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СПИСАК ПРЕДМАТА СА НЕДЕЉНОМ И ГОДИШЊОМ НОРМОМ ЗА  

ЧЕТВРТУ ГОДИНУ ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА  
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1. Српски језик и књижњвност 3   96    

2. Енглески језик 2   64    

3. Филозофија 2   64    

4. Физичко васпитање 2   64    

5. Математика 3   96    

6. Устав и права грађана 1   32    

7. Организација рада 2   64    

8. Моторна  возила 3   96    

9. 
Експлатација и одржавање моторних 
возила 

1 2  32 64   

10. Мерење и контролисање  2   64   

11. Елементи аутоматизације моторних 
возила 

2 64   64   

12. Практична настава   7   224 60 

13. Грађанско васпитање/ Верска настава 1   37    

14.         

15.         

16.         
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Српски језик и књижњвност 

 
Недељни фонд часова: 3  
Годишњи фонд часова: 96 
 
ЦИЉ  
Циљ наставе српског језика и књижевности јесте проширивање и продубљивање знања о српском 
језику; унапређивање језичке и функционалне писмености; проширивање и продубљивање знања о 
српској и светској књижевности, развијање љубави према књизи и читању, оспособљавање за 
интерпретацију уметничких текстова; упознавање репрезентативних дела српске и опште 
књижевности, књижевних жанрова, књижевноисторијских појава и процеса у књижевности; 
проширивање и продубљивање књижевних знања и читалачких вештина; образовање и васпитање 
ученика као слободне, креативне и културне личности, критичког ума и оплемењеног језика и укуса.  
Задаци  
Настава језика (знања о језику, способност служење језиком и васпитна улога наставе језика).  
Ученици треба да:  
• овладају знањима о српском књижевном језику;  
• стекну вештине и способности његовог коришћења у општењу са другима, у писменом и 
усменом изражавању, приликом учења, образовања и интелектуалног развоја;  
• поштују матерњи језик, негују српски језик, традицију и културу српског народа, националних 
мањина, етничких заједница и других народа;  
• унапређују културу језичког општења, у складу са поштовањем расне, националне, културне, 
језичке, верске, родне, полне и узрасне равноправности, са развијањем толеранције и уважавања 
различитости и са поштовањем и уважавањем других језика и других култура.  
Настава књижевности (усвајање књижевних знања, развијање читалачких вештина и афирмисање 
васпитних вредности путем књижевности). Ученици треба да:  
• упознају репрезентативна дела српске књижевне баштине и дела опште књижевности, њихове 
ауторе, поетске и естетске вредности;  
• негују и развијају читалачке компетенције и интерпретацијске вештине посредством којих ће се 
упознавати са репрезентативним књижевним делима из историје српске и опште књижевности, читати 
их и тумачити у доживљајној и истраживачкој улози;  
• развијају литерарне афинитете и постану читаоци рафинираног естетског укуса који ће умети 
да на истраживачки, стваралачки и активан начин читају књижевна дела свих жанрова, вреднују их, 
говоре о њима и поводом њих;   
• усвоје хуманистичке ставове, уверења и систем вредности;  
• оспособе се за поуздано морално просуђивање, опредељивање за добро и осуду насилништва 
и нечовештва, одбацивање свих видова агресивног и асоцијалног понашања и за развијање 
самосвести и личне одговорности;  
• подстичу на саосећање са ближњима и одговорност према другом;  
• развију врлине разборитости и равнотеже и мудрости.  
Општи задаци. Ученици треба да:  
• развијају и негују стваралачки и истраживачки дух у процесу учења и у примени стечених 
знања;  
• развијају и негују методичност и методичка поступања приликом овладавања сложеним и 
обимним знањима;   
• усаглашено са општим исходима учења, као и усклађено са узрастом и способностима, даље 
развијају знања, васпитне вредности и функционалне вештине које ће моћи да користе у даљем 
образовању, у професионалном раду и у свакодневном животу;   
• развијају лични и национални идентитет и осећање припадности држави Србији;  
• формирају вредносне ставове којима се чува национална и светска културна баштина;  
• буду оспособљени за живот у мултикултуралном друштву.  
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САДРЖАЈИ ПРОГРАМА   
ПРОУЧАВАЊЕ КЊИЖЕВНОГ ДЕЛА (10)  
Смисао и задаци проучавања књижевности Стварање књижевноуметничког дела и проучавање 
књижевности (стваралачки, продуктивни и теоријски однос према књижевној уметности). Читалац, 
писац и књижевно дело. Рецепцијски (прималачки) однос према књижевности.  
Дела за обраду  
Васко Попа: Каленић  
Десанка Максимовић: Тражим помиловање (избор)  
Бранко Миљковић: Поезију ће сви писати  
Бранко Ћопић: Башта сљезове боје  
Владан Десница: Прољећа Ивана Галеба (одломци)  
САВРЕМЕНА КЊИЖЕВНОСТ (35)  
Битна обележја и најзначајнији представници европске и српске књижевности.  
Албер Ками: Странац  
Луис Борхес: Чекање (кратка прича)  
Самјуел Бекет: Чекајући Годоа  
Стеван Раичковић: Камена успаванка  
Миодраг Павловић: Реквијем  
Весна Парун: Ти која имаш невиније руке  
Блажо Конески: Везиља Едвард Коцбек: 
Речи умиру  
Иво Андрић: Проклета авлија  
Меша Селимовић: Дервиш и смрт  
Михајло Лалић: Лелејска гора  
Добрица Ћосић: Корени, Време смрти  
Александар Тишма: Употреба човека  
Антоније Исаковић: Кроз грање небо  
Ранко Маринковић: Руке (новела) Данило Киш: 
Енциклопедија мртвих  
Душан Ковачевић: Балкански шпијун  
ЛЕКТИРА (15)  
Виљем Шекспир: Хамлет  
Фјодор М. Достојевски: Злочин и казна или Браћа Карамазови  
Милорад Павић: Хазарски речник  
Избор из светске лирике ХХ века (Одн, Сезар, Превер, Пастернак, Ахматова, Цветајева, 
Бродски, Сенгор, Сајферс).  
Избор из савремене српске књижевности (Б. Пекић, М. Бећковић и др.).  
Избор књижевних критика и есеја (И. Секулић, Б. Михајловић, П. Цаџић, М. Павловић, Н. 
Милошевић, С. Лукић).   
КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ  
На наведеним делима понављају се, проширују, усвајају и систематизују основни  
књижевнотеоријски појмови. Лирика. Лирско изражавање; стваралачке могућности посредовања 
језика између свести и збиље; асоцијативно повезивање разнородних појмова; сугерисање; 
подстицање и упућивање; читаочева рецепција; јединство звукова, ритмова, значења и смисла. Епика: 
Структурни чиниоци прозног књижевноуметничког дела: објективно и субјективно приповедање; 
фиктивни приповедач; померање приповедачког гледишта; свезнајући приповедач; ток свести; 
уметничко време; уметнички простор; начело интеграције. Типови романа: роман лика, простора, 
степенасти, прстенасти, паралелни; роман тока свести; роман - есеј; дефабулизиран роман. Драма: 
Структура и композиција драме; антидрама, антијунак. Драма и позориште, радио, телевизија, филм. 
Путопис. Есеј. Књижевна критика  
ЈЕЗИК (20)  
СИНТАКСА  
Падежни систем. Појам падежног система и предлошко-падежних конструкција. Основе именичке, 
придевске и прилошке вредности падежних односно предлошко-падежних конструкција. Предлошки 
изрази.Конгруенција: дефиниција и основни појмови; граматичка и семантичка конгруенција. Систем 
зависних реченица. Три основна типа вредности зависних реченица (именичке, придевске и прилошке 
зависне реченице). Главне врсте зависних реченица:  
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изричне (са управним и неуправним говором), односне, месне; временске, узрочне, условне, допусне, 
намерне, поредбене и последичне. Везнички изрази. Систем независних реченица.  
Обавештајне, упитне, заповедне, жељне и узвичне реченице. Основни појмови о негацији. Глаголски 
вид. Глаголска времена и глаголски начини - основни појмови. Временска и модална значења личних 
глаголских облика: презента, перфекта, крњег перфекта, аориста, имперфекта, плусквамперфекта, 
футура, футура другог, кондиционала (потенцијала) и императива. Глаголски прилози. Инфинитив. 
Напоредне конструкције (координација). Појам напоредног односа. Обележавање напоредног односа. 
Главни типови напоредних конструкција: саставне, раставе, супротне, искључне, закључне и 
градационе. Распоређивање синтаксичких јединица (основни појмови). Информативна актуализација 
реченице и начини њеног обележавања (основни појмови). Комуникативна кохезија.   
ПРАВОПИС  
Интерпункција.  
КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА (10)  
УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ  
Реторика; разговор, кратак монолог. Говор. Однос између говорника и аудиторија. Вежбе јавног 
говорења пред аудиторијом (употреба подсетника, импровизовано излагање; коришћење микрофона).  
ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ  
Стилистика: Функционални стилови: административно-пословни стил (молба, жалба, пословно 
писмо). Облици писменог изражавања: приказ, осврт, расправа, књижевне паралеле, есеј. Правопис: 
интерпункција (вежбања). Домаћи писмени задаци сложенијих захтева (читање и анализа на часу). 
Четири писмена задатка годишње.  
  
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  
УВОДНА ОБЈАШЊЕЊА  
Зависно од разреда и садржаја годишњи фонд часова наставе овог предмета распоређен је тако да 
је за подручје књижевност издвојено окo 60%, а за друга два (језик и култура изражавања) око 40% 
часова. У оквиру тог фонда планирани садржаји се обрађују са 70% часова. Осталих 30% часова 
предвиђено је за понављање, утврђивање, вежбање и систематизовање програма.  
Циљ и задаци чине целину и остварују се током четири године - систематски и континуирано - у свим 
предвиђеним програмско-тематским подручјима и видовима рада. Сви садржаји распоређени су по 
разредима, подручјима, областима и темама уз примену начела поступности, корелације, интеграције 
и примерености узрасту. Садржаји књижевности конкретизовани су по разредима, сегментима 
(књижевност и лектира), а обухватају књижевнотеоријско и књижевноисторијско проучавање 
књижевноуметничких дела и књижевности жанровски распоређених. Подручје језик обухвата 
изучавање језика као система. У садржаје овог подручја уграђени су елементи опште лингвистике и 
правописа. Подручје култура изражавања обухвата облике и врсте у области усменог и писменог 
изражавања (по разредима). У овој области планиране су говорне и писмене вежбе, домаћи задаци и 
писмени задаци, који треба да се раде наизменично ћирилицом и латиницом. Ради што успешније 
реализације бројних захтева и садржаја неопходна је и стална сарадња наставника српског језика и 
књижевности с наставницима других предмета (историје, сродних општестручних и ужестручних 
предмета), стручним сарадницима (школским библиотекаром - медијатекаром, педагогом, 
психологом) и органима (стручним активом и већима), родитељима ученика и међуопштинском 
(регионалном) просветно-педагошком службом; такође је корисна сарадња наставника и са 
одређеним институцијама (народном библиотеком, домом културе, биоскопом, локалним новинама, 
радио-станицом и др.). Квалитет и трајност знања, умења, вештина и навика ученика у многоме зависе 
од принципа, облика, метода и средстава који се користе у образовно-васпитном процесу. Због тога 
савремена настава српског језика и књижевности претпоставља остваривање битних задатака и 
садржаја програма уз максимално могућу мисаону активност ученика (субјеката у настави), 
поштовање одређених дидактичких принципа (посебно: свесне активности ученика, научности, 
примерености, поступности, систематичности и очигледности), као и адекватну примену оних 
наставних облика, метода, поступака и средстава чију су вредност утврдиле савремена пракса и 
методика наставе српског језика и књижевности (пре свега: разни видови групног и индивидуалног 
рада примерени могућностима ученика, методе - дијалошка, текстуално-графичке демонстрације и 
самосталних радова ученика, средства - уџбеници, приручници, разне врсте текстова и графичких 
приказа, графофолије, наставни и други филмови, радио и телевизијске емисије и сл.).  
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Избор одређених наставних облика, метода, поступака и средстава условљен је, пре свега, наставним 
садржајем и циљевима (образовним, васпитним и функционалним), које треба остварити на једном 
часу српског језика и књижевности. Редовна настава српског језика и књижевности изводи се у 
специјализованим учионицама и кабинетима за овај предмет, који треба да буду опремљени у складу 
са нормативима за средње стручне школе. Делимично, она се организује и у другим школским 
просторијама (библиотеци - медијатеци, читаоници, аудиовизуелној сали и сл.). У настави српског 
језика и књижевности користе се одобрени уџбеници и приручници и библиотечко-информацијска 
грађа од значаја за остваривање задатака и садржаја програма овог предмета, односно за 
систематско оспособљавање ученика за самостално коришћење разних извора сазнања у настави и 
ван ње. У односу на досадашњи, овај програм доноси извесне промене и новине, које треба имати у 
виду приликом планирања (глобалног и оперативног) и реализације предвиђених задатака и садржаја. 
Посебно су значајне ове промене и новине у програму: измењен је недељни и годишњи фонд часова 
у свим разредима средњих стручних школа као и начин расподеле предвиђеног годишњег фонда 
часова на поједине сегменте програма; обезбеђен је адекватнији однос између часова обраде и других 
типова часова: кориговани су циљ и задаци наставе; измењени су структура и садржаји подручја 
књижевност и језик; у програм је укључен садржај проучавања књижевног дела. Уведена је област 
лектире, укључени су нови аутори и наслови; одређени су основни књижевнотеоријски појмови који се 
усвајају током обраде одговарајућих дела: створени су предуслови за креативно испољавање 
наставника и прилагођавање васпитно-образовног рада различитим ситуацијама у пракси, као и за 
појачавање стваралачке сарадње наставника и ученика.   
КЊИЖЕВНОСТ  
Ово програмско-тематско подручје обухвата најзначајнија дела из српске и светске књижевности, која 
су распоређена у књижевноисторијском континуитету од старог века до данас. Од историјског 
континуитета одступа се само у поглављу увод у проучавање књижевног дела у I разреду и 
проучавање књижевног дела у IV разреду, као и у поглављу лектира. Програм I разреда је за почетак 
предвидео увод у проучавање књижевног дела (књижевнотеоријски приступ) како би се избегло нагло 
прелажење са тематског проучавања, карактеристичног за наставу овог предмета у основној школи, 
на проучавање историје књижевности, тј. изучавање књижевноуметничких дела у историјском 
контексту. Уз тај основни разлог треба имати у виду и друга преимућства оваквог приступа: наставник 
ће стећи увид у књижевноисторијска знања која су ученици понели из основне школе. Та знања ће се 
систематизовати, проширити и продубити, чиме ће се остварити ваљанији пут за сложенији и 
студиознији приступ књижевним делима какав захтева програм књижевности у средњим стручним 
школама.  
Наставник српског језика и књижевности у средњим стручним школама треба да пође од претпоставке 
да је ученик у основној школи стекао основна знања:   
• из теорије књижевности: тема, мотив, фабула;   
• лик, карактер; структура прозног књижевног дела; књижевни родови и врсте;основна 
језичкостилска изражајна средства; усмена и писана књижевност; структура лирске песме; стих, 
строфа, рима, ритам; структура драмског дела; дијалог, монолог, драмска врста, драма и позориште, 
филм, радио-драма, телевизијска драма;  
• из основа сценске и филмске културе: слика, реч, звук, филмска музика, ситуација, радња, 
јунаци филма, елементи филмског израза, филмске врсте, од синопсиса до сценарија; филм, 
телевизија, књижевност (сличност и разлике).  
Са стеченим знањима, која се у програму средњих стручних школа проширују и продубљују, ученик 
може активно да учествује у интерпретацији књижевног дела. Проучавање књижевног дела дато је, 
такође посебно место у IV разреду, када су ученици зрелији и способнији за упознавање слојевитије 
структуре књижевноуметничког дела и књижевних методологија. Интерпретативноаналитички 
методички систем је основни вид наставе књижевности и њега треба доследно примењивати 
приликом упознавања ученика са изабраним књижевним делима која су предвиђена програмом. 
Наравно, не треба очекивати да се сва програмом предвиђена дела обрађују на нивоу интерпретације 
као најпотребнијег аналитичко-синтетичког приступа књижевном делу. Наставник треба да процени 
на којим ће делима радити интерпретацију, а на којим осврт, приказ или, пак, проблемско-стваралачки 
методички систем.   
Нема сумње да овакав програм књижевности у средњим стручним школама повремено тражи и 
примену експликативног методичког система када се мора чути наставникова реч, и то најчешће 
приликом давања информација о епохама које се проучавају, као и у свим другим ситуацијама у којима 
наставник не може рачунати на ученикова предзнања (на пример: основне информације о почецима 
писмености, да је његов говор модел правилног, чистог и богатог језика каквом треба да теже његови 
ученици).  
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Књижевна дела из програма лектира имају равноправан третман са делима из обавезног програма 
књижевности и обрађују се по истом методичком систему. Треба напоменути да се из лектире која је 
дата по избору ученика и наставника не морају обрадити сви писци, већ књижевно дело оног писца за 
које се опредељују ученици и наставник.  
ЈЕЗИК  
Програм наставе језика у средњим стручним школама конципиран је тако да омогући ученицима 
стицање знања и о језику као друштвеној појави и о језику као систему знакова. Циљ је да ученици, 
поред знања о свом матерњем језику, стекну и опште лингвистичка односно социолингвистичка знања 
неопходна образованом човеку. Ова општа знања су функционално повезана са наставом матерњег 
језика. Главни део тих знања обрађује се у сегменту општи појмови о језику (на почетку програма за 
први и на крају програма за четврти разред). Као у уводном делу сегмента књижевни језик (у првом 
разреду) и сегменту језички систем и науке које се њиме баве; али се општи појмови обрађују и током 
целе наставе - у вези са одговарајућим партијама о српском као матерњем језику. Инсистирање на 
једном теоријски и методички вишем нивоу изучавању језичких појава даје нови квалитет настави која 
обухвата и знања с којима су се ученици сретали у основној школи. Ова знања, поред своје 
општеобразовне вредности и значаја за олакшавање и побољшавање наставе српског језика, треба 
да послуже и лакшем савлађивању градива из страних језика.   
Део програма књижевни језик (први и други разред) вишеструко је значајан. Његовом реализацијом 
ученици треба да стекну знања и изграде одговарајуће ставове о српском књижевном језику и о значају 
књижевнојезичке норме и језичке културе. Овај део програма укључује и наставу о развоју књижевног 
језика. У сегменту програма посвећеног организацији и функционисању језичког система не обрађују 
се само чисто граматички аспекти језичког система већ се обухватају и функционални аспекти. Зато 
су, између осталог, у синтаксу унети и елементи лингвистике текста и граматике. Посебан је значај 
дат лексикологији (која се надовезује на део о творби речи), и то не само да би ученици стекли више 
знања о речничком благу свога језика него и да би развили правилан однос према разним појавама у 
лексици. У обради свих сегмената програма треба се надовезивати на знања која су ученици стекли 
током претходног школовања. Међутим, овде није реч о простом обнављању и утврђивању раније 
стечених знања, него о добијању целовите слике о српском језику, и као што је већ речено, о усвајању 
једног квалитативно вишег приступа проучавању језичке организације и језичких законитости. Веома 
је важно да се настава језика повеже са осталим деловима овог наставног предмета. Наиме, ова 
настава пружа лингвистичка знања која ће бити подлога за тумачење језика и стила књижевних дела, 
с тим што ова дела пружају и одговарајући материјал за уочавање естетске функције језика. С друге 
стране, настава језика се мора повезати и са наставом културе изражавања. Тиме ће лингвистичка 
знања (о акценатском систему, творби речи, лексикологији, синтакси итд.), као и проучавање 
правописа, допринети да ученици боље и поступније усвоје књижевнојезичку норму и да побољшају 
своје изражајне способности.   
КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА  
Вежбе у усменом изражавању треба у средњим стручним школама да дају одређени степен правилне 
артикулације, дикције, интонације, ритма и темпа у читању и казивању лирског, епског и драмског 
текста. Ове се вежбе, по правилу, реализују у току обраде књижевног текста на тај начин што ће 
наставник, директно, својим читањем, говорењем или уз помоћ снимка, анализирати одговарајуће 
елементе правилног усменог изражавања како би их ученици уочили. Стечена сазнања 
трансформишу се у вештине и умења на тај начин што ученици интерпретирањем књижевних текстова 
настоје да сами достигну одговарајући степен вештине и умења ове врсте.  
Стечене способности се даље увежбавају различитим облицима усменог изражавања ученика 
(извештавање, расправљање, реферисање и др.). Већина предвиђених облика ове наставе 
непосредно се укључује у наставу књижевности или примене за израду писмених састава. У првом 
разреду (делимично и у другом) веома је упутно да наставник ученицима демонстрира методологију 
израде писменог састава. У том смислу корисно је комбиновати индукцију и дедукцију. На одабраном 
узорку (расправа, извештај и др.) треба анализирати његову композицију, функцију одељака и остале 
елементе (примереност стила и сл.). Затим се ученицима може дати задатак да припреме грађу о 
једној теми, али да прикупљену грађу не обликују већ да се то уради на часу.  Вежба  
у методологији израде писменог састава на основу прикупљене грађе требало би да буде 
демонстрација целокупног поступка израде писменог састава: од анализе теме, одређивања њеног 
тежишта, селекције прикупљене грађе, распореда појединости с гледишта добре композиције, до 
обликовања грађе и рада на усавршавању текста. Рационализација наставе у овом послу постиже се 
на тај начин што ће узорак текста бити у вези с књижевним делом из програма за одређени разред.  
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И диференцирање функционалних стилова ваља обављати на узорцима које је наставник одабрао.  
Да би ученик био оспособљен да свој језик и начин изражавања подеси врсти писменог састава 
(излагања), треба да напише конкретан састав (припреми излагање). Вежбе ове врсте треба 
понављати све док сваки ученик не буде оспособљен да се служи одређеним облицима изражавања. 
Да би се постигао већи наставни учинак, корисно је наћи неопходну психолошку мотивацију. Због тога 
ученике треба обавестити не само о коначном циљу који се жели постићи одређеним системом 
вежбања него и о сврсисходности појединих парцијалних вежбања која чине интегралну целину. Тако, 
на пример, ако су ученици обавештени да ће следећи писмени задатак бити у форми расправе или 
приказа, онда и конкретне вежбе треба да буду подређене том циљу. Наставник ће на одабраном 
моделу конкретног облика изражавања показати ученицима његове битне карактеристике, 
подразумевајући ту и примереност језика и стила. После тога ученици у форми домаћег задатка чине 
прве покушаје да самостално напишу састав одређене врсте. Читањем и коментарисањем домаћих 
задатака ученици се даље оспособљавају у писменом изражавању и овладавању одређеним врстама 
састава. Када је наставник стекао утисак да су сви ученици релативно овладали одређеном врстом 
писменог изражавања, утврђује час израде школског писменог задатка. Резултати таквог поступка 
показују се у школском писменом задатку, па се на основу њих планира даљи рад на усавршавању 
културе изражавања ученика. Ако више ученика не постигне одређени успех, цео се процес понавља.  
Оквирни број часова који је предвиђен за усмено и писмено изражавање означава укупно време, а не 
и број вежби у току наставне године (препоручује се организовање већег броја краћих вежби с 
прецизно одређеним циљевима).  
Током наставне године ученицима се дају писмени задаци (у складу са облицима и врстама 
наведеним у програму културе изражавања). По правилу, наставник је обавезан да прегледа и 
анализира задатке свих ученика. Одабрани задаци (не само  ајуспешнији) читају се и коментаришу на 
часу (делу часа). Поред писмених, у складу са захтевима програма, наставник даје ученицима и друге 
врсте конкретних домаћих задатака (усмених, практичних - примерених могућностима ученика и 
њиховој оптерећености разним обавезама).  
Израда школског писменог задатка, по правилу, траје један час. Изузетно, кад то поједини облици 
писменог изражавања изискују, израда задатака може трајати и дуже од једног часа.  
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Енглески језик 
 
