод 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 (4 часа) 

 вежбе (8 часова) 

 

Подела одељења на групе 

Одељење се дели на 2  групе приликом реализације: 

 вежби 

 

Место реализације наставе 

 Кабинетске вежбе се реализују у кабинетима за рачуноводство  

 

Препоруке за реализацију наставе 

 Настава се реализује као активно оријентисана настава.  

 Ученици  на основу благајничке документације састављају 

благајнички извештај и евидентирају га на конту благајне, а на 

основу извода банке евидентирају пословне промене на 

текућем рачуну. 
 

 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 усмено излагање 

 тестове знања 

 активност на часу 

 тест практичних вештина 

 писмени задатак 
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Назив модула:                      Евиденција робе и пословних односа са комитентима  

Трајање модула:       38 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 робе и 

пословних односа са 

комитентима 

 

 

 разликује појамове поверилаца и 

добављача 

 разликује појмове дужника и 

купаца 

 повеже документа са пословном 

променом набавке  робе 

 повеже документа са пословном 

променом продаје робе  

 спроведе књиговодствену 

евиденцију настанка обавеза и 

потраживања (аналитички и 

синтетички) 

 састави калкулацију продајне 

цене  робе 

 евидентира залихе робе у 

магацинском, робном и 

финансијском књиговодству по 

продајним ценама 

 састави нивелацију продајне цене 

 евидентира промену продајне 

цене 

 води књигу евиденције промета 

на основу датих података 

 заведе фактуре у књигу 

примљених и издатих рачуна 

 прати доспелост обаваза и 

потраживања 

 евидентира измирење обавеза и 

трговачке попусте 

 евидентира наплату 

потраживања. 

 Добављачи: 

– појам, 

– документација 

– евиденције 

 Набавка робе: 

 евиденција по продајним 

ценама  

 калкулација продајне цене 

 евиденција набавке робе кроз  

дневник, главну књигу и 

аналитичку евиденцију са 

књижењем претходног ПДВ-а, 

и укалкулисаном разликом у 

цени  

 на контима добављача 

(аналитички и синтетички) 

 књига примљених рачуна 

 Купци: 

– појам,  

– документација   

– евиденције 

 Продаја робе 

 евиденција продаје робе кроз   

дневник, главну књигу и 

аналитичку евиденцију са 

књижењем претходног ПДВ-а, 

 на контима купаца 

(аналитички и синтетички) 

 бонификација, количински 

рабат 

 књига издатих рачуна 

 Промена цене робе 

 Књига евиденције промета 

 Евиденције трговачких попуста 

(каса сконто) 

 

 

На почетку модула ученике упознати са циљевима и исходима 

наставе, односно учења, планом рада и начинима оцењивања  

 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

 вежбе (38 часова) 

 

Подела одељења на групе 

Одељење се дели на 2  групе приликом реализације: 

 вежби 

 

Место реализације наставе 

 Кабинетске вежбе се реализују у кабинетима за рачуноводство  

 

Препоруке за реализацију наставе 

 Mодул се реализуje путем метода активно оријентисане 

наставе  

 Наставник може да реализује модул применом  методе 

ситуација за учење 

 На основу задатих података о имовини предузећа, ученици 

састављају биланс стања трговинског предузећа.  

 На основу књиговодствене документације ученици књиже 

набавку робе на аналитичким и синтетичким контима робе, 

добављача и на конту улазног ПДВ-а. Залихе робе процењују 

по продајним ценама. На основу излазних рачуна књиже 

продају робе на одговарајућим контима са излазним ПДВ-ом.  

 На крају обрачунског периода ученици врше обрачун и књиже 

остварену разлику у цени.  

 На основу стања на контима  ученици обрачунају ПДВ, врше 

потребна књижења и попуњавају одговарајућу пореску пријаву 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 тестове знања 

 активност на часу 

 праћење практичног рада 

 тест практичних вештина 

 писмени задатак 
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Назив модула:                      Евиденција  основних средстава и  материјала  

Трајање модула:       22 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 основних 

средстава 

 Oспособњавање ученика за 

евиденцију набавке и 

трошења материјала  

    

 

 разликује вредности основних 

средстава 

 наведе евеиденције основних 

средстава 

 разликује начине прибављања 

основних средстава 

 разликује начине отуђивања 

основних средстава 

 евидентира прибављање и 

отуђивање основних средстава 

кроз књигу основних средстава и 

на аналитичким контима 

 повеже документа са пословном 

променом  у вези са набавком и 

трошењем материјала 

 састави калкулацију набавке 

материјала 

 евидентира залихе материјала у 

магацинском, материјалном и 

финансијском књиговодству по 

стварним набавним ценама (FIFО 

и метод просечне набавне цене) 

 евидентира залихе материјала у 

магацинском, материјалном и 

финансијском књиговодству  по 

планским набавним ценама 

 

 Основна средстава – појам, 

вредности и евиденције 

 Документација у вези са 

прибављањем и отуђивањем 

основних средстава 

 Евиденција прибављања и 

отуђивања основних средстава 

кроз књигу основних средстава и 

на аналитичким контима 

 Набавка материјала:  

 калкулација стварне и планске 

набавне цене 

 евиденција набавке 

материјала кроз  дневник, 

главну књигу и аналитичку 

еввиденцију (магацинско и 

материјално књиговодство) са 

књижењем претходног ПДВ-а 

 на контима добављача 

(аналитички и синтетички) 

 књига примљених рачуна 

 Трошење материјала по стварној 

и планској набавној цени 

 

На почетку модула ученике упознати са циљевима и исходима 

наставе, односно учења, планом рада и начинима оцењивања  

 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

 вежбе (22 часова) 

 

Подела одељења на групе 

Одељење се дели на 2  групе приликом реализације: 

 вежби 

 

Место реализације наставе 

 Кабинетске вежбе се реализују у кабинетима за рачуноводство  

 

Препоруке за реализацију наставе 

 Mодул се реализуje путем метода активно оријентисане 

наставе  

 Наставник може да реализује модул применом методе студије 

случаја и ситуацијама из праксе спровести евиденцију набавке 

и трошења материјала, са евиденцијом обавеза према 

добављачима, користећи оригиналну документацију   

 Сви исходи се реализују кроз двочас 

 Mодул се реализуje путем метода активно оријентисане 

наставе  

 Препоручене методе: студија случаја  На основу 

књиговодствених докумената ученици евидентирају 

прибављање и отуђивање основних средстава кроз књигу 

основних средстава и на аналитичким контима. На основу 

књиговодствених докумената ученици књиже набавку 

материјала на аналитичким и синтетичким контима материјала 

и добављача. Залихе материјала процењују по стварним и 

планским набавним ценама. Ученици на основу требовања 

књиже трошење материјала. За књижења по стварној набавној 

цени користе FIFO метод и метод просечне набавне цене. 

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 тестове знања 

 активност на часу 
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 праћење практичног рада 

 тест практичних вештина 

 писмени задатак 
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Назив модула:                      Евиденција трошкова пословања  

Трајање модула:       14 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 трошкова 

пословања предузећа  

 

 евидентира обрачун и исплату 

зарада на основу датог обрачуна 

 евидентира трошкове горива и 

енергије 

 евидентира трошкове 

производних услуга 

 евидентира трошкове 

амортизације на основу датог 

обрачуна 

 евидентира нематеријалне 

трошкове 

 изради извештаје о трошковима 

пословања 

 

 Трошкови горива и енергије 

 Евиденција  обрачуна и исплате 

зарада и накнада зарада: 

 Трошкови производних услуга 

 Трошкови амортизације 

 Нематеријални трошкови 

 Извештај о трошковима 

пословања 

 

 

На почетку модула ученике упознати са циљевима и исходима 

наставе, односно учења, планом рада и начинима оцењивања  

 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

 вежбе (14 часова) 

 

Подела одељења на групе 

Одељење се дели на 2  групе приликом реализације: 

 вежби 

 

Место реализације наставе 

 Кабинетске вежбе се реализују у кабинетима за рачуноводство  

 

Препоруке за реализацију наставе 

 Mодул се реализуje путем метода активно оријентисане 

наставе  

 Наставник може да реализује модул применом  методе: студија 

случаја 

 Решавајући задату студију случаја ученици попуњавају налоге 

за исплатузараде на основу датог обрачуна. На основу извода 

банке књиже исплату зарада. Евидентирају трошкове 

амортизације на основу датог обрачуна амортизације. 

Евидентирају остале трошкове пословања предузећа (трошкове 

горива и енергије, трошкове производних услуга и 

нематеријалне трошкове). 

 На основу књиговодствене документације ученици књиже 

трошкове електричне енергије, трошкове производних услуга и 

нематеријалне трошкове (са улазним ПДВ-ом) на 

одговарајућим контима главне књиге. 

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 тестове знања 

 активност на часу 

 праћење практичног рада 

 тест практичних вештина 
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5. КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА, ОДНОСНО МОДУЛИМА 

 

– Пословна и административна обука 

– Економија 

– Канцеларијско пословање 

– Предузетништво 

– Статистика 

– Пословна информатика са електронским пословањем 
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Назив предмета: ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК (пета година учења) 

Годишњи фонд 

часова: 
74 

Разред: Први 

Циљеви предмета: 

 

Развијање сазнајних и интелтктуалних способности и стицање позитивног односа према другим културама уз уважавање 

различитости и усвајање знања и умења потребних у комуникацији на страном језику у усменом и писаном облику, како у 

свакодневном животу тако и у посоловном окружењу. 

 

 
 

 

ЦИЉ 
ИСХОДИ  НА КРАЈУ ПРВОГ РАЗРЕДА  

                          Ученик ће бити у стању да: 
ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

СЛУШАЊЕ 

 

Оспособљавање 

ученика за разумевање 
усменог говора 

      разуме краће спонтане дијалоге (до 7 реплика / 

питања и одговора), текстове са темама 

предвиђеним наставним програмом , које чује 
уживо, или са аудио-визуелних записа 

     разуме општи садржај и издвоји кључне 

информације из краћих и прилагођених текстова 

после 2-3 слушања 

 разуме и реагује на одговарајући начин на  усмене 

поруке у вези са личним искуством и са 

активностима на часу (позив на неку групну 

активност, заповест, упутство, догађај из 

непосредне прошлости, планови за блиску 

будућност, свакодневне активности, жеље и 

избори, итд.). 

 

 

ОПШТЕ ТЕМЕ 

 

 Свакодневни живот (организација времена, 

послова, слободно време)  

 Храна и здравље ( навике у исхрани, 

карактеристична јела и пића у земљама света ) 

 Познати градови и њихове знаменитости, региони 

у матичним земљама 

 Спортови и позната спортска такмичења 

 Живот и дела славних људи 

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

 Медији (штампа, телевизија, интернет) 

 Интересантне животне приче и догађаји 

 Свет компјутера (распрострањеност, примена, 

корист и негативне стране) 

 Основна терминологија која се односи на послове 

из домена општих, правних и кадровских послова 

 

 

КОМУНИКАТИВНЕ ФУНКЦИЈЕ 

 

 Представљање себе и других 

 Поздрављање (састајање, растанак; формално, 

неформално, специфично по регионима) 

 Идентификација и именовање особа, објеката, 

Облици наставе 

Предмет се реализује кроз следеће 

облике наставе: 

 комуникативна настава страних 

језика уз примену техника рада у 

групама и паровима, додатних 

средстава у настави (АВ 

материјали, ИТ, игре, аутентични 

материјали, итд.), као и уз 

примену принципа наставе по 

задацима (task-based language 

teaching; enseñanza por tareas, 

handlungsorientierter FSU) 

 

Место реализације наставе 

 Настава се реализује у учионици 

или одговарајућем кабинету 

 

Препоруке за реализацију наставе 

 

 слушање и реаговање на налоге 

и/или задатке у вези са текстом 

који чита наставник или који 

ученици чују са звучих записа  

 рад у паровима, малим и великим 

групама (мини-дијалози, игра по 
уогама, симулације,  итд.) 

ПИСАЊЕ 
Оспособљавање 

ученика за писање 

краћих текстова 

различитог садржаја 

 

 напише повезане реченице о неким свакодневним 

аспектима из свог окружења 

 напише краћи извештај, опис неког догађаја или резиме 

предходних дешавања или активности из личног 

искуства користећи свакодневне речи и фразе 

прилагођене комуникативној ситуацији 

 напише једноставне повезане реченице о породици, 

свом окружењу и интересовањима 

 напише веома кратке формалне и неформалне текстове 

(до 80 речи) користећи стандардне и конвенционалне 

формуле писаног изражавања (писмо, обавештење, 

порука) 
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 напише кратке и једноставне белешке у вези са 

тренутним потребама и плановима (списак за куповину, 

поруке, списак обавеза, записник)  

 пише електронске поруке, СМС поруке, учествује у 

дискусијама на блогу или форуму 

 

боја, бројева итд.) 

 Давање једноставних упутстава и команди 

 Изражавање молби и захвалности 

 Изражавање извињења 

 Изражавање потврде и негирање 

 Изражавање допадања и недопадања 

 Изражавање физичких сензација и потреба 

 Исказивање просторних и временских односа 

 Давање и тражење информација и обавештења 

 Описивање и упоређивање лица и предмета 

 Изрицање забране и реаговање на забрану 

 Изражавање припадања и поседовања 

 Скретање пажње 

 Тражење мишљења и изражавање слагања и 

неслагања 

 Тражење и давање дозволе 

 Исказивање честитки 

 Исказивање препоруке 

 Изражавање хитности и обавезности 

 Исказивање сумње и несигурности 
 

 

 
ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ 

 
 

Италијански језик 

 

Ученици треба да разумеју и користе: 

 

1.Именице – властите и заједничке, одговарајући 

род, број, са детерминативом: Signora/Signor Rossi, 
Maria, Anna, Federica, Giovanni, Riccardo, Belgrado, 

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

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

nostro paese, i vostri figli, questo studente, questa 

ragazza, quell’amico, quella casa. 

 

Деривација именица  и прављење сложених 

именица. Понављање градива из предходних 

година учења. 

Алтернација именица  (основни суфикси за 

аугментатив, пејоратив, деминутив и 

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

 мануалне активности (израда 

паноа, презентација, зидних 

новина, постера за учионицу или 

родитеље и сл.) 

 дебате и дискусије примерене 

узрасту (Н.Б. дебате представљају 

унапред припремљене 

аргументоване монологе са 

ограниченим трајањем, док су 

дискусије спонтаније и 

неприпремљене интеракције на 
одређену тему) 

 решавање «текућих проблема» у 

разреду, тј. договори и мини-

пројекти 

 обимнији пројекти који се раде у 

учионици и ван ње у трајању од 

неколико недеља до читавог 

полугодишта уз конкретно 

видљиве и мерљиве производе и 

резултате  

 развијање језичких вештина у 
домену језика струке, 

примењивањем  истих стратегија 

учења као и код општег језика и 

користећи  аутентичне или 

адаптиране стручне текстове 

(писане или усмене) прилагођене 

узрасту, нивоу знања  језика и 

познавању струке 

 у првом разреду заступљени су 

граматички садржаји који су већ 

обрађивани у основној школи, 
посебно они предвиђени у 

материјалима који описују нивое 

А1 и А2  на основу дескриптора 

Заједничког европског оквира за 

живе језике   

 граматичка грађа предвиђена 

Програмом за први разред средње 

школе добија свој смисао тек када 

се доведе у везу са датим 

комуникатив-ним функцијама и 

темама, и то у склопу језичких 
активности разумевања (усменог) 

ГОВОР 

Оспособљавање 

ученика за кратко 

монолошко излагање 

и за учешће у 

дијалогу на страном 
језику 

 

 усклађује интонацију, ритам и висину гласа са 

сопственом комуникативном намером и са 

степеном формалности говорне ситуације  

 поред информација о себи и свом окружењу 

описује у неколико реченица познату радњу или 
ситуацију у садашњости, прошлости и будућности, 

користећи познате језичке елементе (лексику и 

морфосинтаксичке структуре) 

 препричава и интерпретира у неколико реченица 

садржај писаних, илустрованих и усмених текстова 

на теме предвиђене наставним програмом, 

користећи познате језичке елементе (лексику и 

морфосинтаксичке структуре) 

 у неколико реченица даје своје мишљење и 

изражава ставове (допадање, недопадање, итд.), 

користећи познате језичке елементе (лексику и 

морфосинтаксичке структуре). 
  

 

 

 ЧИТАЊЕ 

Оспособљавање 

ученика за 

функционално читање 

и разумевање 

различитих, узрасно и 

садржајно примерених 

врста текстова ради 

информисања, 
извршавања упутстава 

и остварења естетског 

доживљаја (читање 

ради личног 

задовољства) 

 разуме краће текстове (до 120 речи), који садрже 

велики проценат познатих језичких елемената, 

структуралних и лексичких, а чији садржај је у складу 

са развојним и сазнајним карактеристикама, искуством 

и интересовањима ученика  

 разуме и адекватно интерпретира садржај илустрованих 

текстова (стрипове,ТВ програм, распоред часова, 

биоскопски програм, ред вожње, информације на 

јавним местима итд.) користећи језичке елементе 
предвиђене наставним програмом. 

 

СОЦИОКУЛТУРНА 

КОМПЕТЕНЦИЈА 

 

Стицање и 

овладавање 

 у оквиру поља свог интересовања, знања и искуства, 

препозна и разуме  сличности и разлике у погледу навика 

(вербална и невербална комуника-ција), обичаја, 

менталитета и институција које постоје између наше 
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социокултурним 

компетенцијама 

неопходним за 

писану и усмену 

употребу језика 

земље и земаља чији језик учи 

 препозна и разуме најчешће присутне културне моделе 

свакодневног живота земље и земаља чији језик учи 

 препозна и адекватно реагује на формалност говорне 

ситуације 

 адекватно користи најфреквентије  стилове и регистре у 

вези са знањима из страног језика, али и из осталих 

области школских знања и животних искустава 

 адекватно реагује на прагматичке функције говорних 

чинова у циљном језику различите од оних у Л1 (степен 
форманости, љубазности, као и паралингвистичка 

средства: гест, мимика, просторни односи међу 

говорницима, итд.) 

 учествује у свим видовима модерне комуникације 

(електронске поруке, СМС поруке, дискусије на блогу или 

форуму, дрштвене мреже) 

 користи све досад наведене стратегије развоја 

комуникативних компетенција примењујући језик струке 

у складу са нивоом знања језика и потребама  

 

otto). 

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

 

2. Одређени члан испред датума: Oggi è il 31 

gennaio; испред имена дана: La domenica non studio.  

 

Употреба члана уз властита имена, географске 

појмове, имена градова и држава, презимена. 

Употреба члана уз присвојни придев и 

хипокористике и уз лична имена (La mia cara 

sorellina; Dov’è la Lisa?). 
 

3.    Изражавање тачног времена: Che ore sono? Sono 

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

venti. I negozi sono aperti dalle 9 alle 20. 

 

4. Партитивни члан: Ho comprato un’etto di 

prosciutto. Voglio delle mele. Non mangio 

pane.  

 

5. Заменице за директни и индиректни 

објекат: Marco e Ana sono tuoi amici? Non, 
non li conosco. Il libro? Scusi, lo porto 

domani. E tu Marco, hai scritto a tua sorella? 

No, non le ho scritto, non ho avuto tempo.  

Заменице за директни и индиректни објекат, у 

пару, слагање са императивом, инфинитивом и 

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

compro per il compleanno. Devo comprarti anche 

l’orologuo, arrivi sempre in ritardo! Dove ho 

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

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

Gerundio presente + ненаглашене личне 

заменице, рефлексивне заменице и  речце ci, 
ne. 

 

 

6. Релативне заменице, che и dove: Ho 

incontrato il professore di matematica che mi 

ha detto di portare i compiti domani. Siamo 

andati a casa in montagna dove abbiamo 

passato le vacanza l’anno scorso. Релативна 

заменица cui. E’ il ragazzo di cui ti ho 

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

spesso. 

говора и писаног текста, усменог 

и писменог изражавања и 

медијације; полазиште за 

посматрање и увежбавање 

језичких законитости  јесу усмени 

и писани текстови различитих 

врста, дужине и степена тежине; 

користе се, такође, изоловани 

искази, под условом да су 

контекстуализовани и да имају 

комуникативну вредност  

  планира се израда два писмена 

задатка. 
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Придеве – одговарајући род, број, место, 

поређење: un ragazzo grande, una ragazza 

grande, le persone simpatiche, un piore rosso, 

Giovanna è più alta della sua sorella, noi siamo 

meno veloci di voi. Giorgio è il più grande 

chiacchierone di noi tutti.  Алтерација придева. 

Најчешћи фразеолошки изрази са придевима 

(sano come un pesce, lento come una lumaca, 

matto da legare, ubriaco fradicio...). Компарација 

придева, компаратив изједначавања Marco è 
alto come Paolo , компаратив увећавања Marco 

è più alto di Pietro, компаратив умањивања 

Marco e meno bravo di Anna. 

 

7. Присвојне придеве и заменице: Dove sono 

le tue scarpe? Ecco le mie! Употреба члана 

уз присвојне придеве: Mia madre parla 

l’italiano. La mia sorellina non va ancora a 

scuola. Il loro fratello fa la sesta.  

 

8. Бројеве: основне преко 1000, редне до 20: 
E’ un libro di cento pagine! Abito al settimo 

piano. Faccio la sesta. 

 

9. Питања: Puoi venire a casa mia domani? 

Conosci la mia cugina? Che cosa aspettate? 

Dove andate? A che ora tornate a casa? E 

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

indirizzo? Perché? Chi torna domani?  

 

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

vedi domani.  

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

Non tornare tardi ! Non andate via senza di 

me. Prego Signora, entri! Mi dia un etto di 

prosciutto e tre tosette, per favore! 

Императив са ненаглашеним личним 

заменицама: Guardalo! Portami il libro!  

 

12. Модалне глаголе: dovere, potere, violere и 

sapere, са модалном вредношћу, у свим 

временима. Devi partire subito. Sai nuotare? 

Употреба помоћних глагола са модалним 
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глаголима у сложеним временима: Ho 

dovuto comprare l’aspirina. Sono dovuto 

andare a letto tardi. Слагање ненаглашених 

заменица са партиципом: Hai il nuovo 

quadreno? Ho dovuto comprarlo per le ore di 

matematica. 

 

13. Кондиционал глагола potere, volere, dovere: 

Vorrei un gelato alla frutta, per piacere. 

Potresti portarmi domani il tuo quaderno di 

matematica ?Dovresti tornare a casa in 
tempo. 

 

14. Глаголска времена:  

a. Presente Indicativo фреквентних 

глагола, рачунајући и повратне;  

b. Congiuntivo Presente фреквентних 

глагола, везана за медијацију: 

Penso che Maria non capisca bene. 

Penso che non possa venire alle sei. 

c. Passato prossimo и Imperfetto– 

грађење и контрастирање 
употребе: Dormivo quando è 

tornato Marco. L’ho conosciuto al 

mare, tanti anni fa, quando avevo 

appena cinque anni!   

d. Futuro: Ragazzi, domani andremo 

tutti insieme a teatro. Giulia tornerà 

fra quattro mesi.  

e. Gerundio presente. Грађење и 

употреба у временским и 

начинским реченицама Ho 

incontrato Marco tornando a casa. 

Maria andava a scuola mangiando il 
gelato. 

f. Фразеолошки изрази са глаголима 

(fumare come un turco, ridere come 

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

g. Хипотетички период: Реална 

погодбена реченица  Se fa bel 

tempo vado in gita. Se farà bel tempo 

andrò in gita Иреална хипотетичка 

реченица са имперфектом: Se 

faceva bel tempo andavo al mare.  
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15. Предлоге и сажете чланове: Vivo a 

Kragujevac, in Serbia; in luglio andiamo in 

vacanza a Belgrado; ieri siamo andati allo 

Zoo; ritorni dalla scuola a quest’ora ? E’ in 

macchina, ariva a casa fra poco. Non faremo 

tardi al cinema, lo spettacolo inizia alle otto, 

ci aspetteranno a casa di Marco, ci andiamo 

tutti a piedi. 

 

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

prima, dopo, oggi, domani, sempre, qui, li, là, 
davanti, dietro, bene, male, poco, molto, 

tanro, troppo, più, meno. Положај прилога у 

односу на глагол. Положај прилога mai, 

sempre, ancora, già uz passato prossimo. 

 

17. Речце: Прилошке вредности речца ci и ne: 

Cи vado subиto. Lui ci crede.  Ci scherziamo 

tutti. Ne parlo spesso. Non ne penso nulla. Ne 

sono tornata ierи.  

 

18. Везнике e, o, ma, se. 

 

 

Немачки језик 

 

 

Ученици треба да разумеју и користе:  

 

1. Именице – у номинативу, акузативу, дативу и 

генитиву (за изражавање посесивних односа: das 

Haus meiner Eltern).   

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

прегласом – умлаутом и без њега): Freundinnen, 
Schuhe, Kinder, -Kinos, -Schüler.  

 Суплетивну множину: die Schneefälle, die 

Sportarten.   

а. властите именице, посебно имена људи и 

географски називи немачког   говорног подручја: 

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

Europa, Österreich, der Rhein, die Alpen. 

б. заједничке именице мушког, женског и средњег 

рода: der Schüler, die Lehrerin, das Kind   

в.  бројиве и небројиве именице: die Rose, der 

Kakao   
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2. Члан: одређени, неодређени и нулти  

 

а) Одређени члан:  

  - разлика између неодређеног и одређеног члана у 

ширем контексту (неодређено и   

    непознато : одређено и познато): Klaus hat eine 

neue Jacke. Die Jacke ist gelb.  

 - контраховани (сажети) члан:  

- уз глаголе кретања: ins Bett gehen, zur Schule 

gehen, ans Meer fahren, ins Gebirge fahren  
 - уз годишња доба: im Sommer  

- уз стране света: im Norden  

- уз доба дана: am Vormittag  

- уз датуме: am 6. März 

- уз географске појмове (називи планина, мора, 

река, језера, држава које су мушког или женског 

рода или у множини) 

 Der Kopaonik, am Mittelmeer, die Save, 

Frankfurt am Main, in die Schweiz, aus den    

 USA ... 

 
б) Неодређени члан у изразима: einen Spaziergang 

machen, eine Frage stellen  

 

г) Нулти члан:  

- уз називе спортова: Fußball spielen, Gymnastik 

treiben   

- уз називе музичких инструмената: Klavier spielen   

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

Hause gehen 

- уз географске појмове nach Italien, in Berlin 

- уз називе занимања и националности после 

глагола  sein и werden: Er ist Lehrer,  
  Italiener, Sie wird blad Krankenschwester.  

 

3. Показне, присвојне, упитне и најфреквентније 

неодређене детерминативе у номинативу, генитиву, 

дативу и акузативу: diese Stadt, mein Ball, welches 

Haus, einige Schüler, manche Lehrer.  

 

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

hübsches Kind, das hübsche Kind, hübsche Kinder)  

Придеве у компаративу и суперлативу:   

- правилне поредбене облике: billig, billiger, der 
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(die, das) billigste  

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

das) beste; lang/länger/der,   

  die, das längste). 

 

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

lesbar, sommerlich, windig   

   (рецептивно).  

 

б. Придеве који изражавају националну припадност 

и то најфреквентније (Serbisch,  
    Österreichisch)  

 

в. Придеве изведене од имена града (Belgrader, 

Hamburger).  

 

5. Личне заменице у номинативу, акузативу и 

дативу: ich, mir, mich.   

    Присвојне заменице: meiner, deiner   

 

6. Фреквентне предлоге: 

 
а) за означавање положаја у простору: auf dem 

Tisch, unter dem Stuhl, zwischen den Bänken, hinter 

der Schule, vor dem Theater, dem Kino gegenüber. 

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

die Stadt  

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

der Stunde  

д) за порекло: aus der Schweiz 

ђ) за средство: mit dem Taxi   

е) за намену: für Kinder  

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

Zeugnisse  
 

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

следећим временима: 

а) презент слабих и јаких глагола; презент 

најфреквентнијих глагола са наглашеним и 

ненаглашеним префиксима  

б) претерит слабих и најфреквентнијих јаких 

глагола    

в) перфект слабих и најфреквентнијих јаких 

глагола; перфект најфреквентнијих глагола са 

наглашеним и ненаглашеним префиксима  
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 г) футур  

д) конјунктив претерита за постављање 

учтивих питања и изражавање жеље       

(без граматичких објашњења): 

Ich hätte gern einen Apfelstrudel. Ich 

würde dich gern mal am Sonntag besuchen. 

- најфреквентнији глаголи са предложном допуном   

- повратни глаголи: sich waschen , sich die Hände 

waschen 

        

8. Прилоге и прилошке одредбе (и рецептивно и 

продуктивно) 
 

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

morgen.   

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

nach links.  
в) за начин: zufällig. 

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

Monat, üblich.  

 

 

9. Бројевe  

Простe бројевe преко 1000. Редне бројеве до 100. 

Године.  

 
10. Упитне реченице: 

а. које захтевају одговоре Ja/Nein; 

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

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

 

11. Везникe за напоредне реченице (рецептивно и 

продуктивно): und, aber, oder, denn. 

  Везникe за зависно-сложене реченице; релативне 

заменице и прилоге   

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

wenn, als  
 

12. Редослед елемената у потврдним, одричним, 

упитним и сложеним реченицама: Ich fahre morgen 

nach Berlin. Ich fahre nicht nach Berlin. Fährst du 

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

  

 

Руски језик 

 

Ученици треба да разумеју и користе: 

 

1) Изговор и бележење акцентованих и 

редукованих самогласника о  и а. Изговор и 

бележење сугласничких група – асимилација 

сугласника по звучности. Појам фонетске 
речи.  

Основни типови интонационих онструкција 

у оквиру сложене реченице.  

 

2) Слагање субјекта (именица, заменица) и 

именског предиката: Я уверена (уверен) в 

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

пальто. 

 

3) Основни појмови о значењу и употреби 

глаголског вида и система глаголских 
времена : Анна(Вова) читает... вчера 

читала Вера (вчера читал Дима)... завтра 

будет читать Мила (Толя)...я прочитала 

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

прочитаю...ты прочитаешь.  

4) Употреба садашњег и прошлог времена 

глагола хотеть, бежать, 

бегать,ехать,ездить,идти, ходить,  

лететь, летать, плыть, плавать.,  

 

5) Исказивање заповести: Читай (читайте) 

вслух! Давайте повторим! Сядьте! Смотри 
не опоздай! По газонам не ходить!  

 

6) Исказивање негације:  Ученик пишет не 

карандашом, а ручкой. Нет, она не придет. 

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

думаю.  

 

7) Исказивање начина вршења радње: хорошо 

учиться, писать по-русски..; рассказать 

своими словами, написать без ошибок.  

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

в 2008 году.  

9) Исказивање места и правца: сидеть дома, 

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

быть у врача, прийти от врача; идти по 

городу(по  улице). 