Недељни фонд часова: 2 

Годишњи фонд часова: 64 
 
Циљ и задаци  
Циљ наставе страних језика је стицање, проширивање и продубљивање знања и умења у свим 
језичким активностима, упознавање културног наслеђа створеног на том страном језику и 
оспособљавање за даље образовање и самообразовање.  
Задаци наставе страних језика су:  
- усвајање говорног језика у оквиру нових 1000 речи и израза укључујући и терминологију 
значајну за дату струку, што у току осам година учења језика чини укупан фонд од око 2400 речи и 
израза продуктивно, а рецептивно и више;  
- неговање правилног изговора и интонације уз обраћање посебне пажње на оне ритмичке и 
прозодијске схеме које су битне у усменом изражавању;  
- разумевање говора (непосредно и путем медија) и спонтано изражавање у оквиру тема из 
свакодневног живота и општих тема струке, уз исказивање личног става и расположења; - овладавање 
техником информативног читања, разумевање сложеније језичке структуре у тексту и упознавање 
особености језика струке читањем текстова везаних за теме из области дате струке; - даље 
савладавање основе ортографије ради коректног писменог изражавања у оквиру усвојене лексике и 
језичких структура;  
- разумевање писаног стручног текста, писање резимеа, налаза, извештаја и оспособљавање за 
њихову усмену интерпретацију;  
- стицање нових сазнања о карактеристикама земаља и народа чији језик уче, њиховог начина 
живота и обичаја;  
- оспособљавање за вођење разговора о нашој земљи, њеним природним лепотама, културним 
и историјским тековинама;  
- ширење своје опште културе, развијање међукултурне сарадње и толеранције и својих 
интелектуалних способности;  
- оспособљавање за даље образовање и самообразовање у области језика и струке 
коришћењем речника, лексикона и друге приручне литературе.  
ЗАЈЕДНИЧКИ ДЕО ПРОГРАМА  
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА  
Општа тематика  
Из живота младих: проблеми младих данас; избор занимања и планови за будућност; млади и 
међународна сарадња.  
Породица и друштво: проблеми савремене породице.  
Из савременог живота и тековина културе и науке народа чији се језик учи и наших народа: 
природна блага и карактеристике привредног развоја; нове технологије и њихова примена у разним 
сферама живота; савремена достигнућа науке и технологије; међународне организације и њихов 
значај за добробит људи и мир у свету; познате личности из јавног и културног живота.  
Стручна тематика  
Теме везане за струку и практичан рад. Значајна остварења у струци у нашој земљи и земљи/земљама 
чији се језик учи.   
За стручну тематику предвиђа се:  
а) за фонд од два часа недељно - до 25 одсто од укупног годишњег фонда часова  
б) за фонд већи од два часа недељно - до 40 одсто од укупног годишњег фонда часова Школски 
писмени задаци:  
а) по један писмени задатак у сваком полугодишту за фонд од два часа недељно  
б) по два писмена задатка у полугодишту за фонд већи од два часа недељно  
Комуникативне функције: обнављање, утврђивање и проширивање оних комуникативних јединица 
са којима се ученик упознао у основној школи: ословљавање познате и непознате особе; исказивање 
свиђања и несвиђања, слагања и неслагања са мишљењем саговорника; тражење и давање дозволе; 
честитање и исказивање лепих жеља; позивање у госте; прихватање и неприхватање позива; 
обавештење и упозорење; предлагање да се нешто уради; одобравање или неодобравање нечијих 
поступака; приговори, жалбе;  
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изражавање чуђења, изненађења, уверености, претпоставке или сумње; давање савета; исказивање 
симпатија, преференције, саучешћа; изражавање физичких тегоба, расположења.  
  
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК  
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА  
I. РЕЧЕНИЦА  
Адвербијалне клаузе  
а) узрочна  
Since we live by the river we can swim every day.  
б) намерна  
He left early in order to catch the 5 o'clock bus.  
- Скраћивање клауза (P)  
a) временских клауза  
(As I was) coming home I met an old friend of mine.  
After I have done my homework I went out for a walk. Having done my homework I went out for a walk.  
б) релативних клауза  
The man (who is) sitting next to her is my best friend.  
II. ИМЕНИЧКА ГРУПА  
1. Члан  

- Преглед употребе члана  
- Члан испред властитих имена  
A Mr Smith is waiting for you. Is this the Mary we met last night.  
- Одређени члан уз делове тела (у пасиву и после предлога) She was red in the face. He was wounded 
in the leg.  
2. Именице  

- Обнављање, утврђивање и систематизација множине именица и слагања именице са глаголом  
- Множина именица страног порекла (Р) analysis/analyses, datum/data, formula/formulae и др.  
3. Заменички облици  
a) Заменице  
- Неодређена лична заменица ONE - PROP ONE There 
are expensive shoes and there are cheap ones.  
б) Детерминатори Обнављање и утврђивање  

4. Придеви  
Обнављање и утврђивање употребе и поређења придева Латински компаратив (Р) prior to, inferior 
to, superior to Silk is superior in quality to nylon.  

5. Бројеви  
- Употреба редних бројева - Бројеви у функцији именице  
Hundreds of people were hurt in the earthquake.  
III. ГЛАГОЛСКА ГРУПА  
1. Глаголи  

- Време и аспект - обнављање  
- Инфинитив  
а) после упитних речи  
I don't know how to solve the problem. I've no idea which bus to take.  
б) после придева (P)  
I am glad to have met you. This bag is too heavy to carry. в) BE + infinitive  
The train is to leave at 9.15. The two leaders are to meet in Moscow. r) BE 
ABOUT + infinitive The plane is about to take off.  

- Пасивне конструкције  
- Обнављање и утврђивање  
IT + passive verb + clause  
It is said that... It was decided to...  

- Двочлани глаголи (фразални и предлошки) look up, live down, call up и др.  
2. Прилози  

Обнављање и систематизација врсте прилога и места прилога у реченици.  
3. Предлози  

Систематизација предлога за време, правац кретања, место и начин.  
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IV. ТВОРБА РЕЧИ  
Творба сложеница и деминутива breakdown, ironing-board, humming-bird, и др.; leaflet, gosling и др.  

V. ЛЕКСИКОЛОГИЈА  
Идиоми и фразе  

VI. ЛЕКСИКОГРАФИЈА  
Енциклопедијски речници (општи и посебни)  

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТСТВО)  

Објашњење програма  
Програм шпанског језика као страног језика намењен је четворогодишњем образовању и васпитању у 
стручним школама и чини заокружену целину са програмом страних језика за основну школу, 
обезбеђујући тако континуитет учења страног језика започетог у основној школи. Структуру програма 
чине:  
а) захтеви и садржаји који су заједнички за стручне школе,  
б) захтеви и садржаји у фонду часова: - 
школски писмени задаци;  

- лектира - за сваки разред посебно;  
- језичка грађа - за сваки разред посебно;  
- књижевност - за сваки језик и сваки разред посебно, у II, III и IV разреду.  
Овакав начин структурирања садржаја програма захтева да сви наставници страних језика добро 
проуче програм у целини. Теме су дате оквирно што омогућава различиту стваралачку реализацију. 
За обраду појединих тема и као повод за разговор, поред текста у уџбенику, треба да послуже и други 
извори информација, као и звучни снимци одабраних наставних материјала на страном језику (тонске 
и видео касете, траке и плоче), телевизијске емисије, филм, дијафилм и друга АВ средства.  
Неке теме се могу обрадити и преко усмерених говорних вежби. Иначе, тематику програма не треба 
поистовећивати са текстовима у уџбенику и зато наставник бира оне текстове и садржаје који највише 
доприносе реализацији циља и задатака наставе страног језика.  
Настава страних језика има хуманистичку оријентацију, разнолика је и богата у језичким и тематским 
садржајима. Поред садржаја који се односи на језик, заступљени су, у потребној мери, и садржаји у 
вези са цивилизацијом, културом, уметношћу, научно-техничким достигнућима народа чији се језик 
учи, као и одломци из одабраних дела из књижевности и научно-популарне литературе.  
Језички програми надовезују се на програме основног образовања и васпитања и имају 
линеарноспиралну структуру. Програми се заснивају на синтаксичној прогресији, а језички захтеви су 
формулисани у категоријама дескрипитивне граматике са елементима комуникативног приступа. Неки 
захтеви су означени са (Р) што значи да се у том разреду очекује савладавање само на рецептивном 
нивоу.  
Комуникативне функције су у овом програму добиле посебно место. Наведене су на крају заједничког 
дела програма и предвиђене су за обраду од I до IV разреда. У оквиру појединих комуникативних 
функција постоје многе функционалне јединице (нпр. поздрави, форме исказивања слагања или 
неслагања и сл.) које треба проширивати и богатити. Важно је да ученик активно савлада најчешће 
садржаје.  
Лектира је предвиђена за сва четири разреда и у складу је са захтевом за осамостаљивањем ученика 
и њиховим оспособљавањем за информативно читање. Будући да је циљ лектире да се ученици 
оспособе да разумеју текст на страном језику и да се осамостале у раду, обраду лектире не треба 
изједначавати са интензивном обрадом текста из уџбеника, нити треба текстове предвиђене за 
лектиру читати на часу. Ови текстови су предвиђени за самостални рад ученика код куће и за 
сумирање тог рада на часу.  
Време које треба посветити обради лектире на часу (разговор, дискусија, анализа) је до 6 часова за 
фонд од два часа недељно.  
Број школских писмених задатака одређен је, зависно од утврђеног недељног фонда часова, (по један 
писмени задатак у сваком полугодишту за фонд од два часа недељно). Поред овога, препоручује се и 
провера објективног типа, која треба да обухвати више аспеката знања ученика (нпр. разумевање 
слушањем, разумевање читањем, писмено реаговање на усмени подстицај или реплику, употребу 
функционалних јединица, примену стеченог знања из граматике и сл.).  
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Ефикасност остваривања свих задатака наставе страних језика условљена је интензивним учешћем 
сваког ученика у васпитно-образовном процесу и његовом пуном мотивисању за рад. Ово се може 
постићи коришћењем одговарајућих наставних средстава и форми рада (АВ средства и 
најразноврснији материјал који је у складу са програмом).  
Слушање и говор представљају наизменичне активности у споразумевању, стога је веома важно да и 
сваки ученик подједнако добро савлада. То се постиже разгранатим системом вежби, почев од 
припремања дијалога, резимеа, спонтане конверзације, дијалошких облика усмереног и слободног 
разговора, вођења интервјуа, репродуковања и резимирања било одслушаног или прочитаног текста, 
оспособљавања за преношење и тумачење порука, вежбе из примењене граматике ради 
систематизације усвојене граматичке грађе. При овако организованом раду наставник је водитељ, 
организатор и координатор.  
Поред наведених усмених облика рада препоручују се и различити облици писмених вежби: диктати 
познатог и непознатог текста, вежбе трансформације и допуњавања, проширивања и сажимања 
реченице или текста, оспособљавање за писање белешки и њихову интерпретацију, писање вођених 
састава и есеја, попуњавање различитих формулара, писање писама, молби, биографија и сл. 
Оспособљавање за служење речником и другим изворима информација треба да буде стално, како 
на часовима тако и код куће.  
Читање (информативно читање, читање у себи) по својој важности има једно од централних места у 
настави. Пошто су ученици у основној школи савладали информативно читање, у гимназији ово умење 
треба даље развијати и неговати. Важно је да се ученици, прикладним задацима (нпр. питања типа 
«тачно/нетачно», питања са вишеструким избором одговора, унапред постављена питања и сл.) 
упућују да сами себе проверавају у којој су мери разумели прочитано. Језичко погађање на основу 
контекста, при томе, има важну улогу, али се никако не може занемарити и коришћење речника 
(двојезичних и једнојезичних). Јер коришћење речника има посебан значај за даље образовање и 
самообразовање као и за будуће занимање.  
По правилу, већи део расположивог времена треба посветити увежбавању, трансформисању и 
интегрисању језичког материјала, а не само његовој презентацији. Ученик треба да буде свестан онога 
што ради и зашто то ради. Учење страног језика не сме да буде само стицање умења, оно има много 
ширу образовну и васпитну функцију. Стална интелектуална активност захтева од ученика пажњу, 
запажање појединости, памћење и примену мисаоних активности, као што су анализа, синтеза, 
индукција и дедукција.  
Ученицима треба препоручити да прате штампу, одабране филмове и емисије на телевизији и радију, 
као својеврстан и сталан домаћи задатак. На часу, садржаји ових емисија представљаће тему за 
разговор, тумачење лексике, појединих фраза и израза, развијање и увежбавање комуникативних 
говорних модела.  
Настава страних језика има додирних тачака са другим предметима, као што су: језик ученика, 
историја, географија, музичка и ликовна уметност. Корелација међу њима је неопходна ради боље 
ефикасности у настави.  
ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ ОД I-IV РАЗРЕДА  
У IV разреду ученик треба да:  
- усвоји предвиђене морфосинтаксичке структуре и око 300 нових речи и израза;  
- оспособи се за преношење, превођење и тумачења порука;  
- пише саставе (опис, препричавање, извештавање, молба);  
- оспособи се за давање података о себи, свом школовању и интересовањима;  
- преводи, усмено и писмено краћа саопштења и разговоре са страног на матерњи језик и 
обратно. Ради успешне реализације програма треба формирати групе до 20 ученика.  
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Филозофија 
 