 

10) Употреба глагола кретања идти, ходить у 

пренесеним значењима: снег идет; часы 

идут; костюм тебе идет; идет! 

 
 

 

 

 

 

 

Француски језик 

  

Ученици треба да разумеју и користе1: 

 

1. Средства за наглашавање реченичних делова 
c’est ... qui и c’est... que: C’est Pierre qui va le faire ; 

c’est toi que j’aime.           

 

2. Средства која указују на лице: 

а) наглашене личне заменице после предлога : On 

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

Je n’ai jamais été chez eux ;  

б) наглашене личне заменице после позитивног 

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

leur ! 

 

3. Актуализаторе именице: 
а) вредности одређеног члан – генерализација: 

Les enfants aiment les jeux de société; 

спецификација: Le frère de Mia aime jouer au 

Scrabble ;  

б) изостављање члана: натписи (Pâtisserie), врсте 

производа (Chocolat, Savon de Marseille), 

спискови (lait, beurre, baguette, jambon, fromage 

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

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

треба давати у што једноставнијој, по могућности схематизованој форми. 



77 
 

blanc); испред именици у позицији атрибута: Elle 

est médecin ; Il est boulanger ;   

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

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

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

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

tien/la tienne; le sien/la sienne;  

д) квантификаторе un peu de / beaucoup de; pas 

assez de / assez de / trop de . 

 

4. Модалитете реченице:  
а) негацију (инфинитива): Ne pas ouvrir les 

fenêtres; Ne pas se pencher;   

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

инверзију (рецептивно): Avez-vous compris ? 

Voulez-vous essayer ?  

 

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

Où sont mes affaires? Elle demande où sont ses 

affaires. (Симултаност радњи).  

 
6. Средства за исказивање просторних односа:  

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

au centre, dehors, dedans ;     

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

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

chaque été.  

 

7. Квалификацију: 

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

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

б) промена значења неких придева у зависности 

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

   

8. Средства за исказивање временских односа:  

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

dans deux jours ; On est ici depuis lundi ; Nous 

sommes arrivés il y a trois jours ; 

б) исказивање симултаности и будућности у 

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

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

promis qu’il nous écrirait. 

9. Глаголске начине и времена:  
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- индикатив (утврђивање градива из шестог 

разреда) :  презент, сложени перфект, имперфект, 

футур први индикатива, као и перифрастичне 

конструкције : блиски футур, прогресивни презент, 

блиска прошлост; 

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

презентом субјунктива глагола прве групе (Il faut 

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

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

lises/ que tu saches/ que tu écrives;  

- презент кондиционала : Si mes parents me 
laissaient partir, je viendrais avec toi !  

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

n’ayez pas peur ; 

- рецептивно (ради разумевања прича и бајки): 

облици простог перфекта (треће лице једнине и 

треће лице множине). 

 

10. Средства за исказивање погодбе: Si tu as le 

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

finis tes devoirs.  

 

 

Шпански језик 

  

1.  Именице– рецептивно и продуктивно  

а. Властите именице, имена људи и географски 

називи хиспанског говорног подручја 

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

España, América Hispánica/Latina, etc. 

 

б. Заједничке именице с променом у члану и 

другим детерминативима - (el libro, este libro, mi 

libro, los libros, estos libros, mis libros)  
 

2.  Придеви – рецептивно и продуктивно  

 

a. Поређење придева: comparativo y superlativo 

relativo: más bonito que,  el más bonito 

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

amigo 

  

3. Личне заменице – рецептивно и продуктивно  

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

vosotros, ellos, ellas, Usted, Ustedes 
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б. у функцији објекта, ненаглашене: me, te, le, la, lo, 

nos, os, les, las, los  

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

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

г.  заменице: se (повратни глаголи и глаголи са 

"лексичким se"): lavarse;   

             tratarse de... 

 

4. Предлози - рецептивно и продуктивно 

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

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

 

5. Глаголи: 

 

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

најфреквентнијих глагола са променом у основи: 

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

рецептивно и продуктивно у свим глаголским 

лицима    

 

б. Estar + gerundio  - и рецептивно и продуктивно у 
свим глаголским лицима    

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

 

в. Imperativo и presente del subjuntivo горе 

наведених глагола (у негираним императивним 

конструкцијама и у формалном стилу обраћања: 

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

habléis) – и рецептивно и продуктивно  

 

г. Прошла времена (индикатив и субјунктив у доле 

наведеним конструкцијама): Pretérito perfecto 

simple (pretérito indefinido); Pretérito imperfecto; 
Pretérito perfecto compuesto, Pretérito 

pluscuamperfecto: – фреквентни правилни глаголи и  

одређени број најфреквентнијих неправилних 

глагола у свим глаголским лицима (hablar, comer, 

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

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

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

 

El fin de semana pasado visité a mis abuelos.  

Lo siento, se me olvidó la tarea en casa. 

Cuando era pequeña, me gustaba jugar con las 
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muñecas. 

¿Has terminado la tarea? 

Me dijo que lo había hecho. 

 

д. Модални глаголи (у горе наведеним глаголским 

временима) - и рецептивно и продуктивно као 

комплетне фразе, у конструкцијама са 

инфинитивом и са именским додацима: poder, 

querer, saber, tener que, gustar 

Ме gusta este libro. 

¿Puedo salir? 
Quiero viajar a México. 

Tengo que estudiar mucho. 

 

ђ. Безличне конструкције са субјунктивом - 

рецептивно и продуктивно 

 Es importante que estudies lenguas 

extranjeras. 

Es necesario que duermas bien. 

 

е. Личне конструкције са презентом субјунктива - 

рецептивно и продуктивно 
Te recomiendo que viajes a España. 

 

ж. Футур (и рецептивно и продуктивно) само 

правилних глагола и  

најфреквентнијих глагола са редукцијом 

основе 

 

Este verano viajaré a España. 

Te lo diré mañana. 

 

з. Основни глаголски изрази - рецептивно и 

продуктивно 
 tener que + infinitivо/, deber + infinitivo, hay 

que + infinitivo, hay+ imenica (hay   

            mucha gente aquí) 

  

и. Основни глаголски изрази за увођење зависних 

реченица у процесу  

                медијације: Pienso que, Dice que, ... 

     Pienso que le gusta esta película. 

    Dice que te va a prestar el libro. 

 

ј. Основни принципи слагања времена 
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(превенствено рецептивно):  

   Me dijo que vendría.  

   Me dijo que lo había hecho.  

 

к. Кондиционалне реченице (превенствено 

рецептивно): 

    Si tengo mucho dinero, viajaré a España. 

    Si tuviera mucho dinero, viajaría a España. 

   Si hubiera tenido mucho dinero, habría 

viajado a España. 

 
 6. Прилози - рецептивно и продуктивно 

  

а. Формирање прилога помоћу суфикса – mente (из 

основног речника).  

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

frecuencia, nunca, a veces,   

               de vez en cuando, etc...  

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

suficiente(mente).  

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

rápido, despacio, 
               voluntariamente. 

д. Прилози и предлошки изрази за место и правац 

кретања: aquí, allí, en la  

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

 

7. Бројеви: основни до10000 

 

8. Упитне реченице - рецептивно и продуктивно 

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

¿Dónde?, etc.) ,  

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

 
9. Негација - рецептивно и продуктивно 

    No trabaja hoy. 

    No quiero ir al cine esta tarde.  
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Назив предмета: ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК (шеста година учења) 

Годишњи фонд 

часова: 
74 

Разред: Други 

Циљеви предмета: 

 

Развијање сазнајних и интелтктуалних способности и стицање позитивног односа према другим културама уз уважавање 

различитости и усвајање знања и умења потребних у комуникацији на страном језику у усменом и писаном облику, како у 

свакодневном животу тако и у посоловном окружењу. 

 

 
 

 

ЦИЉ 
ИСХОДИ  НА КРАЈУ ДРУГОГ РАЗРЕДА  

                          Ученик ће бити у стању да: 
ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

СЛУШАЊЕ 

 

Оспособљавање 

ученика за разумевање 
усменог говора 

      разуме краће дијалоге (до10 реплика / питања и 

одговора), приче,  друге врсте текстова и песме о 

темама предвиђеним наставним програмом, које чује 

уживо, или са аудио-визуелних записа; 

      разуме општи садржај и издвоји кључне 

информације из краћих и прилагођених текстова 

после 1-2 слушања; 

 разуме и реагује на одговарајући начин на  усмене 

поруке у вези са личним искуством и са 

активностима на часу (позив на групну активност, 

заповест, упутство, догађај из непосредне 

прошлости, планови за блиску будућност, 

свакодневне активности, жеље и избори, итд.). 

 

 

ОПШТЕ ТЕМЕ 

 

 Свакодневни живот ( комуникација међу младима, 

генерацијски конфликти и начини превазилажења, 
међувршњачка подршка ) 

 Образовање(образовање у земљама чији се језик 

учи, школовање које припрема за студије или свет 

рада, образовање за све ) 

 Познати региони у  земљама чији се језик учи, 
њихова обележја 

 Културни живот (манифестације које млади радо 

посећују у земљи и  земљама чији се језик учи, 

међународни пројекти и учешће на њима) 

 Заштита човекове околине (акције на нивоу града, 

школе, волонтерски рад) 

 Медији  (штампа, телевизија, електронски медији ) 

 Интересантне животнеприче и догађаји 

 Свет компјутера 

( млади и друштвене мреже ) 
 

 

КОМУНИКАТИВНЕ ФУНКЦИЈЕ 

 

 Представљање себе и других 

 Поздрављање (састајање, растанак; формално, 

неформално, специфично по регионима) 

Облици наставе 

Предмет се реализује кроз следеће 

облике наставе: 

 комуникативна настава страних 
језика уз примену техника рада у 

групама и паровима, додатних 

средстава у настави (АВ 

материјали, ИТ, игре, аутентични 

материјали, итд.), као и уз примену 

принципа наставе по задацима 

(task-based language teaching; 

enseñanza por tareas, 

handlungsorientierter FSU) 

 

Место реализације наставе 

 Настава се реализује у учионици 
или одговарајућем кабинету 

 

Препоруке за реализацију наставе 

 

 слушање и реаговање на налоге 

и/или задатке у вези са текстом 

који чита наставник или који 

ученици чују са звучих записа  

 рад у паровима, малим и великим 

групама (мини-дијалози, игра по 

уогама, симулације,  итд.) 

ПИСАЊЕ 

Оспособљавање 

ученика за писање 
краћих текстова 

различитог садржаја 

 

 пише реченице и краће текстове (до 100 речи) 

чију кохерентност и кохезију постиже користећи 
познате језичке елементе у вези са познатим 

писаним текстом или визуелним подстицајем; 

 издваја кључне информације и препричава оно 

што је видео, доживео, чуо или прочитао; 

 користи писани код за изражавање сопствених 

потреба и интересовања (шаље личне поруке, 

честитке, користи електронску пошту, и сл.). 

 пише кратка пословна писма према датом 

моделу поштујући правила пословне 

коресподенције 
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ГОВОР 

Оспособљавање 

ученика за кратко 

монолошко излагање 

и за учешће у 

дијалогу на страном 

језику 

 

 усклађује интонацију, ритам и висину гласа са 

сопственом комуникативном намером и са степеном 

формалности говорне ситуације;  

 поред информација о себи и свом окружењу описује 

или извештава у неколико реченица о догађајима и 

активностима (познату радњу или ситуацију) у 

садашњости, прошлости и будућности, користећи 

познате језичке елементе (лексику и 

морфосинтаксичке структуре); 

 препричава и интерпретира у неколико реченица 

садржај писаних, илустрованих и усмених текстова 
на теме предвиђене наставним програмом, 

користећи познате језичке елементе (лексику и 

морфосинтаксичке структуре); 

 у неколико реченица даје своје мишљење и изражава 

ставове (допадање, недопадање, итд.), користећи 

познате језичке елементе (лексику и 

морфосинтаксичке структуре). 

 једноставним речима опише лица, предмете из 

окружења и упореди их са другима. 

  

 Интеракција 

 

 у стварним и симулираним говорним ситуацијама са 

саговорницима размењује исказе у вези с контекстом 

учионице, као и о свим осталим темама предвиђеним 

наставним програмом (укључујући и размену 

мишљења и ставова према стварима, појавама, 

користећи познате морфосинтаксичке структуре и 

лексику); 

 учествује у комуникацији и поштује социокултурне 

норме комуникације (тражи реч, не прекида 

саговорника, пажљиво слуша друге, итд). 

 да одговори на ограничен број непосредних питања 

која се надовезују уз могућност да му се понове и 

пружи помоћ при формулисању одговора.  

 

  

 

 

 Идентификација и именовање особа, објеката, боја, 

бројева итд.) 

 Давање једноставних упутстава и команди 

 Изражавање молби и захвалности 

 Изражавање извињења 

 Изражавање потврде и негирање 

 Изражавање допадања и недопадања 

 Изражавање физичких сензација и потреба 

 Исказивање просторних и временских односа 

 Давање и тражење информација и обавештења 

 Описивање и упоређивање лица и предмета 

 Изрицање забране и реаговање на забрану 

 Изражавање припадања и поседовања 

 Скретање пажње 

 Тражење мишљења и изражавање слагања и 

неслагања 

 Тражење и давање дозволе 

 Исказивање честитки 

 Исказивање препоруке 

 Изражавање хитности и обавезности 

 Исказивање сумње и несигурности 
 

 

 
ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ 
 

ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК 

Ученици треба да разумеју и користе: 

 

1. Именице – властите и заједничке, одговарајући 

род, број, са детерминативом: Signora/Signor 

Rossi, Maria, Anna, Federica, Giovanni, Riccardo, 
Belgrado, l’Italia, la Serbia, il Tirreno, l’Adriatico, 

le Alpi, gli Appennini; i miei genitori, mia madre, ll 

loro padre, il nostro paese, i vostri figli, questo 

studente, questa ragazza, quell’amico, quella casa. 

 

2. Одређени члан испред датума: Oggi è il 31 

gennaio; испред имена дана: La domenica non 

studio.  

 

3. Партитивни члан: Ho comprato un’etto di 

prosciutto. Voglio delle mele. Non mangio pane.  
 

 мануалне активности (израда 

паноа, презентација, зидних 

новина, постера за учионицу или 

родитеље и сл.) 

 дебате и дискусије примерене 

узрасту (Н.Б. дебате представљају 

унапред припремљене 

аргументоване монологе са 

ограниченим трајањем, док су 

дискусије спонтаније и 

неприпремљене интеракције на 
одређену тему) 

 решавање «текућих проблема» у 

разреду, тј. договори и мини-

пројекти 

 обимнији пројекти који се раде у 

учионици и ван ње у трајању од 

неколико недеља до читавог 

полугодишта уз конкретно 

видљиве и мерљиве производе и 

резултате  

 развијање језичких вештина у 
домену језика струке, 

примењивањем  истих стратегија 

учења као и код општег језика и 

користећи  аутентичне или 

адаптиране стручне текстове 

(писане или усмене) прилагођене 

узрасту, нивоу знања  језика и 

познавању струке 

 граматичка грађа  добија свој 

смисао тек када се доведе у везу са 

датим комуникативним 
функцијама и темама, и то у склопу 

језичких активности разумевања 

(усменог) говора и писаног текста, 

усменог и писменог изражавања и 

медијације; полазиште за 

посматрање и увежбавање језичких 

законитости  јесу усмени и писани 

текстови различитих врста, дужине 

и степена тежине; користе се, 

такође, изоловани искази, под 

условом да су контекстуализовани 

и да имају комуникативну 

 ЧИТАЊЕ 

Оспособљавање 

ученика за 

функционално читање 

и разумевање 

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

већи проценат познатих језичких елемената, 

интернационализама,  структуралних и лексичких, а 

чији садржај је у складу са развојним и сазнајним 
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различитих, узрасно и 

садржајно примерених 

врста текстова ради 

информисања, 

извршавања упутстава 

и остварења естетског 

доживљаја (читање 

ради личног 

задовољства) 

карактеристикама, искуством и интересовањима 

ученика;  

 разуме и адекватно интерпретира садржај 

илустрованих текстова (стрипове,ТВ програм, 

распоред часова, биоскопски програм, ред вожње, 

информације на јавним местима итд.) користећи 

језичке елементе предвиђене наставним програмом. 

 проналази и издваја предвидљиве информације у 

текстовима из свакодневног окружења (писма, краћи 

новински чланци, упутства о употреби) 

 Може да изведе закључак о могућем значењу 
непознатих речи ослањајући се на 

општи смисао текста са темом из свакодневног 

живота. 

 

 

 

4. Заменице за директни и индиректни објекат: 

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

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

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

avuto tempo. 

 

5. Придеве – одговарајући род, број, место, 

поређење: un ragazzo grande, una ragazza grande, 

le persone simpatiche, un piore rosso, Giovanna è 

più alta della sua sorella, noi siamo meno veloci di 

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

 

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

libro di cento pagine! Abito al settimo piano. 

Faccio la quinta. 

 

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

la mia cugina? Che cosa aspettate? Dove andate? 

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

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

domani?  
 

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

domani.  

 

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

Non andate via senza di me.  

 

10. Кондиционал глагола potere и volere: Vorrei un 

gelato alla frutta, per piacere. Potresti portarmi 

domani il tuo quaderno di matematica ? 

 

11. Глаголска времена:  
- Presente Indicativo фреквентних глагола, 

рачунајући и повратне (alzarsi, lavarsi) и 

безличних глагола (piovere, nevicare);  

- Passato prossimo и Imperfetto– грађење и 

контрастирање употребе: Dormivo quando è 

tornato Marco. L’ho conosciuto al mare, tanti 

anni fa, quando avevo appena cinque anni!   

- Futuro: Ragazzi, domani andremo tutti insieme a 

teatro. Giulia tornerà fra quattro mesi. 

 

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

вредност  

  планира се израда два писмена 

задатка. 

 

 

СОЦИОКУЛТУРНА 

КОМПЕТЕНЦИЈА 

 

Стицање и 

овладавање 

социокултурним 
компетенцијама 

неопходним за 

писану и усмену 

употребу језика 

 у оквиру поља свог интересовања, знања и искуства, 

препозна и разуме  сличности и разлике у погледу навика 

(вербална и невербална комуника-ција), обичаја, 

менталитета и институција које постоје између наше земље 

и земаља чији језик учи 

 препозна и разуме најчешће присутне културне моделе 
свакодневног живота земље и земаља чији језик учи 

 препозна и адекватно реагује на формалност говорне 

ситуације 

 адекватно користи најфреквентије  стилове и регистре у 

вези са знањима из страног језика, али и из осталих области 

школских знања и животних искустава 

 адекватно реагује на прагматичке функције говорних 

чинова у циљном језику различите од оних у Л1 (степен 

форманости, љубазности, као и паралингвистичка средства: 

гест, мимика, просторни односи међу говорницима, итд.) 

 учествује у свим видовима модерне комуникације 
(електронске поруке, СМС поруке, дискусије на блогу или 

форуму, дрштвене мреже) 

 користи све досад наведене стратегије развоја 

комуникативних компетенција примењујући језик струке у 

складу са нивоом знања језика и потребама  
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Serbia; in luglio andiamo in vacanza a Belgrado; 

ieri siamo andati allo Zoo; ritorni dalla scuola a 

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

Non faremo tardi al cinema, lo spettacolo inizia 

alle otto, ci aspetteranno a casa di Marco, ci 

andiamo tutti a piedi. 

 

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

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

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

troppo, più, meno.  
14. Везнике e, o, ma.  

 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

  
Ученици треба да разумеју и користе:  

 

1. Именице – у номинативу, акузативу, дативу и 

генитиву (за изражавање посесивних односа: das 

Haus meiner Eltern).   
      Множина именица на -en, -e , -er, -s, -ø: 

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

 Суплетивна множина: die Schneefälle, die 

Sportarten.   

 

а. властите именице, посебно имена људи и 

географски називи немачког говорног подручја 

Мartin, Klaus, Jürgen, Maraike, Elke, Saskia 

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

б. заједничке именице мушког, женског и 

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

der Kakao   

 

2. Члан: одређени, неодређени и нулти  

 

а) Одређени члан:  

- разлика између неодређеног и одређеног члана у 

ширем контексту (неодређено и непознато : 

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

Jacke ist gelb.  

- контраховани (сажети) члан:  

o уз глаголе кретања: ins Bett gehen, zur Schule 
gehen, ans Meer fahren, ins Gebirge fahren  

o уз годишња доба: im Sommer  
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o уз стране света: im Norden  

o уз доба дана: am Vormittag  

o уз датуме: am 6. März 

 

б) Неодређени члан у изразима: einen Spaziergang 

machen, eine Frage stellen  

 

г) Нулти члан:  

- уз називе спортова: Fußball spielen, Gymnastik 

treiben   

- уз називе музичких инструмената: Klavier spielen   
- у изразима: zu Fuß gehen, zu Hause sein, nach Hause 

gehen  

 

3. Показне, присвојне, упитне и најфреквентније 

неодређене детерминативе: diese Stadt, mein Ball, 

welches Haus, einige Schüler, manche Lehrer.  

 

4.  Придеве у слабој, јакој и мешовитој 

промени (ein hübsches Kind, das hübsche Kind, 

hübsche Kinder)  

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

das) billigste  

o неправилно поређење придева (gut/besser; 

viel/mehr). 

 

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

lesbar, sommerlich, windig (рецептивно).  

 

б. Придеве који изражавају националну припадност 

и то најфреквентније (Serbisch, Österreichisch)  

 

в. Придеве изведене од имена града (Belgrader, 
Hamburger).  

 

3. Личне заменице у номинативу, акузативу и 

дативу: ich, mir, mich.   

    Присвојне заменице: meiner, deiner   

 

5. Фреквентне предлоге: 

 

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

unter dem Stuhl, zwischen den Bänken, hinter der 

Schule, vor dem Theater, dem Kino gegenüber. 
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б) за правaц кретања: zum Arzt, nach Deutschland, in 

die Stadt  

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

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

д) порекло: aus der Schweiz 

ђ) средство: mit dem Taxi   

е) намена: fur Kinder   

 

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

следећим временима: 

      а) презент слабих и јаких глагола   
      б) претерит помоћних и модалних глагола   

      в) перфект слабих и најфреквентнијих јаких 

глагола  

      г) футур  

      д) конјунктив претерита модалних 

глагола за постављање учтивих питања и           

 изражавање жеље (без граматичких 

објашњења): 

Möchtest du einen Apfel?  Möchtest du 

heute mit mir ins Kino gehen?  

o глаголи са предложном допуном: warten auf, 

hoffen auf, sich freuen über/auf.  
o повратни глаголи: sich waschen  

        

7. Прилози и прилошке одредбе (и рецептивно и 

продуктивно) 
 

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

morgen.   

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

nach links.  

в) за начин: zufällig. 

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

Monat, üblich.  
8. Бројевe  

 

Простe бројевe преко 1000. Редне бројеве до 30. 

Године.  

 
9. Упитне реченице: 

а. које захтевају одговоре Ja/Nein; 
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б. са упитним речима на w-: wer, was, wann, 

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

 

10. Везникe за напоредне реченице (рецептивно и 

продуктивно): und, aber, oder, denn. 

      Везниke за зависно-сложене реченице 

(рецептивно); релативне заменице и прилоге 

(рецептивно): weil, ob.   

 

11. Редослед елемената у потврдним, одричним, 

упитним и сложеним реченицама: Ich fahre morgen 
nach Berlin. Fährst du auch nach Berlin? Wer fährt 

nach Berlin. Ich weiß nicht, ob ich nach Berlin fahre.  

 

 

РУСКИ ЈЕЗИК 

 

Ученици треба да разумеју и користе: 

 

1) Релацију слово-глас и разликовање гласова и 

слова у руском језику; основна обележја 

сугласничког и самогласничког система руског 
језика: изговор гласова који се бележе словима 

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

тврдих и меких, звучних и безвучних 

сугласника; изговор и бележење акцентованих 

и редукованих самогласника; изговор гласова 

у групама чт,    сч, зч, сш, зш,  стн, здн. 

Основне типове изјавне и упитне интонационе 

конструкције. 

 

2) Слагање субјекта (именица) и простог 

глаголског предиката (лични глаголски облик): 

Вова читает. Миша читал. Маша читала. 
 

3) Глагол у функцији простог глаголског 

предиката – презент глагола прве и друге 

конјугације, перфекат : я читаю, ты читаешь, 

я люблю, ты любишь, он говорил, она писала, 

они рассказывали...  

4) Именице у функцији именског дела предиката: 

Я ученица. Мама - врач. 

  

5) Облике личних заменица у функцији субјекта: 

Меня зовут Аня. Мне одиннадцать лет.  
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6)    Слагање броја и именице: один дом, 

два (три, четыре) дома, пять домов; 

одна парта, две (три, четыре) парты, 

пять парт; один год, два (три, 

четыре) года, пять лет.  
 

6) Слагање именица и придевских речи: красный 

свет, Новый год, зеленая доска, большая елка, 

вкусное яблоко, синее пальто.  
 

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

дом? И двор ваш?  

 

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

меня нет...  

 

9) Исказивање временских односа: 

Который час? Ровно час; пять минут 

второго; половина второго; без пяти 

два.  
Какое сегодня число? Первое февраля. 

 

10) Исказивање просторних односа (правац и 

место): куда, где, когда; к врачу, на улицу, в 
автобус; у парты, на кухне, в городе; налево, 

направо, прямо. 

 

11) Исказивање императивности (2. лице једнине и 

множине): читай, читайте; скажи, скажите; 

познакомьтесь!  

 

12) Конструкције с основним глаголима кретања: 

Я иду в школу. Куда идет этот автобус? Ты 

едешь на автобусе. Куда едут Миша и Саша?  

 

 

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 

 

Ученици треба да разумеју и користе: 

1. Именице – властите и заједничке, одговарајући 

род, број, са детерминативом: Madame/Monsieur 

Mercier, Sylvie, Dominique, Jean-Pierre, Paris, 
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Belgrade, la France, la Serbie, l’océan Atlantique, les 

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

enfants, cet élève, quelle maison ? 

 

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

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

tennis.   

 

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

 

4. Заменицу on: On va au cinéma? En Suisse, on 
parle allemand, français et italien.  

 

5. Заменице за директни и индиректни објекат: Tes 

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

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

prête avec plaisir ! 

 

6. Придеве – одговарајући род, број, место, 

поређење: un grand garçon, une grande fille, des 

personnes sympathiques, une fleur rouge, Sylvie est 

plus grande que sa soeur; nous sommes plus rapides 
que vous.  

 

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

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

 

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

connais ma cousine? Qu’est-ce que vous attendez ?! Il 

vient quand ? Tu habites où ? C’est quoi ton nom / ton 

adresse…? Pourquoi… ? 

 

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

de frère.  
 

10. Заповедни начин: Viens avec Pierre! Ne partez 

pas sans moi! 

 

11. Кондиционал глагола pouvoir и vouloir: Je 

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

tu pourrais me prêter ton portable?  

 

12. Глаголска времена:  

- презент индикатива фреквентних 

глагола, рачунајући и повратне (se lever, 
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se coucher) и униперсоналне (pleuvoir, 

neiger) ;  

- сложени перфект и имперфект – 

грађење и контрастирање употребе: 

Nous nous sommes rencontrés sur une 

plage quand nous avions quatre ans! Je 

dormais quand le téléphone a sonné.   

- футур први: Nous déménagerons cet été. 

Nous irons chez ma grand-mère. 

 

13. Конструкцију il faut са инфинитивом: Il faut 
acheter des jus, préparer des sandwiches, décorer 

la salle… 

14. Предлоге и сажете чланове: J’habite à 

Kragujevac, en Serbie; nous allons passer nos 

vacances en Belgique; nous sommes allés au zoo ; il 

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

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

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

 

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

avant, après, aujourd’hui, hier, demain, toujours, 
ici, là, devant, derrière, bien, mal, vite, doucement, 

gentiment, beaucoup, moins, plus, итд.  

 

16.Везнике et, ou, mais. 

 

 

ШПАНСКИ ЈЕЗИК 

  

1. Именице– рецептивно и продуктивно  

а. Властите именице, посебно имена људи и 
географски називи хиспанског говорног подручја 

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

España, América Hispánica/Latina, etc. 

 

б. Заједничке именице с променом у члану и 

другим детерминативима - (el libro, este libro, mi 

libro, los libros, estos libros, mis libros)  

 

2.  Придеви – рецептивно и продуктивно  

 

a. Поређење придева: comparativo y 

superlativo relativo: más bonito que,  el más bonito 
б. Придеви са апокопом: un gran actor, un 
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buen amigo 

  

3. Личне заменице – рецептивно и продуктивно  

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

nosotros, vosotros, ellos, ellas, Usted, Ustedes 

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

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

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

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

Ustedes 

 г.  заменице: se (повратни глаголи и глаголи 
са "лексичким se"): lavarse; tratarse de... 

 

4. Предлози (и рецептивно и продуктивно) 

 

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

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

 

5. Глаголи: 

 

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

-ir и најфреквентнијих глагола са променом у 
основи: decir, traer, poner, etc. Presente del 

indicativo - и рецептивно и продуктивно у 

свим глаголским лицима  

 

б. Imperativo и presente del subjuntivo горе 

наведених глагола (у негираним 

императивним конструкцијама и у 

формалном стилу обраћања: 

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

hablen/no habléis) – и рецептивно и 

продуктивно  

 
в. Прошла времена (само у индикативу): 

Pretérito perfecto simple (pretérito indefinido); 

Pretérito imperfecto; Pretérito perfecto 

compuesto: – фреквентни правилни глаголи и  

одређени број најфреквентнијих неправилних 

глагола у свим глаголским лицима (hablar, 

comer, beber, pensar, trabajar, escribir, leer,  

vivir,  jugar, viajar, estudiar// ser, estar, tener, 

ir, traer, decir, venir,  etc...) - и рецептивно и 

продуктивно као комплетне фразе  

El fin de semana pasado visité a mis abuelos.  
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Lo siento, se me olvidó la tarea en casa. 

Cuando era pequeña, me gustaba jugar con las 

muñecas. 

¿Has terminado la tarea? 

 

г. Модални глаголи (у горе наведеним 

глаголским временима) - и рецептивно и 

продуктивно као комплетне фразе, у 

конструкцијама са инфинитивом и са 

именским додацима: poder, querer, saber, 

tener que, gustar 
Ме gusta este libro. 

¿Puedo salir? 

Quiero viajar a México. 

Tengo que estudiar mucho. 

 

ђ. Безличне конструкције са субјунктивом  

  

Es importante que estudies lenguas extranjeras. 

Es necesario que duermas bien. 

 

е. Личне конструкције са презентом 
субјунктива (само рецептивно) 

Te recomiendo que viajes a España. 

 

ђ. Футур (и рецептивно и продуктивно) 

 

Este verano viajaré a España. 

 

ж. Основни глаголски изрази (и рецептивно и 

продуктивно) 

 tener que + infinitivо/, deber + infinitivo, hay 

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

 
6. Прилози (и рецептивно и продуктивно) 

  

 а. Формирање прилога помоћу суфикса – 

mente (из основног речника).  

 б. Прилози за време: ahora, siempre, a 

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

cuando, etc...  

в. Прилози за количину: mucho, poco, 

bastante, suficiente(mente).  

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

manera, rápido, despacio, voluntariamente. 
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 д. Прилози и предлошки изрази за место и 

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

iglesia, a casa, a clase, etc. 

 

7. Бројеви: основне преко 1000, редне до 5 

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

 

8. Упитне реченице (и рецептивно и продуктивно): 

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

¿Cómo?, ¿Dónde?, etc.) ,  

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

9. Негација (и рецептивно и продуктивно) 

 

No trabaja hoy. 

No quiero ir al cine esta tarde. 

 

 

 

 

 

 

 

Назив предмета: ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК ( седма година учења) 

 72 

Разред: Трећи  

Циљеви предмета: 

 

Развијање сазнајних и интелтктуалних способности и стицање позитивног односа према другим културама уз уважавање 

различитости и усвајање знања и умења потребних у комуникацији на страном језику у усменом и писаном облику, како у 

свакодневном животу тако и у посоловном окружењу. 
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ЦИЉ 
ИСХОДИ  НА КРАЈУ ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА  

                          Ученик ће бити у стању да: 
ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

СЛУШАЊЕ 

 

Оспособљавање 

ученика за разумевање 

усменог говора 

 разуме краће дијалоге (до 15 реплика / питања и 

одговора), приче,  друге врсте текстова и песме о 

темама предвиђеним наставним програмом, које чује 

уживо, или са аудио-визуелних записа 

 разуме општи садржај и издвоји кључне 

информације из краћих аутентичних текстова из 

свакодневног живота после 1-2 слушања 

(обавештења са разгласа на станици, аеродрому, у 

супермаркету или у школи) 

 разуме и реагује на одговарајући начин на  усмене 

поруке у вези са личним искуством и са 

активностима на часу (позив на групну активност, 

заповест, упутство, догађај из непосредне 

прошлости, планови за блиску будућност, 

свакодневне активности, жеље и избори, итд.) 

 разуме краће рекламе,  радио и ТВ  емисије о темама 

предвиђеним наставним  програмом из домена 

свакодневног језика као и пословног. 

 

 

 

ОПШТЕ ТЕМЕ 

 

 Свакодневни живот (  генерацијски конфликти и 

начини превазилажења ) 

 Образовање (образовање за све, пракса и припреме 

за будуће занимање, размена ученика ) 

 Познате фирме, предузећа, установе, институције у 
земљама чији се језик учи 

 Културни живот ( међународни пројекти и учешће 

на њима) 

 Заштита човекове околине (волонтерски рад) 

 Медији  (штампа, телевизија, електронски медији ) 

 Историјски догађаји/линости из земаља чији се 

језик учи 

 Свет компјутера 

( предности и мане употребе компјутера ) 

 Вођење евиденције и документације у 

администрацији 
 

 

КОМУНИКАТИВНЕ ФУНКЦИЈЕ 

 

 Представљање себе и других 

 Поздрављање (састајање, растанак; формално, 

неформално, специфично по регионима) 

 Идентификација и именовање особа, објеката, боја, 

бројева итд.) 

 Давање једноставних упутстава и команди 

 Изражавање молби и захвалности 

 Изражавање извињења 

 Изражавање потврде и негирање 

 Изражавање допадања и недопадања 

 Изражавање физичких сензација и потреба 

 Исказивање просторних и временских односа 

 Давање и тражење информација и обавештења 

 Описивање и упоређивање лица и предмета 

 Изрицање забране и реаговање на забрану 

 Изражавање припадања и поседовања 

 Скретање пажње 

 Тражење мишљења и изражавање слагања и 

неслагања 

Облици наставе 

Предмет се реализује кроз следеће 

облике наставе: 

 комуникативна настава страних 

језика уз примену техника рада у 

групама и паровима, додатних 

средстава у настави (АВ 

материјали, ИТ, игре, аутентични 

материјали, итд.), као и уз примену 

принципа наставе по задацима 
(task-based language teaching; 

enseñanza por tareas, 

handlungsorientierter FSU) 

 

Место реализације наставе 

 Настава се реализује у учионици 

или одговарајућем кабинету 

 

Препоруке за реализацију наставе 

 

 слушање и реаговање на налоге 
и/или задатке у вези са текстом 

који чита наставник или који 

ученици чују са звучих записа  

 рад у паровима, малим и великим 

групама (мини-дијалози, игра по 

уогама, симулације,  итд.) 

 мануалне активности (израда 

паноа, презентација, зидних 

новина, постера за учионицу или 

родитеље и сл.) 

 дебате и дискусије примерене 
узрасту (Н.Б. дебате представљају 

унапред припремљене 

аргументоване монологе са 

ограниченим трајањем, док су 

дискусије спонтаније и 

неприпремљене интеракције на 

одређену тему) 

 решавање «текућих проблема» у 

разреду, тј. договори и мини-

пројекти 

ПИСАЊЕ 

Оспособљавање 
ученика за писање 

краћих текстова 

различитог садржаја 

 

  пише реченице и краће текстове (до 100 речи) 

чију кохерентност и кохезију постиже користећи 
познате језичке елементе у вези са познатим 

писаним текстом или визуелним подстицајем 

 записује кључне информације и препричава оно 

што је видео, доживео, чуо или прочитао 

 користи писани код за изражавање 

сопствених потреба и интересовања (шаље личне 

поруке, честитке, користи електронску пошту,  пише 

лична писма и сл.) 

  у кратким формалним и неформалним 

писмима (обавештење професорима, суседима, 

тренеру) примењује облике обраћања, молбе, 
поздрава и захваљивања 

 записује планове, задатке и друге захтеве који 

му се усмено саопштавају. 

 

ГОВОР 

Оспособљавање 

ученика за кратко 

монолошко излагање 

 усклађује интонацију, ритам и висину гласа са 

сопственом комуникативном намером и са степеном 

формалности говорне ситуације  

 поред информација о себи и свом окружењу описује 
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и за учешће у 

дијалогу на страном 

језику 

 

или извештава у неколико реченица о догађајима и 

активностима (познату радњу или ситуацију) у 

садашњости, прошлости и будућности, користећи 

познате језичке елементе (лексику и 

морфосинтаксичке структуре) 

 препричава и интерпретира у неколико реченица 

садржај писаних, илустрованих и усмених текстова 

на теме предвиђене наставним програмом као и на 

теме из других наставних предмета користећи 

познате језичке елементе (лексику и 

морфосинтаксичке структуре) 

 у неколико реченица изражава своја осећања, 

мишљење и ставове аргументујући их (допадање, 

недопадање, противљење, итд.), користећи познате 

језичке елементе (лексику и морфосинтаксичке 

структуре) 

 једноставним речима описује лица, догађаје, 

ситуације и предмете из окружења и упоређује их са 

другима из области свог интересовања као и из 

одређених садржаја других наставним предмета. 

 

 

Интеракција 

 

 

 у стварним и симулираним говорним ситуацијама са 

саговорницима размењује исказе у вези с контекстом 

учионице, као и о свим осталим темама предвиђеним 

наставним програмом (укључујући и размену 

мишљења и ставова према стварима, појавама из 

домена њиховог интересовања, свакодневног живота 

и живота младих,  користећи познате 

морфосинтаксичке структуре и лексику) 

 учествује у комуникацији и поштује социокултурне 

норме комуникације (тражи реч, не прекида 

саговорника, пажљиво слуша друге, итд) 

 да одговори на ограничен број непосредних питања 

која се надовезују уз могућност да му се понове и 

пружи помоћ при формулисању одговора.  

 

  

 

 

 Тражење и давање дозволе 

 Исказивање честитки 

 Исказивање препоруке 

 Изражавање хитности и обавезности 

 Исказивање сумње и несигурности 
 
 

 
ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ 

 

Италијански језик 

 

Ученици треба да разумеју и користе: 

 

1.Именице – властите и заједничке, одговарајући 
род, број, са детерминативом: Signora/Signor Rossi, 

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

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

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

nostro paese, i vostri figli, questo studente, questa 

ragazza, quell’amico, quella casa. 

 

Деривација именица  и прављење сложених 

именица. Понављање градива из предходних година 

учења. 

Алтернација именица  (основни суфикси за 

аугментатив, пејоратив, деминутив и хипокористике 
-ino, -one, -accio, -etto, -ello, -uccio, -otto). 

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

 

19. Одређени члан испред датума: Oggi è il 31 

gennaio; испред имена дана: La domenica non studio.  

 

Употреба члана уз властита имена, географске 

појмове, имена градова и држава, презимена. 

Употреба члана уз присвојни придев и 

хипокористике и уз лична имена (La mia cara 

sorellina; Dov’è la Lisa?). 
 

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

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

negozi sono aperti dalle 9 alle 20. 

 

21. Партитивни члан: Ho comprato un’etto di 

prosciutto. Voglio delle mele. Non mangio 

 обимнији пројекти који се раде у 

учионици и ван ње у трајању од 

неколико недеља до читавог 

полугодишта уз конкретно 

видљиве и мерљиве производе и 

резултате  

 развијање језичких вештина у 

домену језика струке, 

примењивањем  истих стратегија 

учења као и код општег језика и 

користећи  аутентичне или 
адаптиране стручне текстове 

(писане или усмене) прилагођене 

узрасту, нивоу знања  језика и 

познавању струке 

 граматичка грађа предвиђена  

добија свој смисао тек када се 

доведе у везу са датим 

комуникатив-ним функцијама и 

темама, и то у склопу језичких 

активности разумевања (усменог) 

говора и писаног текста, усменог и 
писменог изражавања и 

медијације; полазиште за 

посматрање и увежбавање језичких 

законитости  јесу усмени и писани 

текстови различитих врста, дужине 

и степена тежине; користе се, 

такође, изоловани искази, под 

условом да су контекстуализовани 

и да имају комуникативну 

вредност  

 планира се израда два писмена 
задатка. 

 

 

 ЧИТАЊЕ 

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

већи проценат познатих језичких елемената, 



97 
 
ученика за 

функционално читање 

и разумевање 

различитих, узрасно и 

садржајно примерених 

врста текстова ради 

информисања, 

извршавања упутстава 

и остварења естетског 

доживљаја (читање 

ради личног 
задовољства) 

интернационализама,  структуралних и лексичких, а 

чији садржај је у складу са развојним и сазнајним 

карактеристикама, искуством и интересовањима 

ученика  

 разуме и адекватно интерпретира садржај 

илустрованих текстова (стрипове, ТВ програм, 

биоскопски програм, ред вожње, информације на 

јавним местима итд.) користећи језичке елементе 

предвиђене наставним програмом 

 проналази и издваја предвидљиве информације у 

текстовима из свакодневног окружења (писма, краћи 
новински чланци, упутства о употреби, огласи, 

плакати, каталози) 

 може да изведе закључак о могућем значењу 

непознатих речи ослањајући се на општи смисао 

текста са темом из свакодневног живота 

 разуме краће текстове у вези са градивом других 

предмета, ослањајући се на  општи смисао  текста и 

предходно стечена знања. 

 

 

 

pane.  

 

22. Заменице за директни и индиректни објекат: 

Marco e Ana sono tuoi amici? Non, non li 

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

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

scritto, non ho avuto tempo.  

Заменице за директни и индиректни објекат, у 

пару, слагање са императивом, инфинитивом и 

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

per il compleanno. Devo comprarti anche 
l’orologuo, arrivi sempre in ritardo! Dove ho messo 

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

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

presente + ненаглашене личне заменице, 

рефлексивне заменице и  речце ci, ne. 

 

 

23. Релативне заменице, che и dove: Ho 

incontrato il professore di matematica che mi 

ha detto di portare i compiti domani. Siamo 

andati a casa in montagna dove abbiamo 
passato le vacanza l’anno scorso. Релативна 

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

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

 

Придеве – одговарајући род, број, место, 

поређење: un ragazzo grande, una ragazza grande, 

le persone simpatiche, un piore rosso, Giovanna è 

più alta della sua sorella, noi siamo meno veloci di 

voi. Giorgio è il più grande chiacchierone di noi 

tutti.  Алтерација придева. Најчешћи 

фразеолошки изрази са придевима (sano come un 

pesce, lento come una lumaca, matto da legare, 
ubriaco fradicio...). Компарација придева, 

компаратив изједначавања Marco è alto come 

Paolo , компаратив увећавања Marco è più alto di 

Pietro, компаратив умањивања Marco e meno 

bravo di Anna. 

 

24. Присвојне придеве и заменице: Dove sono le 

tue scarpe? Ecco le mie! Употреба члана уз 

присвојне придеве: Mia madre parla 

l’italiano. La mia sorellina non va ancora a 

scuola. Il loro fratello fa la sesta.  

СОЦИОКУЛТУРНА 

КОМПЕТЕНЦИЈА 

 

Стицање и 

овладавање 

социокултурним 

компетенцијама 

неопходним за 

писану и усмену 

употребу језика 

 у оквиру поља свог интересовања, знања и искуства, 
препозна и разуме  сличности и разлике у погледу навика 

(вербална и невербална комуника-ција), обичаја, 

менталитета и институција које постоје између наше земље 

и земаља чији језик учи 

 препозна и разуме најчешће присутне културне моделе 

свакодневног живота земље и земаља чији језик учи 

 препозна и адекватно реагује на формалност говорне 

ситуације 

 адекватно користи најфреквентије  стилове и регистре у 

вези са знањима из страног језика, али и из осталих области 

школских знања и животних искустава 

 адекватно реагује на прагматичке функције говорних 

чинова у циљном језику различите од оних у Л1 (степен 

форманости, љубазности, као и паралингвистичка средства: 

гест, мимика, просторни односи међу говорницима, итд.) 

 учествује у свим видовима модерне комуникације 

(електронске поруке, СМС поруке, дискусије на блогу или 

форуму, дрштвене мреже) 

 користи све досад наведене стратегије развоја 

комуникативних компетенција примењујући језик струке у 

складу са нивоом знања језика и потребама  



98 
 

  

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

un libro di cento pagine! Abito al settimo 

piano. Faccio la sesta. 

 

26. Питања: Puoi venire a casa mia domani? 

Conosci la mia cugina? Che cosa aspettate? 

Dove andate? A che ora tornate a casa? E 

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

indirizzo? Perché? Chi torna domani?  

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

domani.  

 

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

Non tornare tardi ! Non andate via senza di 

me. Prego Signora, entri! Mi dia un etto di 

prosciutto e tre tosette, per favore! Императив 

са ненаглашеним личним заменицама: 

Guardalo! Portami il libro!  

 

29. Модалне глаголе: dovere, potere, violere и 
sapere, са модалном вредношћу, у свим 

временима. Devi partire subito. Sai nuotare? 

Употреба помоћних глагола са модалним 

глаголима у сложеним временима: Ho 

dovuto comprare l’aspirina. Sono dovuto 

andare a letto tardi. Слагање ненаглашених 

заменица са партиципом: Hai il nuovo 

quadreno? Ho dovuto comprarlo per le ore di 

matematica. 

 

30. Кондиционал глагола potere, volere, dovere: 

Vorrei un gelato alla frutta, per piacere. 
Potresti portarmi domani il tuo quaderno di 

matematica ?Dovresti tornare a casa in tempo. 

 

31. Глаголска времена:  

a. Presente Indicativo фреквентних 

глагола, рачунајући и повратне;  

b. Congiuntivo Presente фреквентних 

глагола, везана за медијацију: Penso 

che Maria non capisca bene. Penso 

che non possa venire alle sei. 

c. Passato prossimo и Imperfetto– 
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грађење и контрастирање употребе: 

Dormivo quando è tornato Marco. 

L’ho conosciuto al mare, tanti anni fa, 

quando avevo appena cinque anni!   

d. Futuro: Ragazzi, domani andremo tutti 

insieme a teatro. Giulia tornerà fra 

quattro mesi.  

e. Gerundio presente. Грађење и 

употреба у временским и 

начинским реченицама Ho 

incontrato Marco tornando a casa. 
Maria andava a scuola mangiando il 

gelato. 

f. Фразеолошки изрази са глаголима 

(fumare come un turco, ridere come 

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

g. Хипотетички период: Реална 

погодбена реченица  Se fa bel tempo 

vado in gita. Se farà bel tempo andrò 

in gita Иреална хипотетичка 

реченица са имперфектом: Se faceva 

bel tempo andavo al mare.  
 

32. Предлоге и сажете чланове: Vivo a 

Kragujevac, in Serbia; in luglio andiamo in 

vacanza a Belgrado; ieri siamo andati allo 

Zoo; ritorni dalla scuola a quest’ora ? E’ in 

macchina, ariva a casa fra poco. Non faremo 

tardi al cinema, lo spettacolo inizia alle otto, ci 

aspetteranno a casa di Marco, ci andiamo tutti 

a piedi. 

 

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

prima, dopo, oggi, domani, sempre, qui, li, là, 
davanti, dietro, bene, male, poco, molto, tanro, 

troppo, più, meno. Положај прилога у односу 

на глагол. Положај прилога mai, sempre, 

ancora, già uz passato prossimo. 

 

34. Речце: Прилошке вредности речца ci и ne: 

Cи vado subиto. Lui ci crede.  Ci scherziamo 

tutti. Ne parlo spesso. Non ne penso nulla. Ne 

sono tornata ierи.  

 

35. Везнике e, o, ma, se. 
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Немачки језик 

 

 

Ученици треба да разумеју и користе:  

 

1. Именице – у номинативу, акузативу, дативу и 

генитиву (за изражавање посесивних односа: das 

Haus meiner Eltern).   

Множина именица на  -en, -e  , - ,  -er, -s, -ø (са 
прегласом – умлаутом и без њега): Freundinnen, 

Schuhe, Kinder, -Kinos, -Schüler.  

 Суплетивну множину: die Schneefälle, die 

Sportarten.   

а. властите именице, посебно имена људи и 

географски називи немачког   говорног подручја: 

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

Europa, Österreich, der Rhein, die Alpen. 

б. заједничке именице мушког, женског и средњег 

рода: der Schüler, die Lehrerin, das Kind   

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

2. Члан: одређени, неодређени и нулти  

 

а) Одређени члан:  

  - разлика између неодређеног и одређеног члана у 

ширем контексту (неодређено и   

    непознато : одређено и познато): Klaus hat eine 

neue Jacke. Die Jacke ist gelb.  

 - контраховани (сажети) члан:  

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

ans Meer fahren, ins Gebirge fahren  

 - уз годишња доба: im Sommer  
- уз стране света: im Norden  

- уз доба дана: am Vormittag  

- уз датуме: am 6. März 

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

језера, држава које су мушког или женског рода или 

у множини) 

 Der Kopaonik, am Mittelmeer, die Save, Frankfurt 

am Main, in die Schweiz, aus den    

 USA ... 

 

б) Неодређени члан у изразима: einen Spaziergang 
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machen, eine Frage stellen  

 

г) Нулти члан:  

- уз називе спортова: Fußball spielen, Gymnastik 

treiben   

- уз називе музичких инструмената: Klavier spielen   

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

gehen 

- уз географске појмове nach Italien, in Berlin 

- уз називе занимања и националности после глагола  

sein и werden: Er ist Lehrer,  
  Italiener, Sie wird blad Krankenschwester.  

 

3. Показне, присвојне, упитне и најфреквентније 

неодређене детерминативе у номинативу, генитиву, 

дативу и акузативу: diese Stadt, mein Ball, welches 

Haus, einige Schüler, manche Lehrer.  

 

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

hübsches Kind, das hübsche Kind, hübsche Kinder)  

Придеве у компаративу и суперлативу:   

- правилне поредбене облике: billig, billiger, der (die, 
das) billigste  

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

das) beste; lang/länger/der,   

  die, das längste). 

 

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

lesbar, sommerlich, windig   

   (рецептивно).  

 

б. Придеве који изражавају националну припадност 

и то најфреквентније (Serbisch,  

    Österreichisch)  
 

в. Придеве изведене од имена града (Belgrader, 

Hamburger).  

 

5. Личне заменице у номинативу, акузативу и 

дативу: ich, mir, mich.   

    Присвојне заменице: meiner, deiner   

 

6. Фреквентне предлоге: 

 

а) за означавање положаја у простору: auf dem Tisch, 
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unter dem Stuhl, zwischen den Bänken, hinter der 

Schule, vor dem Theater, dem Kino gegenüber. 

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

die Stadt  

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

der Stunde  

д) за порекло: aus der Schweiz 

ђ) за средство: mit dem Taxi   

е) за намену: für Kinder  

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

Zeugnisse  
 

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

следећим временима: 

а) презент слабих и јаких глагола; презент 

најфреквентнијих глагола са наглашеним и 

ненаглашеним префиксима  

б) претерит слабих и најфреквентнијих јаких глагола    

в) перфект слабих и најфреквентнијих јаких глагола; 

перфект најфреквентнијих глагола са наглашеним и 

ненаглашеним префиксима  

 г) футур  

д) конјунктив претерита за постављање 

учтивих питања и изражавање жеље       (без 

граматичких објашњења): 

Ich hätte gern einen Apfelstrudel. Ich 

würde dich gern mal am Sonntag besuchen. 

- најфреквентнији глаголи са предложном допуном   
- повратни глаголи: sich waschen , sich die Hände 

waschen 

        

8. Прилоге и прилошке одредбе (и рецептивно и 

продуктивно) 
 

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

morgen.   

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

nach links.  

в) за начин: zufällig. 
г) за учесталост: oft, einmal, jeden Tag, zweimal im 

Monat, üblich.  
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9. Бројевe  

Простe бројевe преко 1000. Редне бројеве до 100. 

Године.  

 
10. Упитне реченице: 

а. које захтевају одговоре Ja/Nein; 

б. са упитним речима на w-: wer, was, wann, 
wo, warum, womit, wie oft, wie viel.   

 

11. Везникe за напоредне реченице (рецептивно и 

продуктивно): und, aber, oder, denn. 

  Везникe за зависно-сложене реченице; релативне 

заменице и прилоге   

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

wenn, als  

 

12. Редослед елемената у потврдним, одричним, 

упитним и сложеним реченицама: Ich fahre morgen 

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

ich nach Berlin fahre.  

  

 

Руски језик 

 

Ученици треба да разумеју и користе: 

 

11) Изговор и бележење акцентованих и 

редукованих самогласника о  и а. Изговор и 

бележење сугласничких група – асимилација 
сугласника по звучности. Појам фонетске 

речи.  

Основни типови интонационих онструкција у 

оквиру сложене реченице.  

 

12) Слагање субјекта (именица, заменица) и 

именског предиката: Я уверена (уверен) в 

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

пальто. 

 

13) Основни појмови о значењу и употреби 

глаголског вида и система глаголских времена 
: Анна(Вова) читает... вчера читала Вера 

(вчера читал Дима)... завтра будет читать 
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Мила (Толя)...я прочитала (прочитал)...мы 

(вы, они) прочитали… я прочитаю...ты 

прочитаешь.  

14) Употреба садашњег и прошлог времена 

глагола хотеть, бежать, 

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

летать, плыть, плавать.,  

 

15) Исказивање заповести: Читай (читайте) 

вслух! Давайте повторим! Сядьте! Смотри 

не опоздай! По газонам не ходить!  
 

16) Исказивање негације:  Ученик пишет не 

карандашом, а ручкой. Нет, она не придет. 

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

думаю.  

 

17) Исказивање начина вршења радње: хорошо 

учиться, писать по-русски..; рассказать 

своими словами, написать без ошибок.  

18) Исказивање временских односа: сейчас, 

теперь, всегда, никогда; в среду, в сентябре, в 
2008 году.  

19) Исказивање места и правца: сидеть дома, 

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

быть у врача, прийти от врача; идти по 

городу(по  улице). 

 

20) Употреба глагола кретања идти, ходить у 

пренесеним значењима: снег идет; часы 

идут; костюм тебе идет; идет! 

 

 

 
 

 

 

 

Француски језик 

  

Ученици треба да разумеју и користе2: 

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

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

треба давати у што једноставнијој, по могућности схематизованој форми. 
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1. Средства за наглашавање реченичних делова 

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

c’est toi que j’aime.           

 

2. Средства која указују на лице: 

а) наглашене личне заменице после предлога : On 

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

Je n’ai jamais été chez eux ;  

б) наглашене личне заменице после позитивног 

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

 

3. Актуализаторе именице: 

а) вредности одређеног члан – генерализација: Les 

enfants aiment les jeux de société; спецификација: Le 

frère de Mia aime jouer au Scrabble ;  

б) изостављање члана: натписи (Pâtisserie), врсте 

производа (Chocolat, Savon de Marseille), спискови 

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

испред именици у позицији атрибута: Elle est 

médecin ; Il est boulanger ;   
в) демонстративе (заменице): celui-ci/là ; celle-ci/là 

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

moto? C’est celle de mon grand frère ; 

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

tienne; le sien/la sienne;  

д) квантификаторе un peu de / beaucoup de; pas 

assez de / assez de / trop de . 

 

4. Модалитете реченице:  

а) негацију (инфинитива): Ne pas ouvrir les 

fenêtres; Ne pas se pencher;   

б) интерогацију : упитну морфему n’est-ce pas? 
инверзију (рецептивно): Avez-vous compris ? 

Voulez-vous essayer ?  

 

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

sont mes affaires? Elle demande où sont ses affaires. 

(Симултаност радњи).  

 

6. Средства за исказивање просторних односа:  

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

centre, dehors, dedans ;     
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б) прилошке заменице en и y: Tu vas à Nice? Non, 

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

chaque été.  

 

7. Квалификацију: 

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

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

б) промена значења неких придева у зависности од 

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

homme / un homme brave. 

   

8. Средства за исказивање временских односа:  

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

dans deux jours ; On est ici depuis lundi ; Nous 

sommes arrivés il y a trois jours ; 

б) исказивање симултаности и будућности у 

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

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

qu’il nous écrirait. 

9. Глаголске начине и времена:  

- индикатив (утврђивање градива из шестог 

разреда) :  презент, сложени перфект, имперфект, 
футур први индикатива, као и перифрастичне 

конструкције : блиски футур, прогресивни презент, 

блиска прошлост; 

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

презентом субјунктива глагола прве групе (Il faut 

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

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

que tu saches/ que tu écrives;  

- презент кондиционала : Si mes parents me laissaient 

partir, je viendrais avec toi !  

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

n’ayez pas peur ; 
- рецептивно (ради разумевања прича и бајки): 

облици простог перфекта (треће лице једнине и 

треће лице множине). 

 

10. Средства за исказивање погодбе: Si tu as le 

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

finis tes devoirs.  

 

 

Шпански језик 
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1.  Именице– рецептивно и продуктивно  

а. Властите именице, имена људи и географски 

називи хиспанског говорног подручја 

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

España, América Hispánica/Latina, etc. 

 

б. Заједничке именице с променом у члану и другим 

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

libros, estos libros, mis libros)  

 

2.  Придеви – рецептивно и продуктивно  
 

a. Поређење придева: comparativo y superlativo 

relativo: más bonito que,  el más bonito 

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

  

3. Личне заменице – рецептивно и продуктивно  

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

vosotros, ellos, ellas, Usted, Ustedes 

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

nos, os, les, las, los  

в. у функцији објекта, наглашене: a mí, a ti, a él, a 
ella, a nosotros, a vosotros, a Usted, a Ustedes 

г.  заменице: se (повратни глаголи и глаголи са 

"лексичким se"): lavarse;   

             tratarse de... 

 

4. Предлози - рецептивно и продуктивно 

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

bajo/debajo de, cerca de, lejos     

 de, etc. 

 

5. Глаголи: 

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

најфреквентнијих глагола са променом у основи: 

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

рецептивно и продуктивно у свим глаголским 

лицима    

 

б. Estar + gerundio  - и рецептивно и продуктивно у 

свим глаголским лицима    

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

 

в. Imperativo и presente del subjuntivo горе наведених 



108 
 

глагола (у негираним императивним конструкцијама 

и у формалном стилу обраћања: 

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

habléis) – и рецептивно и продуктивно  

 

г. Прошла времена (индикатив и субјунктив у доле 

наведеним конструкцијама): Pretérito perfecto simple 

(pretérito indefinido); Pretérito imperfecto; Pretérito 

perfecto compuesto, Pretérito pluscuamperfecto: – 

фреквентни правилни глаголи и  одређени број 

најфреквентнијих неправилних глагола у свим 
глаголским лицима (hablar, comer, beber, pensar, 

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

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

рецептивно и продуктивно  

 

El fin de semana pasado visité a mis abuelos.  

Lo siento, se me olvidó la tarea en casa. 

Cuando era pequeña, me gustaba jugar con las 

muñecas. 

¿Has terminado la tarea? 

Me dijo que lo había hecho. 
 

д. Модални глаголи (у горе наведеним глаголским 

временима) - и рецептивно и продуктивно као 

комплетне фразе, у конструкцијама са инфинитивом 

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

que, gustar 

Ме gusta este libro. 

¿Puedo salir? 

Quiero viajar a México. 

Tengo que estudiar mucho. 

 

ђ. Безличне конструкције са субјунктивом - 
рецептивно и продуктивно 

 Es importante que estudies lenguas extranjeras. 

Es necesario que duermas bien. 

 

е. Личне конструкције са презентом субјунктива - 

рецептивно и продуктивно 

Te recomiendo que viajes a España. 

 

ж. Футур (и рецептивно и продуктивно) само 

правилних глагола и  

најфреквентнијих глагола са редукцијом 
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основе 

 

Este verano viajaré a España. 

Te lo diré mañana. 

 

з. Основни глаголски изрази - рецептивно и 

продуктивно 

 tener que + infinitivо/, deber + infinitivo, hay 

que + infinitivo, hay+ imenica (hay   

            mucha gente aquí) 

  
и. Основни глаголски изрази за увођење зависних 

реченица у процесу  

                медијације: Pienso que, Dice que, ... 

     Pienso que le gusta esta película. 

    Dice que te va a prestar el libro. 

 

ј. Основни принципи слагања времена (превенствено 

рецептивно):  

   Me dijo que vendría.  

   Me dijo que lo había hecho.  

 
к. Кондиционалне реченице (превенствено 

рецептивно): 

    Si tengo mucho dinero, viajaré a España. 

    Si tuviera mucho dinero, viajaría a España. 

   Si hubiera tenido mucho dinero, habría 

viajado a España. 

 

 6. Прилози - рецептивно и продуктивно 

  

а. Формирање прилога помоћу суфикса – mente (из 

основног речника).  

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

               de vez en cuando, etc...  

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

suficiente(mente).  

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

rápido, despacio, 

               voluntariamente. 