Недељни фонд часова: 2 

Годишњи фонд часова: 64 
 

Циљ и задаци   
  
Циљ наставе овог предмета је да код ученика развије   
свест о потреби да активно обликују свој и одговорно учествују у јав ном животу хумано и демократски 
оријентисаног друштва, оспособљавајући их да независно критички мисле и просуђују, формирају 
сопствени поглед на свет који је осетљив на културни контекст, и да се у својим делима и поступцима 
руководе вредно стима истине, добра, правде и лепоте чији смисао и значај откри вају у процесу 
овладавања знањима и вештинама својственим фи лозофски култивисаној мисли.   
  
Задаци наставе филозофије су да ученици:  
• познају методолошку структуру научног и филозофског ис траживања и оспособе се за примену 
критичко-рационалних мето да у решавању практичних и теоријских проблема;   
• доведу у везу властита мисаона искуства са карактеристич ним филозофским проблемима и 
упознајући различита филозоф ска становишта стекну свест о сложености и креативној компонен ти 
интелектуалног напора да се проникне у структуру стварности;   
• разумеју значај историјског контекста и развојне димензије у настанку филозофских схватања, 
као и узајамно преплитање кул турних и интелектуалних традиција у настанку научних теорија и 
духовних творевина западне културе;   
• овладају различитим мисаоним стратегијама и унапреде са мостално и критичко суђење кроз 
анализу и интерпретацију фило зофских текстова и реконструкцију филозофских аргумената;   
• овладају анализoм комплексних питања и идеја зарад фор мирања властитог погледа на 
проблеме савременог света;   
• разликују сазнајне од вредносних судова и артикулишу вла стити вредносни систем у 
суочавању са етичким дилемама и иза зовима друштва у коме живе;   
• развију осетљивост за социјални и културни контекст, иден титет и разлике, овладају 
вештинама успешне комуникације, тим ског рада и практикују технике за конструктивно решавање кон 
фликата у свакодневном животу;   
• преузимају одговорност за сопствене поступке, однос пре ма природном и друштвеном 
окружењу, и да са успехом учествују у јавном животу друштва;   
• унапреде способности за разложно (писмено и усмено) из лагање мисаоних садржаја и учешће 
у расправи на начин који до приноси развијању атмосфере отворености и узајамног уважавања;   
• усвоје и практикују интелектуалне врлине, ставове и вред ности: интелектуалну отвореност и 
радозналост, истинољубивост, уважавање сведочанства и аргумента, спремност на аутокритику, 
толеранцију према разликама у мишљењу и непристрасност у про цени властитих и туђих становишта, 
поступака и постигнућа;   
• усвоје целовит приступ образовању који се темељи на ме ђузависности и трансферу знања из 
различитих области, усаврше методе и технике за поспешивање властитог учења, развијају инте 
ресовање за (теоријска) знања, умећа и вештине потребне за даље образовање, индивидуални и 
професионални развој, и припреме се да у процесу доживотног учења адекватно одговоре на 
неизвесно сти и промене у каријери и социјалном статусу.   
 
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА   
1. Одређење филозофије   
• Име и појам филозофије; побуде за филозофско истражи вање   
• Основна филозофска питања и дисциплине (метафизика, гносеологија, етика)   
• Однос филозофије и мита (религије, науке и уметности)   
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2. Античка филозофија   
• Приказ проблема античке филозофије   
• Питање прапочетка   
• Проблем бића, мноштва и кретања  
• Значај супротности за тумачење природе   
• Проблем истине и привида   
• Дијалектика и реторика   
• Метафизичко одређење стварности   
• Врлина и добро   
• Питање индивидуалне среће   
3. Средњовековна филозофија   
• Приказ проблема средњовековне филозофије   
• Однос вере и разума   
• Улога филозофије у формирању хришћанског учења   
• Проблем универзалија  
4. Филозофија новог доба   
• Приказ проблема нововековне филозофије   
• Проблем методе (Ново схватање науке)   
• Проблем супстанције   
• Проблем сазнања   
• Начела разума у праву и политици   
• Проблем субјекта: од трансценденталног ка апсолутном су бјекту   
• Проблем умне синтезе стварности; природа као систем ума   
• Дијалектика   
• Ум и слобода   
5. Савремена филозофија   
• Приказ проблема савремене филозофије   
• Однос према наслеђу европске рационалности   
• Место логичке и језичке анализе у савременој филозофији   
• Проблем егзистенције   
• Специфичност филозофских метода: херменеутика и фено менологија   
• Однос филозофских и научних метода   
  
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА   
Развијањe (повезаности) знања, вештина, ставова и вредно сти код ученика погодује тематско и 
проблемско конципирање на ставних садржаја које успоставља смисaoне везе између појмова, 
чињеница, процедура, као и сродних садржаја из различитих пред мета, и циља на њихову примену у 
новим образовним контексти ма. Настава филозофијe има задатак да допринесе развоју општих 
кључних способности (посебно у области тзв. критичког мишље ња), али и да, повратно, посредством 
оних којe су стеченe у другим областима (а то су пре свега језичка, читалачка, научна, уметничка 
писменост) унапреди општу перформансу ученика, подигнe ниво њихове интелектуалне и духовне 
радозналости, oспособи их да феноменe aнализирају из перспективе различитих научних и умет 
ничких дисциплина и да знања и ставова синтетизују у кохерентан поглед на свет.   
Садржаји у оквиру наставних тема нису детаљно разрађени како би се наставницима оставила 
слобода да их конципирају на различите начине, при том консултујући и друге уџбенике и при ручнике, 
као и материјал који је доступан преко интернета.   
Срж наставе филозофије у четвртом разреду треба да чини обезбеђивање креативног, индивидуалног 
и флексибилног присту па проблемима филозофије у живој размени између наставника и ученика. 
Увођење у филозофију преко историје филозофије не може тећи линеарно и једнозначно, јер би 
робовало хронологији на уштрб тражења смисаоних веза у излагању и разумевању фи лозофске 
проблематике. Отуда су садржаји предвиђени програмом груписани у теме које одговарају 
проблемским целинама како би се концентрисано и свестрано истраживали.  Потребно је предвидети 
сразмерно већи број часова за савла ђивање карактеристичних проблема античке филозофије, када 
се заправо одвија и постепено увођење ученика у филозофска пита ња, терминологију и начин 
мишљења. Однос филозофије према религији, науци и уметности умесније је обрађивати у 
конкретном епохалном контексту средњовековне односно нововековне филозо фије, а не у уводним 
партијама.   
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Рачунајући са готово извесним тешкоћама које ученици мо гу имати у разумевању езотеричне 
проблематике и језика поједи них праваца у савременој филозофији, препоручује се да њихово 
упознавање буде ствар избора и договора ученика и наставника, а да се као обавезни обраде само 
они концептуални склопови ко ји су на дужи рок и карактеристично одредили мисаони оквир у коме 
филозофија кореспондира са изазовима наше епохе: 1) ло гички позитивизам и аналитичка 
филозофија преко релевантних представника, 2) волунтаризам (Ниче и Шопенхауер), 3) линија: 
феноменологија (Хусерл) – филозофија егзистенције (Кјеркегор, Јасперс, Хајдегер, Сартр) – 
филозофска херменеутика.   
Растерећење програма од сувишне фактографије треба да се огледа и у селекцији садржаја које нуде 
уџбеници и оспособља вању ученика да их читају пратећи проблемске везе. Овде су на ставници 
позвани да користе текст – анализу и различите активне, партиципативнe и кооперативне методе 
обучавања у вештини ар тикулисања филозофских проблема и начина њиховог решавања.  Наиме, 
остварењу циља и задатака образовања у филозофи ји може водити само настава у којој је нагласак 
на проблемском приступу, самосталним и тимским истраживачким задацима који оспособљавају 
ученике за изградњу властитих стратегија учења и критичко коришћење различитих извора и 
средстава информиса ња, у којој се лако и често покреће разговор или расправа, разме њују увиди и 
интегришу свакодневна искуства, ученици подстичу да користе знања стеченa и ван школе, уважавају 
индивидуалнe разликe у начину учења и брзини напредовања, избором тема пра те и развијају њихова 
интересовања и пружа помоћ у професио налној оријентацији.   
Оцењују се нивои постигнућа у свим знањима, умењима, спо собностима и вештинама наведеним у 
циљевима и задацима изу чавања предмета, разноврсним методама и инструментима, током свих 
часова, а не само оних намењених утврђивању или система тизацији, како би оцена уистину имала 
информативну, мотивацио ну и оријентациону улогу када је у питању напредовање ученика.  Вреднују 
се целовити писмени и усмени одговори на поста вљена питања, али и активност коју ученици 
испољавају на часу, пре свега спремност на сарадњу и интелектуалну размену у ди скусији са другима, 
кућна припрема за најављену тему часа (нпр. упознавање са текстуалним материјалом, обрада 
понуђених аси милационих табела, састављање листе кључних појмова и сл.), допринос властитом 
усавршавању кроз додатно читање препо ручене литературе, лично истраживање и прикупљање 
релевант ног материјала, самостална или тимска припрема и презентовање пројектних задатака. 
Оцени доприносе и испољена спремност да се савладају кључни задаци предмета, исказано 
интелектуално ин тересовање за проблеме филозофије (логике), као и способност да се знања, 
вештине и ставови усвајају и развијају у интеграцији са њиховим овладавањем у другим наставним 
предметима. Поред ре довне усмене размене, препоручује се укључивање писаних радова/ есеја и 
тестова у систематизације градива са циљем да сви ученици (под једнаким околностима и у истом 
тренутку) демонстрирају по знавање заокружених тематских целина, ниво способности да при мене 
метазнања и научене технике филозофске/логичке анализе, евалуирају понуђени материјал, 
артикулишу одређену филозофску (или личну) позицију и самостално се (ефективно) изразе.   
Више нивое постигнућа (прикупљање и обраду материјала, креативну презентацију и флуентно 
излагање) ученици пoказују у пројектним радовима које као појединци или у тиму припремају на 
изабрану тему.   
Покретање расправa (или учешће у њима) важан је део усавр шавања логичких способности и 
развијања (артикулације и одбра не) личних или колективних вредносних ставова, али и учења како 
да се толеришу туђи. Иако те компетенције нису циљно и систе матски развијане током школовања, 
њихово укључивање у постиг нућа која треба оцењивати свакако ће фокусирати пажњу настав ника и 
ученика на овај кључни сегмент у трансферу филозофских знања на ваннаставне контексте. Сходно 
томе, треба подстицати учениково суделовање у пригодним дискусијама, дебатама, разја шњењима, 
анализама текстуалних предложака, логичким обрада ма кључних појмова и концепата, 
формулацији питања и проблема као задатака часа, или различитим формама презентације. 
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Физичко васпитање 
 
Недељни фонд часова: 2 

Годишњи фонд часова: 64 
 

Циљ и задаци  
  
Опште поставке   
Циљ наставе приграма по избору ученика - изабрани спорт јесте да ученици задовоље своја 
интересовања и потребе за сти-цањем знања, способности за бављење спортом као интегралним 
делом физичке културе и настојање да стечена знања примењују у животу (стварање трајне навике 
за бављење спортом и учешћем на такмичењима);  
Задаци наставе програма по избору ученика - изабрани спортјесу:  
• стицање теоријских знања у изабраном спорту, пружање неопходних знања из изабраног 
спорта;  
• (принципи, технике, начин вежбања - тренирања, стицање основних и продубљених тактичких 
знања;  
• социјализација ученика кроз изабрани спорт и неговање етичких вредности према учесницима 
у такмичењу;  
• откривање даровитих и талентованих ученика за одређени спорт и њихово подсшцање да се 
баве спортом.  
Ученици се на основу својих способности и интереса опредељују за један спорт у коме се 
обучавају, усавршавају и развијају своје стваралаштво током целе пжолске године. To могу да 
буду преддожене спортске гране и други спортови за које ученици покажу интерес. Да би се избор 
остварио, свака школа је дужна да обезбеди просторне и друге услове за реализацију бар четири 
спорта.  
На почетку сваке школске године наставничко веће, на предлог стручног већа наставника физичког 
васпитања, утврђује спортове за који ученици те школе могу да се определе.  
  
САДРЖАЈ ПРОГРАМА  
РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА И НАРОДНИ ПЛЕСОВИ  
Савладавање основних вежби: „докорак", мењајући корак галопом у свим правцима, полкин корак, 
далеко високи скок, „маказице".  
Систематска обрада естетског покрета тела у месту и у кретању без реквизита и са реквизитима, 
користећи при томе различиту динамику, ритам и темпо.  
Примена савладане технике естетског покрета и кретања у кратким саставима.  
Треба савладаш најмање пет народних плесова. Припрема за такмичење и приредбе и учешће на 
њима.  
СПОРТСКА ИГРА (по избору)  
Понављање и учвршћивање раније обучаваних елемената игре.  
Даље проширивање и продубљавање техничко-тактичке припремљеносш ученика у складу са 
изборним програмом за дату игру.  
РУКОМЕТ  
Увежбавати основне техничке елементе који су предвиђени програмским садржајима за основну 
школу.  
Покривање и откривање играча, одузимање лопте, ометање противника. Општи принципи 
постављања играча у одбрани и нападу. Напад са једним и два играча и напад против зонске 
одбране. Зонска одбрана и напад „човек на човека". Уигравање кроз тренажни процес. Правила 
игре.  
ФУДБАЛ  
Увежбавати основне техничке елементе који су предвиђени програмским садржајима за основну 
школу.  
Покривање и откривање играча, одузимање лопте и ометање противника. Општи принципи 
постављања играча у нападу и одбрани. Разне варијанте напада и одбране. Уигравање кроз тренажни 
процес.  
Правила малог фудбала. Учествовање на разним школским и међушколским такмиче-њима.  
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КОШАРКА  
Увежбавати основне техничке елементе који су предвиђени програмским садржајима за основну 
школу  
Техника кошарке. Шутирање на кош из места и кретања, шут са једном или обема рукама, са разних 
одстојања од коша. Постављање и кретање играча у нападу и одбрани. Одбрана „зоном" и „човек на 
човека". Напад против ових врста одбрана. Контранапад у разним варијантама и принцип блока.  
Правила игре и суђење. Учествовање на разредним и школским такмичењима.  
ОДБОЈКА  
Увежбавати основне техничке елементе који су предвиђени програмским садржајима за основну 
школу  
Техника одбојке. Игра са повученим и истуреним центром. Смечирање и његова блокада. Уигравање 
кроз тренажни процес.  
Правила игре и суђења. Учествовање на одељенским, разредним и међушколским такмичењима.  
ПЛИВАЊЕ  
Упознавање и примена основних сигурносних мера у пливању;  
Усвајање две технике пливања (по склоностима и избору ученика). Вежбање ради постизања 
бољих резултата. Скок на старту и окрети. Учествовање на одељенским, разредним и 
међушколским такмичењима.   
БОРИЛАЧКЕ ВЕШТИНЕ  
Избор борилачке вештине која се изучава на матичним факултетима спорта и физичког васпитања, и 
која je у програму Школских спортских такмичења. Наставник у складу са могућностима школе и 
интересовањима ученика преддаже наставни програм.  
КЛИЗАЊЕ И СКИЈАЊЕ  
Програмски задаци из клизања и скијања обухватају савладавање основне технике и упознавање са 
правилима такмичења. Наставник предлаже наставни програм, који се заснива на програму клизања 
и предмета скијање на матичним факултетима.  
Минимални образовни захтеви  
Ниво спортско-техничких достигнућа ученика у изборном спорту се проверава кроз разредна, школска 
и међушколска такмичења као и друга спортска такмичења. Пожељно је да сваки ученик учествује на 
најмање три спортска такмичења.  
  