д. Прилози и предлошки изрази за место и правац 

кретања: aquí, allí, en la  

               calle, en casa, a casa, a clase, etc. 
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7. Бројеви: основни до10000 

 

8. Упитне реченице - рецептивно и продуктивно 

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

¿Dónde?, etc.) ,  

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

 

9. Негација - рецептивно и продуктивно 

    No trabaja hoy. 

    No quiero ir al cine esta tarde.  

 

 
 

 

 

 

Назив предмета: ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК (осма година учења) 

Годишњи фонд часова: 64 

Разред: Четврти 

Циљеви предмета: 

 

Развијање сазнајних и интелтктуалних способности и стицање позитивног односа према другим културама уз уважавање различитости и усвајање знања и 

умења потребних у комуникацији на страном језику у усменом и писаном облику, како у свакодневном животу тако и у посоловном окружењу. 

 

 

 

 

ЦИЉ 
ИСХОДИ  НА КРАЈУ ДРУГОГ РАЗРЕДА  

                          Ученик ће бити у стању да: 
ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

СЛУШАЊЕ 
 

Оспособљавање 

ученика за разумевање 

усменог говора 

 глобално, детаљно и селективно ( у зависности од  
захтева комуникативне ситуације) разуме различите 

усмене текстове (дијалоге, монологе, песме и друго) 

о темама предвиђеним наставним програмом у 

трајању од 3 до 5 минута (у зависности од степена 

познавања теме и контекста), које чује уживо или са 

аудио визуелних записа.  

 а) Разуме и реагује на одговарајући начин на усмене 

поруке у вези са активностима на часу (говор 

наставника и другова, аудио и визуелни материјали у 

настави); 

 б) Разуме рекламе, радио и ТВ емисије блиске 
интересовањима ученика или од значаја за младе и о 

темама образовног карактера из популарне науке; 

 

ОПШТЕ ТЕМЕ 

 

 Свакодневни живот (  генерацијски конфликти и 

начини превазилажења ) 

 Образовање (образовање за све, пракса и припреме 

за будуће занимање, размена ученика ) 

 Познате фирме, предузећа, установе, институције у 

земљама чији се језик учи 

 Културни живот ( међународни пројекти и учешће 
на њима) 

 Заштита човекове околине (волонтерски рад) 

 Медији  (штампа, телевизија, електронски медији ) 

 Историјски догађаји/линости из земаља чији се 

Облици наставе 
Предмет се реализује кроз следеће 

облике наставе: 

 комуникативна настава страних 

језика уз примену техника рада у 

групама и паровима, додатних 

средстава у настави (АВ 

материјали, ИТ, игре, аутентични 

материјали, итд.), као и уз примену 

принципа наставе по задацима 

(task-based language teaching; 

enseñanza por tareas, 
handlungsorientierter FSU) 
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 в) Разуме усмене текстове које исказују говорници 

различитих стандардних  варијетета о темама из 

свакодневног живота ближег и даљег учениковог 

окружења, а које се односе на узрасно специфична 

интересовања. 

 

језик учи 

 Свет компјутера 

( предности и мане употребе компјутера ) 

 Праћење новина у области међународних 

правно-административних послова   

 Конкурисање на посао, праксу, даље 

студирање 
 

КОМУНИКАТИВНЕ ФУНКЦИЈЕ 

 

 Представљање себе и других 

 Поздрављање (састајање, растанак; формално, 

неформално, специфично по регионима) 

 Идентификација и именовање особа, објеката, боја, 

бројева итд.) 

 Давање једноставних упутстава и команди 

 Изражавање молби и захвалности 

 Изражавање извињења 

 Изражавање потврде и негирање 

 Изражавање допадања и недопадања 

 Изражавање физичких сензација и потреба 

 Исказивање просторних и временских односа 

 Давање и тражење информација и обавештења 

 Описивање и упоређивање лица и предмета 

 Изрицање забране и реаговање на забрану 

 Изражавање припадања и поседовања 

 Скретање пажње 

 Тражење мишљења и изражавање слагања и 

неслагања 

 Тражење и давање дозволе 

 Исказивање честитки 

 Исказивање препоруке 

 Изражавање хитности и обавезности 

 Исказивање сумње и несигурности 

 

 

 

ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ 

 
 

Италијански језик 

 

Ученици треба да разумеју и користе: 

Место реализације наставе 

 Настава се реализује у учионици 

или одговарајућем кабинету 

 

Препоруке за реализацију наставе 

 

 слушање и реаговање на налоге 

и/или задатке у вези са текстом 

који чита наставник или који 

ученици чују са звучих записа  

 рад у паровима, малим и великим 
групама (мини-дијалози, игра по 

уогама, симулације,  итд.) 

 мануалне активности (израда 

паноа, презентација, зидних 

новина, постера за учионицу или 

родитеље и сл.) 

 дебате и дискусије примерене 

узрасту (Н.Б. дебате представљају 

унапред припремљене 

аргументоване монологе са 

ограниченим трајањем, док су 
дискусије спонтаније и 

неприпремљене интеракције на 

одређену тему) 

 решавање «текућих проблема» у 

разреду, тј. договори и мини-

пројекти 

 обимнији пројекти који се раде у 

учионици и ван ње у трајању од 

неколико недеља до читавог 

полугодишта уз конкретно 

видљиве и мерљиве производе и 
резултате  

 развијање језичких вештина у 

домену језика струке, 

примењивањем  истих стратегија 

учења као и код општег језика и 

користећи  аутентичне или 

адаптиране стручне текстове 

(писане или усмене) прилагођене 

узрасту, нивоу знања  језика и 

познавању струке 

 граматичка грађа предвиђена 

ПИСАЊЕ 

Оспособљавање 

ученика за писање 

краћих текстова 

различитог садржаја 

 

 пише  сруктурисане и кохерентне текстове дужине 

од 140 до 160 речи у којима користећи познату 

лексику и морфосинтаксичке стуктуре описује 

догађаје  и лична искуства. 

 да пише поруке и писма (у електронској и 
традиционалној форми)  различитог садржаја 

(захваљивање, позивање, извињење, тражење и 

давање информација) .  

 

 

ГОВОР 

Оспособљавање 

ученика за кратко 

монолошко излагање 

и за учешће у 

дијалогу на страном 

језику 

 

 прилагођавајући свој говор комуникативној 

ситуацији, у временском трајању од два до три 

минута, на структурисан начин: 

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

активностима у школи и ван ње;  

 б) изрази своје утиске, осећања и аргументовано 

мишљење и ставове у вези са темама које су 

програмом предвиђене.  
 

Интеракција 

 

 Ученик треба да: 

 поштујући социокултурне норме комуникације са 

саговорницима размењује информације, мишљења и 

ставове о темама које су из свакодневног живота, 

блиске његовом  интересовању или из популарне 

науке и културе 

 започиње и води разговор о познатим темама., 

одржава континуитет и завршава га. 
 

 

  

 

 

 ЧИТАЊЕ 

Оспособљавање 

ученика за 

функционално читање 

 разуме глобално, детаљно и селективно (у 

зависности од  захтева комуникативне ситуације и 

личних потреба) различите писане текстове (писма, 

новинске чланке, јасна илустрована упутства, огласе, 
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и разумевање 

различитих, узрасно и 

садржајно примерених 

врста текстова ради 

информисања, 

извршавања упутстава 

и остварења естетског 

доживљаја (читање 

ради личног 

задовољства) 

прилагођене књижевне текстове, текстове у вези са 

градивом других наставних предмета и слично) о 

темама из свакодневног живота и популарне науке, 

ближег и даљег учениковог окружења, а које се 

односе на узрасно специфична интересовања и чија 

дужина зависи од чињенице у коликој мери ученик 

познаје дату тему и контекст. 

 Увиђајући намеру аутора текста и контекста у којем 

је текст настао (емоционални и друго), ученик чита: 

а) да би се информисао; 

б) да би пратио упутства; 
в) ради задовољства. 

 

 

1. Именице – властите и заједничке, одговарајући 

род, број, са детерминативом: Signora/Signor 

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

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

le Alpi, gli Appennini; i miei genitori, mia madre, ll 

loro padre, il nostro paese, i vostri figli, questo 

studente, questa ragazza, quell’amico, quella casa. 

 

Деривација именица и прављење сложених именица. 

Понављање градива из претходних година учења. 
 Алтерација именица  (основни суфикси за 

аугментатив, пејоратив, деминутив и хипокористике 

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

 Лажна алтерација (focaccia, fioretto, 

montone...) 

      

 Системски приказ морфолошких карактеристика . 

 

2. Употреба члана систематизација 

Партитивни члан: Ho comprato un’etto di prosciutto. 

Voglio delle mele. Non mangio pane.  
 

3. Заменице за директни и индиректни објекат: 

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

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

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

Заменице за директни и индиректни објекат, у 

пару, слагање са императивом, инфинитивом и 

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

per il compleanno. Devo comprarti anche 

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

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

ieri sera. Eccolo, l’ho messo in tasca. Gerundio 
presente + ненаглашене личне заменице, 

рефлексивне заменице и  речце ci, ne. 

 

Ненаглашене личне заменице, систематизација. 

 

Релативне заменице che, cui, il quale/la quale и dove: 

Ho incontrato il professore di matematica che mi ha 

detto di portare i compiti domani. Siamo andati a casa in 

montagna dove abbiamo passato le vacanзa l’anno 

scorso. Релативна заменица cui. E’ il ragaззo di cui ti 

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

Програмом добија свој смисао тек 

када се доведе у везу са датим 

комуникатив-ним функцијама и 

темама, и то у склопу језичких 

активности разумевања (усменог) 

говора и писаног текста, усменог и 

писменог изражавања и 

медијације; полазиште за 

посматрање и увежбавање језичких 

законитости  јесу усмени и писани 

текстови различитих врста, дужине 
и степена тежине; користе се, 

такође, изоловани искази, под 

условом да су контекстуализовани 

и да имају комуникативну 

вредност  

  планира се израда два писмена 

задатка. 

 

 

СОЦИОКУЛТУРНА 

КОМПЕТЕНЦИЈА 

 

Стицање и 

овладавање 

социокултурним 

компетенцијама 

неопходним за 

писану и усмену 

употребу језика 

 у оквиру поља свог интересовања, знања и искуства, 

препозна и разуме  сличности и разлике у погледу навика 

(вербална и невербална комуника-ција), обичаја, 

менталитета и институција које постоје између наше земље 

и земаља чији језик учи 

 препозна и разуме најчешће присутне културне моделе 

свакодневног живота земље и земаља чији језик учи 

 препозна и адекватно реагује на формалност говорне 

ситуације 

 адекватно користи најфреквентије  стилове и регистре у 
вези са знањима из страног језика, али и из осталих области 

школских знања и животних искустава 

 адекватно реагује на прагматичке функције говорних 

чинова у циљном језику различите од оних у Л1 (степен 

форманости, љубазности, као и паралингвистичка средства: 

гест, мимика, просторни односи међу говорницима, итд.) 

 учествује у свим видовима модерне комуникације 

(електронске поруке, СМС поруке, дискусије на блогу или 

форуму, дрштвене мреже) 

 користи све досад наведене стратегије развоја 

комуникативних компетенција примењујући језик струке у 
складу са нивоом знања језика и потребама  
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Неодређене заменице - придеви  (niente/nulla, 

nessuno, qualcosa, qualcuno, qualche, alcuni) 

 

 

4. Придеве – одговарајући род, број, место, 

поређење: un ragaззo grande, una ragaззa grande, le 

persone simpatiche, un piore rosso, Giovanna è più alta 

della sua sorella, noi siamo meno veloci di voi. Giorgio 

è il più grande chiacchierone di noi tutti.  Алтерација 

придева. Најчешћи фразеолошки изрази са 
придевима (sano come un pesce, lento come una 

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

Maria e’ la piu’ alta della classe. Апсолутни 

суперлатив Maria è bellisima. 

 

Присвојне придеве и заменице: Dove sono le tue 

scarpe? Ecco le mie! Употреба члана уз присвојне 

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

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

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

pagine! Abito al settimo piano. Faccio la sesta. 

 

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

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

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

il tuo indiriззo? Perché? Chi torna domani?  

 

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

domani.  

 

8. Заповедни начин за сва лица: Fa’ presto! Non 
tornare tardi ! Non andate via senзa di me. Prego 

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

per favore! Императив са ненаглашеним личним 

заменицама: Guardalo! Portami il libro!  

 

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

са модалном вредношћу, у свим временима. Devi 

partire subito. Sai nuotare? Употреба помоћних 

глагола са модалним глаголима у сложеним 

временима: Ho dovuto comprare l’aspirina. Sono 

dovuto andare a letto tardi. Слагање ненаглашених 
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заменица са партиципом: Hai il nuovo quadreno? Ho 

dovuto comprarlo per le ore di matematica. 

 

10. Глаголска времена:  

- Presente Indicativo фреквентних глагола, 

рачунајући и повратне;  

- Congiuntivo Presente фреквентних глагола, 

везана за медијацију: Penso che Maria non 

capisca bene. Penso che non possa venire alle 

sei. 

- Passato prossimo и Imperfetto– грађење и 
контрастирање употребе: Dormivo quando è 

tornato Marco. L’ho conosciuto al mare, tanti 

anni fa, quando avevo appena cinque anni!   

- Futuro: Ragaззi, domani andremo tutti insieme a 

teatro. Giulia tornerà fra quattro mesi.  

- Имперфекат (Imperfetto): C’era una volta un re 

e viveva in un castello.  

- Плусквамперфекат (Trapassato prossimo): 

Sono arrivato alla stayione quando il treno era 

già partito. 

- Презент коњунктива (Congiuntivo presente) : 
Penso che Maria debba studiare di più. 

Прости перфект (Passato Remoto) творба и 

основна употреба, само рецептивно: Marco entrò e 

vide il computer acceso. Ma nella stanзa non c’era 

nessuno. 

Кондиционал презента (Condizionale 

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

prestarmi il tuo libro di italiano ?  

- Gerundio presente. Грађење и употреба у 

временским и начинским реченицама Ho 

incontrato Marco tornando a casa. Maria 

andava a scuola mangiando il gelato. 
- Фразеолошки изрази са глаголима (fumare 

come un turco, ridere come un matto, bere come 

una spugna...).  

- Хипотетички период: Реална погодбена 

реченица  Se fa bel tempo vado in gita. Se farà 

bel tempo andrò in gita Иреална хипотетичка 

реченица са имперфектом: Se faceva bel tempo 

andavo al mare.  

 

Иреална погодбена реченица, са имперфектом у 

протази и аподози: Se faceva bel tempo, andavo in 
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gita. 

 

11. Предлоге и сажете чланове: Vivo a Kragujevac, 

in Serbia; in luglio andiamo in vacanзa a Belgrado; ieri 

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

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

al cinema, lo spettacolo iniзia alle otto, ci aspetteranno 

a casa di Marco, ci andiamo tutti a piedi. 

 

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

prima, dopo, oggi, domani, sempre, qui, li, là, davanti, 
dietro, bene, male, poco, molto, tanro, troppo, più, 

meno. Положај прилога у односу на глагол. Положај 

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

Грађење прилога од придева помоћу суфикса менте 

 

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

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

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

 

14. Везнике e, o, ma, se. 

 
Сложена реченица: употреба везника који уводе 

зависну реченицу (временску, узрочну, релативну, 

хипотетички период) 

 

 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

 

Ученици треба да разумеју и користе: 

 

1. Именицe, заменицe, члан, придевe  

Употреба именица са свим категоријама рода, броја, 

падежа. Употреба основних суфикса за извођење 
именица и њихово генусно одређење: die 

Freundschaft, die Meinung, die Müdigkeit; der Schlaf, 

der Lehrer; das Gerede, das Gebirge. Употреба 

фреквентнијих изведених и сложених именица 

(рецептивно и продуктивно).  

Употреба неодређеног, одређеног, нултог, 

негационог, упитног, присвојног и показног члана: 

Ich habe ein Buch. Schau mal, das Buch da!  Er trinkt 

gern Tee. Er trinkt keinen Tee. Welches Buch liest du? 

Gib mir dein Buch. Gibt mir dieses Buch. Употреба 
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неодређених детерминатива (manch-, viel-, einig-, all-

). Употреба контрахованог члана: im Buch, am 

Strand, ans Meer.  

Употреба личних заменица у номинативу, акузативу 

и дативу. Употреба неодређених заменица man, 

jemand, etwas. 

 Употреба придева у атрибутској функцији 

(рецептивно и продуктивно). Употреба компаратива 

и суперлатива (укључујући и компаративске фразе: 

Dein Haus ist billiger als meine Wohnung.)  

2. Глаголи и глаголска времена, стања и начина 

Употреба глагола у презенту, претериту, перфекту и 

футуру.  

Употреба глагола у конјунктиву II за изражавање 

жеље и љубазне молбе. Употреба императива.  

Употреба глагола у пасиву (рецептивно).  

Употреба модалних и основних модалитетних 

глагола: Ich habe zu packen. Ich hoffe, dich 

wiederzusehen. 

 Употреба рефлексивних и реципрочних глагола: Ich 

lege mich ins Bett. Wir küssen uns. 

3. Предлози, прилози, партикуле  

Употреба предлога који регирају генитив, датив и 

акузатив. Употреба предлога који регирају по два 

падежа – датив и акузатив (Wechselpräpositionen).  

Употреба темпоралних, локалних и модалних 

прилога.  

Употреба основних партикула (рецептивно): Was 

machst du denn da? Kommst du einfach mal vorbei? 

Das kann ich aber nicht.  

 

4. Фраза и реченица  

Употреба генитивске посесивне фразе: das Haus 

meiner Eltern.  

Употреба основних глагола, именица, придева са 

предложном допуном: Interesse für Sport, interessiert 

daran, sich interessieren für.  
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Глаголски комплекс: употреба реченичног оквира и 

разоквирење у комуникативне сврхе (рецептивно).  

Употреба основних безличних глагола (Es regnet. Es 

blitzt.), једновалентних (Ich schlafe. Ich laufe.), 

двовалентних (Ich lese ein Buch. Ich schreibe einen 

Brief.) и најфреквентнијих тровалентних глагола – 

глагола саопштавања и давања (Ich gebe meiner 

Mutter ein Geschenk.). Употреба глагола са већим 

бројем допуна различитог облика (именичке и 

заменичке фразе) и њихов редослед у реченици: Ich 

gebe meiner Mutter ein Geschenk. Ich gebe ihr ein 
Geschenk. Ich gebe es meiner Mutter. Ich gebe es ihr.  

 

РУСКИ ЈЕЗИК 

 

Ученици треба да разумеју и користе: 

 

1) Изговор и бележење акцентованих и 

редукованих самогласника о  и а. Изговор и 

бележење сугласничких група – асимилација 

сугласника по звучности. Појам фонетске 

речи.  
Основни типови интонационих онструкција у 

оквиру сложене реченице.  

 

2) Слагање субјекта (именица, заменица) и 

именског предиката: Я уверена (уверен) в 

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

пальто. 

 

3) Основни појмови о значењу и употреби 

глаголског вида и система глаголских времена 

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

(вчера читал Дима)... завтра будет читать 
Мила (Толя)...я прочитала (прочитал)...мы 

(вы, они) прочитали… я прочитаю...ты 

прочитаешь.  

4) Употреба садашњег и прошлог времена 

глагола хотеть, бежать, 

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

летать, плыть, плавать.,  

 

5) Исказивање заповести: Читай (читайте) 

вслух! Давайте повторим! Сядьте! Смотри 

не опоздай! По газонам не ходить!  
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6) Исказивање негације:  Ученик пишет не 

карандашом, а ручкой. Нет, она не придет. 

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

думаю.  

 

7) Исказивање начина вршења радње: хорошо 

учиться, писать по-русски..; рассказать 

своими словами, написать без ошибок.  

8) Исказивање временских односа: сейчас, 

теперь, всегда, никогда; в среду, в сентябре, в 
2008 году.  

9) Исказивање места и правца: сидеть дома, 

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

быть у врача, прийти от врача; идти по 

городу(по  улице). 

 

10) Употреба глагола кретања идти, ходить у 

пренесеним значењима: снег идет; часы 

идут; костюм тебе идет; идет! 

 

 
 

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 

  

Ученици треба да разумеју и користе3]: 

 

1. Средства за наглашавање реченичних делова 

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

c’est toi que j’aime.           

 

2. Средства која указују на лице: 

а) наглашене личне заменице после предлога : On 

peut aller chez moi; Je peux m’asseoir à côté de vous? 
Je n’ai jamais été chez eux ;  

б) наглашене личне заменице после позитивног 

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

leur ! 

3. Актуализаторе именице: 

а) вредности одређеног члан – генерализација: Les 

enfants aiment les jeux de société; спецификација: Le 

frère de Mia aime jouer au Scrabble ;  
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б) изостављање члана: натписи (Pâtisserie), врсте 

производа (Chocolat, Savon de Marseille), спискови 

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

испред именици у позицији атрибута: Elle est 

médecin ; Il est boulanger ;   

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

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

moto? C’est celle de mon grand frère ; 

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

tienne; le sien/la sienne;  

д) квантификаторе un peu de / beaucoup de; pas 
assez de / assez de / trop de . 

 

4. Модалитете реченице:  

а) негацију (инфинитива): Ne pas ouvrir les 

fenêtres; Ne pas se pencher;   

б) интерогацију : упитну морфему n’est-ce pas? 
инверзију (рецептивно): Avez-vous compris ? 

Voulez-vous essayer ?  

5. Парцијално директно и индиректно питање: 

Quand est-ce qu’on part? Il demande quand on part; Où 

sont mes affaires? Elle demande où sont ses affaires. 

(Симултаност радњи).  

 

6. Средства за исказивање просторних односа:  

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

centre, dehors, dedans ;     

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

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

chaque été.  

 

7. Квалификацију: 

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

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

б) промена значења неких придева у зависности од 

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

homme / un homme brave. 
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8. Средства за исказивање временских односа:  

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

dans deux jours ; On est ici depuis lundi ; Nous 

sommes arrivés il y a trois jours ; 

б) исказивање симултаности и будућности у 

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

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

qu’il nous écrirait. 

9. Глаголске начине и времена:  

- индикатив (утврђивање градива из шестог 

разреда) :  презент, сложени перфект, 

имперфект, футур први индикатива, као и 

перифрастичне конструкције : блиски футур, 

прогресивни презент, блиска прошлост; 

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

презентом субјунктива глагола прве групе (Il 

faut que tu racontes ça à ton frère), као и 
рецептивно: Il faut que tu fasses/ que tu ailles/ que 

tu sois/ que tu lises/ que tu saches/ que tu écrives;  

- презент кондиционала : Si mes parents me 

laissaient partir, je viendrais avec toi !  

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

n’ayez pas peur ; 

- рецептивно (ради разумевања прича и бајки): 

облици простог перфекта (треће лице једнине и 

треће лице множине). 

 

10. Средства за исказивање погодбе: Si tu as le 
temps, viens à la maison ; On ira voir le  match si tu 

finis tes devoirs.  

 

ШПАНСКИ ЈЕЗИК 

  

1. Именска група 

 

 Род и број именица – систематски приказ 

морфолошких карактеристика; систематизација 
градива пређеног од  1. дo 7. разреда. 

 

Детерминативи – системски приказ 

морфолошких карактеристика; систематизација 

градива пређеног од  1. дo 7. разреда. 
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 Описни придеви – системски приказ 

морфолошких и морфо- синтаксичких 

карактеристика; систематизација градива пређеног 

од 1. дo 7. разреда. 

 

Заменице – системски приказ морфолошких 

карактеристика. 

 

Бројеви –  систематизација градива 

пређеног од  1. дo 7. разреда.  
  

Предлози у именској групи – 

систематизација градива пређеног од 1. дo 7. разредa 

  

2. Глаголска група 

 

Глаголи системски приказ морфо- 

синтаксичких карактеристика; систематизација 

градива пређеног од 1. дo 7. разреда.  

 

 Глаголска времена, индикатив: (футур, 
презент, перфекат (pretérito perfecto simple, 

imperfecto, pretérito perfecto compuesto), 

pluskvamperfekat) правилних и до тада усвојених 

неправилних глагола. 

 Презент субјунктива правилних глагола и 

до тада усвојених неправилних глагола. 

 Презент 3. лица субјунктива у функцији 

императива. 

 Основне глаголске перифразе:  ir a + 

infintivo, tener que + infinitivo, deber + infinitivo, deber 

de + infinitivo, dejar de + infinitivo, estar + gerundio у 

до тада обрађеним глаголским временима. 
 Глаголска времена:  субјунктив ( презент, 

перфекат (pretérito perfecto simple, imperfecto, 

pretérito perfecto compuesto), 

плусквамперфекат):творба и основна употреба , 

само рецептивно. 

 

Прилози и прилошке конструкције  - 

системски приказ морфолошких карактеристика; 

систематизација градива пређеног од 1. дo 7. 

разреда. 
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Предлози у глеголској групи  - 

систематизација градива пређеног од  1. дo 7. 

разредa. 

   

 3. Сложена реченица 

 

Сложена реченица  –  систематизација 

типова сложених реченица  и њихових употреба. : 

 

Јукстапониране сложене реченице  (Estaba 

durmiendo, no escuché nada) и 
Координиране сложене реченице  (Pedro lee 

y Jorge escucha la música). 

Директан и индиректан говор са  que;  

Безличне и личне конструкције са 

инфинитивом и субјунктивом  (es necesario que 

trabajes/es necesario trabajar/te recomiendo que 

trabajes) 

Субордиране реченице са  que, cuando, 

como,  уз употребу субјунктива (само рецептивно) 

Кондиционалне реченице: si tengo dinero, 

viajaré a España; si tuviera dinero, viajaría a España; 
si hubiera tenido dinero, habría viajado a España  

(друга два типа само рецептивно) 

 

 

 

 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА 
- матерњи језик, 

- историја, 

- историја уметности,  

- социологија са правима грађана,  

- филозофија,  
- музичка култура, 

- ликовна  култура, 

-  информатика 
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ЕКОНОМИЈА 
 

1. ОСТВАРИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА –  ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ 

 

 
РАЗРЕД 

 

НАСТАВА  
ПРАКСА 

 

УКУПНО 
Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

I 74     74 

II 74     74 

III 72     72 

IV 64     64 

 

 

2.  ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА  
– Стицање основних знања о појму, предмету и циљевима изучавања пословне економије 

– Стицање основних знања о значају, циљевима и врстама предузећа у тржишној привреди 

– Стицање основних знања о пословању предузећа  

– Стицање знања о трошковима предузећа 

– Оспособљавање ученика за праћење пословања предузећа 

– Стицање основних знања о основним појмовима и принципима који се користе у економској науци 

– Стицање знања о функционисању тржишта 

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

– Стицање основних знања  о улози финансијског система 

– Стицање основних знања о новцу и функцијама новца 

– Стицање знања о промени вредности новца и промене нивоа цена 

– Стицање основних знања о  незапослености као макроекономској варијабли 

– Стицање знања о улози менаџмента у организацијама  

– Стицање знања о организационој култури 

– Стицање основних теоријских знања из маркетинга  

– Разумевање основних принципа и инаструмената маркетинга и оспособљавање за практичну примену 

– Оспособљавање за самостално организовање активности везаних за промоцију предузећа 

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

– Разумевање значаја тржишног комуницирања као детерменанте пословног успеха 

– Разумевање важности друштвено одговорног понашања предузећа 
– Стицање основних знања о привредном развоју 

– Стицање знања о економским показатељима привредног развоја 

– Стицање основних знања о привредном систему и економској политици 

– Стицање знања о облицима, разлозима и ефектима интеграција светске привреде 

– Стицање знања о одрживом развоју Републике Србије 
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3.  НАЗИВ И ТРАЈАЊЕ МОДУЛА 

 

Разред:  први 
 

Ред.бр. НАЗИВ МОДУЛА 
Трајање модула (часови) 

Т В 

1. Предузеће 16  

2. Средства предузећа 10  

3. Трошкови 24  

4. Резултати  пословања предузећа  10  

5. Економски принципи пословања предузећа 14  

 

 

Разред:  други 
 

Ред.бр. НАЗИВ МОДУЛА 
Трајање модула (часови) 

Т В 

1. Основни појмови и принципи економске науке 40  

2. Макроекономска теорија, анализа и политика 34  

 

Разред:  трећи 
 

Ред.бр. НАЗИВ МОДУЛА 
Трајање модула (часови) 

Т В 

1. Основи менаџмента 30  

2. Основи маркетинга 42  

 

Разред:  Четврти 
 

Ред.бр. НАЗИВ МОДУЛА 
Трајање модула (часови) 

Т В 

1. Привредни развој  20  

2. Привредни систем и економска политика 10  

3. Интеграција светске привреде 14  

4. Одржив развој Републике Србије 20  
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4.  ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ, ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА 

 

Назив модула:                      Предузеће 

Трајање модула:       16 часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 

ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити 

у стању да: 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ  МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

МОДУЛА 

 Стицање основних знања 

о значењу и значају 

предузећа у тржишној 

привреди 

 Стицање знања о 

циљевима и врстама 

предузећа 

 

 објасни појам пословне 

економије као система 

економских наука 

 дефинише појам и услове за 

настанак предузећа 

 наведе карактеристике предузећа 

 опише процес стварања 

вредности 

 наведе разлоге постојања 
предузећа 

 дефинише поделу рада и 

специјализацију 

 класификује предузећа на основу 

различитих критеријума 

 наведе привредна друштва према 

важећем Закону о привредним 

друштвима  

 дефинише и наведе врсте јавних 

предузећа 

 идентификује значај циљева 
предузећа за ефикасност и 

ефективност предузећа 

 дефинише окружење предузећа 

 наведе врсте окружења предузећа  

 дефинише функције предузећа 

 разликује функције предузећа 

 Пословна економија као систем 

економских наука 

 Однос пословне економије и 

еконимике предузећа 

 Предузеће – појам, настанак и 

карактеристике 

 Предузеће – самосталан 

економски субјекат 

 Предузеће – организована 
целина 

 Трансформација улагања у 

резултате – процес стварања 

вредности 

 Разлози постојања предузећа 

 Подела рада и специјализација 

 Подела предузећа према 

делатностима – производна и 

услужна предузећа 

 Подела предузећа према 

величини – мала, средња и 
велика 

 Привредна друштва – подела  

према Закону о привредним 

друштвима 

 Јавно предузеће – појам и врсте  

 Значај циљева предузећа за 

ефикасност и ефективност 

предузећа 

 Окружење предузећа – појам и 

врсте  

 Функције предузећа – појам и 
структура 

На почетку модула ученике упознати са циљевима и исходима 

наставе, односно учења, планом рада и начинима оцењивања  

 
 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике наставе:) 

 теоријска настава (16 часова) 

 
 

Место реализације наставе 

 Теоријска настава се реализује у учионици 

 

Препоруке за реализацију наставе 

 Настава се реализује као активно оријентисана настава. 