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  
Програм физичког васпитања је наставак програма физич-ког васпитања у основној школи, с тим што 
је усмерен на још ин-тензивније остваривање индивидуалних и друштвених потреба у обласш физичке 
културе. Ради тога, овај програм заснован је на индивидуализацији процеса физичког васпитања:  
• обезбеђује повезивање знања са животом и праксом и каснијим опредељењима ученика;  
• заснован je на изборној настави за коју се ученици определе према свом афинитету и 
потребама; 
•  обавезује школу на остваривање одређених задатака у овој области.  
ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА  
На почетку теме ученике упознаш са циљевима и исходима наставе/учења, планом рада и начинима 
оцењивања;  
Током реализације часова физичког васпитања даваш информације о томе које вежбе позитиво утичу 
на статус њиховог организма, с обзиром на карактеристике њихове професије, а које негативно утичу 
на здравље;  
Ученици који похађају четворогодишње стручне школе далеко су више оптерећени у редовном 
образовању пракгичном и теоријском наставом од осталих ученика. Због тога је физичко васпитање, 
у овим школама, значајно за активан опоравак ученика, компензацију и релаксацију с обзиром на 
њихова честа статичка и једнострана оптерећења. Теоријска знања из области физичких активносш 
су од великог значаја за укупним бављењем физичким вежбама.   
Облици наставе  
Предмет се реализује кроз следеће облике наставе: теоријска настава; мерење и тестирање; 
практична настава.  
Подела одељења на групе  
Одељење се не дели приликом реализације;  
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Настава се изводи фронтално и по групама, у зависности од каракгера методске јединице која се 
реализује. Уколико је потребно, нарочито за вежбе из корективне гимнастике, приступ је 
индивидуалан.   
Место реализације наставе  
Теоријска настава се реализује у учионици или у сали, истовремено са практичном наставом; 
Практична настава реализује се на спортском вежбалишту (сала, спортски отворени терени, базен, 
клизалиште, скијалиште).  
Препоруке за реализацију наставе  
Настава се реализује у циклусима који трају приближно 10-12 часова (узастопних). Наставнику 
физичког васпитања је остављено да, зависно од потреба, прецизира трајање сваког циклуса, као и 
редослед њиховог садржаја.  
Садржај циклусаје:  
• за проверу нивоа знања на крају школске године - један;  
• за атлетику - један;  
• за гимнастику: вежбе на справама и тлу - један;  
• за спорт по избору ученика - два;  
• за повезивање физичког васпитања са животом и радом - један.  
Начин остваривања програма  
Садржаји програма усмерени су на: развијање физичких способности; спортско-техничко образовање; 
повезивање физичког васпитања са животом и радом.  
Годишњи план, програм и распоред кросева, такмичења, зимовања и других облика рада утврђује се 
на почетку школске године на наставничком већу, на преддог стручног већа наставника физичког 
васпитања.  
Стручно веће наставника физичког васпитања, самостално, одређује редослед обраде појединих 
садржаја програма и циклуса.  
Часови у току недеље треба да буду распоређени у једнаким интервалима, не могу се одржавати као 
блок часови. Настава се не може одржавати истовремено са два одељења ни на спортском терену ни 
у фискултурној сали.  
У свим разредима настава физичког васпитања се реализује одвојено за ученике и одвојено за 
ученице, а само у школама које имају по два паралелна објекга за физичко васпитање дозвољена је 
истовремена реализација часа.  
Праћење, вредновање и оцењивање  
Праћење напретка ученика у физичком васпитању се обавља сукцесивно у току читаве школске 
године, на основу методологије праћења, мерења и вредновања ефеката у физичком васпитању 
стандарди за оцењивање физичких способности ученика и постигнућа у спортским играма.  
Оквирни број часова по темама:  
Тестирање и провера савладаности стандарда из основне школе (6 часова).  
Теоријских часова (2 у првом и 2 у другом полугодишту). Атлетика (12 часова).  
Гимнастика: вежбе на справама и тлу (12) часова. Спортска игра: по избору школе (12 часова). 
Физичка акгивност, односно спортска активност:у складу са могућносшма школе a no избору ученика 
(10 часова). Пливање (10 часова). Провера знања и вештина (4 часа).   
ПОСЕБНЕ АКТИВНОСТИ  
Из фонда радних дана и за извођење редовне наставе школа у току школске године организује:  
Два целодневна излета са пешачењем:  
I разред до 12 km (укупно у оба правца);  
II разред до 14 km (укупно у оба правца);  
III разред do 16 km (укупно у оба правца); Два кроса: јесењи и пролећни.  
Стручно веће наставника физичког васпитања утврђује про-грам и садржај излета, и дужину стазе за 
кросеве, према узрасту ученика.  
Школа организује и спроводи спортска такмичења, као једин-ствени део процеса наставе физичког 
васпитања. Спортска такмичења организују ce у оквиру радне суботе и у друго време које одреди 
школа. Међушколска спортска такмичења организују ce у оквиру календара које одреди Савез за 
школски спорт и олимпијско васпитање Србије које је уједно и организатор ових такмичења.  
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Математика 
 
Недељни фонд часова: 3 
Годишњи фонд часова: 96 
 
Циљ и задаци  
Циљ наставе математике је:  

- стицање математичких знања и умења неопходних за разумевање законитости у природи и 
друштву, за примену у свакодневном животу и пракси, као и за успешно настављање образовања;  

- развијање менталних способности ученика, позитивних особина личности и научног погледа 
на свет.  
Задаци наставе математике јесу:  

- стицање знања неопходних за разумевање квантитативних и просторних односа;  
- стицање опште математичке културе и схватање места и значаја математике у прогресу 

цивилизације;  
- оспособљавање ученика за успешно настављање образовања и изучавање других области у 

којима се математика примењује;  
- допринос формирању и развијању научног погледа на свет;  
- допринос радном и политехничком образовању ученика;  
- развијање логичког мишљења и закључивања, апстрактног мишљења и математичке 

интуиције;  
- допринос изграђивању позитивних особина личности као што су: упорност, систематичност, 

уредност, тачност, одговорност, смисао за самосталан рад, критичност;  
- даље оспособљавање ученика за коришћење стручне литературе и других извора знања.  

 
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА  
Функције (16)  
Важнији појмови и чињенице о функцијама једне променљиве (дефинисаност, нуле, парност, 
монотоност, периодичност). Сложена функција (појам и једноставнији примери).  
Преглед важнијих елементарних функција; полиноми.  
Непрекидност функције (геометријски смисао).  
Гранична вредност функције.  
Извод функције (20)  
Прираштај функције. Извод функције (проблем тангенте и брзине). Основне теореме о изводу; изводи 
елементарних функција.  
Диференцијал и његова примена код апроксимација функција.  
Испитивање функција (уз примену извода); график функције.  
Интеграл (18)  
Неодређени интеграл. Основна правила о интегралу; интеграл елементарних функција, таблица 
основних интеграла.   
Метод замене, метод парцијалне интеграције.   
Најједноставнији примери диференцијалних једначина: y’=f(x)g(y); y’’=C; y’’=k2y.  
Одређени интеграл; Њутн-Лајбницова формула (без доказа).   
Примене одређеног интеграла (ректификација, квадратура, кубатура).  
Комбинаторика (8)  
Основна правила. Варијације, пермутације; комбинације (без понављања). Биномни образац.  
Вероватноћа и статистика (20)  
Случајни догађаји. Вероватноћа. Условна вероватноћа и независност. Случајне величине. Биномна, 
Пуасонова н нормална расподела Средња вредност и дисперзија. Популација, обележје и узорак. 
Прикупљање, сређивање и приказивање података. Појам оцене параметара. Оцене вероватноће, 
средње вредности и дисперзије. Интервалне оцене за вероватноћу и средњу вредност.  
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СЛОБОДНЕ МАТЕМАТИЧКЕ АКТИВНОСТИ  

За рад у оквиру слободне математичке активности (секције, клуба и сл.), поред неких тема из 
наведеног програма за додатни рад (које су приступачне ученицима), могу се узимати и друге теме 
које изаберу сами ученици у сарадњи са наставником, а првенствено: теме из историје математике, 
логичко-комбинаторни задаци, рационални поступци рачунања и трансформација израза, 
занимљиве конструкције, елементи топологије, разне примене табела и дијаграма, бројевни 
системи, информатика и рачунарство, математичке игре и друге математичке занимљивости.  
УПУТСТВО ЗА ПРИМЕНУ ПРОГРАМА  

За реализацију програма важи заједничко Дидактичко-методичко упутство за досадашње 
програме математике за средње школе у СР Србији ("Службени гласник СР Србије - Просветни 
гласник" бр. 1/87).  
То упутство има следећу структуру:  
I. ОРГАНИЗАЦИЈА НАСТАВЕ И РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА  
А. РЕДОВНА НАСТАВА  
а) Битне карактеристике програма  
б) Нека општа питања организације наставе и реализације програма (основни  
захтеви; планирање и припремање за наставу; типови часова математике; дидактички принципи; 
наставне методе, облици и средства; домаћи задаци и школски писмени задаци; математички 
задаци и развој математичког мишљења ученика)  
в) Посебне напомене о обради програмских тема  
Б. ДОПУНСКИ РАД  
В. ДОДАТНИ РАД  
  
II. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ РАДА И УСПЕХА УЧЕНИКА  
Битне карактеристике програма  

Основне карактеристике програма математике су: усклађеност са програмом математике за 
основну школу; заступљеност заједничких садржаја из програма математике за гимназије и стручне 
школе у другим републикама; логичка повезаност садржаја, посебно са аспекта развоја математике; 
настојање, где год је то било могуће, да садржаји математике претходе садржајима других предмета 
у којима се математика примењује; заступљеност оних елемената развоја математике који чине 
основу математичке културе свих свршених ученика средњих школа; хоризонтална и вертикална 
усклађеност између програма математике за поједине групације струка и степена стручне спреме, 
као и између ових програма и програма за поједине смерове у гимназији (распоред тема по 
разредима, њихов обим, основни захтеви и сл.).  

Програми садрже готово све елементе досадашњих програма математике који су битни за 
математичко образовање на овом ступњу, уз извесна сажимања садржаја и успостављање 
адекватнијег односа између садржаја програма и фонда часова, с тим што се инсистира и на 
постизању веће ефикасности наставе методичком обновом и подесним структурирањем 
садржаја. При томе је узет у обзир општекултурни значај математике, тј. да се математика и њој 
својствен стил мишљења посматра и као битни елемент опште културе данашњег човека, без 
обзира којом се активношћу бави. Зато се неки садржаји из старијих разреда основне школе и на 
овом узрасту даље утврђују, продубљују, допуњују и заокружују тако да представљају тај 
неопходни део савремене опште културе образованих људи.  

При избору садржаја програма била је врло значајна образовна функција наставе математике 
(стицање нових математичких знања, подизање нивоа математичког образовања ученика) и њен 
допринос даљем оспособљавању ученика да логички мисле и стваралачки приступају решавању 
различитих проблема, јер таква оспособљеност (захваљујући адекватним математичким 
садржајима и методама) има широки утицај на многобројне делатности у данашње време (а 
убудуће ће то бити још израженије) и омогућава касније ефикасно учење.  

Неодвојива од образовне је и васпитна функција наставе математике, јер се код ученика 
васпитава правилно мишљење и доприноси изграђивању низа позитивних особина личности.  

На овом ступњу веома су значајни и практични циљеви наставе математике. То значи да се 
водило рачуна о примени математике у животу, пракси и другим научним областима које ученици 
на овом ступњу изучавају или ће их учити касније. У знатнијој мери долази до изражаја 
политехнички аспект наставе математике.  
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За реализацију циља и општих задатака наставе математике на овом ступњу изабрани 

садржаји програма у основи су довољно приступачни свим ученицима. Они такође могу и 
стимулативно деловати на ученике, јер ови имају могућност да их усвоје и на нешто вишем нивоу 
(већи степен апстракције и генерализације, синтезе и примене, стваралачко решавање 
проблема). У вези с тим, строгост у интерпретацији садржаја треба да буде присутна у 
прихватљивој мери, уз ослањање на математичку интуицију и њено даље развијање, тј. 
мотивација и интуитивно схватање проблема треба да претходе строгости и критичности, а 
излагање градива мора бити праћено добро одабраним примерима и тек након довољног броја 
урађених таквих примера треба приступити генералисању појма, чињенице и сл. Наиме, школска 
математика не може бити сасвим формализована, тј. изложена строго дедуктивно. Колико ће она 
строга бити одређује уџбеник н наставник математике (у зависности од фонда часова, састава 
одељења и предзнања ученика).  
ОБЈАШЊЕЊА САДРЖАЈА ПРОГРАМА  
(Посебне напомене о обради програмских тема)  
Уводне напомене  

1. Да би се остварио постављени циљ наставе математике, неопходно је у току наставе 
успешно реализовати одређене образовне, васпитне и практичне задатке, истакнуте, на почетку 
програма.  

Услови за успешну реализацију програма математике су: правилно планирање и редовно 
припремање наставника за извођење наставе; целисходно коришћење фонда часова и добро 
организован наставни процес; комбинована примена савремених наставних метода и 
разноврсност облика рада са ученицима, уз смишљено одабирање и припремање примера и 
задатака и правилну употребу одговарајућих наставних средстава, учила и другог прибора за 
наставу математике. Све то, на одређени начин, треба да одрази интенције програма: подизање 
нивоа наставе и њену актуелизацију, стварање услова у којима ће ученици сопственим напорима 
усвајати трајна и активна математичка знања и оспособљавати се за примену тих знања и стицање 
нових знања.  

Тако организована и извођена настава математике, уз пуно интелектуално ангажовање 
ученика у свим фазама наставног процеса, у већој мери је ефикасна и продуктивна, а такође 
подстиче самоиницијативу ученика у стицању знања и доприноси изграђивању радних навика и 
подизању радне културе ученика (што је и важан васпитни задатак наставе). Својом структуром 
математика томе доста погодује.  

У програму је годишњи фонд часова за сваки разред подељен по темама. Укупан број часова 
који је назначен за сваку тему треба схватити као оријентациони броју у оквиру којег треба 
реализовати одговарајуће садржаје. Тиме се наставнику индиректно указује на обим, дубину, па 
и начин интерпретације садржаја сваке теме. Евентуална одступања могу бити за око 10% од 
предвиђеног фонда часова за тему (зависно од конкретне ситуације).  

По правилу, теме треба обрађивати једну за другом, како су наведене у програму, мада се не 
искључује и другачији редослед.  

Укупан број часова предвиђен за поједине теме (а самим тим и годишњи фонд часова) сам 
наставник (односно стручни актив наставника математике у школи) распоређује по типовима 
часова, тј. одређује колико ће узети за обраду нових садржаја, а колико за утврђивање и 
увежбавање, понављање, проверавање знања и др. По правилу, тај однос треба да буде око 2:3, 
тј. за обраду нових садржаја употребити до 40% укупног наставног времена, а најмање 60% за 
остало. Међутим, ниједан час не треба утрошити само за "предавање", тј. за излагање новог 
градива треба трошити најчешће део наставног часа.  

2. Реализација програма математике, посебно у I разреду, треба да представља природан 
прелаз од наставе у основној школи и да се заснива на већ стеченим математичким знањима 
ученика (што омогућава доста добра вертикална повезаност програма математике у средњим 
школама и основној школи), с тим што објективна ситуација изискује извесно систематско 
утврђивање и обнављање оних садржаја из програма основне школе на којима се заснива обрада 
садржаја у средњој школи, а то се може постићи интегрисањем појединих садржаја из основне 
школе у обраду нових садржаја на оном месту где је то потребно и у оној фази наставе када је то 
актуелно (обнављање на самом часу, самостално обнављање од стране ученика кроз домаћи рад 
и сл.). То претпоставља смишљено и студиозно планирање градива од стране наставника.  