  Ученике упознати са основним појмовима везаним за 
предузеће и врсте предузећа. Теоријску анализу одабраних 

врста предузећа поткрепити адекватним емпиријским 

примерима како би ученици успоставили односе између 

теорије и праксе.  
 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 усмено излагање 

 тест 

 домаћи задатак 

 активност на часу 
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Назив модула:                      Средства предузећа 

Трајање модула:       10 часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 

ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у 

стању да: 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ  МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

МОДУЛА 

 Стицање основних знања 

о средствима и изворима 

средстава предузећа  

 дефинише средства предузећа 

 препозна критеријуме за поделу 

средстава предузећа 

 наведе врсте средстава предузећа 

 дефинише основна средства 

 наведе врсте основних средстава 

 дефинише обртна средства 

 наведе врсте обртних средстава 

 разликује изворе средстава 

предузећа 

 

 Појам средстава предузећа 

 Критеријуми за поделу средстава 

предузећа 

 Врсте средстава предузећа 

 Основна средства – појам и 
врсте 

 Обртна средства – појам и врсте 

 Извори средстава предузећа – 

појам и врсте 

 

На почетку модула ученике упознати са циљевима и исходима 

наставе, односно учења, планом рада и начинима оцењивања  

 
 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

 теоријска настава (10 часова) 

 
 

 

Место реализације наставе 

 Теоријска настава се реализује у учионици 

 

Препоруке за реализацију наставе 

 Настава се реализује као активно оријентисана настава. 

  Ученике упознати са основним појмовима везаним за средства 

и изворе средстава предузећа. Како би лакше разумели и 

усвојили нове појмове, ученицима  представити преглед 

средстава и извора средстава кроз биланса стања предузећа. 

 

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 усмено излагање 

 тест 

 домаћи задатак 

 активност на часу 

 тест практичних вештина 
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Назив модула:                      Трошкови 

Трајање модула:       24 часа 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 

ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у 

стању да: 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ  МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

МОДУЛА 

 Стицање основних знања 

о трошковима и врстама 

трошкова предузећа 

 Стицање основних знања 

о калкулацијама трошкова 

предузећа 

 опише  процес трансформације 

уложених ресурса у резултате 

 дефинише трошење фактора 

производње 

 разликује појмове – трошкови и 

утрошци 

 наведе врсте трошкова 

 наведе трошкове према местима 

настанка 

 наведе трошкове према везаности 

за носиоце 

 наведе трошкове према начину 

преношења на носиоце 

 разликује трошкове у кратком року 

 дефинише фиксне трошкове 

 дефинише варијабилне трошкове 

 дефинише граничне трошкове 

 опише  динамику укупних 

трошкова 

 израчуна поједине категорије 

трошкова  

 анализира добијене резултате 

 анализира динамику трошкова 

 разликује трошкове у дугом року 

 дефинише калкулације трошкова 

 разликује калкулације трошкова 

 израчуна цену коштања бирајући 
адекватну калкулацију  

 

 Трансформација уложених 

ресурса у резултате 

 Трошење фактора производње 

 Трошкови и утрошци 

 Врсте трошкова 

 Подела трошкова према 

факторима производње 

 Подела трошкова према местима 

настанка 

 Подела трошкова према 

везаности за носиоце 

 Подела трошкова према начину 

преношења на носиоце 

 Подела трошкова у зависности 

од динамике обима производње 

 Трошкови у кратком року 

 Фиксни трошкови 

 Варијабилни трошкови 

 Гранични трошкови 

 Динамика укупних трошкова 

 Трошкови у дугом року 

 Калкулације трошкова – појам и 

врсте 

 

На почетку модула ученике упознати са циљевима и исходима 

наставе, односно учења, планом рада и начинима оцењивања  

 
 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

 теоријска настава (24 часа) 

 
 

 

Место реализације наставе 

 Теоријска настава се реализује у учионици 

 

Препоруке за реализацију наставе 

 Настава се реализује као активно оријентисана настава. 

  Ученике упознати са основним појмовима везаним за 

трошкове предузећа и начине обрачуна. Употреба графичких 

приказа за поједине категорије трошкова. Дати конкретне 

примере за утврђивање цене коштања 

 

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 усмено излагање 

 тест 

 домаћи задатак 

 активност на часу 

 тест практичних вештина 
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Назив модула:                      Резултати пословања предузећа 

Трајање модула:       10 часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 

ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у 

стању да: 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ  МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

МОДУЛА 

 Стицање основних знања 

о резултатима пословања 

предузећа 

 дефинише приход предузећа 

 разликује врсте прихода предузећа 

 дефинише просечан и маргиналан 

приход 

 идентификује факторе који утичу 
на приход предузећа 

 анализира везу укупног прихода и 

тражње за производима предузећа 

 дефинише профит предузећа 

 опише изворе профита предузећа 

 наведе врсте прихода предузећа 

 израчуна укупан приход и профит 

предузећа 

 

 Приход предузећа  - појам и 

врсте 

 Укупан приход 

 Просечан приход 

 Маргиналан приход 

 Фактори који утичу на приход 

предузећа 

 Укупан приход и тражња за 

производима предузећа 

 Профит предузећа – појам и 

извори 

 Врсте профита предузећа 

На почетку модула ученике упознати са циљевима и исходима 

наставе, односно учења, планом рада и начинима оцењивања  

 
 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

 теоријска настава (10 часова) 

 
 

 

Место реализације наставе 

 Теоријска настава се реализује у учионици 

 

Препоруке за реализацију наставе 

 Настава се реализује као активно оријентисана настава. 

  Ученике упознати са основним појмовима везаним за приход и 

профит предузећа. Дати конкретне примере за утврђивање 

резултата пословања предузећа. 

 

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 усмено излагање 

 тест 

 домаћи задатак 

 активност на часу 

 тест практичних вештина 
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Назив модула:                      Економски принципи пословања предузећа 

Трајање модула:       14 часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 

ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да: 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ  МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

МОДУЛА 

 Стицање основних знања 

о економским 

принципима пословања 

предузећа 

 разликује основне економске 

принципе пословања 

 дефинише продуктивност 

 доведе у везу производњу и 

продуктивност 

 наведе циљеве мерења 

продуктивности предузећа 

 опише значај пораста 

продуктивности 

 доведе у везу људске ресурсе и 

продуктивност 

 дефинише економичност 

 идентификује изворе 

економичности 

 дефинише рентабилност  

 наведе значење и значај 

рентабилности предузећа 

 наведе циљеве мерења 

рентабилности предузећа 

 идентификује факторе унапређења 

рентабилности 

 израчунава економске принципе 
пословања предузећа 

упореди израчунате показатеље 

 Основни економски принципи 

пословања предузећа 

 Појам продуктивности 

 Производња и продуктивност 

 Мерење продуктивности 

 Показатељи продуктивности 

 Циљеви мерења продуктивности 

предузећа 

 Значај пораста продуктивности 

 Људски ресурси и 

продуктивност 

 Појам економичности 

 Анализа економичности 

 Извори економичности 

 Значење и значај рентабилности 

предузећа 

 Анализа рентабилности 

предузећа 

 Мерење рентабилности 

предузећа 

 Унапређење рентабилности 

предузећа 
 

На почетку модула ученике упознати са циљевима и исходима 

наставе, односно учења, планом рада и начинима оцењивања  

 
 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

 теоријска настава (14 часова) 

 
 

 

Место реализације наставе 

 Теоријска настава се реализује у учионици 

 

Препоруке за реализацију наставе 

 Настава се реализује као активно оријентисана настава. 

  Ученике упознати са основним појмовима везаним за 

економске принципе пословања. Дати конкретне примере за 

утврђивање економских принципа пословања.. 

 

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 усмено излагање 

 тест 

 домаћи задатак 

 активност на часу 

 тест практичних вештина 
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Разред:  други 
 

Назив модула:                      Основни појмови и принципи економске науке 

Трајање модула:       40 часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 

ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити 

у стању да: 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ  МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

МОДУЛА 

 Стицање основних знања о 

развоју економије и 
принципима који се 

користе у економској 

науци 

 Стицање основних знања о 

функционисању тржишта 

 Стицање основних знања о 

тржиштима фактора 

производње и 

функционалној расподели 

дохотка  

 
 

 дефинише предмет изучавања 

економије као науке 

 дефинише потребе 

 наведе различите врсте потреба 

 доведе у везу  неопходност 

размене добара ради  задовољења 

потреба 

 дефинише реткост и избор 

 наведе принципе индивидуалног 

одлучивања 

 препозна утицај подстицаја на 

понашање људи и друштва  

 дефинише тржишну привреду 

 дефинише тржиште  

 дефинише појам „тржишна моћ“ 

 наведе принципе функционисања 

привреде 

 дефинише инфлацију 

 препозна  негативне последице 

инфлације 

 дефинише микроекономију 

 дефинише макроекономију 

 дефинише тражњу 

 разликује променљиве које утичу 

на тражњу 

 дефинише понуду 

 разликује променљиве које утичу 

на понуду 

 дефинише тржишну равнотежу 

 објасни закон понуде и тражње 

 дефинише појам трошкова  

 разликује експлицитне и 

имплицитне трошкове 

 разликује  фиксне и варијабилне 
трошкове 

 Дефинисање економије као науке 

 Потребе – појам  

 Врсте (биолошке, културно-

историјске, личне, заједничке, 

минималне, просечне, луксузне) 

 Основни принципи економског 

резоновања  

 Реткост и избор 

 Принципи индивидуалног 

одлучивања 

 Интеракције људи у економским 

активностима 

 Тржишна привреда 

 Тржиште – појам и врсте 

 Тржишна моћ 

 Принципи функционисања 

привреде 

 Инфлација – појам 

 Последице инфлације 

 Микроекономија  

 Макроекономија 

 Тржишта и конкуренција 

 Тражња – појам  

 Променљиве  које утичу на 

тражњу:  доходак, цена, укус, 

очекивања, број купаца 

 Понуда – појам  

 Променљиве које утичу на 

понуду: цена добра, цена инпута, 

технологија, очекивања, број 

продаваца 

 Тржишна равнотежа, вишак 

добара, мањак добара 

 Закон понуде и тражње 

 Трошкови производње – појам 

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 (40 часова) 

 
 

Место реализације наставе 

 Теоријска настава се реализује у учионици 

 

Препоруке за реализацију наставе 

 Модул се реализује кроз методе активно орјентисане наставе 

(препоручене методе: грудва снега, галеријска шетња, плакат) 

 Користити презентације 

 Користити шеме  

 

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 праћење остварености исхода 

 усмено излагање 

 тестове знања 

 активност на часу 

 домаћи задатак 
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 разликује укупне и просечне 

трошкове  

 дефинише маргинални трошак 

 разликује трошкове на кратки и 

дуги рок 

 дефинише профит 

 разликује економски профит и 

рачуноводствени профит 

 дефинише производну функцију 

 дефинише факторе производње 

 препозна специфичности тражње 

и понуде рада 

 објасни како се успоставља 
равнотежа на тржишту рада 

 дефинише појам капитал 

 објасни функционалну расподелу 

дохотка 

 

 

 

 Експлицитни и имплицитни 

трошкови 

 Фиксни и варијабилни 

трошкови 

 Укупни, просечни и маргинални 

трошак 

 Трошкови на кратак и дуги рок 

 Профит – појам 

 Економски и рачуноводствени 

профит 

 Производна функција 

 Фактори производње: 

- рад,  
- земља,  

- капитал 

 Тражња за радом и понуда рада 

 Равнотежа на тржишту рада 

 Остали фактори производње – 

земља и капитал 

 Функционална расподела 

дохотка (наднице, профити, 

ренте) 
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Назив модула:                      Макроекономска теорија, анализа и политика 

Трајање модула:       34 часа 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 

ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у 
стању да: 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ  МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

МОДУЛА 

 Стицање знања о 

важности проучавања 

економских активности 

на нивоу привреде као 

целине 

 Стицање основних 

знања  о улози 

финансијског система  

 Стицање основних 

знања о новцу и 

функцијама новца 

 Стицање основних 

знања о промени 

вредности новца и нивоа 

цена 

 Стицање основних 

знања о  незапослености 

као макроекономској 

варијабли 

 утврди везу између микроекономије 

и макроекономије 

 дефинише макроекономију 

 препозна макроекономске варијабле 

и значај њиховог проучавања 

 дефинише економску политику 

 наведе циљеве и инструменте 

економске политике 

 дефинише финансијски систем 

 дефинише финансијске институције 

 дефинише финансијска тржишта 

 дефинише финансијске 

инструменте 

 наведе особине обвезница  

 наведе особине акција  

 дефинише тржиште зајмовних 

средстава 

 дефинише каматну стопу 

 дефинише новац 

 наведе функције новца 

 објасни функцију новца као 
средства размене 

 објасни функцију новца као 

обрачунске јединице 

 објасни функцију новца као чувара 

вредности 

 дефинише новчану масу 

 дефинише централну банку 

 наведе функције централне банке 

 дефинише пословну банку 

 опише укратко утицај пословних 

банака на понуду новца 

 наводи инструменте монетарне 

политике 

 дефинише инфлацију 

 увиђа везу између промене цена и 

промене вредности новца 

 наведе различите типове инфлације 

 Микроекономија и 

макроекономија – сличности и 

разлике 

 Макроекономија као економска 

дисциплина 

 Кључна макроекономска питања 

 Макроекономија и економска 

политика 

 Циљеви и инструменти 

економске политике 

 Финансијски систем – појам 

 Финансијске институције 

 Финансијска тржишта 

 Финансијски инструменти 

 Обвезнице 

 Акције 

 Тржиште зајмовних средстава 

(понуда и тражња зајмовних 

средстава) 

 Каматна стопа 

  Новац– појам 

 Функције новца 

 Новац као средство размене 

 Новац као обрачунска јединица 

 Новац као чувар вредности 

 Понуда новца и монетарна 

политика 

 Централна банка – појам и 

функције 

 Пословне банке 

 Пословне банке и понуда новца 

 Инструменти монетарне 
политике 

 Инфлација– појам 

 Врсте инфлације 

 Монетарна равнотежа 

 Незапосленост – појам 

 Мерење незапослености (стопа 

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 (34 часа) 

 
 

 

Место реализације наставе 

 Теоријска настава се реализује у учионици 

 

Препоруке за реализацију наставе 

 Модул се реализује кроз методе активно орјентисане наставе 

(препоручене методе: грудва снега, галеријска шетња, плакат) 

 Користити презентације 

 Користити шеме  

 

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 праћење остварености исхода 

 усмено излагање 

 тестове знања 

 активност на часу 

 домаћи задатак  
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 дефинише незапосленост 

 разликује појмове „запослено лице“ 
и  „незапослено лице“ 

 дефинише радну снагу 

 дефинише стопу незапослености 

 препозна како политика државе 

утиче на незапосленост (пример: 

Закон о минималној надници) 

незапослености) 

 Незапосленост и економска 
политика државе 
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Разред:  трећи 

Назив модула:                      Основи менаџмента 

Трајање модула:       30 часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 

ИСХОДИ МОДУЛА 
По завршетку модула ученик ће бити у 

стању да: 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ  МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

МОДУЛА 

 Стицање знања о улози 

менаџмента у 

организацијама  

 Стицање знања о 

начинима организовања 

 Стицање знања о 

организационој култури  

 објасни улогу менаџмента у 

организацији 

 анализира утицај окружења на 

пословање предузећа 

 разликује активности управљања 

 објасни нивое менаџмента и 

вештине менаџера 

 објасни важност друштвено 

одговорног понашања предузећа 

 наведе примере етике у пословању 
предузећа 

 објасни важност дефинисања 

циљева пословања 

 разликује врсте планова 

 дефинише појам стратегије 

 објасни основне активности 

процеса организовања 

 објасни процес креирања 

организационе структуре – 

организациони дизајн 

 дефинише организациону 
структуру 

 oбјасни појам и значај 

организационе културе 

 објасни утицај организационе 

културе на пословање и пословне 

резултате организације 

 разликује когнитивне и 

симболичке елементе 

организационе културе 

 разликује основне типове 

организационе културе 
 

 

 Увод у менаџмент (појам и 

значај) 

 Окружење менаџмента и борба 

са утицајима окружења 

 Активности (фазе) управљања 

(планирање, организовање, 

вођење и контрола) 

 Нивои менаџмента и вештине 

менаџера 

 Друштвена одговорност и етика 
у пословању предузећа 

 Одређивање циљева пословања  

 Разлика између стратешких, и 

оперативних планова 

  Стратегија – појам и  примена 

 Организовање – појам и 

активности   

- подела рада  

- подела на секторе 

- хијерархија – висока, равна 

- координација 

 Дизајн организације 

 Организациона структура 

(функционални модел, 

дивизиони модел, матрични 

модел) 

 Организациона култура  

 Утицај организационе културе 

на функционисање организације 

 Садржај организационе културе 

(когнитивни и симболички 

елементи) 

 Класификација организационих 

култура (култура моћи, култура 

улога, култура задатка, култура 

подршке) 

 

На почетку модула ученике упознати са циљевима и исходима 

наставе, односно учења, планом рада и начинима оцењивања  

 
 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

 теоријска настава (30 часова) 

 
 

 

Место реализације наставе 

 Теоријска настава се реализује у учионици 

 

Препоруке за реализацију наставе 

 Настава се реализује као активно оријентисана настава 

користећи методе као што су студије случаја и др. 

 Ученици стичу знања о менаџменту користећи студије случаја 

базиране на примерима конкретних предузећа. Различитим 

методама сублимирају и  систематизују знања и решавају 
проблемске задатке. Изводе закључке и формирају ставове о 

активностима менаџмента 

 

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 усмено излагање 

 тест 

 активност на часу 
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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 

 Упознавање ученика са 

основним појмовима из 

маркетинга 

 Стицање основних знања 

о тржишном 

комуницирању 

 објасни маркетинг као науку и  

пословну концепцију 

 објасни везу између маркетинга и 

окружења 

 наведе активности управљања 

маркетингом 

 дефинише појам маркетинг 

истраживања 

 разликује циљеве маркетинг 

истраживања 

 објасни изворе података маркетинг 
истраживања 

 разликује методе и технике 

маркетинг истраживања 

 примени анкетирање као метод 

истраживања тржишта 

 објасни елементе маркетинг микса 

 објасни улогу и значај маркетинг 

информационог система 

 дефинише појам тржишног 

комуницирања 

 објасни улогу и значај тржишног 
комуницирања 

 разликује облике тржишног 

комуницирања 

 дефинише промоцију и објасни 

њену улогу у маркетинг миксу  

 објасни појам и наведе циљеве 

привредне пропаганде 

 разликује врсте канала 

комуницирања 

 разликује врсте медија и објасни 

њихову улогу 

 објасни значај и задатке односа са 

јавношћу (Public Relations) 

 наведе фазе планирања односа са 

 Маркетинг – појам , природа и 

карактер 

 Однос маркетинга и окружења 

(SWOT анализа) 

 Активности управљања 

маркетингом          (планирање, 

спровођење концепције, 

контрола) 

 Појам, подручја и циљеви 

истраживања маркетинга 

(тржишта) 

 Извори података (информација) 

маркетинг истраживања 

 Методе и технике маркетинг 

истраживања 

 Креирање упитника 

(анкетирање) 

 Појам и елементи маркетинг 

микса: 

- производ 

- цена 

- дистрибуција 

- промоција 

 МИС – маркетинг 

информациони систем 

 Појам , елементи и модели 

тржишног комуницирања 

 Облици тржишног 

комуницирања                                     

(интерперсонално и масовно) 

 Промоција као елемент 

маркетинг микса 

 Елементи промоционог микса: 

- лична продаја 

- унапређење продаје 

- привредна пропаганда 

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 (42 часа) 

 
 

 

Место реализације наставе 

 Теоријска настава се реализује у учионици 

 

Препоруке за реализацију наставе 

 Настава се реализује као активно оријентисана настава 

користећи методе као што су студије случаја, пројекат и др. 

 Теоријске садржаје поткрепити примерима из праксе 

 

Оцењивање 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 усмено излагање 

 тест 

 есеј 

 домаћи задатак 

 активност на часу 

 самостални практични рад 
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јавношћу и начине спровођења 

 разликује електронско пословање и 
електронски маркетинг 

 

 

(појам,циљеви, пропагандна 

порука, лого, заштитни знак 
предузећа и сл.) 

 Креирање поруке,одређивање 

извора поруке и избор канала 

комуницирања 

 Медији у тржишном 

комуницирању 

 Односи са јавношћу (PR ) 

 Функције и задаци односа са 

јавношћу у организацији  

- интерна комуникација 

(саветовање и активности 

информисања запослених) 

- екстерна комуникација 

(односи са медијима, 

локалном заједницом, 
финансијским 

организацијама,  

акционарима, државом и 

осталим непривредним 

институцијама) 

 Планирање односа са јавношћу: 

- дефинисање проблема PR-а 

- израда плана и програма 

- предузимање активности и 

комуникација 

- евалуација плана 

 Начини спровођења PR 

активности: редакцијске 

активности, прес конференције, 

презентације, лични интервјуи 

представника предузећа, 

ексклузивна права емитовања у 

медијима, интернет итд.) 

 Електронски маркетинг и 

електронско пословање 

 Врсте електронског маркетинга: 

- newsletter 

- SMS, MMS 

- web site 

- e-commerce 

 банери 
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Разред:  Четврти 

 

Назив модула:                      Привредни развој  

Трајање модула:       20 часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 

ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити 

у стању да: 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ  МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

МОДУЛА 

 Стицање основних знања 

о привредном развоју 

 Стицање основних знања 

о економским 

показатељима на нивоу 

националне економије 

 дефинише националну економију 

 објасни предмет изучавања 

националне економије  

  дефинише националну 

економију као примењену 

макроекономску дисциплину 

 објасни однос макро и микро 

економских дисциплина 

 разликује привредни раст и развој 

 објасни концепт људског развоја 

 објасни концепт одрживог 

развоја 

 објасни факторе привредног 

развоја 

 разликује основне економске 

показатеље 

 објасни појам Бруто домаћи 

производ (БДП) 

 дефинише бруто национални 

доходак 

 дефинише економски састав 

становништва као економски 

показатељ 

 дефинише обим и структуру 

робне размене с иностранством 

као економски показатељ 

 укаже на значај степена 

запослености као економског 

показатеља 

 наведе остале индикаторе 

привредног развоја 

 опише остале индикаторе 

привредног развоја 

 

 Појам националне економије 

 Предмет националне економије 

 Национална економија као 

примењена макроекономска 

дисциплина 

 Однос макро и микро 

економских дисциплина 

 Привредни раст и развој 

 Концепт људског развоја 

 Концепт одрживог развоја 

 Фактори привредног развоја – 

појам и врсте 

 Основни економски показатељи 

 Бруто домаћи производ (БДП) 

 БДП по глави становника 

 Бруто национални доходак  

 Економски састав становништва 

 Обим и структура робне размене 

с иностранством 

 Степен запослености 

 Остали индикатори привредног 

развоја (социјални индикатори, 

еколошки индикатори) 

 

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 

 Модул се реализује кроз методе активно орјентисане наставе  

 Користити презентације  

 Користити шеме  

 Користити сајтове Републичког завода за статистику, Народне 

банке Србије, Владе Републике Србије и Привредне коморе 
Србије   

 

 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 усмено излагање 

 тестови знања 

 домаћи задатак 

 активност на часу 

 



138 

 

 

 

 
Назив модула:                      Привредни систем и економска политика 

Трајање модула:       10 часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 

ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у 

стању да: 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ  МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

МОДУЛА 

 Стицање основних знања 

о привредном систему и 

економској политици 

 објасни појам привредног система 

 наведе елементе привредног 

система 

 објасни институције и 

организације као елементе 
привредног система 

 објасни везу привредног система и 

економске политике 

 наведе кључне макроекономске 

циљеве 

 наведе врсте економске политике 

 дефинише појам „транзиција“ 

 објасни реформу  привредног 

система у транзиционом периоду 

 Појам привредног система  

 Елементи привредног система 

 Институције и организације 

 Привредни систем и економска 

политика 

 Кључни макроекономски 

циљеви 

 Врсте економске политике 

 Веза економске политике и 

привредног раста 

 Реформа привредног система у 

транзиционом периоду 

 

 

На почетку модула ученике упознати са циљевима и исходима 

наставе, односно учења, планом рада и начинима оцењивања  

 
 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

 теоријска настава (8 часова) 
 

 
 

Место реализације наставе 

 Теоријска настава се реализује у учионици 
 

 

Препоруке за реализацију наставе 

 Модул се реализује кроз методе активно орјентисане наставе  

 Користити презентације  

 Користити шеме  

 Користити сајтове Републичког завода за статистику, Народне 

банке Србије, Владе Републике Србије и Привредне коморе 

Србије   
 
 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 усмено излагање 

 тестови знања 

 домаћи задатак 

 активност на часу 
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Назив модула:                      Интеграција светске привреде  

Трајање модула:       14 часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 

ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити 
у стању да: 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ  МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА 

 Стицање знања о 

облицима, разлозима и 

ефектима интеграција 

светске привреде 

 дефинише економске 

интеграције 

 наведе разлоге економских 

интеграција 

 идентификује шансе 

глобализације 

 идентификује ризике 

глобализације 

 објасни улогу и функције 

Светске трговинске организације 

 наведе међународне финансијске 

организације 
 објасни улогу Међународног 

монетарног фонда (ММФ) 

 објасни улогу Међународне 

банке за обнову и развој 

 објасни улогу Европске 

инвестиционе банке 

 објасни сарадњу Републике 

Србије с међународним 

финансијским организацијама 

 наведе регионална партнерства 

 објасни најсложенији облик 
интеграције – Европску унију 

 

 

 Појам економских интеграција 

 Разлози економских интеграција 

 Глобална и регионална 

партнерства 

 Шансе глобализације 

 Ризици глобализације 

 Светска трговинска организација 

(СТО) 

 Међународне финансијске 

организације 

 Међународни монетарни фонд 

 Међународна банка за обнову и 

развој 

 Европска инвестициона банка 

 Сарадња Републике Србије с 

међународним финансијским 

институцијама 

 Регионална партнерства  

 Европска унија као регионални 

лидер 

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 (14 часова) 
 

 
 

Место реализације наставе 

 Теоријска настава се реализује у учионици 
 

 

Препоруке за реализацију наставе 

 Модул се реализује кроз методе активно орјентисане наставе  

 Користити презентације  

 Користити шеме  

 Користити сајтове Републичког завода за статистику, Народне 

банке Србије, Владе Републике Србије и Привредне коморе 

Србије   
 
 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 усмено излагање 

 тестови знања 

 домаћи задатак 

 активност на часу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



140 

 

 
Назив модула:                      Одржив развој Републике Србије 

Трајање модула:       20 часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 

ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити 

у стању да: 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ  МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

МОДУЛА 

 Стицање знања о 

одрживом развоју 

Републике Србије 

 наведе карактеристике 

привредног развоја Републике 

Србије у XXI веку 

 доведе у везу историјско наслеђе 

и привредни развој 

 наведе индикаторе 
макроекономских кретања у  

периоду 2000-2010. 

 објасни предности, слабости, 

шансе и претње за одржив развој 

Републике Србије 

 идентификује националне 

приоритете одрживог развоја 

 наведе стубове одрживог развоја 

 објасни нужност (потребу) 

реструктурирања привреде 

Републике Србије 

 објасни нужност (потребу) 

реиндустрализације 

 наведе потенцијале за развој 

пољопривреде 

 доведе у везу значај 

инфраструктурних приоритета 

(енергетика и саобраћај) и 

одрживог развоја економије 

 објасни значај образовања за 

одржив економски развој. 

 доведе у везу информационе 

технологије, економију знања и 

одрживи економски развој 

 доведе у везу  научно-

технолошке политике и одрживи  

развој економије 

 наведе друштвене услове 

одрживог развоја 

 објасни спровођење стратегије 

одрживог развоја 

 Привредни развој Републике 

Србије у XXI веку 

 Историјско наслеђе 

 Индикатори макроекономских 

кретања у периоду 2000-2010. 

 Предности, слабости, шансе и 

претње за одржив развој 

Републике Србије 

 Национални приоритети 

одрживог развоја 

 Стубови одрживог развоја 

- Одржив развој привреде 

- Одржив развој друштва 

- Заштита животне средине – 

рационално располагање 

природним ресурсима 

 Реструктурирање привреде 
Републике Србије 

 Реиндустрализација 

 Потенцијали за развој 

пољопривреде 

 Инфраструктурни приоритети – 

енергетика и саобраћај 

 Образовање 

 Информационе технологије и 

економија знања 

 Одрживост научно-технолошке 
политике 

 Друштвени услови одрживог 

развоја 

- Популациона политика 

- Социјална сигурност 

- Смањење сиромаштва 

 Спровођење стратегије одрживог 

развоја 

 

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 

 Модул се реализује кроз методе активно орјентисане наставе  

 Користити презентације  

 Користити шеме  

 Користити сајтове Републичког завода за статистику, Народне 

банке Србије, Владе Републике Србије и Привредне коморе 

Србије   
 
 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 усмено излагање 

 тестови знања 

 домаћи задатак 

 активност на часу 

 



141 

 

 

5. КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА, ОДНОСНО МОДУЛИМА 
 

 

 

 

 

- Књиговодство 
- Канцеларијско пословање   

- Рачунарство и информатика 

- Пословна и административна обука  

- Пословна информатика са електронским пословањем 

- Вештине комуникације 

- Пословна психологија 
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 ПОСЛОВНА ПСИХОЛОГИЈА 

Годишњи фонд часова:   74 

Разред: Други 

Циљеви предмета: 

 

1. Оспособљавање ученика да на основу психолошких сазнања и  усвојених вештина  допринесе  ефикасности и 

ефективности  пословног понашања и успеха пословне организације. 
2. Припрема ученика да адаптибилно реагује на промене у сфери рада и заштити се од последица 

неусклађености човека и рада. 

3. Подршка ученику да  преузме одговорност за сопствени професионални развој и препозна  пословне 

могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу. 
         

ТЕМА ЦИЉ ИСХОДИ  
 

По завршетку теме ученик ће 

бити у стању да: 
 

ОБАВЕЗНИ И 
ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ ПО 

ТЕМАМА 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

 

РАД  КАО 

СФЕРА 
ЖИВОТА 

 

  
 

 

  

 
  

 Разумевање рада као важне 
сфере човековог живота и 

потребе изучавања односа 

човека и рада  

 објасни психолошки аспект 
рада 

 наведе  предмет 

проучавања психологије  и 

њене дисциплине 

 наведе предмет и задатке 
психологије рада 

 

 
 

 Рад као економска, 
психолошка и 

социјална категорија 

 Психолошки аспекти 

рада 

 Психологија  
    (предмет изучавања, 

теоријске и примење 

дисциплине) 

 Психологија рада 
(предмет и задаци, 

области проучавања) 

 

 

Облици наставе 

- теорија 

Место реализације 
  -учионица  

 

Препоруке за реализацију наставе 

 Садржај  тематских целина треба интегрисати 

тако што ће се ученицима указивати на њихову 

међусобну повезаност као и на везу са 

животним ситуацијама у којима  могу да 

препознају, тестирају, практикују  и унапређују 

усвојена знања и стечене вештине.Ученицима је 

најпознатија организација школе и на том 

примеру могу се обрађивати бројни садржаји. 

На часовима практичне наставе, посебно ако се 

организује рад у виртуелним предузећима, 

ПСИХОЛОШК

Е 

КАРАКТЕРИС

ТИКЕ 

 Стицање знања о утицају  
психолошких 

карактеристика човека  на  

пословно понашање 
 

 анализира утицај 
психолошких 

карактеристика појединца 

на његово пословно 
понашање 

 Психчки процеси 
значајни за рад 

(опажање, пажња, 

учење, мишљење, 
памћење, емоције, 
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ПОЈЕДИНЦА 

И ПОСЛОВНО 

ПОНАШАЊЕ  

 

 

 

 

 објасни улогу емоција у  

пословном понашању 

 на одговарајућим 
примерима објасни узроке 

грешака у опажању особа   

 наведе и објасни факторе 

радне адаптације 

 опише различите радне 
стилове и наведе њихове 

основне каратктеристике 

 препозна штетне последице 

неусклађености посла и 

човека  и наведе начине 
заштите 

 

 
 

мотивација) 

 Појам и структура 
личности (дефиниција, 

темперамент, карактер, 

способности,  типови 
личности, свест о себи)   

 Емоције и пословно 

понашање 

 Ставови ,  вредности и 

интересовања као 

фактор успеха у раду 

 Знања , вештине и 
навике као предуслов 

успеха у раду 

 Динамика личности и 

мотивација за рад 

 Социјална перцепција 
(појам, грешке у 

опажању људи) 

 Радна адаптација 

(појам, врсте и 
фактори од којих 

зависи) 

 Радни стилови 

 Умор (појам, 

симптоми,  

превазилажење, 
заштита од умора) 

 Стрес (појам, фазе, 

превазилажење) 

 Сагоревање на послу 

 Психосоматске 

болести 
 

ученици ће имати добру прилику да садржаје 

овога предмета повежу и примене. Даљи развој 

стечених знања и вештина ученици ће имати у 

оквиру наставног предмета вештине 

комуникације који се у потпуности реализује 

кроз вежбе и пружа велике могућности 

практиковања. 

 Исходи, а не садржаји,  су оно што наставника 

примарно оријентише у планирању и 

реализацији наставе. Из тог разлога наставници 

се не морају стриктно придржавати 

препорученог броја часова по темама, уколико 

процене да им је за постизање исхода потребан 

другачији број часова, или распоред 

садржаја.Посебну пажњу треба обратити на 

остваривање исхода који се односе на развој 

неких вештина ( нпр.писање CV-а или 

препознавање узрока грешке у опажању особа 

на примеру) јер је за њих потребно реализовати 

активности које захтевају више часова и 

пружање могућности свим ученицима да 

покажу своје постигнуће.  

 За обраду одређених садржаја могу се 

користити  актуелни догађаји из света рада 

описани у различитим изворима информација 

који се даље анализирају кроз бројне технике 

рада као што су демонстрације, симулације, 

радионице, играње улога, дискусије, дебате и 

друго. Уколико постоји могућност ученицима 

треба обезбедити прилику да разговарају са 

особама које су у окружењу познате као 

успешни пословни људи, било посетом у 

ОСОБА У 

ОРГАНИЗАЦИ

ЈИ КАО 

 

 Оснаживање ученика за 

преузимање различитих 

улога у пословној 

 опише организацију као 

групу  

 објасни појам 

професионалне улоге и 

 Група (појам и врсте 

група, процеси у 

групи, структура 

групе) 
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КОНТЕКСТУ 

ПОСЛОВНОГ 

ПОНАШАЊА 

 

 

 

 

 

 

организацији и сналажење 
у сложеним социјалним 

односима 

начин њене изградње  

 на примеру објасни 
конфликт улога у 

организацији 

 наведе врсте група у 

пословној организацији 

 наведе основне 
карактеристике 

комуникације у 

организацији 

 анализира структуру и 

динамику радних тимова 

 сарађује у тиму 

 анализира понашање 
запослених у зависности од 

типа руководиоца 

 објасни значај 

међуљудских односа  за 
успех појединца и 

организације у целини 

 препозна примере 

флуктуације, апсентизма, 
сагоревања на послу, 

психосоматских болести, 

мобинга 

 

 Организација као 

група 

 Положаји и улоге у 
структури 

организације 

(организацијске улоге, 
изградња 

професионалних улога,  

конфликти улога) 

 Групе у организацији 

 Комуникација у 

организацији 

 Тимски рад (одређење, 
улоге у тиму, изградња 

тима) 

 Руковођење (теорије 

руковођења, стилови 
руковођења, 

лидерство, особине 

успешних и 
неуспешних 

руководиоца,) 

 Међуљудски односи 

као предуслов успеха у 

раду 

 Проблеми  савременог 
пословног окружења 

(флуктуација, 

апсентизам, 
сагоревање на послу, 

психосоматске 

болести, мобинг) 
 

њихове фирме или њиховим гостовањем у 

школи. 

 У процени напредовања ученика поред 

класичних форми могу се користити и групне 

активности у којима ће ученици имати прилику 

да искажу усвојена знања и вештине и тако 

пруже наставнику довољно информација да их 

оцени (решавање проблемских ситуација, 

играње улога, презентације...). Све активности 

које се реализују кроз тимски рад помоћи ће 

ученицима да разумеју карактеристике тог 

начина рада и процесе изградње тима што је 

важно за остварење овог предмета. 

Препоручени број часова по темама: 

1. Рад као сфера живота (4) 

2. Психолошке карактеристике појединца 

и пословно понашање (32) 

3. Особа у организацији као контексту 

пословног понашања (29) 

4. Професионални развој  (9) 

 

ПРОФЕСИ 

ОНАЛНИ  

 Јачање свести ученика о 

значају каријерног вођења 

и личне одговорности за 
професионални развој и 

 наведе функције 

професионалне 

оријентације и селекције 

 напише сопствени CV 

 Професионална 

оријентација  

 Професионална 

селекција  
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РАЗВОЈ 

 

успех у пословном 
понашању 

 

 наведе стратегије 

мотивисања за рад и 
смањења незадовољства 

послом 

 објасни концепт 

целоживотног учења и 
његов значај за 

професионални развој 

 тумачи основни циљ 

Стратегије каријерног 

вођења и саветовања у 
Републици Србији  

  

 Самопредстављање и 

писање CV 

 Мотивисање за рад  

 Задовољство послом  

 Концепт целоживотног 
учења 

 Стратегија каријерног 

вођења и саветовања у 

Републици Србији 
 

 

Корелација са другим предметима/модулима: 

– Економија, модули основи менаџмента и основи маркетинга 

–  Канцеларијско пословање, модул кодекс пословног понашања и изградња пословног имиџа 

–  Вештине комуникације 
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ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА СА ЕЛЕКТРОНСКИМ ПОСЛОВАЊЕМ 

 

1. ОСТВАРИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА –  ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ 

 

 

РАЗРЕД 

 

НАСТАВА  

ПРАКСА 

 

УКУПНО 
Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

II  111    111 

 

 

2. ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА  
3. Оспособљавање ученика  за примену рачунара у струци 

4. Оспособљавање ученика за табеларна израчунавања 

5. Оспособљавање ученика за обраду слика 

6. Оспособљавање за израду мултимедијалних презентација 
7. Развијање способности за коришћење готових апликација  

8. Оспособљавање  за самосталан  рад 

9.  Оспособљавање ученика за примену нових технологија 

10. Оспособљавање ученика за примену електронског пословања  
 

3.  НАЗИВ И ТРАЈАЊЕ МОДУЛА 

 

Разред:  трећи  
 

Ред.бр. НАЗИВ МОДУЛА 
Трајање модула (часови) 

Т В 

1. Обрада слика и израда презентација  45 

2. Рад са табелама  48 

3. Увод у електронско пословање  18 
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4.  ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ, ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА 

 

Назив модула:                      Обрада слика и израда презентација 

Трајање модула:       45 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 обраду слика 

 Оспособљавање ученика 

за израду 

мултимедијалних  

презентација 

 

 објасни принципе представљања 
слика у рачунару (растерски, 

векторски)  

 разликује формате слика и 

њихове особине  

 изврши конверзију формата 

слике 

 мења димензије слике  

 мења капацитет фајла слике 

 унесе слајдове на презентацију 

 унесе и форматира текст на 

слајду 

 изради и форматира табелу на 

слајду 

 убаци и форматира слику на 

слајду 

 изради и форматира графиконе и 

дијаграме на слајду 

 користи предложене теме и 

израђује нове за дизајн слајда 

 уметне интерне и екстерне везе 

на слајд 

 користи презентацијске ефекте 

 изврши припрему за штампу и 

штампа презентацију 

 сачува презентацију у 

различитим форматима 

 

 Програми за обраду слика: MS 
Office Picture Manager, MS Paint 

итд.  

 Представљање слика у рачунару 

 Формати за чување слика  

 Скенери и дигитални 

фотоапарати  

 Атрибути слика  

 Основна обрада слика  

 Појам презентације и слајда  

 Дефинисање дизајна садржаја и 

позадине слајда  

 Текст на слајду 

 Слике на слајду  

 Графикони и дијаграми у 

презентацији  

 Презентацијски ефекти 

(анимација, прелази)  

 Hiperlink 

 Приказивање презентације  

 Презентација као интернет сајт 

 Штампање  презентације 

 

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

 
 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

 вежбе  (45 часова) 

 

Подела одељења на групе 

Одељење се дели на 2  групе приликом реализације: 

 вежби 
 

Место реализације наставе 

 Кабинетске вежбе се реализују у кабинетима за рачунарство и 

информатику или  

 Кабинет за канцеларисјко пословање  
 

 

Препоруке за реализацију наставе 

 Модул реализовати кроз методе активне наставе помоћу 

следећих пропоручених метода: 

- web quest (припрема наставног материјала у електронком 

облику, најчешће html) 

- пројекат 

 Препоручује се да ученици израђују презентацију користећи 

садржаје стручних предмета  

 Препоручена литература за наставнике: ECDL4 уџбеник за 

курс Microsoft Office XP; Аутори: Brendan Munnelly, Paul 

Holden 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 праћење остварености исхода 

 тестове знања 

 активност на часу 

 домаћи задатак  

 тестови практичних вештина  
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Назив модула:                      Рад са табелама 

Трајање модула:       48  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 табеларна 

израчунавања 

 

 отвори једну и више радних књига 

 убаци нове радне листове 

 преименује и брише постојеће 

радне листове  

 сачува радну књигу у 

одговарајућем формату 

 унесе различите врсте података у 

ћелију 

 одреди референцу и име ћелији 

 форматира саджај ћелије 

 сортира податке у табели 

 филтрира податке у табели 

 унесе формуле 

 користи формуле за решавање 

задатака 

 користи функције 

 реши задатке помоћу функција 

 изради графиконе и дијаграме на 

основу података из  табеле  

 форматира графиконе и дијаграме 

 унесе слике у радну књигу 

 објасни појам базе података у 

проргаму за табеларна 

израчунавања 

 изврши различите операције везане 

за базе података у програму за 

табеларна израчунавања  

 користи on-line сервисе за 

табелaрнa израчунавања 

 припреми радну књигу за штампу 

 штампа податке из радне књиге 

 

 Програм за табеларна 

израчунавања: MS Excel, Open 

Office Calc итд. 

 Покретање програма за рад са 

табелама (почетни кораци и 

мењање основних поставки) 

 Радна свеска и радни листови 

(поступак са радним листовима) 

 Типови података које користе 
програми за табеларна 

израчунавања: текстулани, 

нумерички и формуле 

 Однос величине текста и 

величине ћелије 

 Наменске листе 

 Референце ћелија: релативне, 

комбиноване  и апсолутне 

 Копирање и премештање 

садржаја ћелије 

 Форматирање текстуалних 
података 

 Форматирање нумеричких 

података 

 Сортирање података: 

једноставно и сложено 

 Филтрирање података 

 Математичке формуле у табели 

 Мењање формула 

 Копирање формула 

 Математичке и статистичке 
функције  

 Функције са условом  

 Остале функције 

 Израда и типови графикона  

 База података 

 Пивот табеле 

 

На почетку модула ученике упознати са циљевима и исходима 

наставе, односно учења, планом рада и начинима оцењивања  

 
 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

 вежбе  (48 часова) 

 
 

Подела одељења на групе 

Одељење се дели на 2  групе приликом реализације: 

 вежби 

 
 

Место реализације наставе 

 Учионица опремљена пројектором, модерацијском таблом, 

флип чартом, телефоном са факс машином 

 кабинет за канцеларијско пословање  

 кабинет за рачунарство и информатику  

 

Препоруке за реализацију наставе 

 Модул реализовати кроз часове активне наставе помоћу 

следећих пропоручених 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 финансијског 

књиговоства и других стручних предмета 

 Препоручена литература за наставнике: ECDL4 уџбеник за 

курс Microsoft Office XP; Аутори: Brendan Munnelly, Paul 

Holden 

 

Оцењивање 

 
Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
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 Google documents 

 Припрема за штампу (поставке 

радног листа и припреме) 

 Преглед пре штампе и штампање     

 праћење остварености  исхода 
 тестове знања 

 активност на часу 

 домаћи задатак 

 тест практичних вештина  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



150 

 

Назив модула:                      Електронско пословање  

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 познавање 

концептуалног  оквира 

електронске трговине , 

различитих модела и 

предности њиховог 

увођења 

 

 објасни елементе и основне 

функције електронског 

пословања  

  објасни телекомуникациони 

концепту електронског 

пословања   

  користи заштиту и мере 

безбедности у електронског 

пословања   

 дефинише концепт електронске  

трговине  

 објасни електронско тржиште 

 наведе предности и ограничења у 

е-трговини 

 наведе моделе е- трговине 

 објасни В2В модел 

 објасни В2С модел 

 објасни С2С модел 

 објасни улогу електронских 
посредника  

 наведе предност рекламирања на 

Интернету  

 дизајнира  банер рекламу  

 примењује поступак рекламирања 

електронском  поштом 

 користи стил пословног 

електронског писма 

 примењује структуру 

електронског писма  

 објасни предност УРЛ 
рекламирања  

 наведе могућности истраживања 

електронског тржишта 

 објасни појам интратрговине 

  наведе могућности пружања 

услуга државних органа и јавних 

 

 Појам електронског  пословања  

 Облици електронског пословања  

EDI 

 Рачунарске мреже 

 Мобилно пословање 

 Телекомуникациони канали 

 Медијуми и комуникације 

  Протоколи и интерфејси GIS и 

GPS  

 Концепт Електронске  трговине 

 Појам  електронског тржишта и 

међуорганизационог  

информационог система 

 Предности и ограничења 

електронске трговине 

 Модели електронске  трговине 

 В2В модел 

 В2С модел 

 С2С модел 

 Електронски посредници  

 Рекламирање на Интернету 

 Банер рекламе 

 Рекламирање електронском 

поштом 

 Стил пословног електронског 

писма  

 Структура електронског писма  

 и-мејл етика и дискреција  

 

На почетку модула ученике упознати са циљевима и исходима 

наставе, односно учења, планом рада и начинима оцењивања  

 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

 вежбе  (45 часова) 

 

Подела одељења на групе 

Одељење се дели на 2  групе приликом реализације: 
 вежби 

 

Место реализације наставе 

 Кабинет за рачунарство и информатику  

 Кабинет за канцеларијско пословање   

 

Препоруке за реализацију наставе 

 Модул реализовати кроз часове активне наставе помоћу 

следећих пропоручених 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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служби 

 објасни модел  G2B 

 објасни модел  G2C 

 објасни модел  G2G 

 наведе могућности вођења 

електронске трговине путем 

бежичних уређаја 

 наведе предности виртуелних 

организација  

 објасни коцепт виртуелне 

канцеларије  

 наведе предности и ограничења 
е-трговине 

 наведе системе плаћања он-лајн 

трговине 

 наведе начине заштите 

сигурности податка 

 наведе сигурносне стандарде  на 

Интернету  

 URL  рекламирање  

 Корисници и њихово понашање 

на Интернету  

 С2С модел 

 Трговина унутар компаније 

 Појам  Е-владе  

 G2B  модел 

 G2C модел 

 G2G модел 

 Mобилна трговина  

 Организациони аспекти увођења 
електронске трговине 

 Виртуелна канцеларија  

 Виртуелни тимови 

 Предности и ограничења 

електронске  трговине   

 Системи плаћања при он-лајн 

трговини  

 Врсте електронских плаћања  

 Сигурност на  интернету 

 Технологије за обезбеђење  

сигурности при  електронској 
трговини 

 Сигурносни стандарди на 

Интеренту  

 

 
5. КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА, ОДНОСНО МОДУЛИМА 

 

 
 

 

- Економија 

- Канцеларијско пословање   

- Српски језик и књижевност 

- Рачунарство и информатика 

- Пословна и административна обука  

- Статистика 

- Култура језичког изражавања 
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Назив предмета:  Култура језичког изражавања 

Годишњи фонд часова:  72 

Разред:  трећи 

Циљеви предмета: 

  
 Развијање и неговање језичке културе, поштовање правила књижевног (стандардног) језика у 

усменом и писаном изражавању 

 Развијање професионалног односа у раду са документима 

 Упућивање ученика на критички однос према бирократизацији језика  

 Неговање пословног бонтона у службеној комуникацији 

 Подстицање ученика за даље усавршавање у професионалном,  друштвеном и другим 

облицима јавног домена 

 

ТЕМА ЦИЉ 

ИСХОДИ 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ   

ПО ТЕМАМА 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

Примена основних 

правописних 
правила 

 Отклањање 

типичних 
правописних 

грешака 

 

 правилно употреби велико и мало 

слово на почетку реченице, при 
писању властитих имена, као и да 

примени правила куртоазне употребе 

великог слова 

 примени знања о гласовним 

алтернацијама у писању и говору у 

складу са језичком нормом 

 примени правила одвојеног и 

спојеног писања речи код именица, 

придева, глагола, заменица, бројева и 

изведеница од њих 

 употреби скраћенице у складу са 
основним правописним правилима 

 правилно употреби знакове 

интерпункције 

 Велико и мало слово (почетак 

реченице, писање властитих имена и 
куротазна употреба великог слова) 

 Гласовне алтернације (промена л у о,  

једначење сугласника по звучности,   

једначење по месту творбе, 

упрошћавање сугласничких група, 

палатализација, сибиларизација, 

писање сугласника Ј) 

 Одвојено и спојено писање речи (код 

именица, придева, глагола, заменица, 

бројева и изведеница од њих) 

 Скраћенице  

 Интерпункција (тачка, запета, црта, 

тачка са запетом, две тачке, заграда, 

наводници, упитник и узвичник, 

цртица) 

 На почетку теме ученике 

упознати са циљевима и 
исходима наставе / учења, планом 

рада и начинима оцењивања. 

 

Облици наставе 

Предмет се реализује кроз следеће 

облике наставе: 

 теоријска настава (65 часова) 

 вежбе (7 часова) 

 

 

Место реализације наставе 

 Теоријска настава се реализује 

у учионици 

 Вежбе се реализују у кабинету 

информатике 
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Примена 
типографских 

правила при обради 

текстова на 

рачунару 

 Оспособљавање 
ученика да 

успешно 

примењују 

типографска 

правила у 

текстовима 

пословне и 

службене 

кореспонденције 

 правилно употреби курент и верзал у 
заглављима текстова пословне и 

службене кореспонденције 

 правилно примени различите начине 

истицања текста 

 правилно употреби размак пре и 

после интерпункцијских знакова 

 Употреба курента и верзала у писању 
заглавља текстова пословне и 

службене кореспонденције 

 Наглашавње делова текста различитим 

слогом (болд, курзив, подвлачење, 

спационирано писање) 

 Употреба размака пре и после 

интерпункцијских знакова 

 

Препоруке за реализацију 

наставе 

 Вежбе на одабраним 

текстовима 

 Диктати, самодиктати, 

допуњавање исказа, 

преобликовање текста 

 Лекторска и коректорска 

вежбања 

 Индивидуални и групни рад 

 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

1. праћење остварености исхода 

2. тестове знања 

 

Оквирни број часова по темама 

 Примена основних 

правописних правила (30 

часова) 

 Примена типографских 
правила при обради текстова на 

рачунару (7 часова) 

 Примена граматичких правила 

у писању и говору (22 часа) 

 Употреба речи  и израза 

страног порекла (5 часова) 

 Специфичности бирократског 

језика (4 часа) 

 Основе говорне културе (4 

часа) 

Примена 

граматичких 

правила у писању и 
говору 

 Оспособљавање 

ученика да 

теоријска знања из 
граматике 

примењују у 

усменом и 

писаном 

изражавању у 

складу са језичком 

нормом 

 правилно употреби падежне облике 

именица, придева и заменица  

 правилно употреби облике 
компаратива придева 

 изабере одговарајућу врсту броја уз 

различите именице 

 правилно употреби глаголске облике 

 изабере предлог због или ради у 

зависности од контекста 

 у склопу реченице правилно 

употреби конструкције код којих се 

често греши у говору и писању 

  Правилна употреба падежних облика 

речи са деклинацијом (кејом, а не 

кејем, Милана Петровића, а не 
Милана Петровић, ни од кога, а не од 

никога и сл.) 

 Употреба правилних облика 

компаратива   (строжи, а не 

строжији и сл.) 

 Употреба збирних бројева за 

означавање скупа особа различитог 

пола (троје ученика и сл.) и бројних 

придева уз именице pluralia tantum 

(двоја врата, а не двоје врата и сл.) 

 Правилна употреба глаголских облика 
(познајући, а не познавајући,  разбиј, а 

не разби,  ми бисмо дошли, а не ми би 

дошли,  донесен, а не донешен и сл.) 

 Правилна употреба предлога због и 

ради (Нема новца због гашења банке, 

а не Нема новца ради гашења банке) 

 Правилна употреба честих 

конструкција у склопу реченице (у 

вези са тим, а не у вези тога, с 

обзиром на то, а не обзиром на, 

бавити се нечим, а не бавити се са 
нечим, и сл.) 
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Употреба речи  и 
израза страног 

порекла 

 Оспособљавање 
ученика да 

правилно 

употребљавају 

фреквентне речи и 

изразе страног 

порекла 

 правилно употреби речи страног 
порекла у писању и говору 

 правилно употреби фреквентне 

изразе страног порекла у писању и 

говору 

 Правилна употреба (у говору и 
писању) фреквентних речи страног 

порекла (бацил а не бакцил, виртуоз, а 

не виртоуз,  контингент, а не 

контигент и сл.) 

 Значење и употреба фреквентних 

израза латинског порекла (априори, ад 

хок, де јуре и сл.) 

 Значење и употреба фреквентних 

израза пореклом из француског и 

енглеског језика (дежа ви, елан витал, 

мелтинг пот и сл.) 

Специфичности 
бирократског језика 

 Оспособљавање 
ученика да 

препознају 

негативна 

обележја 

бирократског 

језика  

 препозна сувишне „бирократизме“ у 
административном стилу 

 замени стереотипне бирократске 

изразе и фразе поштујући принципе 

правилности, јасноће, језгровитости и 

сврсисходности 

 Декомпоновање предиката  (употреба 

именица уместо глагола; вршити 

утицај уместо утицати и сл.) 

 Помодарска употреба неких 

стереотипних израза (присутно је..., 

дошло је до..., предузимају се мере и 

сл.) 

 Пасивне реченице као обележје 

бирократског језика (Уговор је 

потписан од стране правних 

субјеката и сл.) 

 

 

Основе говорне 

културе 

 

 Оспособљавање 

ученика да 

поштују својства 

доброг говора 

 

 употреби одговарајући поздрав у 

складу са околностима и приликама 

 изабере одговарајућа језичка средства 

при обраћању и ословљавању  

 у складу са пословним бонтоном 

успостави  везу, адекватно поздрави 

саговорника, представи се, води и 

заврши службени телефонски 

разговор 

  избегне употребу поштапалица у    
сопственом говору 

 

 Поздрављање (као друштвено 

условљени чин) 

 Обраћање и ословљавање (државних 

поглавара, високих државних 

функционера, верских достојанственика, 

страних државника, амбасадора...) 

 Телефонски разговор (у пословној 

комуникацији)    

 Поштапалице у свакодневној 

комуникацији 
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КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА 

1. Српски језик и књижевност 

2. Канцеларијско пословање 

3. Вештине комуникације 

4. Пословна психологија 

5. Пословна информатика са ел. пословањем 

6. Рачунарство и информатика 
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Назив предмета: ВЕШТИНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ 

Годишњи фонд часова:   72 

Разред: Трећи 

Циљеви предмета: 

1.Примена стечених знања о комуникацији у практичном контексту; 

 

2. Овладавање комуникацијским вештинама које доприносе  успешном пословном понашању, сарадњи и раду у тиму; 

   

3.Оспособљавање ученика да конфликтне ситуације разрешавају примењујући  принципе конструктивне комуникације; 

 

4. Подстицање личне одговорности ученика за ток и успех комуникације. 

 

          

ТЕМА ЦИЉ ИСХОДИ  

 

По завршетку теме ученик ће бити у 

стању да: 

 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ ПО ТЕМАМА 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

ПРОГРАМА 

 

 

КОМУНИКАЦИЈ

А КАО 

СОЦИЈАЛНА 

ИНТЕРАКЦИЈА 
 

 

 

  

 

 Разумевање 

комуникације као социјалне 

интеракције и њене улоге  у 

различитим сферама живота и 

рада 

 
 

 

 

 

 

 

 

 објасни значај,  

улогу и циљеве комуникације у 

личном, друштвеном и 

професионалном животу 

 разликује 

основне врсте комуникације 

 уочи повезаност 

вербалног и невербалног 

изражавања и важност њихове 

усклађености у социјалној 

интеракцији 

 анализира 

комуникацијски процес кодирања и 

декодирања различитих врста 

порука 

 објасни разлике  

 Комуникација  

као социјална интеракција.  

 Садржај комуникације 

( изражавање и размена  мисли, 

ставова, осећања, потреба, 

интересовања, вредности, захтева)  

 Циљеви комуникације 

(стварање контакта, примање и 

давање обавештења, формирање 

ставова, решавање проблема, 

одлучивање, задовољење потреба, 

вршење утицаја...). 

 Врсте комуникације 

(вербална/невербална; писмена/ 

усмена; формална/неформална 

интраперсонална/интерперсонална; 

Облик наставе 

 вежбе 

Место реализације наставе 

 Учионица 

 

Потребни технички 

уређаји 

 ТВ 

 ЦД плејер 

 

Препоруке за реализацију 

наставе 
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које постоје између важећих теорија 

и модела комуникације 

 дискутује о сличностима 

 и разликама комуникације некад и 

сад 

 аргументовано разматра  
предности и недостатке 

комуникације која се одвија уз 

помоћ савремене технолоије 

 образложи значај,  

улогу и циљеве пословне 

комуникације   

 објасни карактеристике 

интеркултуралне комуникације  

 повеже знања из  

ове тематске области са сопственим 

искуством 

 

 

комуникација у групи; јавна 

комуникација; масовна 

комуникација; комуникација у 

организацији) 

 Елементи 

комуникацијског процеса (језик, 
кодови, значења; обликовање 

порука; пренос и тумачење порука; 

конотативно и денотативно 

значење; канали комуникације, 

шум у комуникацији) 

 Комуникација некад и 

сад. Виртуелна комуникација-

предности и опасности.  

 Комуникација  у 

различитим сферама живота  

( приватна и пословна 
комуникација) 

 Теорије и модели 

комуникације (теорије контроле, 

равнотеже, утицаја) 

 Карактеристике 

интеркултуралне комуникације 

 

 

     Исходи предмета, по 

темама, оствариви су 

уколико наставник  има у 

виду њихову међусобну 

повезаност и, у складу с 

тим, ствара прилике да 

ученици у оквиру вежби 

разматрају процес 

комуникације са 

различитих аспеката и 

кроз бројне примере. 

Наставници се не морају 

стриктно придржавати 

препорученог броја часова 

по темама, уколико 

процене да им је за 

постизање исхода 

потребан другачији број 

часова, или распоред 

садржаја.  

Природа предмета и 

предвиђени облик наставе 

(вежбе) захтевају и 

омогућавају активну 

наставу која се може 

одвијати кроз 

индивидуални рад, рад у 

паровима, малој и великој 

групи.   У планирању 

ученичких активности   

треба поћи од знања које 

 

 

ПРИНЦИПИ 

КОНСТРУКТИВН

Е 

КОМУНИКАЦИЈ

Е 

 

 Упознавање ученика 

са принципима 

конструктивне 
комуникације, 

тимским радом и 

сарадњом 

 

 

 препозна  факторе 

који отежавају и олакшавају процес 

комуникације  

 разликује насилну  
од ненасилне комуникације и 

образлаже њихове ефекте 

 разликује  

комуникацију засновану на 

хијерархијском моделу моћи од оне 

која се заснива на кооперативном 

моделу  

 Фактори који 

отежавају и олакшавају процес 

комуникације 

 Принципи на којима  
се заснива конструктивна 

комуникација (ненасиље као 

животна оријентација, симетричан 

однос, узајамно поштовање, 

јасноћа, искреност, слушање, 

разумевање, свест о правима, 

лична одговорност) 
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 увиди и објасни повезаност 

конструктивне комуникације са 

тимским радом и сарадњом 

 наведе примере у  

којима се препознају принципи 

конструктивне комуникације у  
различитим сферама живота  

 препозна принципе 

конструктивне комуникације у 

правној струци  

 повеже знања из  

ове тематске области са сопственим 

искуством 

 

 Кооперативни модел 

наспрам хијерархијског модела 

моћи у комуникацији 

 Тимски рад и сарадња 

 Уважавање 

различитости  у интеркултуралној 
комуникацији   

 

су они стекли, посебно у 

оквиру предмета пословна 

психологија, њихових 

ваншколских искуства као 

и  актуелних догађаја из  

окружења. У раду се могу 

користити бројне технике  

као што су демонстрације, 

симулације, радионице, 

играње улога, дискусије, 

дебате, пројекти, писање 

есеја, реаговање на 

одређене теме, анализа 

медијских информација, 

истраживање и анализа 

добијених резултата,  

студије случаја, 

укључивање у социјалне 

мреже и друго.  

За многе активности један 

час није довољан и 

препорука је наставу 

организовати тако да се 

одвија на двочасу или блок 

настави.    