3. У погледу математичке терминологије мора постојати континуитет у односу на коришћену 
(прописану) терминологију у основној школи.  
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4. Ради осавремењивања наставе математике и ефикаснијег усвајања садржаја, пожељно је 

да се обезбеди и присуство рачунарске подршке у настави математике (у почетној фази у 
фронталном облику рада и уз коришћење узорних демонстрационих програмских апликација, 
уколико нема услова за масован индивидуални рад ученика на рачунару у оквиру наставе 
математике).  
Објашњење садржаја  

За програм даје се упутство за реализацију, с тим што се евентуалне разлике које се односе на 
поједине програме, односно садржаје, наводе у одговарајућем делу.   

Овде се укратко указује само на оно што је најбитније у свакој теми програма (важни појмови, 
чињенице, идеје, методе и др.), тј. на оно што, сагласно оперативним задацима, треба имати у 
првом плану (основни циљ) при реализацији садржаја, без обзира на број часова за одређену 
тему. Наравно, уколико је број часова већи, садржаји теме треба да буду обрађени и усвојени 
продубљеније и шире. Тако, на пример, свака тема из програма М13 реализоваће се знатно шире 
и дубље него ли у осталим програмима. Ово ће у извесној мери зависити и од конкретне ситуације 
(природа струке, састав ученика и други услови).  
IV разред  

Функције. - Овде треба допунити и систематизовати ученичка знања о функцији и њеним 
основним својствима, а затим направити преглед елементарних функција. Упознавање граничне 
вредности и непрекидности функције треба да буде на основу интуитивног приступа тим 
појмовима. Није потребно дуже задржавање на техници одређивања граничне вредности разних 
функција, већ акценат треба да буде на неколико карактеристичних лимеса.  

Извод функције. - Прво ученике треба упознати са појмовима прираштаја независно 
променљиве и прираштаја функције и, полазећи од појма средње брзине и проблема тангенте на 
криву, формирати појам количника прираштаја функције и прираштаја независно променљиве, а 
затим дефинисати извод функције као граничну вредност тог количника када прираштај независно 
променљиве тежи нули. Указати на основне теореме о изводу и изводе неких елементарних 
функција. Уз појам диференцијала и његово геометријско значење треба указати и на његову 
примену код апроксимације функција. Потребну пажњу ваља посветити испитивању функција и 
цртању њихових графика, користећи извод функције (не узимајући сувише компликоване примере).  

Интеграл. - Програм предвиђа да се прво обради неодређени интеграл, па је потребно указати 
на везу између извода и интеграла и дати појам примитивне функције. Интеграљење 
протумачити као операцију која је инверзна диференцирању. Поред таблице основних интеграла 
треба показати и неке методе интеграљења (метода замене и метода парцијалне интеграције). 
Полазећи од проблема површине и рада, доћи до појма одређеног интеграла као граничне 
вредности збира бесконачно много бесконачно малих величина. Указати на основна својства 
одређеног интеграла, а акценат треба да буде на применама одређеног интеграла.  

Комбинаторика19). - На основу раније стечених знања о пребројавању коначних скупова 
(основни принципи) ученици треба да упознају суштину издвајања, распоређивања и одређивања 
броја одређених распореда, уочавајући разлику између појединих врста распоређивања објеката 
(на погодно одабраним примерима), при чему је нарочито важно да се добро увежба 
препознавање појединих врста комбинаторних објеката на довољном броју разноврсних задатака. 
Тек онда треба да уследе одговарајуће формуле за број варијација, пермутација и комбинација. 
Повезујући биномне коефицијенте са комбинацијама, могу се показати неке примене биномног 
обрасца.  

Вероватноћа и статистика. - После увођења појма случајног догађаја дати појам вероватноће 
(преко појма релативне фреквенције и класичном дефиницијом), као и основне теореме о 
вероватноћи. На подесним примерима треба увести појам случајне променљиве и указати на неке 
њене нумеричке карактеристике и расподеле. Ваља истаћи улогу случајног узрока и статистичког 
експеримента, а затим објаснити начин прикупљања података, њиховог приказивања и 
одређивања важнијих статистичких карактеристика.  

Елементи финансијске математике20). - У овој теми долази до изражаја повезивање са многим 
раније изучаваним садржајима, посебно из области привредне математике. Ученици треба да 
разумеју суштину појмова финансијске математике и да на примерима из праксе умеју правити 
амортизациони план зајма (са потребним израчунавањима), вршити конверзију зајма и сл.  
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Устав и права грађана 
 
Недељни фонд часова: 1 

Годишњи фонд часова: 32 
 
ЦИЉ И ЗАДАЦИ  
Циљ наставе овог предмета је стицање елементарне политич-ке културе и знања о демократском 
уређењу, положају грађанина, његовом учешћу у вршењу власти и политичком животу уопште.  
Задаци наставе предмета устав и права грађана су да ученици:  
• проуче све релевантае појмове устава, закона, других прав-них феномена, политичких 
институција и уставних принципа који су обухваћени садржином предмета;  
• упознају уставна права и уставом и законима предвиђене инструменте и могућности учешћа 
грађана у политичком процесу, тј. у вршењу власти и политичком животу уопште - почев од избора, 
гласања на референдуму итд.;  
• стекну општу представу о уређењу Републике Србије;  
• усвоје вредности на којима се заснивају људска права и демократско друштво;  
• развију спремност да делују у духу поштовања демократских вредности;  
• разумеју сложеност живота у мултикултуралној заједници и потребу узајамног уважавања и 
поштовања различитости;  
• узму учешће у животу заједнице, покрећу акције и преузи-мају одговорност за личне одлуке;  
• унапреде способности за прикупљање, анализу, организа-цију, критичку процену, примену и 
преношење информација из различитих извора релевантних за живот у демократском друштву;  
•  унапреде способност исказивања сопственог става уз кори-шћење аргумената.  
 
САДРЖАЈ ПРОГРАМА  
1.УСТАВ И ПРАВНА ДРЖАВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 
- Обележја Устава Републике Србије од 2006.  
- Принцип уставности и законитости  
- Уставни суд  
- Судови у Републици Србији  
2.ДЕМОКРАТИЈА И МЕХАНИЗМИ ВЛАСТИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 
- Сувереност народа и сувереност грађана  
- Облици непосредне демокрашје  
- Вишестраначки систем -Избори  
- Највипти органи државне власти у Републици Србији (На-родна скупштина, Влада, председник 
Републике)  
  
3.ГРАЂАНИН И ЊЕГОВА ПРАВА И СЛОБОДЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 
- Лична права  
- Политичка права  
- Економска и социјална права  
- Права припадника националних мањина  
- Заштита уставом гарантованих права и слобода  
4.ДРЖАВНО УРЕЂЕЊЕ И ТЕРИТОРИЈАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ  
- Уставна историја Србије  
- Територијална аутономија у Републици Србији  
- Локална самоуправа у Републици Србији  
  
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ГГРОГРАМА  
Полазиште у изради концепције садржаја наставног предмета Устав и права грађана заснива се на 
потреби да ученици схвате значај уставности као историјског, цивилизацијског достигнућа у процесу 
демократизације власти и ограничавања бирократске и апсолутистичке тенденције у развоју државе 
и у оквиру тога, да упознају уставно уређење Републике Србије.  
У реализацији садржаја програма треба настојати да се код ученика развија критички однос према 
постојећем и способност препознавања правних цивилизацијских вредности, као и спремност за 
активно учествовање у политичком животу земље у којој живи.  
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Неопходно је успоставити добру корелацију са наставом историје, социологије и другим 
друштвеним наукама ради свестранијег сагледавања проблема и настојања да се непотребно не 
понавља, али и да стицање потребних појмова буде што потпуније са аспекга социолопжог, 
онтолопжог, гносеолопжог уз коришћење свих могућности сазнања материјалне истине. При 
излагању садржаја сваког поглавља треба поћи од теоријских анализа основних појмова, 
постојећих решења у пракси напредних демократских земаља садашњег стања и краћег 
историјског развоја у Републици Србији.  
Изучавање устава и правне државе у Републици Србији подразумева да ученици упознају настанак и 
значења уставности у напредним демократским земљама у свету, остваривање принципа уставности 
и законитости. Посебну пажњу треба посветити уставном судству у Републици Србији, судовима и 
јавном тужилаштву.  
У оквиру друге тематске целине уводно излагање треба посветити утврђивању и сагледавању појма 
суверености народа и, у том контексту, месту, улози и праву грађана да учествују у остваривању 
народног суверенитета. Анализа облика непосредне демократије и избора (изборног механизма) 
управо треба да укажу на улогу грађана и начине остваривања народног суверенитета. Посебну 
пажњу треба посветити стварном демократском значењу вишестраначког система. На крају би 
требало објаснити положај и улогу највиших органа државне власти у Републици Србији (Народна 
скупштина, Влада, председник Републике).  
Поред упознавања ученика са свим политичким, личним, економским и другим слободама и правима 
треба посебно објаснити начин на који се грађанин тишти од власти и коме се при том обратити. При 
обради ових садржаја обавезно навести и неколико конкретних примера из праксе. Упоредном 
анализом међународних конвенција и декларација и позитивно-правно признатих слобода и права 
грађана одређене државе ученици могу и да самостално закључују о степену заштите људских 
слобода и права грађана од-ређене државе и других лица (странци, лица без држављанства, 
апатриди). Скренути пажњу и на мере које се предузимају према државама које не поштују људска 
права и слободе.  
У изучавању традиције уставности у Републици Србији треба указати на каракгеристична обележја 
развоја уставности у српској држави, доношење првих устава у Србији и њихов значај, као и на 
садашње стање. Упоредити са неким земљама света, посебно Европе. Треба објаснити основна 
обележја територијалне аутономије уопште и у Републици Србији. Најзад, треба посветити одређену 
пажњу појму локалне самоуправе и локалној самоуправи у Републици Србији. С обзиром на природу 
овог предмета, садржај програма, циљ и задатке, рад наставника не сме да се своди на предавања 
„ех catedra" већ наставу треба поставити проблемски, уз максимално активирање ученика, вођењем 
дијалога, постављањем питања, тражењем компарација коришћењем текстова из докумената, 
навођењем примера из живота. У настави се морају користити, поред текстова из докумената 
(уставне одредбе, поједине одредбе из конвенција и декларација), шеме, графикони, слајдови и 
одговарајући филмови. Потребно је избећи идеолопжу индоктринацију ученика, не глорификовати 
нека постојећа решења, већ развијати критички и креативан однос ученика уз прихватање оних 
вредности које представљају врхунску цивилизацијску тековину. 
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Организација рада 
 
Недељни фонд часова: 2 

Годишњи фонд часова: 64 
 
ЦИЉ И ЗАДАЦИ 
 
 Циљ наставе предмета организација рада је да ученици стекну основна знања о савременој 
организацији производње и управљању  пословно-производним системом.. 
 
 Задаци наставе предмета организација рада су: 
 
 -проучавање метода и техника организације и управљања пословно производним системима; 
 - проучавање непосредне припреме и услова за успешну производњу; 
 -упознавање са пословним информационим системом и могућностима примене компјутера у 
планирању, праћењу и регулисању производње; 
 - упознавање са могућностима примене студије и анализе рада и времена за дозирање и 
усавршавање рада; 
 -припрема за решавање менаџерских проблема; 
 - упознавање елемената система квалитета, значај система квалитета и улоге менаџмента и 
организационих мера у њему; 
 - упознавање са местом и значајем ергономије у савременим условима привређивања. 

 
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

 
 УВОД (2) 
 Опште поставке и основни појмови. Класична теорија организације. Некласична теорија организације. 
Модерна теорија организације. 
 ПЛАНИРАЊЕ (5) 
 Дугорочни план. Годишњи план. Оперативно планирање и терминирање. Техника мрежног 
планирања. Средства за планирање, праћење и регулисање производње. Планирање, праћење и 
регулисање производње уз примену компјутера. 
УСЛОВИ И ОГРАНИЧЕЊА ПОНАШАЊА ПОСЛОВНОГ СИСТЕМА (2) 
 Анализа спољашњих и унутрашњих услова и ограничења. Непосредна припрема и обезбеђење 
услова за производњу. 
ПРОИЗВОДНИ КАПАЦИТЕТИ(3) 
 Појам производног капацитета. Врсте капацитета. Методе и технике утврђивања коришћења 
производних капацитета. Распоред машина (радних места). Ланчана производња. 
 ОРГАНИЗАЦИЈА ОБЕЗБЕЂЕЊА МАТЕРИЈАЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ(2) 
 Залихе. Складишта, појам, улога и врсте. Опремање складишних простора, смештај и чување робе у 
складишту. Основне размере и параметри складишта. показатељи складишног простора. 
 УНУТРАШЊИ ТРАНСПОРТ (3) 
 Појам о саобраћају и транспорту. Транспортни токови. Принципи организације унутрашњег 
транспорта. Појам комбинованог транспорта. Основни захтеви у транспортним манипулацијама. 
Критериј економичности при избору транспортних уређаја. Транспортна средства. Основни технички 
показатељи (технички капацитет, експлоатациони капацитет). Аутоматизација транспорта и трошкови 
транспорта. 
 ОРГАНИЗАЦИЈА ОБЕЗБЕЂЕЊА ПРОИЗВОДЊЕ АЛАТИМА (2) 
 Оштрење и одражавање алата. Складиштење алата и снабдевање радних места. 
ОРГАНИЗАЦИЈА ОДРЖВАЊА  МАШИНА(4) 
 Системи одржавања. Плански-превентивни систем одржавања. Циклус одржавања машина. 
Информациони систем за одржавање машина. 
ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ СТУДИЈЕ РАДА (5) 
 Анализа система човек-машина. Уређење радног места. Средства, инструменти и документација за 
проучавање рада. Комплексна метода оптиматизације  човек-машина. човек-машина: 
 -мерење рада, појам норме и врсте норме. 
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-методе за утврђивање норме (мерење времена, применом стандардних елемената, метода 
тренутним запажањима, искуствено). 
ЕКОНОМСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА (5) 
 Утрошци разних облика рада и трошкова.Карактер променљивости трошкова. Јединични и укупни 
трошкови. Љ-Ц дијаграм. Показатељи пословних и производних резултата.Економичност, 
рентабилност, продуктивност. 
ПОСЛОВНО-ПРОИЗВОДНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ (7) 
 Носиоци информација и токови информација. Имплементација пословно производног информационог 
система. Програми за пословни -производни информациони систем. Организациона документација: 
радни налог, радна листа, требовање, повратница материјала. 
ИНДУСТРИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ (8) 
 Организација, менаџмент и предузетништво. Индустријско окружење и пословна политика. Процес 
руковођења.Утицајни фактори у фази одлучивања и фази спровођења. Мотивација и понашање људи. 
Стилови менаџмента. Компјутерска подршка. 
СТРАТЕГИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ И МАРКЕТИНГ (4) 
 Научно-технички прогрес, тржиште и пословна филозофија предузећа. Маркетинг. Управљачки 
информативни систем за стратегијско одличивање. 
 СИСТЕМ КВАЛИТЕТА (7) 
 Појам и дефинисање производа и квалитета. 
 Улога менаџмента у систему квалитета. 
 Организација система квалитета. 
ЕРГОНОМИЈА (5) 
 Основни појмови и предмет проучавања. Фактори радних услова.Ергономско пројектовање радног 
места и индустријског производа. Ергономски стандарди. Систем човек-компјутер. Ергономски аспект 
тастатуре, екрана и пратеће опреме. 
 