За сваки садржај и 

изабрану тенику рада 

наставник се мора 

припремити посебно у 

погледу одабира и  

 

ВЕШТИНЕ 

КОНСТРУКТИВН

Е 

КОМУНИКАЦИЈ

Е 

 

 

 

 

 

 

 Оспособљавање 

ученика за примену 

техника 
конструктивне  

комуникације  

 

 

 разликује конструктивну 

од неконструктивне комуникације 

 објасни појмове 

децентрација, емпатија, асертивност, 
сарадња и проактивност 

 разликује  активно 

слушање од неслушања  

 користи  вештину 

активног слушања 

 сагледа  позицију  

друге особе и уважи њене потребе, 

осећања, ставове,  искуство  

 искаже своје потребе 

 и захтеве на начин који не угрожава 

друге  

 искаже иницијативу 

и прихвати одговорност за процес 

комуникације 

 сарађује у групним 

активностима 

 примени  

комуникацијске вештине у 

 Јасноћа изражавања 

 Децентрација 

 Емпатија 

 Самопоуздано реаговање 

 Асертивност 

 Ја поруке 

 Активно слушање 

 Решавање проблема 

комуникацијом 

 Сарадња 

 Проактивност 
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симулацији решавања различитих 

проблемских ситуација 

 наведе комуникацијске 

технике које су посебно значајне за 

послове у правној струци 

 наведе примере 
успешне и неуспешне комуникације 

у правној струци 

 препозна могућност 

примене техника успешне 

комуникације у личном животу 

 

 

одговарајућег материјала и 

техничке припреме 

потребних материјала.  

Ученике треба оспособити  

и охрабривати  да и сами 

проналазе материјале који 

су погодни за обраду на 

часовима.  

Добро организована и 

реализована настава овог 

предмета подразумева да 

бројне ученичке 

активности имају продукте 

у виду постера, 

аудио/визуелних записа, 

текстова. Они се могу  

користи при интеграцији 

или рекапитулацији 

пређених садржаја у 

оквиру одељења где су 

настали, али се могу 

применити и шире. 

Ученици коју су посебно 

успешни у савладавању 

овог програма могу се 

ангажовати у оквиру 

вршњачких тимова за 

решавање конфликтних 

ситуација у школи. 

 

 

КОМУНИКАЦИЈ

А И РЕШАВАЊЕ 

КОНФЛИКТНИХ 

СИТУАЦИЈА 

 

 

 

 

 

 

 Оснаживање ученика 

за конструктивно 

реаговање у  

конфликтним 

ситуацијама  

 

 

 

 дефинише сукоб и  

наведе врсте конфликтних ситуација 

  препозна  фазе 

конфликта и могуће исходе 

 препозна конструктивни 
 и деструктивни потенцијал 

конфликтне ситуације 

 разликује могуће начине 

решавања сукоба и уме да објасни 

њихове основне карактеристике 

 наведе кораке у  

решавању конфликтних ситуација 

 примени технике 

 конструктивне комуникације у 

процесу решавања сукоба 

 препозна факторе који 
утичу на решавање сукоба у 

интеркултуралном окружењу 

 наведе конструктивне  

и неконструктивне примере 

решавања сукоба у 

интеркултуралном окружењу 

 Сукоб 

(дефиниција сукоба, сукоб као 

ризик и као шанса; врсте сукоба; 

фазе у развоју сукоба; исходи 

сукоба) 

 Понашање у сукобима, 

различити приступи конфликтним 

ситуацијама 

 Различити начини 

решавања сукоба ( дијалог, дебата, 

арбитража, преговарање  

медијација, гласање, консензус) 

 Конструктивно 

решавање сукоба и кораци у 

решавању конфликтних ситуација 

 Решавање сукоба 
у интеркултуралном окружењу 

(стереотипи и предрасуде као 

фактори који отежавају 

комуникацију и начини њиховог 

превазилажења) 
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 аргументовано дискутује 

о могућим начинима решавања 

конфликтних ситуација у правној 

струци и техникама успешне 

комуникације које треба користити  

 повеже знања из  

ове тематске области са сопственим 

искуством 

 

 

 

 

 

Препоручени број часова 

по темама: 

Комуникација као 

социјална интеракција (17) 

Принципи конструктивне 

комуникације (10) 

Вештине конструктивне 

комуникације (17) 

Комуникација и решавање 

конфликата (14) 

Комуникација у 

организацији, јавна и 

масовна комуникација (14) 

 

 

 

КОМУНИКАЦИЈ

А У 

ОРГАНИЗАЦИ 

ЈИ, ЈАВНА И 

МАСОВНА 

КОМУНИКАЦИЈ

А   

 

 

 

 

 Упознавање  са 

основним 

карактеристикама  

јавне и масовне 

комуникације и 

комуникације у 

организацији  

 

 

 

 наведе основне 

карактеристике  комуникације у 

организацији, јавне и масовне 

комуникације 

  уочи, на конкретном, 

примеру,  на који начин комуницира 

особа задужена у организацији за 

односе са јавношћу  

 направи  петоминутну 
презентацију пред одељењем  

на изабрану тему 

 уочи стереотипе  

предрасуде, дискриминацију у 

јавним и масовним комуникацијама 

 препозна примере  

употребе и злоупотребе јавних и 

масовних комуникација 

 анализира ток 

комуникације на  изабраној 

социјалној мрежи по питању неке 

актуелне теме/догађаја   

 искаже критички  

однос према информацијама које се 

 Основи комуникације  

у организацији   (размена порука 

унутар делова организације; 

комуникација између надређеног и 

подређеног, даваоца и примаоца 

услуге; односи моћи; мреже и 

системи пословног комуницирања; 

односи са јавношћу; тимски рад, 

улога и примена конструктивне 

комуникације у развијању 
сарадничких односа, 

комуникацијске компетенције и 

напредовање у организацији). 

 Јавна и масовна 

комуникација. Врсте јавне 

комуникације (презентације, 

трибине, интерактивни медији, 

социјалне мреже, форуми, блогови, 

причаонице) и њихова функција. 

Комуникација путем медија-

феномен истоврмене масовне 

продукције и масовног пријема 
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пласирају путем масовних 

комуникација 

 повеже знања из  

ове тематске области са сопственим 

искуством 

 
 

 

 

порука. Употреба и злоупотреба 

јавне и масовне комуникације.  

Корелација са другим предметима:  

- српски језик и књижевност,  

- страни језик 

- пословна психологија 

- социологија са правима грађана 

- грађанско васпитање 
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СТАТИСТИКА –пословни администратор 

 
1. ОСТВАРИВАЊА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА  - ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ  
 

 

 

 

 

 

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

2. ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА: 

 Оспособљавање ученика за прикупљање, груписање и приказивање података  

 Оспособљавање ученика за примену одговарајућих мера за анализу економских појава 

 Оспособљавање ученика да користе податке из статистичких публикација, пословних књига и база 

података са интернета 

 Разумевање значаја доношења одлука на основу резултата статистичких истраживања и достављања 

статистичких информација свим корисницима 

 Повезивање добијених знања и вештина са осталим стручним предметима 
 Оспособљавање ученика за коришћење методе симулације проблема 

 

 

 

3. НАЗИВ И ТРАЈАЊЕ МОДУЛА ПРЕДМЕТА  
 

Разред:  трећи 
 

Ред. 

бр. 
НАЗИВ МОДУЛА 

Трајање модула 

(часови) 

1. Дескриптивна анализа 30 

2. Статичка и динамичка анализа 42 

 
 

РАЗРЕД 

НАСТАВА 

ПРАКСА УКУПНО Теоријска 

настава 
Вежбе 

Практична 

настава 

Настава у 

блоку 

III 72     72 
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4. ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ, ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ И НАЧИНИ ОЦЕЊИВАЊА МОДУЛА  У ТРЕЋЕМ РАЗРЕДУ 

Назив модула:  Дескриптивна анализа 

Трајање модула: 30 часа 
 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 
ИСХОДИ МОДУЛА 

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

МОДУЛА 
ПРЕПОРУЧЕНО УПУТСТВО 

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ МОДУЛА 
 Оспособљавање ученика 

за примену 
дескриптивне анализе у  

пословању предузећа 

 објасни појам, задатке, поделу и значај статистике 

 објасни порекло статистичких грешака  

 објасни методе испитивања 

 разликује фазе статистичког истраживања 

 изради програм статистичког посматрања од 

дефиисања циља до израде статистичког 

упитника    

 прикупи и контролише податке  за  статистичко 

истраживање 

 групише податке у статистичке серије   

 креира одговарајуће статистичке табеле у 

функцији статистичког истраживања 

 креира  графичке приказе података и резултата 
статистичког истраживања у правоугаоном и 

поларном координатном систему 

 креира  графичке приказе података и резултата 

статистичког истраживања у ван координатном 

систему 

 одабере адекватну  врсту графичког приказа за 

презентацију различитих резултата  статистичког 

истраживања   

 израчуна аритметичку средину из груписаних и 

негруписаних података  у сврху анализе 

пословања 

 тумачи израчунату вредност аритметичке средине 

 израчуна геометријску средину 

 тумачи израчунату вредност геометријске 

средине 

 утврди  модус и медијану из интервалних и 

неинтервалних серија 

 тумачи утврђену вредност модуса и медијане из 

интервалних и неинтервалних серија 

 Статистика и статистичка 

истраживања 
-  појам  

-  задаци  

-  подела 

-  грешке 

-  манипулација подацима 

 Методе испитивања (упоређивање и 

рашчлањавање) 

 Фазе статистичког истраживања 

 Програм статистичког посматрања: 

- циљ посматрања 

- предмет посматрања 

- обележја јединица посматрања 

- извештајна јединица 

- методе обухватања јединица 

посматрања 

- извори и начини прикупљања 

података 
- статистички упитник 

 Снимање и контрола прикупљених 

података  

 Врсте статистичких серија 

 Груписање података и формирање 

статистичких серија 

 Статистичке табеле  

- појам  

- врсте 

 Графички приказ: 

- правоугаони координатни систем 
- поларни координатни систем 

- ванкоординатни систем 

 Дескриптивне мере: 

- аритметичка средина 

- геометријска средина 

- модус 

1. На почетку модула ученике упознати са 

циљевима и исходима наставе / учења, 
планом рада и начинима оцењивања 

 

Место реализације наставе 

 Кабинет са рачунарском опремом и 

прикључком на интернет 

 

Препоруке за реализацију наставе 

 Сви исходи се реализују кроз двочас (0+2) 

 Модул се реализује кроз методе активно 

оријентисане наставе  

 Препоручене методе: 
- студија случаја 

- пројекат 

 Приликом планирања наставе, модул 

структурирати на следећи начин: укупан  број 

часова поделити на више појединачних тема 

у односу на фазе статистичког истраживања. 

Други део модула реализовати као пројекат  

да би се знање ученика систематизовало. 

Ученици стичу потребна знања и вештине за 

спровођење статистичког истраживања путем 

решавања ситуацијских задатка (студије случаја) 

везаних за пословања предузећа. Ученици 
прикупљају потребне податке, групишу их у 

статистичке серије и приказују табеларно и 

графички. На основу прикупљених и сређених 

података израчунавају дескриптивне мере 

(аритметичка средина, геометријска средина, 

модус, медијана ) које користе за статистичку 

анализу. По завршетку сваке теме ученици 

документују и презентују своје резултате.  

Ученици у групама решавају задати пројекат 

тако што спроводе статистичко истрживање на 

задату тему из пословања предузећа. На крају 
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- медијана пројекта презентују и анализирају резултате. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назив модула:  Статичка и динамичка анализа 

Трајање модула: 42 часова 
 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 
ИСХОДИ МОДУЛА 

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

МОДУЛА 
ПРЕПОРУЧЕНО УПУТСТВО 

ЗА ОСТВАРИВАЊЕ МОДУЛА 
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 Оспособљавање ученика 
за  примену динамичке 

анализе  за праћење 

пословне активности 

предузећа 

 

 анализира узајамну везу између појединих 
економских појава  

 анализира степен –јачину узајамне везе међу 

економским појавама 

 израчуна и анализира апсолутне показатеље 

динамике економских појава    

 објасни сврху употребе индекса 

 израчуна и анализира базне и ланчане индексе  

 израчуна и тумачи средњи темпо раста и  развоја  

 израчуна и анализира индивидуалне и групне 

индексе физичког обима промета, цена, 

вредности 

 израчуна и анализира индексе нето зарада  

 израчуна и графички прикаже линеарни тренд  

 анализира линеарни тренд 

 предвиди кретање појаве у будућем периоду 

 одабере и примени одговарајући метод за 

статистичко истраживање динамике појава 

производње, промета и зарада 

 састави извештај на основу добијених резултата    

 Регресиона анализа 

 Корелациона анализа 

 Апсолутни показатељи динамике 

појава 

 Индекси 

- базни и ланчани индекси, 

средњи темпо раста и развоја 

- индивидуални и групни индекси 

физичког обима промета, цена, 

вредности 

- индекси нето зарада 

 Линеарни тренд 
 

 

 На почетку модула ученике упознати са 
циљевима и исходима наставе / учења, 

планом рада и начинима оцењивања 

 

Место реализације наставе 

 Кабинет са рачунарском опремом и 

прикључком на интернет 

 

Препоруке за реализацију наставе 

 Сви исходи се реализују кроз двочас (0+2) 

 Модул се реализује кроз методе активно 

оријентисане наставе  

 Препоручене методе: 

- пројекат 

- студија случаја 

 Модул структурирати на више појединачних 

тема (колико је потребно да се обраде 

предвиђене методе за истраживање). За сваку 

тему припремити ситуацију за учење  која ће 

ставити ученика у позицију да до решење 

конкретног економског преблема долази 

користећи статистичку методологују.  

 Ситуацију за учење тематски везати за 
пословање предузећа.  

 

По заршетку сваке теме ученици документују, 

презентују и анализирају своје резултате. 

На основу ситуација за учење, базираних на 

подацима о пословању предузећа, ученици 

израчунавају статистичке показатеље, 

састављају извештаје и доносе одлуке  у вези 

пословања предузећа 

 

5. КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА / МОДУЛИМА 

 
– Књиговодство 

– Предузетништво 

– Рачунарство и информатика 

– Пословна информатика са електронским пословањем 

– Економија 
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ПОСЛОВНА И АДМИНИСТРАТИВНА ОБУКА 

 

 

1. ОСТВАРИВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА –  ОБЛИЦИ И ТРАЈАЊЕ 

 

 

РАЗРЕД 

 

НАСТАВА  

ПРАКСА 

 

УКУПНО 
Теоријска настава Вежбе Практична настава Настава у блоку 

III  144  30  174 

IV  160  60  220 

 

 

 

2.  ЦИЉЕВИ ПРЕДМЕТА  

 
 Стицање вештина и рутине за обављање послова набавке и продаје 

 Стицање вештина и рутине за обављање књиговодствених послова 

 Стицање вештина и рутине за обављање опште правних послова 

 Повезивање теоријских и практичних знања у раду у бироу 

 Развијање компетенција, вештина и способности за самостално обављање послова у предузећу симулацијом 

реалних радних процеса и токова 

 Развијање вештине организовања, планирања, праћења и контроле пословања 

 

3.  НАЗИВ И ТРАЈАЊЕ МОДУЛА 

 

Разред:  трећи 
 

Ред.бр. НАЗИВ МОДУЛА 
Трајање модула (часови) 

Т В 

1. Од идеје до оснивања привредног друштва  42 

2. Општи, правни и кадровски послови  34 

3. Послови набавке и продаје  34 

4. Послови књиговодствене евиденције и платног промета  34 

5. Блок настава  30 
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Разред:  четврти 
 

Ред.бр. НАЗИВ МОДУЛА 
Трајање модула (часови) 

Т В 

1. Правни, кадровски послови и рад са поштом   54 

2. Планирање и послови у набавној и продајној служби  53 

3. Финансијско-рачуноводствени послови  53 

4. Блок настава  60 
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4.  ЦИЉЕВИ, ИСХОДИ, ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ САДРЖАЈИ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА МОДУЛА 

 

Назив модула:                      Од идеје до оснивања привредног друштва 

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 вештина 

за оснивање и започињање 

пословања предузећа 

 Примена стечаних знања и 

вештина за заснивање 

радног односа 

 Примена знања и 

ивештина за обављање 

административних 
послова у предузећу 

 

  

 

 избор пословне идеје 

 спроведе поступак регистрације и 

оснивања предузећа 

 спроведе поступак запошљавања 

радника 

 спроведе поступак формирања 

персоналног досијеа 

 евидентира излазну пошту и 

улазну пошту у одговарајућој 
евиденцији 

 функционално организује своје 

радно место  

 планира активности користећи 

софтвере и друга средства за 

планирање 

 распореди планиране активности 

према приоритету реализације 

 прати реализацију планираних 

активности користећи чек листе 

 систематизује податке у рачунару 

 одложи и чува документацију у 

одговарајућим фасциклама 

 креира обрасце за послове који се 

често понављају у предузећу 

 креира лого предузећа 

 изврши контролу докумената 

 користи информатичку 

технологију и савремена средства 

комуникације за обављање 

послова.  

 спроведе поступак инвентарисања 
 

 

 

 

 

 

 Пословна идеја 

 Поступак оснивања предузећа 

 Поступак запошљавања радника 

 одлука о потреби заснивања 

радног односа 

 оглас 

 пријава на оглас 

 CV 

 позив на проверу радних и 
стручних способности 

 одлука о избору кандидатима  

 обавештење  

 уговор о раду 

 пријава код државних органа 

 Персонални досије 

 Средства евиденције 

 Савремена средства за 

планирање пословних 

активности и праћење 

реализације плана 

 Обрасци и формулари 

 Лого предузећа 

 Савремена средства за 

комуникацију 

 Поступак инвентарисања 

 одлука о спровођењу     

инвентарисања 

 именовање пописне комисије 

 попуњавање пописних листа 

 
 

 

 

 

На почетку модула ученике упознати са циљевима и исходима 

наставе, односно учења, планом рада и начинима оцењивања  

 
 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

 вежбе (42 часа) 

 
 

Подела одељења на групе 

Одељење се дели на 2  групе приликом реализације: 

 вежби 

 
 

Место реализације наставе 

 Кабинетске вежбе се реализују у бироу за обуку (виртуелно 

предузеће) 

 

Препоруке за реализацију наставе 

 Симулација пословања се одвија као фаза јединственог рада 

ученика, 4 часа у континуитету 

 Наставник покреће послове предузећа тако што припрема 

импулсе помоћу којих симулира окружење предузећа. На тај 

начин иницира активности ученика којима се остварују 

наведени исходи 

 У поступку оснивања и регистрације виртуелног предузећа 

наставник моҗе користити услуге Сервисног центра и WSB 

банке виртуелних предузећа 

 Наставник креира једноставне импулсе како би се симулирали 
основни процеси  

 При креирању импулса наставник користи знања и вештине 

које су ученици савладали из других предмета 

 У реализацији наставе наставник треба да сарађује са колегама 

у оквиру школских тимова 

 У фази јединственог рада ученици оснивају виртуелно 

предузеће и запошљавају се. Обављају све активности 

неопходне за отпочињање посла. За организацију пословања 

користе информационо-комуникациона средства и уређаје 

помоћу којих планирају активности, прате њихово остварење 
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и спроводе контролу активности и документације. У 

планирању обавеза ученици воде рачуна о приоритету 
реализације задатака. На систематичан начин одлажу и чувају 

документацију и распоређују податке у одговарајуће фолдере 

у рачунару. Ученици документују и презентују  резултате свог 

рада путем структурисаног  извештаја. 
 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 активност на часу 

 писани извештај 

 тест практичних вештина 

 самостални практични рад 

 посматрање индивидуалног и тимског рада 
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Назив модула:                      Општи, правни и кадровски послови 

Трајање модула:       34 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 вештина и 

рутине у обављању 

општих, правних и 

кадровских послова 

 

 примењује важеће правне прописе 

у оквиру свог посла 

 изради решења о распоређивању 

радника на друго радно место 

 састави анекс уговора о раду 

 ажурира персонална досијеа 

 изради месечни календар рада  

 води евиденцију присутности 

радника 

 изради одговарајућа решења по 

захтеву радника (плаћено 

одсуство, неплаћено одсуство, 

мировање радног односа) 

 изради одлуке из радног односа (о 

стипендирању, о наградама, о 

додели пакетића....) 

 изради решење о колективном 

годишњем одмору 

 спроведе поступак пријема и 

отпуштања радника и изради 

одговарајуће акте  

 изради уговор о делу  

 изради уговор о повременим и 

привременим пословима  

 спроведе поступак обавезног 

осигурања радника 

 састави одлуке по разним 
основама 

 изради и изда различите потврде 

радницима  

 састави реверс за опрему издату 

радницима 

 планира активности опште правне 

службе користећи софтвере и 

друга средства за планирање  

 Правилник о раду 

 Правилник о систематизацији 

радних места  

 Пријем нових радника 

 Персонална досијеа радника 

 Поступак остваривања права и 

обавеза из радног односа 

 Карнет 

 Евидеција присутности радника 

и остале евиденције 

 Поступак пријема и отпуштања 

радника  

 Уговор о делу 

 Уговор о повременим и 

привременим пословима 

 Обавезно осигурање радника 

 Извештај о раду 

 Организација службених 

путовања 

 Организација састанака, 

семинара и других скупова 

 Евиденција примљене и послате 

поште и интерне доставе поште 

 

На почетку модула ученике упознати са циљевима и исходима 

наставе, односно учења, планом рада и начинима оцењивања  

 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

 вежбе (34 часа) 
 

Подела одељења на групе 

Одељење се дели на 2  групе приликом реализације: 

 вежби 

 

Место реализације наставе 

 Кабинетске вежбе се реализују  у бироу за обуку (виртуелно 

предузеће)  

 

Препоруке за реализацију наставе 

 Симулација пословања се одвија 4 часа у континуитету, као 
фаза подељеног рада – рад по службама 

 Наставник покреће послове предузећа тако што припрема 

импулсе помоћу којих симулира окружење предузећа. На тај 

начин иницира активности ученика којима се остварују 

наведени исходи 

 Наставник креира импулсе којима ће се симулирати,  општи, 

правни и кадровски послови сложенији у односу на фазу 

јединстваног рада 

 При креирању импулса наставник користи знања и вештине 

које су ученици савладали из других предмета, а процесе 

симулира на начин да се обезбеди индивидуални и тимски рад 
ученика 

 Наставник врши правилне периодичне ротације ученика по 

службама како би сваки ученик савладао послове сваке службе 

у једном полугодишту - сваки ученик треба да проведе 

приближно једнак број часова у свакој служби (3 ротације у 

полугодишту) 

 Наставник подстиче сарадњу опште-правне службе са осталим 

службама  
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 распореди планиране активности 

према приоритету реализације 

 састави дневне и периодичне 

извештаје о раду у опште правној 

служби 

 креира обрасце за послове опште 

правне службе који се често 

понављају 

 систематизује, сортира и чува 

документацију у одговарајућим  

фасциклама 

 организује службени пут  

 организује састанке, семинаре и 
друге скупове 

 састави записник са састанка 

 евидентира улазну и излазну 

пошту и проследи одговарајућој 

служби 

 

 

 У реализацији наставе наставник треба да сарађује са колегама 

у оквиру школских тимова 
 

Ученици спроводе поступак заснивања радног односа у складу са 

законским прописима. Састављају потребна документа, 

попуњавају одговарајуће обрасце и уносе податке о пријему нових 

радника у одговарајуће евиденције.  

У складу са законом и појединачним актима предузећа ученици 

спроводе поступак остваривања права и обавеза из радног односа.  

Израђују решења о распоређивању радника на рад у другу службу, 

евидентирају долазак и одлазак радника на посао и брачунавају 

зараде ручно у Excel-у.   

Ученици организују службена путовања, састанке и скупове, воде 

потребне евиденције о пријему и слању поште, као и евиденције о 
интерној достави поште. Поштујући правила тимског рада 

утврђују и распоређују  одговорности унутар службе и сарађују са 

осталим службама у предузећу. 

Ученици документују и презентују  резултате свог рада путем 

структурисаних извештаја и употребом одговарајућих медија за 

презентацију 

 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 презентација 

 прегледање документације 
 активност на часу 

 писани извештај 

 тест практичних вештина 

 самостални практични рад 

 посматрање индивидуалног и тимског рада 
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Назив модула:                      Послови набавке и продаје 

Трајање модула:       34 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 

 Примена знања и  

вештина за 

обављање послова 

набавке, продаје и 

књиговодства 

 

 истражи тржиште добављача 

 састави листу потенцијалних 

добављача  

 састави план набавке  

 састави и пошаље упит 

 обради приспеле понуде и изабере 

најповољнију 

 изради поруџбину на основу 

најповољније понуде и пошаље 

добављачу 

 формира базу података о 

добављачима 

 обради пристиглу отпремницу и 

фактуру 

 састави потврду о пријему робе 

 састави комисијски записник 

 састави рекламацију 

 састави ургенцију 

 комплетира документа у вези са 

обављеним послом набавке 

 састави ценовник 

 истражи тржиште потенцијалних 

купаца 

 састави листу потенцијалних купаца 

 изради циркуларну понуду и пошаље 

је потенцијалним купцима 

 комплетира послате понуде са 
примљеним поруџбинама 

 изради обрасце типских уговора о 

продаји 

 састави и пошаље рачун и 

отпремницу 

 формира базу података о купцима 

 

 

 Савремена средства за 

комуникацију - интернет 

 Савремена средства за 

планирање пословних 

активности и праћење 

реализације плана 

 Административни послови 

набавке 

 Административни послови 

продаје 

 

На почетку модула ученике упознати са циљевима и исходима 

наставе, односно учења, планом рада и начинима оцењивања  

 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

 вежбе (34 часа) 
 

Подела одељења на групе 

Одељење се дели на 2  групе приликом реализације: 

 вежби 

 

Место реализације наставе 

 Кабинетске вежбе се реализују у бироу за обуку (виртуелно 

предузеће)  

 

Препоруке за реализацију наставе 

 Симулација пословања се одвија 4 часа у континуитету, као 
фаза подељеног рада – рад по службама 

 Наставник покреће послове предузећа тако што припрема 

импулсе помоћу којих симулира окружење предузећа. На тај 

начин иницира активности ученика којима се остварују 

наведени исходи 

 У пословању, привредно друштво (виртуелно предузеће) моҗе 

успостављати пословне контакте са другим виртуелним 

предузећима, спроводити одговарајуће активности и 

реализовати договорене послове 

 Наставник креира једноставне импулсе како би се симулирали 

основни процеси  

 При креирању импулса наставник користи знања и вештине 

које су ученици савладали из других предмета 

 У реализацији наставе наставник треба да сарађује са колегама 

у оквиру школских тимова 

 У фази подељеног рада ученици обављају све активности 

неопходне за отпочињање посла, спроводе процедуру набавке. 

Путем интернета прикупљају податке о потенцијалним 

купцима, састављају план продаје и спроводе процедуру 
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продаје. За организацију пословања ученици користе 

информационо-комуникациона средства помоћу којих 
планирају активности, прате њихово остварење и спроводе 

контролу активности и документације. У планирању обавеза 

воде рачуна о приоритету реализације задатака. На 

систематичан начин одлажу и чувају документацију и 

распоређују податке у одговарајуће фолдере у рачунару. 

Ученици документују и презентују  резултате свог рада путем 

структурисаних извештаја и употребом одговарајућих медија 

за презентацију. Задатке обављају одговорно и у складу са 

принципима економичног и ефикасног пословања 
 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 презентацију 

 прегледање документације 

 активност на часу 
 писани извештај 

 тест практичних вештина 

 самостални практични рад 

 посматрање индивидуалног и тимског рада 
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Назив модула:                      Послови књиговодствене евиденције и платног промета 

Трајање модула:       34 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 вештина и 

рутине у обављању 

послова 

књиговодственe 

евиденцијe  

 

 спроведе поступак контроле и 

сортирања књиговодствених 

докумената 

 попуни инструменте платног 

промета 

 обави благајничке послове 

 примени важеће законске прописе 

из области рачуноводства 

 евидентира приспеле рачуне у 

књигу примљених рачуна 

 састави калкулацију продајне цене 

 евидентира набавку кроз књигу 

евиденције промета 

 попуни налог за плаћање по 

приспећу  фактуре 

 евидентира набавку на 

аналитичким контима робе и 

добављача 

 формира лагер листу 

 евидентира  продају кроз књигу 

евиденције промета 

 изради излазне рачуне 

 евидентира послате рачуне у 

књигу издатих рачуна 

 ажурира лагер листу после 

обављене продаје 

 евидентира продају на 

аналитичким контима робе и 

купаца 

 евидентира изводе банке на конту 

текућег рачуна и аналитичким 

контима купаца и добављача 

 сарађује са другим службама 

 користи информатичку 

технологију за обављање послова 

књиговодствене службе 

 Контрола и сортирање 

књиговодствених докумената 

 Инструменти платног промета 

 Благајничко пословање 

 Евиденција набавке и продаје 

 Извештај о раду 

 

На почетку модула ученике упознати са циљевима и исходима 

наставе, односно учења, планом рада и начинима оцењивања  

 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

 вежбе (34 часа) 

 

Подела одељења на групе 

Одељење се дели на 2  групе приликом реализације: 

 вежби 

 

Место реализације наставе 

 Кабинетске вежбе се реализују у у бироу за обуку (виртуелно 

предузеће)  

 

Препоруке за реализацију наставе 

 Симулација пословања се одвија 4 часа у континуитету, као 

фаза подељеног рада – рад по службама 

 Наставник покреће послове предузећа тако што припрема 

импулсе помоћу којих симулира окружење предузећа. На тај 

начин иницира активности ученика којима се остварују 

наведени исходи 

 Наставник креира импулсе којима ће се симулирати 
књиговодствени послови, сложенији у односу на фазу 

јединстваног рада 

 При креирању импулса наставник користи знања и вештине 

које су ученици савладали из других предмета, а процесе 

симулира на начин да се обезбеди индивидуални и тимски рад 

ученика 

 Наставник врши правилне периодичне ротације ученика по 

службама како би сваки ученик савладао послове сваке службе 

у једном полугодишту - сваки ученик треба да проведе 

приближно једнак број часова у свакој служби (3 ротације у 

једном полугодишту) 

 Наставник подстиче сарадњу књиговодствене службе са 

осталим службама 

 У реализацији наставе наставник треба да сарађује са колегама 
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 одложи и чува документацију 

књиговодствене службе у 
одговарајућим фасциклама 

 састави дневне и периодичне 

извештаје о раду у 

књиговодственој служби 

 

 

 

у оквиру школских тимова 

 Ученици контролишу, сортирају и правилно одлажу 
књиговодствену  документацију у регистраторе и 

систематизују документа у одговарајуће фолдере у рачунару. 

 Контирају на налозима за књижење и књиже на основу њих. 