 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТСТВО) 
 Наставни предмет  организација рада  је састављен тако да представља, са једне стране, надградњу 
стручних предмета, а са друге даје стручну основу за реализовање других предмета.Због тога је овај 
предмет при реализацији потребно повезивати с другим  стручним предметима, а нарочито с 
предметима чија је реализација  предвиђена са рачунарима и технолочким поступцима. 
 При реализацији наставне материје потребно је градиво непрекидно повезивати за економске 
специфичности рада и производњу  у машинској струци. 
 Било да се ради о техноорганизационом сегменту, сегменту економије, или сегменту заштите на раду, 
садржаје програма треба излагати и тумачити уз што веће прилагођавање конкретним и практичним 
условима и могућностима школе и њеног окружења. 
 На примеру конкретног предузећа-радне средине показати утицај технологије производње на 
еколошки систем и оценити ниво заштите на раду. 
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Моторна  возила 
Недељни фонд часова: 3 

Годишњи фонд часова: 96 
 

ЦИЉ И ЗАДАЦИ 
 Циљ наставе предмета моторна возила је стицање стручно теоријских знања потребних за успешно 
разумавање технолошког процеса и технолошких законитости примењених у непосредном 
извршилачком раду у домену образовног профила машински техничар моторних возила. 
Задаци наставе предмета моторна возила је: 
 -стицања знања о моторним возилима и прикључним возилима, као и о начину градње специјалних 
возила и принципима функционисања система моторних возила; 
 - стицања знања о методама, поступцима и принципима техничког одржавања моторних возила и 
постављању дијагнозе неисправности на возилу; 
 - стицања знања о примени и  карактеристикама  алата који се користи при оправци и одржавању 
моторних возила; 
 -оспособљавање за разумевање и самостално коришћење техничке документације и стручне 
литературе за избор оптималног режима рада и примену стандарда; 
 -схватање значаја  повезаности и међузависности елемената радног процеса који представљају 
технолошку целину на пословима одржавања моторног возила и провера  техничке исправности. 
 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 
УВОД ( 1) 
 Упознавање са предметом, садржајима програма, уџбеником и литературом. 
ЕЛЕМЕНТИ ВОЗИЛА (18) 
 Елементи за ослањање возила ( значај, улога, задаци).  
 Елементи за управљање точка ( врсте, значај, задаци). Конструкциона извођења 
 Елементи за еластично ослањање возила (лиснате, спиралне и  фрикционе опруге). 
 Елементи за пригушивање ( значај, улога). 
 Конструкциона извођења. 
СИСТЕМ ЗА УПРАВЉАЊЕ ВОЗИЛОМ (10) 
 Систем за управљање возилом ( значај, улога, елементи). 
 Кинематска анализа елемената за управљање возилом. 
 Систем за управљање гусеничним возилом. 
КОЧНИ  СИСТЕМ  (27) 
 Систем за кочење ( значај, улога, подела). 
 Добош кочнице (елементи). Конструкциона извођења. 
 Диск кочнице (елементи). Конструкциона извођења. 
 Хидраулички командни уређаји (елементи). Конструкциона извођења. 
 Пнеуматски командни уређаји (елементи). Конструкциона извођења. 
 Блокирајући систем за кочење (АБС). Принцип рада. Конструкциона извођења. 
НОСЕЋИ СИСТЕМИ (16) 
 Носећи систем ( значај, улога, подела). 
 Шасије и рамови. 
 Кабине. 
 Конструкциона извођења каросерије аутобуса. 
 Самоносеће каросерије возила. 
 Конструкциона извођења специјалних надградњи  ( комунална возила, ватрогасна возила). 
 Елементи сигурности у конструкцији возила. 
ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ВОЗИЛА (6) 
 Увод у технички преглед возила. 
 Опрема за технички преглед возила. 
 Документација потребна при техничком прегледу возила. 
 Поступци техничког прегледа  возила. 
ТЕОРИЈА КРЕТАЊА МОТОРНИХ ВОЗИЛА (18) 
 Котрљање точка (погонски, гоњени, силе деловања ). 
 Коефицијент отпора котрљања и коефицијент пријањања. 
 Распоред тежине возила и одређивање тежишта. 
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Отпор при кретању возила. 
 Вучна сила и вучни биланс. 
 Биланс снаге. 
 Кочење аутомобила. 
 Уздужна и попречна стабилност возила. 
 Закретање возила. 
 
 НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТСТВО) 

 
 Наставни програм треба остварити уз коришћење очигледних средстава.  
 Очигледна средства су у виду, шема,  модела склопова и агрегата, дијафилмова, видео касете итд. 
 Посебну пажњу обратити на функцију појединих агрегата и њихову повезаност. Потребно је, добро, 
обрадити уређаје од којих зависи активна и пасивна безбедност саобраћаја у складу са националним 
и међународним прописима. 
 Праћење и вредновање ученика остварује се у складу са општим педагошким и дидактичким 
упутствима за остваривање садржаја програма у средњим школама које садрже основне педагошке 
захтеве и принципе на којима се заснива реализација образовно васпитног процеса. 

Садржаје програма је неопходно реализовати савременим наставним методама и средствима. 
У оквиру сваке програмске целине, ученике треба оспособљавати за: самостално проналажење, 
систематизовање и коришћење информација из различитих извора (стручна литература, интернет, 
часописи, уџбеници); визуелно опажање, поређење и успостављање веза између различитих садржаја 
(нпр. повезивање садржаја предмета са свакодневним искуством, садржајима других предмета и др.); 
тимски рад; самопроцену ; презентацију својих радова и групних пројеката и ефикасну визуелну, 
вербалну и писану комуникацију. 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност  је добра прилика за 
процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање ученика се одвија у складу са 
Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени 
напредак  у остваривању задатака предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу 
аргументацију . 
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Експлатација и одржавање моторних возила 
 
Недељни фонд часова: 1 + 2 

Годишњи фонд часова: 32 + 64 
 
ЦИЉ И ЗАДАЦИ 
 Циљ наставе предмета експлоатација и одржавање моторних возила да ученици  са стеченим 
теоријским и практичним знањима могу успешно обављати послове при експлоатацији и одржавању 
возила. 
 Задаци наставе предмета експлоатација и одржавање моторних возила су:  
 -стицање знања о експлоатационо-техничким карактеристикама возила; 
 -стицање знања о техничком опслуживању моторних возила; 
 -упознавање организације рада сервиса; 
 -оспособљавање ученика да користе алат и опрему при демонтажи и поправкама појединих склопова 
на возилу.  

 
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

УВОД ( 1) 
  Упознавање са наставним предметом, уџбеником, литературом. 
ИНСТРУМЕНТИ (4) 
 Потребни инструменти  за утврђивање неисправности. 
 Давачи импулса при мерењу. 
 Појачивачи импулса. 
 Мерни уређај. 
 А/Д конвертор. 
 Дигитална обрада мерних величина. 
НЕИСПРАВНОСТ НА СКЛОПОВИМА И АГРЕГАТИМА (17) 
 Дефиниција неисправности. 
 Критеријуми за поделу неисправности. 
 Карактеристичне неисправности за различите типове моторних возила. 
 Неисправности елемената система: 
 Непокретни делови мотора СУС  (глава мотора, блок мотора, доње кућиште-картер). 
 Покретни делови мотора СУС (клип,клипњача, коленасто вратило). 
 Основни системи  на мотору СУС (систем за напајање, систем за хлађење, систем за подмазивање, 
систем за паљење). 
 Систем за пренос снаге (спојница, мењачки преносник, зглобни преносник, погонски мост). 
 Кочни систем (командни механизам,  преносни механизам, извршни механизам-кочнице). 
 Систем управљања (управљачки механизам и преносни механизам). 
 Кретачи (гусенични кретачи и точкови). 
 Систем ослањања ( механизам за вођење точкова, еластично ослонци, елементи за пригушивање-
амортизери, стабилизатори). 
 Носећи систем (рам-оквир, каросерија). 
 Специјални уређаји. 
ТЕОРИЈА ИСТРОШЕЊА  (ХАБАЊЕ) (10)  
 Врсте истрошења (зазора). 
 Мере за смањење истрошења.  

ВЕЖБЕ (64) 
ИНСТРУМЕНТИ (10) 
 Упознавање инструмената за мерење и контролисање неисправности. 
 Манипулација са инструментима. 
 Мерни ланац за електронску идентификацију мерних величина и њихову дигиталну обраду. 
 Мерни ланац за мотор. 
 Мерни ланац за возило. 
УТВРЂИВАЊЕ НЕИСПРАВНОСТИ НА СИСТЕМИМА (44) 
 Непокретни делови мотора СУС. 
 Покретни делови мотора СУС. 
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Основни системи  на мотору СУС. 
 Систем за пренос снаге. 
 Кочни систем. 
 Систем управљања. 
 Кретачи. 
 Систем ослањања. 
 Носећи систе. 
 Специјални уређаји. 
САГОРЕВАЊЕ (10) 
 Мерење потрошње горива. 
 Састав продуката сагоревања. 
 Анализа издувних гасова. 
  

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТСТВО) 
  
 Садржаје програма и вежбе реализовати у специјализованој учионици са мерним ланцем за 
испитивање возила ( систем кочења и ослањања), са рачунарским прикупљањем и обрадом  података.  
 Садржаје програма који се односе на вежбе усагласити са садржајима који се теоријски реализују. 
Паралелно реализовати садржаје који се односе на инструменте, неисправности на склоповима и 
агрегатима. Примере, истоветне користити  за реализацију садржаја  вежби и  теоријску презентацију 
проблема. 
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Мерење и контролисање 
 
Недељни фонд часова: 0 + 2 

Годишњи фонд часова: 0 + 64 
 
ЦИЉ И ЗАДАЦИ 
 Циљ наставе предмета мерење и контролисање је примена стечених знања из мерења и контроле и 
других стручних предмета у току утврђивања неисправности  и њиховом отклањању на возилу.  
 Задаци наставе предмета мерење и контролисање су: 
 -упознавање организације контроле квалитета, контролних места у процесу утврђивања кварова и 
одржавања; 
 -стицања знања о методама контроле делова, подсклопова и склопова мотора и моторних возила у 
току одржавања; 
 -упознавање различитих мерних средстава за мерење дужина, површина, углова, снаге, притиска, 
протока и друго; 
 -стицање  увида у методологију контроле сложеног производа на примеру мотора СУС и моторног 
возила; 
 - стицање знања о утицају квалитета  мерних средстава и метода мерења у току отклањања 
неисправности на мотору СУС и моторном возилу.  

 
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

УВОД ( 1) 
 Упознавање са наставним предметом , уџбеником, литературом. 
 Појам, задатак и значај мерења и контроле. 
ОСНОВИ ИНДУСТРИЈСКЕ МЕТРОЛОГИЈЕ (1) 
 Основни појмови и подела метрологије. Основне и изведене јединице СИ  система. Метролошке 
карактеристике мерних инструмената. 
МЕРЕЊЕ И КОНТРОЛИСАЊЕ (12) 
 Грешке и узроци појаве грешака при мерењу, подела грешака (систематска, случајна, груба и 
индивидуална). Грешке мерења, обрада  резултатата мерења. 
 Мерила за зазор, помична мерила, шаблони, гранична мерила, компаратори (механички, оптички и 
електрични). Мерила за мерење и контролу углова (универзални, механички, оптички и либеле). 
Разводници (директни-индиректни). Вентили притиска (директни-индиректни). Вентили протока 
(директни-индиректни). Неповратни вентили  (пригушно-неповратни). Електронски уређаји за мерење 
параметара техничке исправности мотора СУС и моторних возила. Мерење и контрола параметара 
зупчаника. Чување и одржавање мерних и контролних уређаја. 
 Мерење сигнала помоћу рачунара (А/Д конверзије) аналогно/дигитални систем. Обрада резултата на 
рачунару, штампање резултата и праћење извештаја.  
МОТОР СУС (10) 
 Мерење компресије (мотометром, ваздухом под притиском, електронски). 
Испитивање мешавине горива и ваздуха анализом издувних гасова. Испитивање октанске вредности 
горива. Мерење ефективне снаге мотора кочењем (механички, хидраулики, електронски). 
ПАЉЕЊЕ ОТО_МОТОРА (8) 
 Испитивање карбуратора (заптивање, ниво горива у лончету карбуратора, отварање и затварање 
лептира, смеша и др.). Електрични уређаји за испитивање (тестирање) рада мотора. 
 Мерење специфичне тежине електролита, мерење напона ћелије акумулатора, испитивање угла 
затварања платинских дугмади, одређивање тачке паљења мотора контролном лампом 
(стробоскопом, осцилографом). 
ДИЗЕЛ МОТОРИ (2) 
 Мерење и подешавање убризгавања горива у мотор. 
ПОГОНСКИ МЕХАНИЗАМ  МОТОРА СУС (6) 
 Контрола паралелности лежаја клипњаче, контрола коленастог вратила (мерење бацања помоћу 
призми и компаратора, провера овалности помоћу компаратора). Места премеравања цилиндра 

помоћу компаратора, мерење укошења ушица клипа , контрола центричности замајцца и његово 
уравнотежавање. 
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РАЗВОДНИ МЕХАНИЗАМ (4) 
 Мерење заобљење код печурке и стабла вентила помоћу два компаратора. Уградња седишта вентила 
у блок мотора (глодање, бушење ). Мерења  и контрола истрошености отвора вођице вентила. 
Подешавање вентила и регулисање зазора између вентила и подизача. Испитивање вентилских 
опруга. 
УПРАВЉАЧКИ МЕХАНИЗАМ (4) 
 Контрола и подешавање угла точка (нагиб и затур). 
ПОГОНСКА ТРАНСМИСИЈА (4) 
 Контрола и подешавање спојнице. Контрола диска. Контрола паралелности прстена за укључивање 
потисне плоче. Контрола  паралелности плочице на повратним полугама. 
МЕРНИ УРЕЂАЈИ (12) 
 Уређаји за мерење притиска. Уређаји за мерење температуре. Уређаји за мерење протока. Показивач 
нивоа горива. Брзиномер. Мерач броја обртаја. Мерач обртног момента. Мерење и контрола буке. 
Контрола светлостне сигнализације. Контрола силе кочења. 

 
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТСТВО) 

 
 Методске јединице обрађивати кроз следеће видове наставе: излагање пред таблом, обнављање са 
ђацима и извођење лабораторијских вежби. Посебни акцент се даје лабораторијским  вежбама јер оне 
треба да омогуће лакше разумевање методске јединице. Лабораторијске вежбе  обрађивати кроз 
садржаје наставних јединица ради ефикасног савладавања наставне материје. Лабораторијске вежбе 
изводити у лабораторији на лабораторијским инсталацијама које се састоје од реалних уређаја. 

Садржаје програма је неопходно реализовати савременим наставним методама и средствима. 
У оквиру сваке програмске целине, ученике треба оспособљавати за: самостално проналажење, 
систематизовање и коришћење информација из различитих извора (стручна литература, интернет, 
часописи, уџбеници); визуелно опажање, поређење и успостављање веза између различитих садржаја 
(нпр. повезивање садржаја предмета са свакодневним искуством, садржајима других предмета и др.); 
тимски рад; самопроцену ; презентацију својих радова и групних пројеката и ефикасну визуелну, 
вербалну и писану комуникацију. 

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

Недељни фонд часова: 2 

Годишњи фонд часова: 64 
 
ЦИЉ И ЗАДАЦИ 
 Циљ наставе предмета елементи аутоматизације моторних возила је стицање знања о принципима и 
начинима аутоматизације савремених моторних возила у склопу познавање функције возила. 
 Задаци наставе предмета елементи аутоматизације моторних возила су: 
 -систематизација већ усвојених знања о моторним возилима; 
 -упознавање примене аутоматизације у системима за напајање мотора; 
 - упознавање аутоматизације у систему за паљење, хлађење и подмазивање мотора; 
 - упознавање аутоматизације у системима за пренос снаге возила; 
 - упознавање  са употребом серво-уређаја у системима управљања кочења; 
 - упознавање  са аутоматском регулацијом напона; 
 - упознавање са основним принципима аутоматизације клима уређаја; 
 - упознавање са новим конструкцијама разних система возила и применом аутоматике . 
  

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 
УВОД ( 1) 
 Упознавање са наставним предметом , уџбеником, литературом. 
ОСНОВНЕ ТЕОРИЈЕ СИСТЕМА АУТОМАТСКОГ УПРАВЉАЊА (8) 
 Значај аутоматског управљања. Основни појмови система: улазне величине, излазне величине, 
дијаграм система. 
 Основне спреге система: редна, паралелна и повратна. 
 Функционална шема, структурни дијаграм. 
МЕРНИ СИСТМИ (6) 
 Динамичке карактеристике мерних система. 
 Одзиви мерних система. 
 Идентификација понашања мерних система.  
 Динамичке грешке мерних система. 
 Компензација свих грешака. 
ОПТЕРЕЋЕЊЕ МЕРНИХ СИСТЕМА (2) 
 Уопштено о оптерећењима  мерних система. 
 Електрична оптерећења.  
ПОУЗДАНОСТ МЕРНИХ СИСТЕМА (2) 
 Поузданост и цена мерних система.  
 Методе за подизање поузданости система. 
 Избор мерних система. 
 Трошкови рада мерних система. 
ПОЈАЧАВАЧИ (3) 
 Појачавачи.  
 Ограничења стварних операционих појачавача.  
 Инструментациони појачавачи.  
КОНЦЕПТИ АУТОМАТСКОГ УПРАВЉАЊА (12) 
 Отворени систем без компензације дејства поремећаја. 
 Отворени систем са компензације дејства поремећаја. 
 Систен аутоматског регулисања. 
 Комбиновани систем аутоматског управљања. 
 Основни проблеми динамичког понашања система регулисања настали услед постојања негативне 
повратне спреге. 
 Функције и структура управљачког система: опште и посебне функције. 
АУТОМАТИЗАЦИЈА МОТОРНОГ ВОЗИЛА (2) 
 Моторно возило као сложени машински систем. 
 Савремено моторно возило. Аутоматизација возила. 
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АУТОМАТСКИ СИСТЕМИ БЕНЗИНСКИХ МОТОРА (14) 
 Аутоматизација нивоа горива у резервоару. 
 Аутоматско управљање радом пумпе за снабдевање мотора горивом.  
 Аутоматско управљање радом карбуратора. 
 Електронско паљење. 
 Потпуно електронско паљење. 
 Аутоматско регулисање сагоревања горива. 
 АУТОМАТСКИ СИСТЕМИ  ДИЗЕЛ МОТОРА (10) 
 Врсте аутоматских регулатора угаоне брзине. 
 Регулатори  пумпи  високог притиска. 
 Регулатори за ротационе  пумпе  високог притиска. 
 Систем аутоматског управљања угаоне брзине. 
 КЛИМАТИЗАЦИЈА  ВОЗИЛА (2) 
 Аутоматско  регулисање температуре ваздуха у возилу. 
АУТОМАТИЗАЦИЈА СПЕЦИЈАЛНИХ СИСТЕМА МОТОРНИХ ВОЗИЛА (2) 
 Систем за ношење оруђа. 
 Систем за централну регулацију притиска у пнеуматској инсталацији на возилу. 
 Врсте система аутоматског управљања. 

 
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТСТВО) 

 
 Праћење наставног предмета елементи аутоматизације моторних  возила захтева предходно 
повезивање основних знања из математике, физике, електротехнике и аутоматизације. 
 Теоријску наставу из овог предмета треба реализовати уз употребу дијафилмова, графоскопских 
фолија, каталога и дискета. Садржаје наставних јединица реализовати са примерима из аутомобилске 
праксе. 
 При планирању и обради наставних јединица потребно је исте  повезати са градивом  из  мотора и 
моторних возила. 
 За реализацију садржаја програма, потребна је специјализована учионица са већим бројем модела, 
узорака и схема. 
 Реализацију садржаја програма треба непрекидно повезивати са одговарајућим садржајима 
практичне наставе. 
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Практична настава 
 
Недељни фонд часова: 0 +7 

Годишњи фонд часова: 0 + 224 + 60 блок наставе 
 
ЦИЉ И ЗАДАЦИ 
 
 Циљ практичне наставе је да ученици овладају елементарним вештинама и умењима за обављање 
технолошких операција и поступака и на тај начин да се оспособе да практично примењују знања, 
умења  на руковању, одржавању, опслуживању, производњи и сервисирању  мотора СУС. 
 
Задаци практичне наставе су: 
 -упознавање са алатом, прибором и машинама; 
 - упознавање са производним радом у условима производње машина и обраде метала; 
 - оспособљавање за економично коришћење материјала, чување алата, прибора, машина и друге 
опреме у производњи; 
 -овладавање основним вештинама ручне обраде и машинске обраде и склапање машина; 
 -оспособљавање за рад у процесу одржавања машина и уређаја; 
 -стицање навика за примену мера заштита на раду и корипћења заштитних средстава; 
 -да ученици схвате значај квалитета у производњи и одржавању машина; 
 -да ученици науче да цене производни рад и схвате значај мајсторства извршилаца као једног од 
услова за квалитетну производњу у машинству и обради метала; 
 -да се упознају са основним индустријским постројењима и њиховом функцијом; 
 -да се ученици оспособе за активно учествовање у процесу организоване производње; 
 -да ученици стекну основна знања о машинама; 
 -да се ученици упознају са основним индустријским постројењима и њиховој примени у машиноградњи 
и металопрерађивачкој индустрији. 
 -упознавање са врстама, деловима, склоповима мотора и његових уређаја; 
 -оспособљавање за обављање дијагностицирање, одржавања и поправке на мотору; 
 - упознавање и извођење послова производње, испитивања и контроле рада мотора; 
 - упознавање са поступцима , организацијом  у току експлоатације мотора, снабдевања и 
евидентирању резервних делова. 

 
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

УВОД (1) 
 Упознавање са начином реализације практичне наставе. 
СИСТЕМ ЗА ОСЛАЊАЊЕ ВОЗИЛА (49) 
 Упознавање са елементима  системи. 
 Механизам за вођење точка. 
 Еластично ослањање. 
 Елементи за пригушивање. 
 Систем за пнеуматско ослањање. 
 Дијагностика неисправности. 
 Могуће неисправности и начин ослањања. 
 Изградња са возило. 
 Чишћење и прање. 
 Раскларање, дефектажа и замена оштећених делова. 
 Склапање и угрдња на возило. 
 Употреба контролника и мерне опреме. 
 Провера рада. 
  Употреба алата и примена ХТЗ-е. 

 СИСТЕМ ЗА УПРАВЉАЊЕ (49) 
 Упознавање са елементима  системи. 
 Упознавање са конструкционим решењима. 
 Дијагностика неисправности. 
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Могуће неисправности . 
 Изградња са возило. 
 Чишћење и прање. 
 Раскларање, дефектажа . 
  Замена оштећених делова. 
 Подешавање. 
 Склапање и угрдња на возило. 
 Провера исправности. 
 Упознавање са контролним и мерним инструментима. 
 Рад на уређају за подешавање углова управљачких точкова и задњег моста. 
 Употреба алата и примена ХТЗ-е. 
СИСТЕМ ЗА КОЧЕЊЕ (91) 
 Упознавање са елементима  и врстама  системи. 
 Дијагностика неисправности. 
 Могуће неисправности и начин њиховог отклањања. 
 Изградњаелемената са возило. 
 Чишћење и прање. 
 Раскларање, дефектажа. 
Замена оштећених делова. 
 Замена диск кочница, кочионих облога.  
 Замена  дискова, добоша.  
 Дефектажа и поправка серво уређаја.  
 Доливање уља и испуштање ваздуха из инсталације.  
 Пнеуматске кочнице.  
 Елементи система. 
 Дијагностика неисправности. 
 Изградња. 
 Чишћење и прање. 
 Раскларање, дефектажа. 
 Замена дотрајалих и оштећених делова. 
 Уградња на возило. 
 Провера рада.  
 Употреба алата и примена ХТЗ-е.АБЦ-кочнице. 
 Елементи система.  
 Карактеристике неисправности. 
  Контролни инструменти. 
 Употреба алата и примена ХТЗ-е. 
НОСЕЋИ СИСТЕМИ (14) 
 Упознавање са врстама. 
 Упознавање са карактеристичним неисправностима. 
 Упознавање са начином градње специјалних возила. 
 Упознавање са начином повезивања надградње шасије. 
 Употреба алата и шаблона (радних столова) за монтажу и поправку оштећених каросерија. 
 Употреба алата и примена ХТЗ-е. 
 ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД ВОЗИЛА (20) 
 Упознавање са опремом на линији техничког прегледа возила. 
 Упознавање са потребном документаццијом. 
 Рад на линији техничког прегледа возила. 
 НАСТАВА У БЛОКУ (60) 

  Обука вожње ученика за возаче Б категорије  (40)  
  Познавање саобраћајних прописа  (20). 
Напомена :) Обуку вожње као и познавање саобраћајних прописа реализовати према утврђеном 
програму ауто школе. 
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НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТСТВО) 
 Програм је сачињен тако да омогући поступно савладавање почетних знања, умења и вештина ручне 
и машинске обраде, спајања, састављања и растављања машина. 
 Време по поглављима дато је оријентационо. Програм се реализује тако да се на уводно и припремно 
излагање троши мањи део времена. Највећи део времена треба утрошити на извођењу операција и 
поступака. То је назначено посебним ставовима на крају сваког поглавља. Практични рад треба 
непрекидно повезивати са градивом из стручних предмета. 
 Ученике провести кроз радионице и кабинете, по могућности посетити предузеће или сајам технике и 
тако их упознати са машинама, алатима и приборима. 
 Практичан рад извести по могућности на употребном материјалу. Није обавезно сва поглавља 
реализовати строго по наведеном редоследу. Реализацију програма, по потреби, прилагодити 
могућностима снабдевања материјалом и опремом, односно могућношћу коришћења расположивих 
средстава рада, а придржавати се предвиђеног  времена. 
 Практичним радом и упознавање поступака ливења и ковања ученици треба да се упознају са овим 
врстама припремака и условима за њихову економичну примену. 
 Уз практично испитивање материјала и испитивање тачности машина алатки раде се писмени 
извештаји-вежбе са резултатима испитивања. 
 Уз практичан рад на машинама алаткама ученици треба да сагледају и савладавају: 
 -начине стезања и базирања и утицај на тачност обраде (стезање чељустима, стезање између 
шиљака, употреба линете, стезање у специјалном стезном прибору и др.); 
 -улогу и значај меродавних режима на економичност обраде и на квалитет површинске обраде (дубина 
резања, корак брзина помоћног кретања, економска брзина резања) за различите материјале и 
различите врсте обраде. 
 Садржај практичне наставе је предуслов за одржавање радне и погонске спреме целог моторног 
возила. Због тога је потребно посветити посебну пажњу на упознавању и обучавању на обради 
појединих наставних области. 
 При обради појединих области користити одговарајуће методе и поступке, потребна учила . За 
поједина поглавља која се односе на дијагностику, настава се претежно одржава у радионици, 
кабинету и лабораторији за одржавање мотора. 
 Значајно је у току обуке посветити посебну пажњу, поштовању радне дисциплине и мерама заштите 
на раду. Упозорити ученике на одговорност у обављању послова и значај поштовања прописа за рад.  
 Школа треба да обезбеди услове за обуку вожње ученика према утврђеном програму ауто школе. 
Садржаје програма је неопходно реализовати савременим наставним методама и средствима. У 
оквиру сваке програмске целине, ученике треба оспособљавати за: самостално проналажење, 
систематизовање и коришћење информација из различитих извора (стручна литература, интернет, 
часописи, уџбеници); визуелно опажање, поређење и успостављање веза између различитих садржаја 
(нпр. повезивање садржаја предмета са свакодневним искуством, садржајима других предмета и др.); 
тимски рад; самопроцену ; презентацију својих радова и групних пројеката и ефикасну визуелну, 
вербалну и писану комуникацију. 
Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност  је добра прилика за процену 
напредовања и давање повратне информације, а оцењивање ученика се одвија у складу са 
Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени 
напредак  у остваривању задатака предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу 
аргументацију . 
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Грађанско васпитање 

Недељни фонд часова: 1 

Годишњи фонд часова: 32 
 

Циљ предмета је да се кроз стицање знања, овладавање вештинама, формирање ставова и система 
вредности допринесе оспособљавању ученика за компетентан, одговоран и ангажован живот у 
хуманом и демократски уређеном друштву утемељеном на основним људским вредностима, 
поштовању људских и грађанских права, у коме се уважава различитост, остварује солидарност и 
брига за друге.  
Задаци наставе грађанског васпитања су да ученици:  
• стекну знања о функционисању демократски уређеног друштва, улози грађанина, документима 
и институцијама које доприносе владавини права;  
• усвоје вредности на којима се заснивају људска права и демократско друштво;  
• развију спремност да делују у духу поштовања демократских вредности;  
• јачају осећање самопоштовања, личног и групног идентитета;  
• разумеју сложеност живота у мултикултуралној заједници и потребу узајамног уважавања и 
поштовања различитости;  
• јачају осетљивост на појаве нетолеранције, дискриминације, стереотипа и предрасуда;  
• разумеју значај сарадње и заједништва за добробит појединца и друштва, и овладају 
вештинама рада у групи и групног оддучивања;  
• узму учешће у животу заједнице, покрећу акције и преузимају одговорност за личне одлуке;  
• овладају вештинама успепше комуникације и примењују их у свакодневном животу;  
• разумеју природу и узроке сукоба, упознају технике конструктивног решавања сукоба и 
примењују их у свакодневном животу;  
• унапреде способности за прикупљање, анализу, организацију, критичку процену, примену и 
преношење информација из различитих извора релевантних за живот у демократском друштву;  
• унапреде способност исказивања сопственог става уз коришћење аргумената;  
• унапреде способности планирања личног и професионалног развоја.  
  
САДРЖАJ ПРОГРАМА  
Увод: Упознавање ученика са програмом и начином рада  
I. Тема: Права и слободе - право на слободан приступ информацијама и социјално економска права.  
II. Тема: Свет информација упознавање са изворима информација  
појам јавне информације, приступ информацијама  основна правила и ограничења 
заштита права на информисање - улога повереника процедура подношења захтева за 
приступ информацијама медији као извор информација - питање веродостојности 
разумевање и тумачење медијских порука механизми медијске манипулације утицај 
тачке гледишта на објекгивност информација селекција информација:објекгивност као 
III. Тема: Свет професионалног образовања и рада  
-планирање каријере и улазак у свет рада  
-самопроцена и вештина представљања личних каракгеристика од значаја за даље професионално 
образовање и рад  
-разговор са послодавцем  
-тражење информација значајних за професионално образовање и тражење посла.  
Завршни час: Шта носим са собом. Разговор о искуствима и евалуација наставе целог предмета, 
ученици процењују која до сада стечена знања и вештине сматрају корисним и употребљивим ван 
учионице.  
  
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА  
Програм грађанског васпитања је тако конципиран да су његов циљ и задаци пшроко постављени у 
сфери когнитивног (знање, разумевање, опште когнитивне вештине и способности), психосоцијалног 
(ставови, вредности, социјалне вештине и способности) и конативног (акгивно и одговорно делање) 
развоја ученика. To je могуће остварити ако се садржај програма третира на интегрисан начин, 
сталним међусобним повезивањем, умрежавањем појмова и појава. Формирање ставова и вредности, 
као и овладавање вештинама, захтева дужи временски период, више прилика за акгивности ученика 
које воде разумевању сложених феномена и практиковању наученог, а резултат je кумулативног 
дејства свих активности које се дешавају на часовима грађанског васпитања.  
 
 



СССС:  СССССССС СССССССС СССССССС СССССС – ССССССС СССССС 

СССССССС СССС:  ССССССССС С СССССС СССССС                            38 

 
 
Уз садржај програма није наведен препоручени број часова по темама и наставници имају слободу у 
планирању којим редоследом ће поједине садржаје обрађивати, на који начин ће то радити, којом 
динамиком, али увек настојећи да их међусобно повезују и да то води ка остварењу дефинисаних 
задатака предмета.  
Оствареност задатака у великој мери зависи од начина на који се садржај обрађује и зато је важно 
посветити пажњу одабиру одговарајућих метода и техника рада са ученицима. Дискусије, дебате, 
пројекти, есеји, реаговање на одређене теме, радионице, демонстрације, симулације, играње улога, 
вртлог идеја, припрема речника, анализа медијских информација, истраживање и анализа добијених 
резултата, студије случаја, промоције, организовање кампање, покретање акција су само неке од 
активности које су погодне у реализацији овог програма. При примени сложенијих акгивности (по 
организацији или трајању) постигнути резултати нису најважнији, односно прати се и вреднује како је 
текла организација, сарадња ученика, поштовање процедура, уочавање тешкоћа, идентификација 
могућих помагача, овладавање вештином представљања постигнутог, размена искуства између група 
и друго. На тај начин нема неуспепших и свака активност доприноси остварењу задатака.  
Посебну пажњу у предмету грађанско васпитање имају продукги ученичких акгивности који могу бити 
различите врсте као што су постери, аудио-визуелни записи, презентације, прикази резултата 
истраживања и друго. Они се могу користи при интеграцији или рекапитулацији пређених садржаја, 
процени напредовања ученика као и самопроцени наставника колико успепшо ради. Продукти се могу 
користити и ван групе, на пример на изложби у холу пжоле, у пжолским новинама, сајту пжоле, у раду 
ученичког парламента, у локалној заједници или локалним медијима.  
Како реализација програма треба да се одвија у складу са принципима активне, проблемске и 
истраживачке наставе са сталним рефлексијама на одговарајуће појаве из друштвеног контекста 
прошлости и још више садашњости посебан захтев за наставнике представља потреба за припремом 
стално нових, актуелних материјала који најбоље одговарају садржају, циљевима и задацима 
предмета. Они се могу наћи у различитим изворима информација, с тим да треба оспособити и 
охрабривати ученике да и сами проналазе материјале који су погодни за обраду на часовима. 
Одговарајући филмови (изабрани делови) посебно су погодни за предмет грађанско васпитање јер 
подстицајно делују на ученике да искажу мисли, осећања и ставове. Интернет и различите социјалне 
мреже такође треба укључити у наставу грађанског васпитања јер су то облици комуникације који су 
блиски младима и на којима се могу препознати и анализирати многи проблеми живота у савременом 
свету.  
Због специфичног статуса предмета, односно могућности да га ученици нису континуирано похађали, 
или га уопште нису похађали у претходним разредима, за очекивати је да у свакој групи постоје 
ученици са различитим искуством у области грађанског васпитања. Уводни часови су прилика да се 
направи размена и сагледају знања, ставови, вредности и вештине које поседују ученици у вези са 
садржајем који ће бити обрађиван. To je полазна основа за планирање реализације наставе за сваку 
конкретну групу. Овај проблем не би требало третирати као препреку за реализацију програма јер 
наставници могу идентификовати ученике у групи који се издвајају својим компетенцијама, 
припремити за њих посебне захтеве као и укључити их у наставни процес на различите начине, а 
посебно кроз вршњачко подучавање.  
У реализацији овог програма наставници пружају информације, осмишљавају, организују и усмеравају 
ученичке активности, креирају атмосферу у којој се настава одвија, дају повратну информацију, 
процењују напредовање ученика и оцењују их. Наставници у свом раду могу користити постојеће 
приручнике грађанског васпитања за средње пжоле, друге приручнике релевантне за образовање за 
демократију и грађанско друштво као и специјализоване сајтове на којима се могу наћи одговарајући 
текстови, примери, идеје за активности.  
Активности на часу треба да се одвијају у атмосфери где доминира поверење, поштовање 
различитости, међусобно уважавање, конструктивна комуникација, демократске процедуре. 
Наставник је главни креатор климе на часу и треба да буде свестан да се и на тај начин доприноси 
остварењу циља предмета.  
За подстицање ученичких акгивности изузетно су важна питања која им се постављају. Она би требало 
да буду унапред припремљена, са свешћу шта се њима жели постићи у односу на задатке предмета, 
јасна, захтевна али не и сувише компликована, по тежини различита да би подстакла учешће већег 
броја ученика.  
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Питања добијају пун смисао уколико су праћена одговарајућом повратном информацијом од стране 
наставника, као и других ученика. Повратна информација може бити и ново питање, парафразирање 
или похвала. Она доприноси остварењу многих задатака, подстицању самопоуздања, учешћа у раду 
групе и мотивације за предмет.  
Праћење напредовања ученика започиње иницијалном проценом нивоа на коме се ученик налази и у 
односу на шта ће се процењивати његов даљи ток напредовања. Свака акгивност је добра прилика за 
процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање ученика се одвија у складу са 
Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени 
напредак у остваривању исхода предмета, као и напредак других ученика у групи уз одговарајућу 
аргументацију  
Садржај грађанског васпитања има природну везу са садржајима других наставних предмета и 
ученицима треба указивати на ту везу, и по могућности, организовати тематске часове са 
наставницима сродних предмета.  
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Верска настава 
 