Ученици обављају благајничко пословање, попуњавају 

налогодавна документа и благајнички извештај. Рутински 

попуњавају инструменте платног промета и књиже обрачун 

зарада. Прате пословне процесе на основу докумената и у 

обављању књиговодствених послова користе рачунар и 

одговарајуће софтвере. Креирају обрасце за послове који се 

често понављају. Усаглашавају  евиденције са другим 

службама и континуирано прате промене законских прописа у 
области рачуноводства. Ученици документују и презентују  

резултате свог рада путем структурисаних извештаја и 

употребом одговарајућих медија за презентацију 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 презентација 

 прегледање документације 

 активност на часу 

 писани извештај 

 тест практичних вештина 

 самостални практични рад 

 посматрање индивидуалног и тимског рада 
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Назив модула:                      Блок  настава 

Трајање модула:       30 часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 

ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити у 

стању да: 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ  МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

МОДУЛА 

 Упознавање са 

предузећем и рад у 

реалним условима 

пословања 

 Повезивање знања и 

вештина стечених у 
оквиру  стручних 

предмета са реалним 

пословима у 

предузећу  

 

 спроведе послове набавке и продаје  

 спроведе опште-правне и кадровске 

послове 

 спроведе књиговодствене послове;  

 сагледа токове кретања документације у 
предузећу  

 стекне увид у обим пословних 

активности и обим сарадње предузећа 

са другим предузећима и државним 

органима 

 

 При обављању послова ученици 

користе знања и вештине које су 

усвојили у предходним 

разредима  у оквиру различитих 

стручних предмета 

 

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: 

 Практична настава у блоку (30 часова) 
 

Место реализације наставе 

 Блок настава се реализује у предузећу у коме је могуће 

реализовати наведене исходе или у бироу за обуку (виртуелно 

предузеће) 

Препоруке за реализацију наставе 

 Блок наставу реализовати по могућству на почетку четвртог 

тромесечја школске године 

 Уколико се блок настава реализује из два дела наставник 

ученицима задаје два пројекта – по један за сваку недељу 

праксе 

 Наставник ученицима задаје пројекат који се односи на 

послове дефинисане исходима учења. Прегледањем урађеног 

пројектног задатка наставник проверава оствареност 

дефинисаних исхода 

 Добијени пројектни задатак ученици  самостално израђују у 

оквиру реализације блок наставе. По повратку са блок наставе, 

ученици предају урађен пројекат у писаној форми (извештај) 

наставнику који реализује пословну и административну обуку. 

Сазнања и искуства стечена на пракси у предузећу ученици 

презентују користећи одговарајуће медије за презентацију 

 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 презентација 

 активност на блок настави 

 праћење практичног рада 

 самостални практични рад - пројекат 
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Назив модула:                      Општи, правни и кадровски послови и рад са поштом 

Трајање модула:       54 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 вештина и 

рутине у обављању 

сложенијих послова 

опште, правне и кадровске 

службе  

 

 припреми и организује рад у 

служби 

 прати и примењује важеће правне 

прописе 

 спроведе поступак дорегистрације 

делатности предузећа 

 спроведе поступак пријема и 

отпуштања радника и изради 

одговарајуће акте  

 формира и ажурира персонална 

досијеа 

 изради уговор о делу и уговор о 

повременим и привременим 

пословима 

 састави уговоре о продаји, уговор 

о превозу и уговор о закупу 

простора и опреме 

 упозна друге раднике са 

одредбама Закона о раду 

 спроведе поступак обавезног 

осигурања радника 

 води евиденцију присутности 
радника у месечном календару 

радника 

 прими улазну пошту, заведе је у 

одговарајуће евиденције и 

проследи одговарајућој служби 

 заведе излазну пошту у 

одговарајуће евиденције, 

ковертира је и пошаље 

 систематизује примљену и послату 

електронску пошту у одговарајуће 

фолдере 

 организује службени пут за 

запослене 

 организује потребне састанке, 

семинаре и друге скупове  

 састави записник са конкретног 

састанка 

 Дорегистрација делатности 

предузећа 

 Поступак пријема и отпуштања 

радника  

 Уговор о делу 

 Уговор о повременим и 

привременим пословима 

 Уговор о продаји, уговор о 

превозу 

 Уговор о закупу простора и 

опреме 

 Закон о раду 

 Обавезно осигурање радника 

 Организација службених 

путовања 

 Организација састанака 

 Евиденција примљене и послате 

поште и интерне доставе поште 

 Евидеција присутности радника 

и остале евиденције 

 Извештај о раду 

 
 

На почетку модула ученике упознати са циљевима и исходима 

наставе, односно учења, планом рада и начинима оцењивања  

 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

 вежбе (54 часа) 

 

Подела одељења на групе 

Одељење се дели на 2  групе приликом реализације: 

 вежби 

 

Место реализације наставе 

 Кабинетске вежбе се реализују у у бироу за обуку (виртуелно 

предузеће)  

 

Препоруке за реализацију наставе 

 Симулација пословања се одвија 5 часова у континуитету, као 

фаза подељеног рада – рад по службама 

 Наставник покреће послове предузећа тако што припрема 

импулсе помоћу којих симулира окружење предузећа. На тај 

начин иницира активности ученика којима се остварују 

наведени исходи 

 Наставник креира импулсе којима се симулирају комплексни 
послови опште-правне службе  

 При креирању импулса наставник користи знања и вештине 

које су ученици савладали из других предмета, а процесе 

симулира на начин да се обезбеди индивидуални и тимски рад 

ученика 

 Наставник врши правилне периодичне ротације ученика по 

службама како би сваки ученик савладао послове сваке службе 

у једној школској години - сваки ученик треба да проведе 

приближно једнак број часова у свакој служби (3 ротације у 

једној години) 

 Наставник подстиче сарадњу службе општих правних послова 
са осталим службама 

 У реализацији наставе наставник треба да сарађује са колегама 

у оквиру школских тимова 

 

Ученици врше дорегистрацију делатности и отварају текући рачун 
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 изради одговарајућа решења по 

захтеву радника  

 изради и изда потврде 

запосленима по разним основама 

 састави реверс за опрему издату 

радницима; 

 састави одлуке по разним 

основама 

 сарађује са другим службама и 

окружењем 

 требује канцеларијски материјал за 

потребе опште правне службе 

 планира активности опште правне 
службе користећи софтвере и 

друга средства за планирање  

 распореди планиране активности 

према приоритету реализације у 

опште правној служби 

 прати реализацију активности 

опште правне службе користећи 

чек листе 

 састави извештаје о раду у опште 

правној служби 

 систематизује документацију 
опште правне службе  у рачунару 

 сортира, одложи и чува 

документацију опште правне 

службе  

 

код друге банке. Они спроводе поступак заснивања и прекидања 

радног односа. Састављају решења о остваривању права из радног 
односа и уговоре из области рада и радних односа. Информишу 

запослене о остваривању и заштити права запослених. Састављају 

уговоре по разним основама, израђују решења о распоређивању на 

рад у другу службу. Ученици организују службена путовања, 

састанке и скупове. Воде потребне евиденције у раду са текућом 

поштом и евидентирају присутност  радника на послу.  

Утврђују и распоређују  одговорности унутар службе и сарађују са 

осталим службама у предузећу. 

Ученици документују и презентују  резултате свог рада путем 

структурисаних извештаја и употребом одговарајућих медија за 

презентацију 

 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 прегледање документације 

 активност на часу 

 писани извештај 

 тест практичних вештина 

 самостални практични рад 

 посматрање индивидуалног и тимског рада 
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Назив модула:                      Планирање и послови у набавној и продајној служби 

Трајање модула:       53 часова 

ЦИЉЕВИ МОДУЛА 

ИСХОДИ МОДУЛА 

По завршетку модула ученик ће бити 

у стању да: 

ОБАВЕЗНИ И ПРЕПОРУЧЕНИ 

САДРЖАЈИ  МОДУЛА 

ПРЕПОРУЧЕНЕ АКТИВНОСТИ И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА 

МОДУЛА 

 Стицање вештина и 

рутине у обављању 

сложенијих послова 

набавке и продаје 

 

 предложи нове набавке 

 истражи тржиште добављача ради 

ажурирања базе података о 

добављачима 

 састави план набавке за наредни 

период 

 изради и пошаље упите за нове 

набавке 

 обради приспеле понуде и 

предложи најповољније 

 изради поруџбину 

 састави комисијски записник 

 изради рекламацију на основу 

комисијског записника 

 комплетира документа у вези са 

обављеним послом набавке и 
доставља књиговодству 

 спроведе процедуру набавке 

основних средстава 

 спроведе процедуру набавке 

канцеларијског материјала 

 прати, анализира и прикаже 

динамику набавке 

 издаје канцеларијски материјал за 

потребе других служби на основу 

требовања 

 састави план продаје за наредни 
период 

 изради понуду и пошаље је 

потенцијалним купцима 

 ажурира базу података о купцима  

 примени трговачке попусте 

 обради приспеле упите 

 обради приспеле поруџбине 

 састави уговор о продаји 

 комплетира послате понуде са 

одговарајућим поруџбинама 

 Управљање процесом набавке 

 Набавка основних средстава 

 Набавка канцеларијског 

материјала 

 Евиденције послова набавке 

 Динамике набавке (праћење, 

анализа и приказ) 

 Управљање процесом продаје 

 Продајна документа и 

евиденције 

 Конрола послова продаје 

 Статистичка анализа послова 

продаје 

 Мере за побољшање продаје 

 Промотивни оглас 

 Презентација предузећа 

 Допунске и сервисне улуге 

 Извештај о раду 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

На почетку модула ученике упознати са циљевима и исходима 

наставе, односно учења, планом рада и начинима оцењивања  

 

Облици наставе 

Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

 вежбе (53 часа) 
 

Подела одељења на групе 

Одељење се дели на 2  групе приликом реализације: 

 вежби 

 

Место реализације наставе 

 Кабинетске вежбе се реализују у бироу за обуку (виртуелно 

предузеће)  

 

Препоруке за реализацију наставе 

 Симулација пословања се одвија 5 часова у континуитету, као 
фаза подељеног рада – рад по службама 

 Наставник покреће послове предузећа тако што припрема 

импулсе помоћу којих симулира окружење предузећа. На тај 

начин иницира активности ученика којима се остварују 

наведени исходи 

 Наставник креира импулсе којима се симулирају сложени 

послови набавке и продаје 

 При креирању имулса наставник користи знања и вештине 

које су ученици савладали из других предмета, а процесе 

симулира на начин да се обезбеди индивидуални и тимски рад 

ученика 

 Наставник врши правилне периодичне ротације ученика по 

службама како би сваки ученик савладао послове сваке службе 

у једној школској години - сваки ученик треба да проведе 

приближно једнак број часова у свакој служби (3 ротације у 

једној години) 

 Наставник подстиче сарадњу набавне и продајне службе са 

осталим службама 

 У реализацији наставе наставник треба да сарађује са колегама 

у оквиру школских тимова 

 Ученици планирају и управљају целокупним процесом 



182 

 

 понуди допунске и сервисне 

услуге купцима у циљу 
побољшања продаје 

 састави и пошаље предрачун 

 изда налог складишту да изда робу 

 реши приспеле рекламације 

 прати наплату по предрачунима 

 изради ургенцију 

 комплетира документа у вези са 

обављеном продајом и достави 

књиговодству 

 прати, прикаже и анализира 

динамику продаје 

 презентује статистичке податке и 

графички прикаже резултате 

продаје 

 састави извештај о резултатима 

продаје 

 креира упитник за истраживање 

тржишта  

 креира промотивну поруку и 

изабере одговарајући медиј за 

пласирање поруке за унапређење 

продаје 

 креира промотивне флајере и 

рекламни оглас за промоцију у 

новинама и часописима 

 презентује своје предузеће и робу 

коју продаје  

 сарађује са другим службама 

набавке. Они утврђују потребу за набавком предузећа у 

сарадњи са продајном службом, одређују добављаче у земљи, 
прикупљају понуде, процењују их на основу утврђених 

критеријума и спроводе планирану набавку.  

 Ученици реагују приликом евентуалних недостатка робе и 

предузимају мере за њихово отклањање. На основу требовања 

осталих служби ученици набављају потребан канцеларијски 

материјал.  За организацију процеса набавке ученици користе 

информационо-техничке системе, помоћу којих планирају 

активности процеса набавке, прате њихово остварење и 

спроводе сталну контролу активности и документације. 

Пореде остварену набавку са планираном и предузимају 

корективне мере у случају неслагања. 

 Ученици израђују план продаје, прате његово остварење и 

управљају процесом продаје - организују процес продаје, 

планирају продајне активности, прате њихово остварење и 

спроводе сталну контролу извршених задатака и 

документације.Ученици обављају разговоре са купцима и 

владају пословном кореспонденцијом. Преузимају поруџбине, 

састављају уговоре о продаји и продајна документа и воде 

потребне евиденције. 

 У случају евентуалних сметњи при испоруци робе ученици се 

понашају у складу са правилима добрих пословних обичаја и 

негују добре пословне односе са купцима. Ученици прате и 

анализирају динамику продаје и утврђују успешност продаје. 
Статистички обрађују, анализирају и презентују постигнуте 

резултате. У циљу побољшања продаје нуде допунске и 

сервисне услуге купцима, креирају промотивне огласе и 

поруке и учествују у осмишљавању других мера за 

побољшање продаје. Ученици утврђују и распоређују  

одговорности унутар службе и сарађују са осталим службама у 

предузећу.  Документују и презентују  резултате свог рада 

путем структурисаних извештаја и употребом одговарајућих 

медија за презентацију 

 

Ученици документују и презентују  резултате свог рада путем 
структурисаних извештаја и употребом одговарајућих медија за 

презентацију 

 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 презентација 

 прегледање документације 

 активност на часу 

 писани извештај 
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 тест практичних вештина 

 самостални практични рад 
 посматрање индивидуалног и тимског рада 
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Назив модула:                      
 

Финансијско –рачуноводствени послови 

Трајање модула:       53 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 вештина и 

рутине у обављању 

сложенијих послова 

књиговодственe 
евиденцијe и платног 

промета 

 

 

 спровeде поступак контроле и 

сортирања књиговодствених 

докумената 

 попуни одговарајуће инструменте 
платног промета 

 обави благајничко пословање 

 примени актуелне законске 

прописе из области рачуноводства 

 евидентира улазне рачуне у књигу 

примљених рачуна 

 саставља калкулацију продајне 

цене са расподелом зависних 

трошкова набавке 

 евидентира задужење кроз књигу 

евиденције промета 

 прати ток плаћања обавеза 

 ажурира лагер листу са новим 

подацима 

 евидентира раздужење кроз књигу 

евиденције промета 

 састави рачун-отпремницу  

 заведе послате рачуне у књигу 

издатих рачуна 

 евидентира набавку (аналитичке 

евиденције) 

 евидентира продају (аналитичке 

евиденције) 

 евидентира изводе банке 

(аналитичке евиденције купаца и 

добављача) 

 евидентира на конту благајне 

 евидентира обрачун зарада на 

контима расхода  

 евидентира трошкове пословања 

на контима расхода (трошкови 

електричне енергије, производних 
услуга и нематеријални трошкови) 

 Контрола и сортирање 

књиговодствених докумената 

 Евиденција набавке и продаје 

 Послови платног промета 

 Благајничко пословање 

 Књига примљених и издатих 

рачуна 

 Књига евиденције промета 

 Калкулација 

 Евиденција обрачуна зарада  

 Евиденција трошкова пословања 

 Књиговодствена евиденција 

набавке канцеларијског 

материјала 

 Књиговодствена евиденција 

набавке основних средстава 

 Евиденција амортизације 

 Извештај о трошковима 

пословања 

 Извештај о раду 

 

 

На почетку модула ученике упознати са циљевима и исходима 

наставе, односно учења, планом рада и начинима оцењивања  

 

Облици наставе 
Модул се реализује кроз следеће облике наставе: 

 вежбе (53 часа) 

 

Подела одељења на групе 

Одељење се дели на 2  групе приликом реализације: 

 вежби 

 

Место реализације наставе 

 Кабинетске вежбе се реализују у у бироу за обуку (виртуелно 

предузеће)  

 

Препоруке за реализацију наставе 

 Симулација пословања се одвија 5 часова у континуитету, као 

фаза подељеног рада – рад по службама 

 Наставник покреће послове предузећа тако што спрема 

импулсе помоћу којих симулира окружење предузећа. На тај 

начин иницира активности ученика којима се остварују 

наведени исходи 

 Наставник креира импулсе којима се симулирају комплексни 

послови књиговодствене службе  

 При креирању импулса наставник користи знања и вештине 

које су ученици савладали из других предмета, а процесе 
симулира на начин да се обезбеди индивидуални и тимски рад 

ученика 

 Наставник врши правилне периодичне ротације ученика по 

службама како би сваки ученик савладао послове сваке службе 

у једној школској години - сваки ученик треба да проведе 

приближно једнак број часова у свакој служби (3 ротације у 

једној години) 

 Наставник подстиче сарадњу књиговодствене службе са 

осталим службама 

 У реализацији наставе наставник треба да сарађује са колегама 

у оквиру школских тимова 
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 евидентира набавку 

канцеларијског материјала 
(аналитичке евиденције) 

 евидентира набавку основних 

средстава (аналитичке евиденције) 

 евидентира амортизацију на конту 

трошкова амортизације 

 требује канцеларијски материјал за 

потребе књиговодствене службе 

 састави извештаје о трошковима 

пословања 

 сарађује са другим службама 

 одложи и чува документацију 
књиговодствене службе 

 

 

 Ученици континуирано прате промене законских прописа у 

области рачуноводства. Обављају благајничко пословање, 
попуњавају налогодавна документа и благајнички извештај.  

Рутински попуњавају инструменте платног промета. 

 Контролишу, сортирају и правилно одлажу књиговодствену 

документацију у регистраторе и систематизују документа у 

одговарајуће фолдере у рачунару. 

 У обављању књиговодствених послова ученици користе 

рачунар и одговарајуће софтвере. Усаглашавају  евиденције са 

другим службама. 

 Ученици утврђују и распоређују  одговорности унутар службе 

и сарађују са осталим службама у предузећу.  Документују и 

презентују  резултате свог рада путем структурисаних 
извештаја и употребом одговарајућих медија за презентацију 

 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода вршити кроз: 

 прегледање документације 

 активност на часу 

 писани извештај 

 тест практичних вештина 

 самостални практични рад 

 посматрање индивидуалног и тимског рада 
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Назив модула:                      Блок настава 

Трајање модула:       60 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 

 Рад у реалним условима 

пословања 

 Повезивање знања и 

вештина стечених у 

оквиру  стручних 

предмета са 
административним 

пословима предузећа  

 

 спроведе послове набавке и 

продаје 

 спроведе опште-правне и 

кадровске послове 

 спроведе књиговодствене послове 

 утврди како је предузеће 

позиционирано на тржишту 

 утврди систем контроле пословних 

процеса  у предузећу 

 сагледа систем управљања 

људским ресурсима 

 прати токове документације у 

предузећу 

. 

 

  

 

 При обављању послова ученици 

користе знања и вештине које су 

усвојили у предходним 

разредима  у оквиру различитих 

стручних предмета. 

 

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: 

 Практична настава у блоку (60 часова) 
 

Место реализације наставе 

 Блок настава се реализује у предузећу у коме је могуће 

реализовати наведене исходе или у бироу за обуку (виртуелно 

предузеће) 

Препоруке за реализацију наставе 

 Наставник ученицима задаје пројекат који се односи на 

послове дефинисане исходима учења. Прегледањем урађеног 

пројектног задатка наставник проверава оствареност 

дефинисаних исхода 

 Уколико се блок настава реализује из два или три дела 
наставник ученицима задаје два или три пројекта – по један за 

сваки део 

 Добијени пројектни задатак ученици  самостално израђују у 

оквиру реализације блок наставе. По повратку са блок наставе, 

ученици предају урађен пројекат у писаној форми (извештај) 

наставнику који реализује пословну и административну обуку. 

Сазнања и искуства стечена на праксиу предузећу ученици 

презентују користећи одговарајуће медије за презентацију 

 

Оцењивање 

Вредновање остварености исхода вршити кроз: 
 презентација 

 активност на блок настави 

 праћење практичног рада 

 самостални практични рад - пројекат 
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5. КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА, ОДНОСНО МОДУЛИМА 

– Канцеларијско пословање 

– Право  

– Књиговодство 

– Предузетништво 

– Рачунарство и информатика 

– Пословна информатика са електронским пословањем 

– Српски језик и књижевност 

– Статистика 

– Економија 

– Пословни енглески језик 

– Култура језичког изражавања 

– Вештине комуникације 

– Пословна психологија 

– Други страни језик 
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Назив предмета: ПРЕДУЗЕТНИШТВО 

Годишњи фонд 

часова: 
64 часа 

Разред: Четврти 

Циљеви предмета 

1. Развијање пословних и предузетничких знања, вештина и понашања; 

2. Развијање предузетничких вредности и способности да се препознају предузетничке могућности у локалној средини и делује у складу са тим; 

3. Развијање пословног и предузетничког начина мишљења; 
4. Развијање свести о сопственим знањима и способностима и даљој професионалној орјентацији; 

5. Оспособљавање за активно тражење посла (запошљавање и самозапошљавање); 

6. Оспособљавање за израду једноставног плана пословања мале фирме; 

7. Мултидисциплинарни приступ и оријентација на праксу; 

8. Развијање основе за континуирано учење; 

9. Развијање одговорног односа према очувању природних ресурса и еколошке равнотеже. 

ТЕМА ЦИЉЕВИ 
ИСХОДИ 

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

ПО ТЕМАМА 

НАЧИН 

ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 

 

 

 

Предузетништво и 

предузетник   

 

 

 Разумевање појма и 

значаја  

предузетништва;  

 Препознавање 

особености 

предузетника.  

 

 

 наведе адеквадтне примере предузетништва из 

локалног окружења;  

 наведе карактеристике предузетника;  

 објасни значај мотивационих фактора у 

предузетништву;  

 доведе у однос појмове иновативнност, 

предузимљивост и предузетништво;  

 препозна различите начине отпочињања посла  у 

локалној заједници. 
 

 

 Појам, развој и значај 

предузетништва; 

 Профил и карактеристике 

успешног  предузетника;  

 Мотиви предузетника; 

 Технике и критеријуми за 

утврђивање предузетничких 

предиспозиција. 

 На уводном часу ученике упознати са 
циљевима и исходима наставе / 
учења, планом рада и начинима 
оцењивања/ обавезом ученика да  у 
току наставе редовно формирају 

радну свеску 

Реализација наставе: 
    Вежбе (64 часова) 

 Методе рада: 
Радионичарски 
(све интерактивне методе рада) 

 Подела одељења на групе 
      Одељење се  дели на 2 групе 
      ( 2 наставника) 

 Место реализације наставе 
      Вежбе се реализују у кабинету /  
      учионици  

 

Препоруке за реализацију наставе 

 Предузетништво и предузетник: 
Дати пример успешног 
предузетника и/или позвати на час 
госта – предузетника који би 
говорио ученицима о својим 
искуствима или посета успешном 
предузетнику; 
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Развијање и 

процена  

пословних идеја, 

маркетинг план 

 

 Развијање 

способности за 

уочавање, 

формулисање и 

процену; пословних 

идеја   

 Упознавање ученика 
са елементима 

маркетинг плана; 

 Развијање смисла за 

тимски рад.  

 

 

 примени креативне технике избора, селекције и 

вредновања  пословних идеја; 

 препозна садржај и  значај  бизнис плана; 

 истражи међусобно деловање фактора који утичу на 

тржиште: цена, производ, место, промоција и личност; 

 прикупи и анализира информације о тржишту и 

развија  индивидуалну маркетинг стратегију 

 развије самопоуздање у спровођењу теренских 

испитивања; 

 самостално изради маркетинг плана у припреми 

бизнис плана; 

 презентује маркетинг план као део сопственог бизнис 
плана.  

 

 

 Трагање за пословним идејама; 

 Процена пословних могућности 

за нови пословни подухват; 

 SWOT анализа; 

 Структура бизнис плана и 

маркетинг плана као његовог 

дела; 

 Елементи маркетинг микса (5П) 

– (производ/услуга, цена, 

канали дистрибуције, 

промоција, личност); 

 Рад на терену-истраживање 

тржишта; 

 Презентација маркетинг плана 

за одабрану бизнис идеју. 

 

 

 Развијање и процена 

пословних идеја, маркетинг 

план: Користити олују идеја и 

вођене дискусије да се 

ученицима помогне у 

креативном смишљању бизнис 

идеја и одабиру најповољније. 
Препоручити ученицима да 

бизнис идеје траже у оквиру 

свог подручја рада али не 

инсистирати на томе.Ученици 

се дела на групе окупљене око 

једне пословне идеје у којима 

остају до краја. Групе ученика 

окупљене око једне пословне 

идеје врше истраживање 

тржишта по наставниковим 

упутствима.  Пожељно је 

организовати посету малим 
предузећима где ће се ученици 

информисати о начину  

деловања и опстанка тог 

предузећа на тржишту. 

 

 

 

 

 

 

Управљање и 

организација, 

правни оквир за 

оснивање и 

функционисање 

делатности 

 

 Упознавање ученика 

са суштином 

основних менаџмент 

функција и вештина; 

 Упознавање ученика 

са специфичностима 

управљања 
производњом/услуга

ма и људским 

ресурсима; 

 Упознавање ученика 

са значајем 

коришћења 

информационих 

технологија за 

савремено 

пословање; 

 Давање основних 
упутстава где доћи 

 наведе особине успешног менаџера; 

 објасни основе менаџмента услуга/производње; 

 објасни на једноставном примеру појам и врсте 

трошкова, цену коштања и инвестиције; 

 израчуна праг рентабилности на једноставном 

примеру; 

 објасни значај производног плана и изради 
производни план за сопствену бизнис идеју у 

најједноставнијем облику ( самостално или уз помоћ 

наставника); 

 увиђа значај планирања и одабира људских ресурса за 

потребе организације;  

 користи гантограм;  

 објасни значај информационих технологија за 

савремено пословање;  

 схвати важност непрекидног иновирања производа 

или услуга; 

 изабере најповољнију организациону и правну форму 

 Менаџмент функције 

(планирање, организовање, 

вођење и контрола); 

 Појам и врсте трошкова, цена 

коштања; 

 Инвестиције; 

 Преломна тачка рентабилности; 

 Менаџмент производње -

управљање производним 

процесом/услугом; 

 Управљање људским 

ресурсима;  

 Управљање временом; 

 Инжењеринг вредности; 

 Информационе технологије у 

пословању;   

 Правни аспект покретања 

бизниса. 

 

 Управљање и организација:  
 Препоручене садржаје по 

темама ученик савладава на 

једноставним примерима уз 

помоћ наставника  

 Методе рада : 
Мини предавања 

Симулација  

Студија случаја 

Дискусија 

 Давати упутстава ученицима 

где и како да дођу до 

неопходних информација. 

Користити сајтове за 

прикупљање информација 

(www.apr.gov.rs. ,  

        www.sme.gov. rs.  и други).  

 Основна пословна 

http://www.apr.gov.rs/
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до неопходних 

информација. 

 

привредне активности;  

 изради и презентује организациони план за сопствену 

бизмис идеју; 

 самостално сачини или попуни основну пословну 

документацију. 

 

 
документација: CV, молба, 

жалба, извештај, записник... 

 Посета социјалним партнерима 

на локалном нивоу (општина, 

филијале Националне службе 

за запошљавање, Регионалне 

агенције за развој малих и 
средњих предузећа и сл.) 

 

 

 

 

 

Економија 

пословања, 

финасијски план 

 Разумевање значаја 

биланса стања, 

биланса успеха и 

токова готовине као 

најважнијих 
финансијских 

извештаја у бизнис 

плану; 

 Препознавање 

профита/добити  као 

основног мотива 

пословања; 

 Разумевање значаја 

ликвидности у 

пословању 

предузећа. 
 

 састави биланс стања на најједноставнијем примеру; 

 састави биланс успеха и утврди  пословни резултат на 

најједноставнијем примеру; 

 направи разлику између прихода и расхода с једне 
стране и прилива и одлива новца са друге стране 

      на најједноставнијем примеру; 

 наведе могуће начине финансирања сопствене 

делатности; 

 се  информише у одговарајућим институцијама о свим 

релевантним питањима од значаја за покретање 

бизниса; 

 идентификује начине за одржавање ликвидности у 

пословању предузећа; 

 састави финансијски план за сопствену бизнис идеју 

самостално или уз помоћ наставника; 

 презентује финансијски план за своју бизнис идеју. 

 

 Биланс стања; 

 Биланс успеха; 

 Биланс токова готовине (cash 

flow); 

 Извори финансирања;  

 Институције и инфраструктура 

за подршку предузетништву; 

 Припрема и презентација 

финансијског  плана.  

 

 

Економија пословања, 

финасијски план 
 Користити формулар за бизнис 

план Националне службе 

запошљавања. 
 Користити најједноставније 

табеле за израду биланса 

стања, биланса успеха и 

биланса новчаних токова. 
 Обрадити садржај на 

најједноставнијим примерима 

из праксе 

 Методе рада : 

Мини предавања 

Симулација  

Студија случаја 
Дискусија 

 

 

Ученички 

пројект-

презентација 

пословног плана 

 Оспособити ученика 

да разуме и доведе у 

везу све делове 

бизнис плана; 

 Оспособљавање 

ученика у 

вештинама 

презентације бизнис 

плана 

 самостално или уз помоћ наставника да повеже све 

урађене делове бизнис плана; 

 изради коначан (једноставан) бизнис план за 

сопствену бизнис идеју; 

 презентује бизнис план  у оквиру јавног часа из 

предмета предузетништво. 

 Израда целовитог бизнис плана 

за сопствену бизнис идеју; 

 Презентација 

појединачних/групних бизнис 

планова и дискусија. 

Ученички пројект-презентација 

пословног плана: Позвати на јавни 

час  успешног предузетника, 

представнике школе, локалне 

самоуправе и банака за процену 

реалности и иновативности бизнис 

плана. Према могућности наградити 

најбоље радове. У презентацији 

користити сва расположива 
средства за визуализацију а посебно 

презентацију у power point –у. 
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    Оцењивање 

Вредновање остварености исхода 

вршити кроз: 

1. активност ученика на часу 

2. редовност и прегледност радне 

свеске 

3. домаће задатке 
4. тестове знања 

5. израду практичних радова 

(маркетинг,организационо-

производни и финансијски план) 

6. израду коначне верзије бизнис 

плана 

7. презентацију 

 

Оквирни број часова по темама 

 Предузетништво и предузетник 

10 часова вежби 
 Развијање и процена  пословних 

идеја, маркетинг план 16 часова 

вежби 
 Управљање и организација 20 

часова вежби 
 Економија пословања 10 часова 

вежби 
 Ученички пројект –  

         презентација пословног    

         плана 8 часова вежби 

 

 

 

КОРЕЛАЦИЈА СА ДРУГИМ ПРЕДМЕТИМА  
1. Сви стручни предмети 
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