Недељни фонд часова: 1 

Годишњи фонд часова: 32 
 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ:  
  
ЦИЉЕВИ верске наставе, као изборног предмета, у оквиру средњошколског образовања и васпитања 
јесу да се њоме посведоче садржај вере и духовно искуство традиционалних цркава и верских 
заједница које живе и делају на нашем животном простору, да се ученицима пружи целовит религијски 
поглед на свет и живот и да им се омогући слободно усвајање духовних и животних вредности цркве 
или заједнице којој историјски припадају, односно чување и неговање сопственог верског и културног 
идентитета. Притом упознавање ученика са вером и духовним искуствима сопствене, историјски дате 
цркве или верске заједнице треба да се остварује у отвореном и толерантном дијалогу, уз уважавање 
других религијских искустава и философских погледа, као и научних сазнања и свих позитивних 
искустава и достигнућа човечанства.  
ЗАДАЦИ верске наставе су да код ученика:  
• развија отвореност и однос према Богу, другачијем и савршеном у односу на нас, као и 
отвореност и однос према другим личностима, према људима као ближњима, а тиме се буди и развија 
свест о заједници са Богом и са људима и посредно се сузбија екстремни индивидуализам и 
егоцентризам;  
• буди потреба и способност за постављање питања о целини и коначном смислу постојања 
човека и света, о људској слободи, о животу у заједници, о феномену смрти, о односу са природом 
која нас окружује, као и о сопственој одговорности за друге, за свет као творевину Божју и за себе;  
• развија и негује тежња ка одговорном обликовању заједничког живота са другим људима из 
сопственог народа и сопствене Цркве или верске заједнице, као и са људима, народима, верским 
заједницама и културама другачијим од сопствене, ка изналажењу равнотеже између заједнице и 
своје властите личности и ка остваривању сусрета са светом, са природом и, пре и после свега, са 
Богом;  
• изграђује способност за дубље разумевање и вредновање културе и цивилизације у којој живе, 
историје човечанства и људског стваралаштва у науци и другим областима;  
• изграђује свест и уверење да свет и живот имају вечни смисао, као и способност за разумевање 
и преиспитивање сопственог односа према Богу, људима и природи.  
  
ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС (ВЕРОНАУКА)  
ЦИЉ наставе православног катихизиса (веронауке) у средњем образовању и васпитању јесте да 
пружи целовит православни поглед на свет и живот, уважавајући две димензије: историјски 
хришћански живот (историјску реалност Цркве) и есхатолошки (будући) живот (димензију идеалног). 
То значи да ученици систематски упознају православну веру у њеној доктинарној, литургијској, 
социјалној и мисионарској димензији, при чему се излагање хришћанског виђења живота и постојања 
света обавља у веома отвореном, толерантном дијалогу са осталим наукама и теоријама о свету, 
којима се настоји показати да хришћанско виђење (литургијско, као и подвижничко искуство 
Православне Цркве) обухвата сва позитивна искуства људи, без обзира на њихову националну 
припадност и верско образовање. Све ово спроводи се како на информативносазнајном тако и на 
доживљајном и на делатном плану, уз настојање да се доктринарне поставке спроведу у свим 
сегментима живота (однос са Богом, са светом, са другим људима и са собом).  
ЗАДАЦИ у настави православног катихизиса (веронауке) су да код ученика:  
• развије отвореност и однос према Богу као Другој и другачијој Личности у односу на нас, као и 
отвореност и однос према другом човеку као икони Божјој, личности, такође, другачијој у односу на 
нас, те да се између ове две релације оствари узајамно зависна веза (свест о заједници);  
• развије способност за постављање питања о целини и најдубљем смислу постојања човека и 
света, људској слободи, животу у заједници, феномену смрти, односу са природом која нас окружује 
и друго, као и за одговарање на питања у светлу православне хришћанске вере и искуства Цркве;  
• изгради способност дубљег разумевања и вредновања културе и цивилизације у којој живе, 
успона и падова у историји човечанства, као и достигнућа у разним областима стваралаштва (при 
чему се остварује комплементарност са другим наукама);  

 
 



СССС:  СССССССС СССССССС СССССССС СССССС – ССССССС СССССС 

СССССССС СССС:  ССССССССС С СССССС СССССС                            42 

 
• помогне у одговорном обликовању заједничког живота са другим, у изналажењу равнотеже 
између властите личности и заједнице, у остварењу сусрета са светом (са људима различитих 
култура, религија и погледа на свет, са друштвом, са природом) и са Богом; најзад,  
• изгради уверење да је свет и све што је у њему, створен за вечност, да су сви створени да буду 
причасници вечног живота, те да се из те перспективе код ученика развије способност разумевања, 
преиспитивања и вредновања сопственог односа према другом човеку као непоновљивом бићу и 
према творевини Божјој и изгради спремност на покајање.  
ЦИЉ наставе у четвртом разреду јесте да се кроз развијање задатих тема ученицима укаже да 
историја има свој циљ и да се тај циљ састоји у томе да створени свет постане Царство Божије, 
односно да се превазиђе смрт.   
ЗАДАЦИ:  
Ученици треба:   
- да уоче да историју ствара Бог са човеком као слободним бићем, са једним конкретним циљем;   
- да испитујући историјске догађаје, проникну у њихов крајњи смисао;  
- да уоче да се у делима људи огледа тежња за личним и бесмртним животом;  
- да науче да оцењују историјске догађаје на основу тога колико они дају правилан одговор на 
проблем превазилажења смрти у природи и слободног постојања човека као личности;  
- да упореде Литургију и литургијски начин постојања света са истином која подразумева 
превазилажење смрти и постојање човека као личности, као апсолутног и непоновљивог бића;  - да 
уоче да православна уметност приказује свет не онаквим какав је сада, смртан и пролазан, већ какав 
ће бити у будућем Царству;  
- да стекну свест о томе да Црква није од овога света, али да је у свету и да постоји ради спасења 
света.   
  
САДРЖАЈ ПРОГРАМА  
- Хришћанско схватање историје (старојелинско и савремено схватање историје без Бога).  - 
Есхатон - будуће Царство Божије као узрок Цркве и историје (последњи догађај, догађај Царства 
Божијег даје валидност и постојање историјским догађајима).   
- Смрт природе као разједињење, распадање и смрт личности као прекид заједнице са личношћу 
за коју смо били везани, коју смо највише волели.   
- Литургија нам открива и циљ због кога је Бог створио свет и људе (да свет постане Царство 
Божије у коме неће бити смрти).   
- Помесна и Васељенска Црква, њихов однос.   
- Јединство Цркве (на помесном и васељенском нивоу).   
- Теологија православне уметности (књижевности, сликарства, архитектуре, музике ... ).   
- Црква и свет (њихов однос).  
 
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТСТВО)  
Теме: Хришћанско схватање историје и Есхатон ... као узрок историје ... треба реализовати на 
основу библијског описа историје, с посебним нагласком на томе да је историја процес који води ка 
остварењу конкретног циља, односно да историја има почетак и да иде ка једном конкретном циљу. 
Библијски приступ историји треба супротставити јелинистичком схватању историје као вечног кружења 
у истом, што у ствари и није историја.   
Циљ историје, онако како га види хришћанство, јесте остварење царства Божијег као победе над смрћу 
и вечни живот створене природе. У том процесу учествује Бог, и то увек преко конкретних људи, и 
људи, који то слободно желе, а који ту своју делатност пројављују у конкретним историјским 
догађајима. Дакле, у стварању историје учествује Бог, Св. Тројица и људи. У односу на последице које 
проузрокују конкретни историјски догађаји, историја се може поделити на Библијску, односно 
Божанску, која ће имати вечну, онтолошку вредност и на ону која то није. (Као помоћ у реализацији 
ових тема може да послужи студија: Г. Флоровски, Недоумице историчара Хришћанства, у зборнику 
његових чланака под насловом Хришћанство и култура, Београд, 1995.  
стр. 47- 84.)  
Тему Смрт у природи ... треба реализовати на основу констатације да она постоји у природи и описа 
начина на који се смрт манифестује у природи. Међутим, оно на шта би ученицима требало посебно 
указати кад је у питању догађај смрти јесте разлика између доживљавања смрти у контексту природе 
и личности. Смрт као јединствен феномен је за природу нешто позитивно, док је она виђена из 
перспективе личности "последњи и најгори непријатељ постојања" (1. Кор. 15,26).   
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Могућност превазилажења смрти треба испитати у контексту литургијског постојања људи и природе, 
односно у контексту структуре будућег Царства Божијег као личне, слободне заједнице, тј. јединства 
Божанске и човечанске природе, с посебним освртом на то да се у овом јединству чува неповредивост 
створене природе као и конкретност сваког бића и личности. Поред личног искуства да заједница 
личности даје предокус победе живота над смрћу, на које треба скренути посебну пажњу ученицима, 
треба се позвати пре свега на сведочанство ап. Павла (1. Кор. 15) које се темељи на Литургији а у 
коме он каже да ће свеопште васкрсење из мртвих, као последњи догађај, дати валидност, односно 
да ће тај догађај имати литургијску форму, односно последње васкрсење ће бити васкрсење заједница 
у Христу и око Христа. У овом контексту је и Христово васкрсење као историјски догађај пре свега 
Литургијски догађај, а не индивидуални чин.  Циљ стварања света и човека, дакле, јесте да он постане 
Космичка Литургија у којој неће бити смрти.   
Тему Помесна и Васељенска Црква, њихов однос треба реализовати у контексту објашњења 
православне традиције, јер је Црква икона Св. Тројице. Као што је у Св. Тројици свака Божанска 
личност потпуни Бог, и Отац и Син и Свети Дух, и ниједна од њих не може да постоји мимо заједнице 
са другом личношћу, и свака литургијска заједница под једним епископом је пуна Црква, али само кад 
је у заједници са свим осталим Црквама. Треба ученицима указати и на то да кад се говори о Цркви, 
не полази се од универзалне, безличне Цркве, већ од конкретне Литургијске заједнице под једним 
епископом, која тада представља заједницу са свим осталим Црквама. Слично је то као кад говоримо 
о Једном Богу; под једним Богом подразумевамо Оца као једну конкретну личност, који је у заједници 
са Сином и Духом, а не говоримо прво о безличном, апстрактном Божанству, да бисмо касније дошли 
до конкретних личности. Све то има следеће последице: најпре то да је свака помесна Црква пуна 
Црква, а не део Цркве; да су сви епископи равноправни међу собом и да ниједан епископ, односно 
ниједна помесна Црква, није изнад друге, као и да се тиме показује да такво постојање Цркве има 
онтолошке последице по њене чланове. Другачије речено, Црква је икона Св. Тројице, односно, свет 
у Цркви и као Црква, постоји на божански начин на основу кога се превазилази смрт у створеној пракси 
рукоположења епископа, као начелника једне Литургијске заједнице, без кога нема Литургије. У 
источној Цркви једног епископа рукополажу најмање тројица епископа, што указује на то да једна 
конкретна литургијска заједница постоји као плод заједништва с другим литургијским заједницама, чији 
су представници епископи. Као помоћну литературу треба користити: Ј. Зизијулас, Еклисиолошке 
теме, Н. Сад  
2000.).   
Тему Теологија православне уметности ... треба обрадити на следећи начин: предочити најпре 
конкретна црквена уметничка дела, а затим ученицима указати на оне аспекте у њима који указују на 
будуће Царство Божије и стање створених бића у њему. То стање треба да се тиче новог начина 
постојања природе, какав је он у Христу, односно у Литургијској заједници, а не њеног губитка.  Тема 
Црква и свет треба да ученицима скрене пажњу на то да Црква и свет нису два света, међусобно 
неспојива, већ да је Црква један посебан начин постојања тог истог света у коме свет остварује своју 
тежњу за превазилажењем смрти и остварењем вечног живота. (Ову тему треба реализовати у 
отвореном дијалогу између хришћанског виђења решавања проблема смрти и других виђења овог 
проблема).  
Опште напомене  
Оно што је најважније и што је основни циљ катихизиса јесте то да ученици постану чланови 
Литургијске заједнице. Јер, Литургија, као живо присуство Христа и као икона вечног постојања 
природе и човека, треба да д постас, односно да оцрквени и да дâ мисао нашем историјском живљењу. 
Зато треба, кад год је то могуће, ученике доводити, или упућивати на Литургијска сабрања.   
У току сваке године, конкретно пре свих наилазећих великих празника, како Господњих, тако и 
Богородичиних и светитељских, треба упознати ученике са историјом настанка празника и садржином 
догађаја који се славе. Кад је реч о светитељским празницима посебну пажњу треба обратити Србима 
светитељима: Св. Сави, Св. Симеону, на празник Видовдан итд. Ученици би требало да се упознају и 
с личностима светитеља које славе као Крсну славу. (У ту сврху треба пре свега користити житија тих 
светитеља која се могу наћи: Јустин Поповић, Житија светих, Ћелије, Ваљево, а затим и осталу 
пригодну литературу).   
Такође, пре почетка Васкршњег поста, треба упознати ученике с његовом садржином и циљем, као и 
са богословском подлогом поста и његовом важношћу за човека. (Најпогоднија литература за то јесте: 
А. Шмеман, Велики пост, Крагујевац, последње издање).    
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МАТУРСКИ ИСПИТ 
 

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

Матурски испит се састоји из заједничког и посебног дела. 
А. Заједнички део обухвата: 
 Предмет који је обавезан за ове ученике средњих стручних школа, а према програму који су 
остварили у току четворогодишњег образовања: 
1. Српски језик и књижевност/матерњи језик и књижевност за ученике који су наставу имали 
на језику народности (писмено). 
 
Б. Посебни део обухвата: 
1. Матурски практични рад са усменом одбраном рада, 
2.  Усмени испит из изборног предмета. 
Матурски практични рад проистиче из програма уже стручних предмета, а дефинише се из радних 
захтева карактеристичних за образовни профил у оквиру наведених програмских целина. 
 
1. МАТУРСКИ ПРАКТИЧНИ РАД 
На матурском испиту проверава се оспособљеност кандидата за обављање послова занимања 
обухваћених образовним профилом. Садржај практичног рада: 

МОТОРИ СУС 
Систем за напајање ОТО мотора. 
Батеријско паљење ОТО мотора. 
Систем за убризгавање горива дизел мотора. 
Систем за хлађење мотора СУС. 
Систем за подмазивање. 
МОТОРНА ВОЗИЛА 
Спојнице. 
Мењачки преносник. Кочни систем. Управљачки систем. Систем ослањања. 
ЕКСПЛОАТАЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ МОТОРНИХ ВОЗИЛА 
Сервисна служба. 
Организација рада сервиса.  
Уређаји са ваљцима за мерење силе кочења. 
Подешавање кочница. 
Специјални алати који се користе при опслуживању и оправкама. 
Уређаји за испитивање мотора. 

 
2. УСМЕНИ ИСПИТ ИЗ ИЗБОРНОГ ПРЕДМЕТА 
У оквиру изборног дела ученик полаже један предмет по сопственом избору из групе предмета 
значајних за знања која ће примењивати у свакодневном извршавању конкретних радних задатака из 
подручја рада машинство и обрада метала, а за образовни профил. 
Изборни предмет који ученик бира може бити од значаја за даље образовање или за укључивање у 
рад.  
Ученик бира један предмет између следећих: 

o Мотори СУС, 
o Моторна нозила, 
o Ексллоатација и одржавање моторних возила, 
o Мерење и конгролисање, 
o Елементи аутоматизације моторних возила, 
o Математика. 

- Изборни предмет се полаже према програмима које су ученици остварили у току 
четворогодишњег образовања. 
- Поступак и организација матурског испита разрадиће се посебним правилником у школи, a у 
складу са садржајем и начином полагања матурског испита у средњој стручној школи. 
 


